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Tack!

Forskningsprojektet Försvaret och det kalla kriget (FOKK) är ett samarbetsprojekt 
mellan Försvarshögskolan (FHS), Kungl Krigsvetenskapsakademien (KKrVA) och 
Kungl Örlogsmannasällskapet (KOMS). FOKK finansieras av Knut och Alice Wal-
lenbergs stiftelse, för vilket vi framför ett varmt tack.

Denna bok har även tillkommit med hjälp av bidrag och stipendier från
– Delegationen för militärhistorisk forskning
– Stiftelsen Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur
– Stiftelsen Lars Hiertas Minne
– Saab AB Aeronautics
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Författarens tack

Först ett tack till Krigsarkivets alltid lika tillmötesgående personal som har tagit 
fram allt det arkivmaterial jag begärt att få studera för arbetet med denna bok. Ar-
kivarie Per Clason har handlagt sekretessbedömningen av de hemliga handlingar 
jag beställt – en tidskrävande och grannlaga uppgift som skötts på ett utmärkt sätt. 
Återigen ett stort tack till ett av landets mest forskarvänliga arkiv!

På samma sätt som med min förra bok ÖB:s klubba har Bertil Wennerholm stött 
detta projekt redan från början och han har också förmedlat kontakten med forsk-
ningsprojektet Försvaret och det kalla kriget (FOKK) och professor Kent Zetter-
berg. Bertil Wennerholm har också korrekturläst manus för att kontrollera både 
form och faktainnehåll och han har dessutom kommit med många värdefulla tips 
om olika infallsvinklar på det jag skrivit om.

Förre flygvapenchefen Sven-Olof Olson har haft vänligheten att noggrant läsa 
igenom manuset och skriva ett förord till boken. Han har också lämnat många vär-
defulla synpunkter på innehållet, vilket jag är ytterligt tacksam för.

Svensk Flyghistorisk Förening har återigen ställt sitt utmärkta bildarkiv till för-
fogande för illustrering av boken. Tack för det!

Jag vill också tacka Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek (SMB) och dess förlag 
som beslutade att ge ut även denna bok. Utgivningen har förverkligats inom ramen 
för det samarbete som redan tidigare etablerats mellan FOKK-projektet och SMB. 
Petra Andersson på SMB har som projektledare och redaktör för Fienden i öster! smi-
digt och professionellt ordnat så att det inom rimlig tid blev en bok av mitt manus.

Till sist ett stort tack till alla nämnda och icke nämnda för värdefull hjälp med 
detta projekt!

Denna boks titel, ”Fienden i öster!”, grundas på den reglementerade första över-
siktliga orienteringen till flygförarna från radarjaktledaren när han tagit över led-
ningen av ett jaktförband som just startat.
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Förord

"#$% års försvarsbeslut innebar en icke oväsentlig förstärkning av flygvapnet, men om-
fattade endast en jaktflottilj. Insikten om luftförsvarets betydelse i allmänhet och jakt-
försvarets i synnerhet stod emellertid klar för både den politiska och militära ledningen 
i Sverige redan i inledningsskedet av andra världskriget. Adolf Hitlers planer på en 
snabb invasion av Storbritannien "#&' genom operation Seelöwe gick om intet till 
stor del tack vare det brittiska jaktflygets hjältemodiga insatser. Hermann Göring hade 
lovat Hitler att förberedelserna för själva invasionen skulle vara en lätt match för det 
tyska bombflyget, som så att säga skulle mjuka upp det brittiska försvaret och försvars-
viljan. Resultatet blev ett annat, som alla vet. Royal Air Force (RAF) mobiliserade allt 
vad man hade av flygmateriel och personal och kunde, under det som gick under be-
nämningen slaget om Storbritannien, tillfoga det tyska anfallsflyget så stora förluster 
att Hitler först tvingades senarelägga sina invasionsplaner för att senare aldrig återupp-
ta dem. Med sina Hurricane- och Spitfireflygplan gjorde de brittiska piloterna, bland 
vilka många var snabbutbildade, heroiska insatser. I ett av sina berömda tal från den 
tiden fann Winston Churchill anledning att konstatera att ”aldrig har så många haft så 
få att tacka för så mycket”. Säkerligen bidrog även detta till beredvilligheten att i Sve-
rige satsa så kraftigt på snabb uppbyggnad av ett starkt luftförsvar med jaktflyget som 
kärna. Som framgår av denna bok blev resultatet gott, även om vissa av åtgärderna blev 
klara först mot slutet av kriget eller till och med efter krigsslutet. Å andra sidan blev 
jaktförsvaret sedan en bärande del i det svenska försvaret under kalla kriget, som följde 
mer eller mindre omedelbart efter världskrigets slut. Det är huvudsakligen den tiden 
som denna bok omfattar.

En bidragande orsak till det brittiska flygets framgångar var att man hade tillgång 
till ett för den tiden nytt ledningssystem. Detta medförde bland annat att den resurs-
krävande beredskapen kunde hållas på en rimlig nivå och att jaktinsatserna kunde ske 
i någorlunda rätt tid och på rätt plats. Jag konstaterar med tillfredsställelse att Lennart 
Andersson särskilt betonat uppbyggnaden av vårt svenska stridslednings- och luftbevak-
ningssystem (Stril %') som en förutsättning för att vårt jaktflyg skulle nå avsedd e(ekt.

Det bör framhållas att jaktflygets insatser under slaget om Storbritannien inte inne-
bar att civilbefolkning och militära anläggningar inte blev utsatta för intensiva anfall 
och stor förstörelse. Det som avgjorde slaget om Storbritannien var att de förluster som 
tyska Luftwa(e led under sina anfall blev så stora att de i längden inte kunde bäras. 
Det gällde för RAF att bryta det tyska flygvapnets anfallskraft. Visst var det en fördel 
om ett anfallande flygplan sköts ned innan det nådde sitt anfallsmål, men det var inte 
det viktigaste. Det viktiga var att varje nedskjutet fiendeflygplan var en försvagning av 
anfallskraften i nästa anfallsvåg.

Förord
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bar att civilbefolkning och militära anläggningar inte blev utsatta för intensiva anfall
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Så som med all tydlighet framgår av denna boks innehåll fäste man i svenska flyg-
vapnet stor vikt vid att med jaktflyget nå kontaktlinjer så tidigt som möjligt. Detta är 
och var i sig en vällovlig strävan, men förmågan att bekämpa en fiende även efter ett 
eventuellt anfall får – av de skäl jag belyst ovan – inte underskattas. Jag tror att vi då, 
liksom även i dag, lägger en alltför bokstavsbunden tolkning i ordet ”skydd” – så även i 
denna bok. Att luftskydda ett område innebär inte att man helt kan hindra en angripa-
re från att nå sina anfallsmål, utan det innebär i bästa fall att fienden avstår från anfallet 
på grund av för stora förlustrisker (”kostnader”) eller att han åsamkas sådana förluster 
att anfallskraften på sikt försvagas. Enligt min mening har vi i våra beräkningar un-
derskattat just betydelsen av att bryta anfallskraften på något längre sikt. Varje ned-
skjutning av fiendeflygplan är därför väsentlig oberoende av var och när den inträ"ar.

Lennart Andersson har vid tillkomsten av denna bok om det svenska jaktflyget 
under kalla kriget lagt ned ett lika omfattande som beundransvärt arbete på att do-
kumentera skeendet. Författaren är en noggrann forskare med strävan efter största 
möjliga objektivitet, men han har personligen ingen direkt egen erfarenhet av de hän-
delser han behandlar med så stor noggrannhet. Själv var jag, under hela den tid som 
boken omfattar, i aktiv flygtjänst och har dessutom personligen flugit flertalet av de 
flygplanstyper som behandlas. Jag både minns och vid några tillfällen till och med del-
tog i de genomgångar efter övningar som utgör referenser i författarens arbete. Man 
kan säga att det som Lennart Andersson redovisar som forskningsresultat har jag upp-
levt i praktiken. Ändå är vissa händelser och fakta som Lennart Andersson redovisar 
även för mig nya, vilket vittnar om med vilken noggrannhet författaren har angripit 
sitt ämne.

Är då slutsatserna som författaren drar av sin forskning alltid riktiga? Där är jag på 
vissa punkter något tveksam. Å andra sidan ska det framhållas att det är författaren en-
sam som står för bedömningarna och slutsatserna i boken. När jag läser texten upple-
ver jag ibland att författarens granskning av jaktflyget under kalla kriget resulterar i en 
alltför kritisk och negativ bild, som domineras av brister av olika slag, medan jag själv 
i stort sett upplevde samma tidsperiod som huvudsakligen positiv och e"ektiv. Förfat-
taren redovisar som resultat av sin forskning många detaljer, i sig både korrekta och 
värdefulla, men som för läsaren riskerar att skymma det övergripande sammanhang-
et. Mitt intryck är också att våra jaktflygplans förmåga visavi motståndarens flygplan 
i många fall har underskattats. Liksom författaren vill jag särskilt betona betydelsen 
av den individuella flygskickligheten och jaktförarens förmåga att i strid utnyttja sitt 
flygplans hela manöverspektrum. Samtidigt är jag medveten om risken för att jag själv 
tecknar en alltför positiv bild av jaktflygets e"ektivitet. Man bör dock notera att vårt 
jaktflyg och dess förmåga åtnjöt stor internationell respekt, vilket bland annat fram-
går av artiklar i olika internationella facktidskrifter samt vid de besöksutbyten som har 
ägt rum under årens lopp.

Författaren ger mot slutet av boken själv en tänkbar förklaring till just diskrepansen 
mellan forskningsresultat och det självupplevda. Forskningen grundar sig huvudsakli-
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sam som står för bedömningarna och slutsatserna i boken. När jag läser texten upple-
ver jag ibland att författarens granskning av jaktflyget under kalla kriget resulterar i en
alltför kritisk och negativ bild, som domineras av brister av olika slag, medan jag själv
i stort sett upplevde samma tidsperiod som huvudsakligen positiv och effektiv. Förfat-
taren redovisar som resultat av sin forskning många detaljer, i sig både korrekta och
värdefulla, men som för läsaren riskerar att skymma det övergripande sammanhang-
et. Mitt intryck är också att våra jaktflygplans förmåga visavi motståndarens flygplan
i många fall har underskattats. Liksom författaren vill jag särskilt betona betydelsen
av den individuella flygskickligheten och jaktförarens förmåga att i strid utnyttja sitt
flygplans hela manöverspektrum. Samtidigt är jag medveten om risken för att jag själv
tecknar en alltför positiv bild av jaktflygets effektivitet. Man bör dock notera att vårt
jaktflyg och dess förmåga åtnjöt stor internationell respekt, vilket bland annat fram-
går av artiklar i olika internationella facktidskrifter samt vid de besöksutbyten som har
ägt rum under årens lopp.

Författaren ger mot slutet av boken själv en tänkbar förklaring till just diskrepansen
mellan forskningsresultat och det självupplevda. Forskningen grundar sig huvudsaldi-
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gen på skriftligt material, både när det gäller skrivelser och genomgångar efter övning-
ar. I båda fallen är huvudsyftet med detta material att man genom påtalande av brister 
vill åstadkomma förbättringar. Det är därför naturligt att man i skrivelser och genom-
gångar i första hand tar upp brister som bör åtgärdas, medan ”hälsan tiger still”. Detta 
ger i sin skriftligt dokumenterade form en mer negativ bild än den upplevda verklig-
heten. Detta ska inte ses som ett förringande av forskningsresultatet, snarare tvärtom, 
utan avsikten är endast att ge läsaren en tankeställare vid läsningen. Författarens på-
pekande att även en motståndare har problem, som inte framkommer vid teoretiska 
jämförelser, är värt att notera i detta sammanhang.

I boken ger författaren flera intressanta exempel på de förutsättningar som gällde 
för vissa övningar och studier, vilket i sin tur ger en bild av hur tankegångarna beträf-
fande hotbild gick vid den tiden. I flera av dessa förutsättningar ingår fientlig insats av 
kärnvapen i icke ringa omfattning – i vissa fall i rent terrorsyfte mot angivna samhäl-
len. Jag ansåg då, liksom jag anser nu, att dessa förutsättningar var orealistiska – inte 
därför att kärnvapeninsats skulle vara otänkbar, utan därför att bedömningen av kon-
sekvenserna var orealistisk. Även bokens författare har uttryckt samma tvivel beträf-
fande realismen i angivna förutsättningar.

Det kan finnas anledning att erinra om hur fort nutid blir historia. Konsekvenserna 
blir lätt att man försummar att dokumentera skeenden som kan ha stort värde för den 
framtida forskningen, liksom för nutidens och framtidens kunskap om det förgångna. 
Många av dagens allroundpiloter på JAS "! Gripen var antingen mycket unga eller inte 
ens födda vid tiden för kalla kriget. För att lösa dagens och morgondagens problem är 
det nödvändigt att också ha en bild av verkligheten i backspegeln. Vad gäller jaktfly-
get fyller den bok som läsaren nu håller i sin hand på ett bra sätt denna uppgift. Även 
om jag inte på alla punkter delar de slutsatser som författaren drar så är det med stor 
uppskattning och beundran som jag i egenskap av före detta chef för flygvapnet gra-
tulerar författaren till denna bok, som jag rekommenderar till läsning och eftertanke. 

Jag inledde mitt förord med ett citat av Churchill. Jag vill avsluta med ett citat ur 
boken Midway. !e battle that doomed Japan, skriven av japanerna Mitsuo Fuchida och 
Masatake Okumiya – som bägge deltog i slaget om Midway #!$%. Den sistnämnde har 
jag haft glädjen att personligen lära känna.

”Om och när vi återigen skulle underskatta betydelsen av luftherravälde, så kom-
mer med säkerhet den dagen, då vi dyrt får betala för en sådan försummelse – politiskt, 
ekonomiskt och även på andra sätt.”

En tankeställare för många att begrunda!

Sven-Olof Olson
Chef för flygvapnet #!&%–#!&&
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Inom flyget kunde jaktflygarna betrakta sig själva som de verkliga ässen och 
individualisterna, attackflygarna var de som utmanade faran och fällde 
avgörandet och spaningsflygarna de modigaste av dem alla – ensamma och 
obeväpnade. I andras ögon var jaktflygarna våghalsar och slarvrar, attackflygarna 
lastbilschau!örer som måste ledas i flock och spaningsflygarna de som blev över.

Ur Framsyn nr #/$""% (FOI)
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Inledning

Både i allmänhetens ögon och i rent militära mått mätt var flygvapnets jaktförband 
en av det svenska försvarets viktigaste komponenter under kalla kriget. Jaktflygpla-
nen fördes av modiga unga män som var beredda att riskera sina liv i kampen för 
fäderneslandet.

”Jaktföraren skall i den avgörande sekunden med sina vapen trä"a fienden.” Så 
stod det i Taktiska anvisningar för jaktförbanden. När angriparens bombflygplan när-
made sig skulle jaktflygarna snabbast möjligt stiga till väders, anfalla och skjuta ned 
eller jaga fienden på flykten. Bland allmänheten fanns föreställningen att jaktflyget 
och även luftförsvaret i övrigt hade som huvuduppgift att skydda civilbefolkningen 
i landets städer och samhällen. Denna föreställning hade nog under andra världs-
kriget, åtminstone till en del, överensstämt med verkligheten, men med tiden fick 
jaktflyget andra uppgifter. Det var nämligen, vilket kommer att framgå i denna bok, 
i första hand krigsmaktens förband och inte civilbefolkningen som skulle skyddas.

Denna bok är egentligen en uppföljare till ÖB:s klubba. Flygvapnets attackeskader 
under kalla kriget. I den boken beskrevs det svenska attackflygets organisation och 
uppgifter under kalla kriget. Intresset hos författaren för att gå vidare och studera 
även jaktflyget väcktes redan när arbetet på den förra boken avslutades och när pro-
påer sedan kom om att en sådan studie borde göras var det bara att kasta sig över 
den nya uppgiften.

Sverige under kalla kriget har beskrivits som ”ett beredskapssamhälle i stor ska-
la”. I stort sett hela samhället medverkade med olika funktioner i ett samlat total-
försvar som oupphörligt skulle vara berett att sättas på krigsfot. Krigshotet vilade 
som en ständig skugga över landet och denna stämning fick ideligen nytt bränsle 
genom massmediernas rapportering om vad som hände i omvärlden, om kapprust-
ningen mellan öst och väst, om olika hot mot landet och om diverse spiona"ärer 
här hemma.

Försvarsplaneringen förutsatte dock att förvarning skulle komma i så god tid att 
den enorma mobiliseringsapparaten kunde dras i gång, så att man hann genomföra 
mobiliseringen av hela samhällets resurser före ett krigsutbrott. Beredskapssystemet 
förutsatte nämligen i hög grad att mobiliseringen under de första kritiska dygnen 
skulle lyckas, för annars skulle viktiga delar i försvaret falla bort. Det man i efter-
hand kan fråga sig är om denna beredskap skulle ha fått komma till sin rätt om det 
hade blivit allvar. Skulle statsledningen ha reagerat på ett sådant sätt på varningssig-
naler från omvärlden att mobiliseringen hade dragits i gång och gått att genomföra 
på det sätt som behövdes för att försvara landet mot ett väpnat angrepp?

Jaktflyget hade en viktig uppgift att fylla i detta sammanhang, i och med att mo-
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I flygvapnet betraktade sig en del jaktflygare som de verkliga ässen, eftersom att det var de som i krig,  
ensamma eller tillsammans med en rotekamrat, skulle anfalla och skjuta ned fientliga flygplan. Foto: SFF.

I flygvapnet betraktade sig en del jaktflygare som de verkliga ässen, eftersom att det var de som i krig,
ensamma eller tillsammans med en rotekamrat, skulle anfalla och skjuta ned fientliga flygplan. Foto: SEE
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biliserande förband i rimlig utsträckning måste skyddas mot flyganfall i krigets in-
ledningsskede för att kunna utrustas och förflyttas till rätt plats i landet. Särskilt de 
långa transporterna till Norrland och även överförandet av personal till Gotland var 
känsliga operationer som krävde skydd.

Av politiska skäl hade man bestämt att hela landet skulle försvaras, inte bara de 
områden som var lätta att skydda eller som av olika skäl kunde anses vara viktiga att 
ha kontroll över. Försvaret skulle alltså inte vara ett periferiförsvar bara vid gränser-
na, utan skulle också kunna motverka exempelvis luftlandsättningar inne i landet 
och invasioner som trängde in från kust eller gräns. Detta gjorde att ett stort antal 
förband, framför allt inom markstridskrafterna, måste mobiliseras för att hela ytan 
skulle kunna täckas.

Som vi ska se kom jaktflyget och de andra delarna av luftförsvaret inte att under-
ordnas detta synsätt. Det berodde delvis på en brist på resurser, men ännu mer på 
att de resurser som fanns prioriterades till de områden där man ansåg att de kunde 
utnyttjas e#ektivast.

Efter andra världskrigets slut !$%& övergick man i Sverige till en långsiktig, vi-
lande beredskap som längre fram kom att kompletteras med en incidentberedskap, 
vilken snabbt kunde sättas in vid kränkningar eller befarade kränkningar av terri-
toriet. Det fanns ett noga specificerat system med i förväg planerade, successiva be-
redskapshöjningar och det var i princip i första hand tänkt att avhålla en presumtiv 

Under stor del av kalla kriget utbildades kontinuerligt besättningar till en organisation som innehöll omkring 
ettusen krigsflygplan, varav jaktflyget var den största komponenten. Foto: SFF.

Under stor del av kalla kriget utbildades kontinuerligt besättningar till en organisation som innehöll omkring
ettusen krigsflygplan, varav jaktflyget var den största komponenten. Foto: SF
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angripare från att anfalla Sverige genom att vi i tid ”höjde garden” och därigenom 
kunde förorsaka angriparen så stora kostnader att han avstod från anfallet. I andra 
hand, om landet ändå utsattes för ett angrepp, skulle det försvaras. Flygvapnets jakt-
flyg och det övriga luftförsvaret kopplades in redan på de lägre beredskapsnivåerna 
och hade jämfört med andra delar av försvaret extra hög beredskap.

Under den period som här behandlas var jaktflygaren en idol. Otaliga bilder har 
tagits av jaktpiloter stående framför sina flygplan, oftast under flygplanets nos, med 
blicken riktad uppåt mot de blåa skyarna. Att bli jaktflygare var tusentals pojkars 
dröm. Av alla dem som sökte sig till flygutbildning antogs bara en del och de som 
lyckades ta sig igenom hela utbildningen utan att bli avskilda var bara en bråkdel 
av dem som hade sökt. Ändå utbildades under stor del av kalla kriget kontinuerligt 
förare och besättningar till en organisation som innehöll omkring ettusen krigsflyg-
plan, varav jaktflyget var den största komponenten.

Frågeställningar och avgränsningar
Denna bok är skriven som en historik över det svenska jaktflyget under första de-
len av kalla kriget. Den ska inte bara beskriva hur jaktflyget såg ut, utan också hur 
det var tänkt att organisationen skulle användas i krig. Utöver organisationen som 
sådan, dess krigsuppgifter och därmed sammanhängande frågor beskrivs jaktflygets 
viktigaste materiel i form av flygplan och robotar. De frågor jag har föresatt mig att 
försöka besvara är följande:

– Vilka var jaktflygets krigs- och fredsuppgifter och hur skulle de lösas?

– Hur såg organisationen, framför allt krigsorganisationen, ut och hur 
förändrades den över tid?

– Prioriterings- och avvägningsfrågor: Efter vilka principer fördelades tillgängligt 
jaktflyg i geografiskt hänseende? Hur gjordes avvägningen mellan jaktplan och 
attack- eller bombplan, mellan dagjakt- och nattjaktflyg, samt mellan jaktplan 
och luftvärnsrobot?

– Hur utvecklades den av jaktflyget använda materielen, främst flygplan och 
beväpning?

– Hur såg hotbilden ut och vilken beredskap hade man inom jaktflyget?

– Vilken var jaktflygets förmåga och uthållighet?

– Finns det i det undersökta materialet tecken på anpassning eller förberedelser 
för samarbete med väst?

Vilket källmaterial som har använts framgår mer i detalj av bilagan i slutet av boken. 
I huvudsak har flygstabens och jakteskadrarnas hemliga och kvalificerat hemliga ar-
kiv använts. Det mesta materialet finns i dag på Krigsarkivet, men en del förvaras 
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Vilket källmaterial som har använts framgår mer i detalj av bilagan i slutet av boken.
I huvudsak har flygstabens och jakteskadrarnas hemliga och kvalificerat hemliga ar-
kiv använts. Det mesta materialet finns i dag på Krigsarkivet, men en del förvaras
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fortfarande på Försvarsmaktens högkvarter. Det förtjänar att poängteras att mycket 
av materialet aldrig tidigare har använts av forskningen och att många av de förhål-
landen som här beskrivs blir o#entliga för första gången.

Bokens innehåll är alltså ämnesmässigt avgränsat till just jaktflyget. Luftförsvarets 
övriga beståndsdelar, luftbevakning och stridsledning behandlas endast översiktligt. 
Luftvärnet tas inte upp alls, men de luftvärnsrobotar som kom i tjänst på !$%&-talet 
som ett komplement till jaktflyget diskuteras och beskrivs i kapitlet om luftförsvars-
frågorna. Eftersom fokus är på organisation och materiel har heller inte personal, 
flygförare, navigatörer och markpersonal studerats. Jaktflygets andrahandsuppgift 
– attack – berörs, men har inte undersökts närmare.

Den flyghistoriska litteraturen har länge uppehållit sig vid flygplanstyper och 
deras utveckling, konstruktion, tillverkning och användning – framför allt i fred. 
Vidare har de flesta flygflottiljerna fått sin historik skriven. Andra aspekter har be-
skrivits sparsamt eller inte alls, exempelvis flygbassystemet och stridsledningssyste-
met, men detta gäller kanske framför allt personalen. Det enda som publicerats om 
personal har varit allmänt hållna biografier och självbiografiska böcker. Flygbaser 
och stridsledning har tidigare inte kunnat behandlas främst på grund av den stränga 
sekretess som rått inom dessa områden. Sekretessen har också gjort att de böcker 
som behandlat flygplan och förband ytterst sällan har beskrivit hur de skulle använ-
das till det de var avsedda för – krig.

På senare år har dock böcker börjat komma om flygbaser, luftbevakning och 
stridsledning – även med beskrivningar av användning och funktion i krig – samt 
om personal, bland annat om fältflygarna. Föreliggande bok är tänkt att fylla den 
lucka som finns i historieskrivningen när det gäller jaktflygets uppgifter och funk-
tion i krig. Därvid behandlas också incidentberedskap och en del av de händelser 
som är kopplade till den verksamheten.

Vidare behandlas samarbete med NATO inom luftförsvarsområdet. Överbefäl-
havare Sverker Göranson lanserade i januari '&!' idéer om ett gemensamt försvar 
av luftrummet i Norden. Ett så kallat delat incidentansvar skulle innebära att län-
derna hjälps åt att bevaka varandras luftrum och att ingripa mot kränkningar. Fak-
tum är att en likartad, ytterst hemlig samordning av luftförsvaret existerade redan 
på !$"&-talet – planerad och avsedd att träda i kraft vid behov.

Tidsmässigt börjar boken med en kort historisk översikt över tiden fram till den 
tidpunkt som fått utgöra bokens bakre tidsgräns, kalla krigets början omkring !$(%. 
Ämnets och arkivmaterialets omfattning har gjort att en avgränsning framåt i ti-
den var av nöden. Denna främre tidsgräns är dock något flytande, men de politiska 
besluten om en kraftigt minskad organisation, jakteskadrarnas nedläggning !$%), 
vakantsättningen av ett antal jaktdivisioner samma år och anpassningen till dessa 
faktorer i slutet av !$%&-talet har fått markera undersökningens avslutning. Studien 
rundas av med ett avsnitt som översiktligt beskriver den organisatoriska utveckling-
en fram till omkring !$*&.

fortfarande på Försvarsmaktens högkvarter. Det förtjänar att poängteras att mycket
av materialet aldrig tidigare har använts av forskningen och att många av de Förhål-
landen som här beskrivs blir offentliga för första gången.

Bokens innehåll är alltså ämnesmässigt avgränsat till just jaktflyget. Luftförsvarets
övriga beståndsdelar, luftbevakning och stridsledning behandlas endast översiktligt.
Luftvärnet tas inte upp alls, men de luftvärnsrobotar som kom i tjänst på 1960-talet
som ett komplement till jaktflyget diskuteras och beskrivs i kapitlet om luftförsvars-
frågorna. Eftersom fokus är på organisation och materiel har heller inte personal,
flygförare, navigatörer och markpersonal studerats. Jaktflygets andrahandsuppgift
— attack — berörs, men har inte undersökts närmare.

Den flyghistoriska litteraturen har länge uppehållit sig vid flygplanstyper och
deras utveckling, konstruktion, tillverkning och användning — framför allt i fred.
Vidare har de flesta flygflottiljerna fått sin historik skriven. Andra aspekter har be-
skrivits sparsamt eller inte alls, exempelvis flygbassystemet och stridsledningssyste-
met, men detta gäller kanske framför allt personalen. Det enda som publicerats om
personal har varit allmänt hållna biografier och självbiografiska böcker. Flygbaser
och stridsledning har tidigare inte kunnat behandlas främst på grund av den stränga
sekretess som rått inom dessa områden. Sekretessen har också gjort att de böcker
som behandlat flygplan och förband ytterst sällan har beskrivit hur de skulle använ-
das till det de var avsedda för — krig.

På senare år har dock böcker börjat komma om flygbaser, luftbevakning och
stridsledning — även med beskrivningar av användning och funktion i krig — samt
om personal, bland annat om fältflygarna. Föreliggande bok är tänkt att fylla den
lucka som finns i historieskrivningen när det gäller jaktflygets uppgifter och funk-
tion i krig. Därvid behandlas också incidentberedskap och en del av de händelser
som är kopplade till den verksamheten.

Vidare behandlas samarbete med NATO inom luftförsvarsområdet. Överbefäl-
havare Sverker Göranson lanserade i januari 2012 ideer om ett gemensamt försvar
av luftrummet i Norden. Ett så kallat delat incidentansvar skulle innebära att län-
derna hjälps åt att bevaka varandras luftrum och att ingripa mot kränkningar. Fak-
tum är att en likartad, ytterst hemlig samordning av luftförsvaret existerade redan
på 1950-talet — planerad och avsedd att träda i kraft vid behov.

Tidsmässigt börjar boken med en kort historisk översikt över tiden fram till den
tidpunkt som fått utgöra bokens bakre tidsgräns, kalla krigets början omkring 1946.
Ämnets och arkivmaterialets omfattning har gjort att en avgränsning framåt i ti-
den var av nöden. Denna främre tidsgräns är dock något flytande, men de politiska
besluten om en kraftigt minskad organisation, jakteskadrarnas nedläggning 1967,
vakantsättningen av ett antal jaktdivisioner samma år och anpassningen till dessa
faktorer i slutet av 1960-talet har fått markera undersökningens avslutning. Studien
rundas av med ett avsnitt som översiktligt beskriver den organisatoriska utveckling-
en fram till omkring 1980.
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Terminologi
Det militära språket, bland annat sättet att förkorta ord, skiljer sig ibland från ved-
ertagna civila skrivregler. För att öka textens läsbarhet har i möjligaste mån både 
vissa specifikt militära uttryck och även de flesta förkortningar undvikits, utom i 
några av tabellerna. Bland de förkortningar som används finns till exempel CE #, 
CE $ och CE %, som betyder chefen för andra, tredje och &ärde flygeskadern, CFV, 
som betyder chefen för flygvapnet, och ÖB, som betyder överbefälhavaren. I övrigt 
hänvisas till vidstående tabell.

Typbeteckningarna på flygplan och robotar har förändrats under den tidsperiod 
som behandlas. Tidigare skrevs flygplanens typbeteckningar med versal i början och 
i övrigt med små bokstäver, exempelvis Tp för transport. Förkortningen för robot, 
rb, skrevs – liksom exempelvis srak för sprängraket – utan versal, eftersom robotar 
räknades som ammunition och ammunitionsslag normalt förkortades på det sättet. 
I och med att dåtidens datorer med begränsad minneskapacitet på !'"(-talet börja-
de komma i bruk gick man över till att använda endast versaler i typbeteckningarna: 
till exempel SK "(, TP )', RB #%. För att inte förvirra läsaren används här det se-
nare skrivsättet genomgående, utom i direkta citat. Det kan också noteras att robo-
tar ursprungligen fick beteckningar i en nummerserie som började med $((. Detta 
ändrades sedan på så sätt att trean ströks. RB $"* och RB "* är alltså samma robot.

Krigsflygfälten betecknades länge med ett nummer och ett ortsnamn, vilka båda 
var hemliga. Här anges normalt bådadera, till exempel fält $# Heden. Det bör dock 
observeras att olika ortsnamn kan förekomma för ett och samma flygfält. För vidare 
studium av bassystemet hänvisas till boken Svenska flygbaser.! När det gäller flygför-
band ska exempelvis #/F ' uttydas #. divisionen F '.

Benämningarna flygvapnet, armén och marinen skrivs utan versal begynnelse-
bokstav, medan myndigheter som Flygförvaltningen här skrivs med versal i enlig-
het med nutida skrivregler.

Bakom Bakre klargöringsområde.
bekämpningspunkt Målets läge på kartan när ett jaktflygplan uppnår skjutläge.
beslutslinje Linje på kartan där startorder senast måste ges för att ett 
 mål ska kunna bekämpas.
CE #, etc. Chefen för #. flygeskadern, etc.
Cefyl Centrala flygledningen.
CF !, etc. Chefen för F !, etc.
CFV Chefen för flygvapnet.
direktanfall Anfall med rak flygbana där föraren leds direkt mot eller 
 siktar på en trä+punkt framför målet (D-anfall, DA).
ebk Efterbrännkammare.
FRA Försvarsväsendets radioanstalt.
Framom Främre klargöringsområde.

Terminologi
Det militära språket, bland annat sättet att förkorta ord, skiljer sig ibland från ved-
ertagna civila skrivregler. För att öka textens läsbarhet har i möjligaste mån både
vissa specifikt militära uttryck och även de flesta förkortningar undvikits, utom i
några av tabellerna. Bland de förkortningar som används finns till exempel CE 2,
CE 3 och CE 4, som betyder chefen för andra, tredje och fjärde flygeskadern, CFV,
som betyder chefen för flygvapnet, och ÖB, som betyder överbefälhavaren. I övrigt
hänvisas till vidstående tabell.

Typbeteckningarna på flygplan och robotar har förändrats under den tidsperiod
som behandlas. Tidigare skrevs flygplanens typbeteckningar med versal i början och
i övrigt med små bokstäver, exempelvis Tp för transport. Förkortningen för robot,
rb, skrevs — liksom exempelvis srak för sprängraket — utan versal, eftersom robotar
räknades som ammunition och ammunitionsslag normalt förkortades på det sättet.
I och med att dåtidens datorer med begränsad minneskapacitet på 1960-talet börja-
de komma i bruk gick man över till att använda endast versaler i typbeteckningarna:
till exempel SK 6o, TP 79, RB 24. För att inte förvirra läsaren används här det se-
nare skrivsättet genomgående, utom i direkta citat. Det kan också noteras att robo-
tar ursprungligen fick beteckningar i en nummerserie som började med 300. Detta
ändrades sedan på så sätt att trean ströks. RB 368 och RB 68 är alltså samma robot.

Krigsflygfälten betecknades länge med ett nummer och ett ortsnamn, vilka båda
var hemliga. Här anges normalt bådadera, till exempel fält 32 Heden. Det bör dock
observeras att olika ortsnamn kan förekomma för ett och samma flygfält. För vidare
studium av bassystemet hänvisas till boken Svenska flygbaser.' När det gäller flygför-
band ska exempelvis 2/F 9 uttydas 2. divisionen F 9.

Benämningarna flygvapnet, armen och marinen skrivs utan versal begynnelse-
bokstav, medan myndigheter som Flygförvaltningen här skrivs med versal i enlig-
het med nutida skrivregler.

Bakom
bekämpningspunkt
beslutslinje

CE 2, etc.
Cefyl
CF I, etc.
CFV
direktanfall

ebk
FRA
Framom

Bakre klargöringsområde.
Målets läge på kartan när ett jaktflygplan uppnår skjutläge.
Linje på kartan där startorder senast måste ges för att ett
mål ska kunna bekämpas.
Chefen för 2. flygeskadern, etc.
Centrala flygledningen.
Chefen för F I, etc.
Chefen för flygvapnet.
Anfall med rak flygbana där föraren leds direkt mot eller
siktar på en träffpunkt framför målet (D-anfall, DA).
Efterbrännkammare.
Försvarsväsendets radioanstalt.
Främre klargöringsområde.

i6



!"

grupp Fyra flygplan (två rotar).
hissanfall Anfall där jaktflygplanet stiger med fartminskning för  
 att nå skjutläge.
IKFN Instruktion för krigsmakten vid hävdande av rikets  
 oberoende under allmänt fredstillstånd samt under krig 
 mellan främmande makter varunder Sverige är neutralt.
IR Infraröd.
jaktstrid Jaktflygplans strid mot andra jaktflygplan.
jaktsvep O#ensivt företag med jaktflyg för att vilseleda,  
 binda eller bekämpa fienden i luften.
kontakt Ögon- eller radarkontakt med andra flygplan i luften
kurvanfall Anfall med den flygbana som erhålls då föraren leds mot 
 målet bakifrån via en insvängningspunkt (K-anfall).
lfc Luftförsvarscentral.
luftstrid Jaktflygplans strid mot mål i luften.
milo Militärområde.
O-bas Ordinarie bas.
plananfall Anfall där jaktflygplanet och målet flyger på samma höjd.
rote Två flygplan.
stiganfall Anfall där jaktflygplanet anflyger på lägre höjd än målet 
 och sedan anfaller under stigning med konstant banfart.
T-bas Tillfällig bas.
Uom Uppställningsområde.
ÖB Överbefälhavaren.

! Andersson, Lennart (red.), Svenska flygbaser, Stockholm $%%&. FOKK-publikation nr !'.

grupp F y r a  flygplan (två rotar).
hissanfall A n f a l l  där jaktflygplanet stiger med fartminskning för

att nå skjutläge.
IKFN I n s t r u k t i o n  för krigsmakten vid hävdande av rikets

oberoende under allmänt fredstillstånd samt under krig
mellan främmande makter varunder Sverige är neutralt.

IR I n f r a r ö d .
jaktstrid J a k t f l y g p l a n s  strid mot andra jaktflygplan.
jaktsvep O f f e n s i v t  företag med jaktflyg för att vilseleda,

binda eller bekämpa fienden i luften.
kontakt Ö g o n -  eller radarkontakt med andra flygplan i luften
kurvanfall A n f a l l  med den flygbana som erhålls då föraren leds mot

målet bakifrån via en insvängningspunkt (K-anfall).
lfc L u f t f ö r s v a r s c e n t r a l .
luftstrid J a k t f l y g p l a n s  strid mot mål i luften.
milo M i l i t ä r o m r å d e .
0 -bas O r d i n a r i e  bas.
plananfall A n f a l l  där jaktflygplanet och målet flyger på samma höjd.
rote T v å  flygplan.
stiganfall A n f a l l  där jaktflygplanet anflyger på lägre höjd än målet

och sedan anfaller under stigning med konstant banfart.
T-bas T i l l f ä l l i g  bas.
Uom U p p s t ä l l n i n g s o m r å d e .
ÖB Ö v e r b e f ä l h a v a r e n .

Andersson, Lennart (red.), Svenska flygbaser, Stockholm zoo8. FOKK-publikation nr 13.
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Jaktflygets historiska bakgrund

De flygplanstyper som under första världskriget började utvecklas och särskilt an-
passas för att skjuta ned andra flygplan kom att kallas jaktflygplan. För svensk räk-
ning var det dock inte förrän efter krigsslutet som det fanns någon möjlighet att 
anska#a användbara flygplan av denna typ. Från överskottslager i Österrike inköptes 
år !$!$ för arméflygets räkning tjugo moderna jaktplan av typ Phönix och nästan 
tio år senare kom de att få typbeteckningen J ! i flygvapnet. En annan typ som an-
ska#ades från Frankrike, Nieuport-Delage ND %$, fick typbeteckningen J %. Dessa 
flygplan blev emellertid snabbt omoderna och kom i Sverige mest till användning 
som avancerade övningsflygplan.

Svenska Aeros J & Jaktfalk tillverkades i landet och J ' Bristol Bulldog köptes från 
Storbritannien. Därifrån anska#ades även de (( stycken Gloster Gladiator (med den 
svenska beteckningen J ") som var i tjänst när andra världskriget började !$)$. Den-
na typ var redan relativt omodern, men de tre divisioner som i krig skulle sättas upp 
av flottiljen F " Barkarby var det enda jaktförsvar vi hade vid denna tid.

Under andra världskriget försökte man med alla medel anska#a fler flygplan för 

SAAB J 21 från F 8 Barkarby. Detta ovanligt utformade jaktplan konstruerades av SAAB under andra världskri-
get och kom i tjänst 1946. Hajkäftmålningen på nosen var inspirerad av bilder på flygplan från de krigföran-
de länderna med liknande utsmyckning. Foto: SFF.

K A P I T E L  2

Jaktflygets historiska bakgrund

De flygplanstyper som under första världskriget började utvecklas och särskilt an-
passas för att skjuta ned andra flygplan kom att kallas jaktflygplan. För svensk räk-
ning var det dock inte förrän efter krigsslutet som det fanns någon möjlighet att
anskaffa användbara flygplan av denna typ. Från överskottslager i Österrike inköptes
år 1919 för armsflygets räkning tjugo moderna jaktplan av typ Phönix och nästan
tio år senare kom de att fa typbeteckningen J I i flygvapnet. En annan typ som an-
skaffades från Frankrike, Nieuport-Delage ND 29, fick typbeteckningen J 2. Dessa
flygplan blev emellertid snabbt omoderna och kom i Sverige mest till användning
som avancerade övningsflygplan.

Svenska Aeros J 6 Jaktfalk tillverkades i landet och J 7 Bristol Bulldog köptes från
Storbritannien. Därifrån anskaffades även de 55 stycken Gloster Gladiator (med den
svenska beteckningen J 8) som var i tjänst när andra världskriget började 1939. Den-
na typ var redan relativt omodern, men de tre divisioner som i krig skulle sättas upp
av flottiljen F 8 Barkarby var det enda jaktförsvar vi hade vid denna tid.

Under andra världskriget försökte man med alla medel anskaffa fler flygplan för

SAAB 121 från F 8 Barkarby. Detta ovanligt utformade jaktplan konstruerades av SAAB under andra världskri-
get och kom i tjänst 1946. Hajkäftmålningen på nosen var inspirerad av bilder på flygplan från de krigföran-
de länderna med liknande utsmyckning. Foto: SEE
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att kunna utöka organisationen och utöver F # Barkarby (Stockholm) sattes fyra 
jaktflottiljer upp fram till !"$%: F " Säve (Göteborg), F !& Bulltofta (Malmö), F !' 
Bråvalla (Norrköping) och F !( Uppsala. Ytterligare två flottiljer hann inte bli klara 
förrän efter kriget: F !% Söderhamn och F !# Tullinge. När kriget slutade !"$% fanns 
alltså femton divisioner (fem flottiljer) jaktflyg i krigsorganisationen. Jaktflottiljerna 
var fördelade på tre olika flygeskadrar, av vilka en inte sattes upp i fred. Flottiljerna i 
Sydsverige tillhörde ). flygeskadern (E )), de i Mellansverige '. flygeskadern och ett 
fåtal avsedda för norra Sverige tillhörde i krig %. flygeskadern (E %). !"%* överfördes 
E %:s jaktförband till $. flygeskadern (E $), som i övrigt bestod av spaningsförband.

Ett av de största problemen under kriget var att få tag i flygmateriel, varför de 
nya förbanden under lång period fick hålla till godo med omoderna eller prestanda-
mässigt underlägsna flygplan. Inköp från utlandet försvårades eller omöjliggjordes 
och inhemsk tillverkning hämmades av brist på kapacitet. Av J " Republic Sever-
sky EP-! levererades endast hälften av de !)& beställda. J !& Vultee Vanguard (!$$ 
stycken) levererades inte alls. J !! Fiat CR.$) hade egentligen beställts för Finlands 
räkning och när Finland avböjde leverans togs de första exemplaren av denna typ i 
tjänst som spaningsplan vid F ' Malmslätt. Att de sedan kom i tjänst som jaktplan 
måste anses vara ett tecken på den bristsituation som rådde.

SAAB:s projekt J !", J )', J )$ och J )* lämnade aldrig ritborden, utan man sat-
sade i stället på J )! – som dock inte kom i tjänst förrän !"$(. SAAB:s kapacitet 
räckte tills vidare endast till produktion av de bomb- och spaningsplan som flygvap-

På F 10 fanns J 22 kvar till 1950. Denna typ hade på kort tid tagits fram och byggts i Sverige under kriget som 
en reaktion på avspärrning och avbrutna leveranser utifrån. Foto: SFF.

På F 10 fanns J 22 kvar till 1950. Denna typ hade på kort tid tagits fram och byggts i Sverige under kriget som
en reaktion på avspärrning och avbrutna leveranser utifrån. Foto: SFE

att kunna utöka organisationen och utöver F 8 Barkarby (Stockholm) sattes fyra
jaktflottiljer upp fram till 1945: F 9 Säve (Göteborg), F io Bulltofta (Malmö), F 13
Bråvalla (Norrköping) och F 16 Uppsala. Ytterligare två flottiljer hann inte bli klara
förrän efter kriget: F 15 Söderhamn och F 18 Tullinge. När kriget slutade 1945 fanns
alltså femton divisioner (fem flottiljer) jaktflyg i krigsorganisationen. Jaktflottiljerna
var fördelade på tre olika flygeskadrar, av vilka en inte sattes upp i fred. Flottiljerna i
Sydsverige tillhörde 2. flygeskadern (E 2), de i Mellansverige 3. flygeskadern och ett
fåtal avsedda för norra Sverige tillhörde i krig S. flygeskadern (E 5). 1957 överfördes
E 5:s jaktförband till 4. flygeskadern (E 4), som i övrigt bestod av spaningsförband.

Ett av de största problemen under kriget var att få tag i flygmateriel, varför de
nya förbanden under lång period fick hålla till godo med omoderna eller prestanda-
mässigt underlägsna flygplan. Inköp från utlandet försvårades eller omöjliggjordes
och inhemsk tillverkning hämmades av brist på kapacitet. Av J 9 Republic Sever-
sky EP-i levererades endast hälften av de 120 beställda. J io Vultee Vanguard (144
stycken) levererades inte alls. J 11 Fiat CR.42 hade egentligen beställts för Finlands
räkning och när Finland avböjde leverans togs de första exemplaren av denna typ i
tjänst som spaningsplan vid F 3 Malmslätt. Att de sedan kom i tjänst som jaktplan
måste anses vara ett tecken på den bristsituation som rådde.

SAAB:s projekt J 19, J 23, J 24 och J 27 lämnade aldrig ritborden, utan man sat-
sade i stället på J 21— som dock inte kom i tjänst förrän 1946. SAAB:s kapacitet
räckte tills vidare endast till produktion av de bomb- och spaningsplan som flygvap-
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net hade beställt. Italien var det enda land som ville leverera jaktplan till Sverige och 
därifrån kom sextio J !" Reggiane Re !""". Den helsvenska skapelsen J !! tillverka-
des vid en tillfälligt organiserad statlig fabrik och byggdes i totalt #$% exemplar. #$&' 
lyckades man från USA anska(a inledningsvis femtio J !) Mustang och denna typ 
kan nog sägas vara den första som, när den kom i tjänst i Sverige, prestandamässigt 
kunde mäta sig med de flygplan som fanns i utlandet.

Bombflyg kontra jaktflyg
Under #$!"- och #$*"-talen hade olika teorier om hur det framtida luftkriget skul-
le komma att gestalta sig avlöst varandra. I Sverige valde vi att satsa på idén om ett 
starkt bombflyg som skulle slå ut en fiende redan på hans baser och eftersom bomb-
planen under en period var prestandamässigt i klass med eller till och med över-
lägsna de jaktplan som fanns ansåg många att något mer omfattande jaktflyg inte 
skulle komma att behövas.

Under beredskapsåren insåg man emellertid att jaktflyget hade en viktig roll att 
spela. Andra världskriget visade med all tydlighet att luftstriderna också hade avgö-
rande betydelse för krigföringen i allmänhet och bland annat av den anledningen 
var det absolut nödvändigt att ha ett luftförsvar huvudsakligen baserat på jaktplan. 
Nu hade också utvecklingen av jetmotordrivna flygplan kommit igång och det stod 
snart klart att framför allt jaktflyget skulle komma att gå över till jetmotorer inom 
en snar framtid. Jetmotorn innebar att jaktplanen fick bättre prestanda och utveck-

F 13 Bråvalla (Norrköping) var en av de nya jaktflottiljer som sattes upp under kriget. Den var då utrustad 
med J 22, men blev 1946 flygvapnets första flottilj utrustad med jetflygplan. Foto: SFF.

F 13 Bråvalla (Norrköping) var en av de nya jaktflottiljer som sattes upp under kriget. Den var då utrustad
med122, men blev 1946 flygvapnets första flottilj utrustad med jetflygplan. Foto: SFE

net hade beställt. Italien var det enda land som ville leverera jaktplan till Sverige och
därifrån kom sextio J 20 Reggiane Re 2000. Den helsvenska skapelsen J 22 tillverka-
des vid en tillfälligt organiserad statlig fabrik och byggdes i totalt 198 exemplar. 1945
lyckades man från USA anskaffa inledningsvis femtio J 26 Mustang och denna typ
kan nog sägas vara den första som, när den kom i tjänst i Sverige, prestandamässigt
kunde mäta sig med de flygplan som fanns i utlandet.

Bombflyg kontra jaktflyg
Under 1920- och 1930-talen hade olika teorier om hur det framtida luftkriget skul-
le komma att gestalta sig avlöst varandra. I Sverige valde vi att satsa på iden om ett
starkt bombflyg som skulle slå ut en fiende redan på hans baser och eftersom bomb-
planen under en period var prestandamässigt i klass med eller till och med över-
lägsna de jaktplan som fanns ansåg många att något mer omfattande jaktflyg inte
skulle komma att behövas.

Under beredskapsåren insåg man emellertid att jaktflyget hade en viktig roll att
spela. Andra världskriget visade med all tydlighet att luftstriderna också hade avgö-
rande betydelse för krigföringen i allmänhet och bland annat av den anledningen
var det absolut nödvändigt att ha ett luftförsvar huvudsakligen baserat på jaktplan.
Nu hade också utvecklingen av jetmotordrivna flygplan kommit igång och det stod
snart klart att framför allt jaktflyget skulle komma att gå över till jetmotorer inom
en snar framtid. Jetmotorn innebar att jaktplanen fick bättre prestanda och utveck-
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lingen fortsatte i snabb takt. Denna utveckling gjorde samtidigt att flygplanen blev 
allt mer beroende av en modern och e#ektiv luftbevakning och jaktstridsledning 
med hjälp av radar.

Hur skulle då flygvapnets sammansättning i framtiden se ut? Enligt flygstaben 
skulle jaktflyget under överskådlig framtid vara det mest e#ektiva medlet för luftför-
svar. För att öka e#ektiviteten och underlätta utbildning och övning i fred föreslog 
man ett sammanförande av jaktflyg, luftvärn och luftbevakning inom flygvapnets 
ram och "$%& överfördes också luftbevakningen till flygvapnet, medan luftvärnet 
blev kvar hos armén och marinen. "$%' gjordes beräkningar som visade att man för 
ett fullgott dagjaktförsvar av hela landet behövde så många som !(–!) flottiljer à 
sextio flygplan, alltså " !((–" )(( jaktplan. Detta skulle ha inneburit en fyrdubbling 
av den organisation som fanns, vilket inte var realistiskt, och i stället räknade man 
fram en ny si#ra som motsvarade minimibehovet: tretton flottiljer."

Flygvapnets jaktflottiljer !"#$–!"$%
F " Västmanlands flygflottilj Hässlö, Västerås (från "$%&)
F * Östgöta flygflottilj Malmslätt, Linköping (från "$%$)
F % Jämtlands flygflottilj Frösön, Östersund (från "$%+)
F & Svea flygflottilj Barkarby, Stockholm (till "$'!)
F $ Göta flygflottilj Säve, Göteborg (till "$'&)
F "( Skånska flygflottiljen Barkåkra, Ängelholm 

De femtio J 26 Mustang som Sverige fick köpa 1945 tillfördes F 16 i Uppsala och var vid sidan av det första 
jetjaktplanet, J 28A Vampire, under några år flygvapnets modernaste flygplanstyp. Foto: SFF.

De femtio 126 Mustang som Sverige fick köpa 1945 tillfördes F 16 i Uppsala och var vid sidan av det första
jetjaktplanet, .128A Vampire, under några år flygvapnets modernaste flygplanstyp. Foto: SFF

lingen fortsatte i snabb takt. Denna utveckling gjorde samtidigt att flygplanen blev
allt mer beroende av en modern och effektiv luftbevakning och jaktstridsledning
med hjälp av radar.

Hur skulle då flygvapnets sammansättning i framtiden se ut? Enligt flygstaben
skulle jaktflyget under överskådlig framtid vara det mest effektiva medlet för luftför-
svar. För att öka effektiviteten och underlätta utbildning och övning i fred föreslog
man ett sammanförande av jaktflyg, luftvärn och luftbevakning inom flygvapnets
ram och 1948 överfördes också luftbevakningen till flygvapnet, medan luftvärnet
blev kvar hos armen och marinen. 1946 gjordes beräkningar som visade att man för
ett fullgott dagjaktförsvar av hela landet behövde så många som zo-2.5 flottiljer å
sextio flygplan, alltså 12o0-1 soo jaktplan. Detta skulle ha inneburit en fyrdubbling
av den organisation som fanns, vilket inte var realistiskt, och i stället räknade man
fram en ny siffra som motsvarade minimibehovet: tretton flottiljer:

Flygvapnets jaktflottiljer 1946-1968
F 1 Västmanlands flygflottilj H ä s s l ö ,  Västerås (från 1948)
F 3 Östgöta flygflottilj M a l m s l ä t t ,  Linköping (från 1949)
F 4 Jämtlands flygflottilj F r ö s ö n ,  Östersund (från 1947)
F 8 Svea flygflottilj B a r k a r b y ,  Stockholm (till 1962)
F 9 Göta flygflottilj S ä v e ,  Göteborg (till 1968)
F io Skånska flygflottiljen B a r k å k r a ,  Ängelholm
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F "! Kalmar flygflottilj Kalmar (från "#$%)
F "& Bråvalla flygflottilj Bråvalla, Norrköping
F "' Hälsinge flygflottilj Söderhamn ("#$%–"#(")
F "( Upplands flygflottilj Uppsala
F !" Norrbottens flygflottilj Kallax, Luleå (från "#(")

Förbanden var från "#$% fördelade på flygeskadrar enligt följande:
E ! !. flygeskadern Sydsverige
E & &. flygeskadern Mellansverige
E $ $. flygeskadern (från "#'%) Norra Sverige
E ' '. flygeskadern (till "#'%) Norra Sverige

Luftförsvarssektorer
Benämning, anropssignal för luftförsvarscentral, ort, flottiljtillhörighet, tidsperiod och 
kommentarer.

G " Tigern Tingstäde F "& "#'%–"#(' Uppgick "#(' i O ".
N & Humlan Frösön F $ "#'%–"#)" 
O " Höken Svärtinge F "& "#'%–"#)" 
O ! Falken Tullinge F ") "#'%–"#(' Uppgick "#(' i O '.
O & Räven Uppsala F "( "#'%–"#(' Uppgick "#(' i O '.
O ' Puman Bålsta F )/F " "#('–"#)" F " från "#%$.
S " Staren Tormestorp F "* "#'%–"#(( 
S " Kobran Hästveda F "* "#((–"#)"
S ! Vargen Torskors F "!/F "% "#'%–"#)" F "% från "#%).
W ! Svalan Mölndal F #/F % "#'%–"#)" F % från "#(#.
W ' Måsen Örebro F " "#'%–"#%" Uppgick "#%" i O '.
ÖN " Örnen Umeå F !" "#'%–"#(' Uppgick "#(' i ÖN &.
ÖN & Illern Boden F !" "#'%–"#)" 

" Erixon, Christer, ”Flygvapnets doktrin och krigsplanläggning "#$'–"#(*”, i Militärhistorisk tidskrift, !***,  
sid. "'(–"'%.

F 1 2
F13
F 15
F16
F 21

G 1 Tigern Tingstäde F 13 1957-1965 Uppgick 1965 i 0 1.
N 3 Humlan Frösön F 4 1957-1981
0  1 Höken Svärtinge F 13 1957-1981
0  2 Falken Tullinge F 18 1957-1965 Uppgick 1965 i 0 5.
0  3 Räven Uppsala F 16 1957-1965 Uppgick 1965 i 0 5.
0  5 Puman Bålsta F 8/F 1 1965-1981 F 1 från 1974.
S 1 Staren Tormestorp F I° 1957-1966
S 1 Kobran Hästveda F IC 1966-1981
5 2 Vargen Torskors F 12./F 17 1957-1981 F 17 från 1978.
W  2 Svalan Mölndal F 9/F 7 1957-1981 F 7 från 1969.
W 5 Måsen Örebro F 1 1957-1971 Uppgick 1971 i 0 5.
ÖN I Örnen Umeå F 21 1957-1965 Uppgick 1965 i ÖN 3.
ÖN 3 Illern Boden F 21 1957-1981

Kalmar flygflottilj
Bråvalla flygflottilj
Hälsinge flygflottilj
Upplands flygflottilj
Norrbottens flygflottilj

Kalmar (från 1947)
Bråvalla, Norrköping
Söderhamn (1947-1961)
Uppsala
Kallax, Luleå (från 1961)

Förbanden var från 1947 fördelade på flygeskadrar enligt följande:
E 2 2 .  flygeskadern S y d s v e r i g e
E 3 3 .  flygeskadern M e l l a n s v e r i g e
E 4 4 .  flygeskadern (från 1957) N o r r a  Sverige
E 5 5 .  flygeskadern (till 1957) N o r r a  Sverige

Luftförsvarssektorer
Benämning, anropssignal för luftförsvarscentral, ort, flottiljtillhörighet, tidsperiod och
kommentarer.

Erixon, Christer, "Flygvapnets doktrin och krigsplanläggning 1945-1960", i Militärhistorisk tidskrift, z000,
sid. 156-157.
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Jaktflyget växer

Under #$%& års flygvapenövning i södra Sverige prövades en ny organisation för 
luftförsvaret i full skala. Allt jaktflyg, totalt ##! flygplan från F ', F $, F #(, F #" 
och F #&, inklusive en grupp nylevererade jetjaktflygplan av typ J !'A Vampire, in-
gick på den försvarande sidan. En luftförsvarscentral inrättades i en föreningslokal 
i Sösdala utanför Hässleholm och ett särskilt luftförsvarsnät med direkta telefon-
förbindelser upprättades. Övningsresultatet ansågs, med dåtida mått mätt, ha varit 
i huvudsak lyckat.#

Flygvapnets organisation, basering och uppgifter i krig styrdes av de kvalificerat 
hemliga planer som gjordes upp för det svenska försvaret. För det så kallade Krigs-
fall I (Västfallet) utfärdades inga bestämmelser, eftersom det ansågs vara osannolikt 
och planeringen inriktades därför helt på Krigsfall II (Sovjetunionen). Huvudprin-
ciperna för utgångsgrupperingen av jaktflyget var relativt oberoende av de olika 
förstärkningsalternativen IIC (centrala Sverige), IIS (södra Sverige) och IIN (norra 
Sverige). Det jaktflyg som tillhörde E ! baserades alltid i Sydsverige, E " baserades i 
Mellansverige och E ) i norra Sverige. I utgångsläget skilde sig dock antalet förband 
i varje eskader beroende på alternativ. För Krigsfall IIC utfärdades för övrigt aldrig 
några bestämmelser.!

Ny krigsplanläggning
Från och med den #) mars #$%* gällde en ny krigsplanläggning för flygvapnet och 
den ersatte anvisningar från juni #$%). Uppgiften i stort när det gällde Krigsfall IIS 
var bland annat att försvåra fientlig flygverksamhet från Bornholm, över ". armékå-

Enligt riksdagsbeslut 1947 skulle attackflottiljerna F 4 och F 12 ombeväpnas till jaktflottiljer. F 12 i Kalmar  
utrustades med SAAB J 21A. Foto: SFF.

K A P I T E L  3

Jaktflyget växer

Under 1946 års flygvapenövning i södra Sverige prövades en ny organisation för
luftförsvaret i full skala. Allt jaktflyg, totalt 112 flygplan från F 8, F 9, F io, F 13
och F 16, inklusive en grupp nylevererade jetjaktflygplan av typ J 28A Vampire, in-
gick på den försvarande sidan. En luftförsvarscentral inrättades i en föreningslokal
i Sösdala utanför Hässleholm och ett särskilt luftförsvarsnät med direkta telefon-
förbindelser upprättades. Övningsresultatet ansågs, med dåtida mått mätt, ha varit
i huvudsak lyckat.'

Flygvapnets organisation, basering och uppgifter i krig styrdes av de kvalificerat
hemliga planer som gjordes upp för det svenska försvaret. För det så kallade Krigs-
fall I (Västfallet) utfärdades inga bestämmelser, eftersom det ansågs vara osannolikt
och planeringen inriktades därför helt på Krigsfall II (Sovjetunionen). Huvudprin-
ciperna för utgångsgrupperingen av jaktflyget var relativt oberoende av de olika
förstärkningsalternativen IIC (centrala Sverige), IIS (södra Sverige) och IIN (norra
Sverige). Det jaktflyg som tillhörde E 2 baserades alltid i Sydsverige, E 3 baserades i
Mellansverige och E 5 i norra Sverige. I utgångsläget skilde sig dock antalet förband
i varje eskader beroende på alternativ. För Krigsfall IIC utfärdades för övrigt aldrig
några bestämmelser.'

Ny krigsplanläggning
Från och med den 15 mars 1947 gällde en ny krigsplanläggning för flygvapnet och
den ersatte anvisningar från juni 1945. Uppgiften i stort när det gällde Krigsfall IIS
var bland annat att försvåra fientlig flygverksamhet från Bornholm, över 3. armekå-

- - -
Enligt riksdagsbeslut 1947 skulle attackflottiljerna F 4 och F 12 ombeväpnas till jaktflottiljer. F 12 i Kalmar
utrustades med SAAB .121A. Foto: SFF
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rens kårområde (I. milo, det vill säga Sydsverige) och över östra Svealand. Uppgiften 
inkluderade skydd av svenska sjöstridskrafter i Stockholms och Blekinge skärgår-
dar. E ! skulle jaktförsvara södra Sverige, vara beredd att jaktskydda attackeskadern 
E # under anfall söderut samt kunna ingripa mot luftlandsättningar i $. armékårens 
kårområde. E $ skulle jaktförsvara östra Mellansverige, vara beredd att jaktförsvara 
E # vid anfall österut, momentant kunna jaktförsvara Gotland och sjövägarna dit 
samt vara beredd att angripa luftlandsättningar i Mellansverige. E % skulle förbe-
reda jaktförsvar av övre Norrland med förband som skulle ställas till förfogande på 
särskild order.

CE ! hade sin krigsuppehållsplats i luftförsvarscentralen i Sjösala, Göteborg. Tre 
jaktflottiljer ingick i eskadern och de var baserade på fält " Everöd och Rinkaby 
(F &), samt på Sövdeborg (F #') och Kallinge (F #%). Ljungbyhed, Barkåkra, Halm-
stad och Hagshult var utpekade som T-baser för eskadern. CE $ hade uppehålls-
plats i en luftförsvarscentral i Stockholm och de tre flottiljer som tillhörde eskadern 
skulle vara baserade på Tullinge (F (), Bråvalla (F #$) och Uppsala (F #)). T-baser var 
Kungsängen, fält #$ Gryttjom/Tierp, Hässlö, Malmen, Skavsta och Söderhamn samt 
Bunge på Gotland. Under CE % med uppehållsplats i Boden sorterade i utgångsläget 
för Krigsfall IIS inga jaktförband.

I Krigsfall IIN skulle flygvapnet försvåra fientlig flygverksamhet över !. armé-
kårens kårområde (VI. milo, det vill säga övre Norrland), östra Svealand och Syd-
sverige. E ! skulle då jaktförsvara Sydsverige, främst Skåne, E $ östra Mellansverige 
(utom Gotland) och E % skulle nu försvara övre Norrland. I södra Sverige fanns en-

Denna J 26 Mustang från F 16 i Uppsala var ett av få flygplan av denna typ som kamouflagemålades.  
Flottiljen använde J 26 till 1952, då J 29A Tunnan kom i tjänst. Foto: SFF.

rens kårområde (I. milo, det vill säga Sydsverige) och över östra Svealand. Uppgiften
inkluderade skydd av svenska sjöstridskrafter i Stockholms och Blekinge skärgår-
dar. E 2 skulle jaktförsvara södra Sverige, vara beredd att jaktskydda attackeskadern
E r under anfall söderut samt kunna ingripa mot luftlandsättningar i 3. armskårens
kårområde. E 3 skulle jaktförsvara östra Mellansverige, vara beredd att jaktförsvara
E r vid anfall österut, momentant kunna jaktförsvara Gotland och sjövägarna dit
samt vara beredd att angripa luftlandsättningar i Mellansverige. E 5 skulle förbe-
reda jaktförsvar av övre Norrland med förband som skulle ställas till förfogande på
särskild order.

CE 2 hade sin krigsuppehållsplats i luftförsvarscentralen i Sjösala, Göteborg. Tre
jaktflottiljer ingick i eskadern och de var baserade på fåk 4 Everöd och Rinkaby
(F 9), samt på Sövdeborg (F jo) och Kallinge (F 15). Ljungbyhed, Barkåkra, Halm-
stad och Hagshult var utpekade som T-baser för eskadern. CE 3 hade uppehålls-
plats i en luftförsvarscentral i Stockholm och de tre flottiljer som tillhörde eskadern
skulle vara baserade på Tullinge (F 8), Bråvalla (F i3) och Uppsala (F 16). T-baser var
Kungsängen, fält i3 Gryttjom/Tierp, Hässlö, Malmen, Skavsta och Söderhamn samt
Bunge på Gotland. Under CE 5 med uppehållsplats i Boden sorterade i utgångsläget
för Krigsfall IIS inga jaktförband.

I Krigsfall IIN skulle flygvapnet försvåra fientlig flygverksamhet över 2. arms-
kårens kårområde (VI. milo, det vill säga övre Norrland), östra Svealand och Syd-
sverige. E 2 skulle då jaktförsvara Sydsverige, främst Skåne, E 3 östra Mellansverige
(utom Gotland) och E 5 skulle nu försvara övre Norrland. I södra Sverige fanns en-

Denna126 Mustang från F 16 i Uppsala var ett av få flygplan av denna typ som kannouflagemålades.
Flottiljen använde 126 till 1952, då 129A Tunnan kom i tjänst. Foto: SFF.
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dast F #$ kvar på Sövdeborg, medan E % hade oförändrad organisation. CE " fick i 
Krigsfall IIN till sitt förfogande två jaktflottiljer: F & på fält %! Heden utanför Boden 
och F #" på Kallax/Luleå. Som T-baser skulle fält #' Hällnäs, fält #& Nordmaling, fält 
%# Unbyn samt Frösön användas.%

Trots att flottiljens första division inte var klar att ingå i krigsorganisationen för-
rän i maj #&() fanns F #" alltså redan med i planeringen. I maj #&() tillkom även 
F #' med en division i krigsorganisationen och två månader senare ingick dessutom 
F ( Frösön och F #! Kalmar med vardera tre reducerade divisioner. Egentligen skulle 
omskolningen av de två sistnämnda flottiljerna ha varit klar först i november, men 
den hade gått snabbare än beräknat. I november var F ( och F #! fulltaliga och på 
F #" hade en andra division tillkommit, vilket betydde att jaktflygets krigsorgani-
sation hade utökats från femton divisioner #&(" till !( divisioner i slutet av #&().(

Från maj #&(' ingick ytterligare en division vid F #" samt stab och en ny division 
vid F #' i krigsorganisationen. Den tredje divisionen vid F #' saknades fortfarande 
och tillkom först i november samma år." Från och med augusti #&(' såg utgångsba-
seringen för jaktflyget ut som följer:

E 2 E 3 E 5
F 9 Säve F 8 Barkarby F 4 Fält 32 Heden
F 10 Sövdeborg F 13 Bråvalla (F 15 Se ovan)
F 12 Kalmar F 16 Uppsala T-baser: Fält 31, fält 18 och 

Nordmaling.6

F 15 Fält 4 Everöd och Ripa  
(vid alternativ IIN: Kallax)

F 18 Tullinge

T-baser: Trollhättan, Hagshult, 
Halmstad, Ängelholm, 
Ljungbyhed, Kallinge  
och fält 37.

T-baser: Hässlö, fält 36 och  
Örebro, Kungsängen, 
Skavsta, Bunge,  
Skå-Edeby, fält 13,  
Söderhamn, Sundsvall, 
Malmen och Rommehed.

En analys av ovanstående tabell visar att jaktflyget baserades nära ostkusten 
främst i södra och mellersta Sverige, med tyngdpunkt i Stockholmsområdet. Där-
utöver baserades en flottilj i Göteborg och en i Boden. De flesta flottiljerna skulle 
verka från hemmabasen, eller från krigsbaser i närheten, men F #" i Söderhamn skul-
le i krig normalt vara baserad i Skåne och i Krigsfall IIN i Luleå.

Här kan noteras att alternativet Krigsfall IISN i den centrala krigsplanläggning-
en inte infördes förrän #&"' och att det dessförinnan fanns två separata krigsfall, IIS 
och IIN, som skulle planeras var för sig. Uppenbarligen förenklade flygvapnet sin 
krigsplanläggning genom att från och med #&(' utarbeta endast en krigsfallsskrivel-
se kallad Krigsfall II, från och med #&(& Krigsfall IISN. Den baserades i princip på 
Krigsfall IIS, men innehöll även anvisningar för hur förbanden skulle omdisponeras 

dast F ic:1 kvar på Sövdeborg, medan E 3 hade oförändrad organisation. CE 5 fick i
Krigsfall IIN till sitt förfogande två jaktflottiljer: F 9 på fält 32 Heden utanför Boden
och F 15 på Kallax/Luleå. Som T-baser skulle fält 18 Hällnäs, fält 19 Nordmaling, fält
31 Unbyn samt Frösön användas.;

Trots att flottiljens första division inte var klar att ingå i krigsorganisationen för-
rän i maj 1947 fanns F 15 alltså redan med i planeringen. I maj 1947 tillkom även
F 18 med en division i krigsorganisationen och två månader senare ingick dessutom
F 4 Frösön och F 12 Kalmar med vardera tre reducerade divisioner. Egentligen skulle
omskolningen av de två sistnämnda flottiljerna ha varit klar först i november, men
den hade gått snabbare än beräknat. I november var F 4 och F 12 fulltaliga och på
F 15 hade en andra division tillkommit, vilket betydde att jaktflygets krigsorgani-
sation hade utökats från femton divisioner 1945 till 24 divisioner i slutet av 1947.4

Från maj 1948 ingick ytterligare en division vid F 15 samt stab och en ny division
vid F 18 i krigsorganisationen. Den tredje divisionen vid F 18 saknades fortfarande
och tillkom först i november samma år.3 Från och med augusti 1948 såg utgå' ngsba-
seringen för jaktflyget ut som följer:

E2 E3 E5
F 9 Säve F 8 Barkarby F 4 Fä It 32 Heden
F 10 Sövdeborg F 13 Bråvalla (F 15 Se ovan)
F12 Kalmar F16 Uppsala T-baser:Fält 31, fa It 18 och

Nordmaling
F 15 Fält 4 Everöd och Ripa

(vid alternativ IIN: Kallax)
F 18 Tullinge

T-baserTrollhättan, Hagshult,
Halmstad, Ängelholm,
Ljungbyhed, Kallinge
och fält 37.

T-basenHässlö, fält 36 och
Örebro, Kungsängen,
Skavsta, Bunge,
Skå-Edeby, fält 13,
Söderhamn, Sundsvall,
Malmen och Rommehed.

En analys av ovanstående tabell visar att jaktflyget baserades nära ostkusten
främst i södra och mellersta Sverige, med tyngdpunkt i Stockholmsområdet. Där-
utöver baserades en flottilj i Göteborg och en i Boden. De flesta flottiljerna skulle
verka från hemmabasen, eller från krigsbaser i närheten, men F 15 i Söderhamn skul-
le i krig normalt vara baserad i Skåne och i Krigsfall IIN i Luleå.

Här kan noteras att alternativet Krigsfall IISN i den centrala krigsplanläggning-
en inte infördes förrän 1958 och att det dessförinnan fanns två separata krigsfall, IIS
och IIN, som skulle planeras var för sig. Uppenbarligen förenklade flygvapnet sin
krigsplanläggning genom att från och med 1948 utarbeta endast en krigsfallsskrivel-
se kallad Krigsfall II, från och med 1949 Krigsfall IISN. Den baserades i princip på
Krigsfall IIS, men innehöll även anvisningar för hur förbanden skulle omdisponeras
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vid Krigsfall IIN. Att man kunde göra så berodde sannolikt på att flygvapnet i stort 
mobiliserade på samma sätt, oavsett krigsfall, och dessutom snabbt kunde anpassa 
gruppering av förbanden till det aktuella läget.#

Fortsatt förstärkning av jaktflyget
De beslut som låg bakom den fortsatta förstärkningen av jaktflyget fattades $%&#–
$%&'. Redan i september $%&& hade en luftförsvarskommitté tillsatts och en av kom-
mitténs slutsatser var att jaktflyget borde utökas så mycket som de ekonomiska 
ramarna tillät. Baserat på en strategisk studie föreslog CFV bland annat att flygvap-
net skulle få två nattjaktflottiljer. Vid denna tid var nämligen jaktflygets insatsmöj-
ligheter begränsade till dygnets ljusa timmar. Eftersom bombflyg normalt opererade 
nattetid och om möjligt dolde anflygningen mot målet i moln var detta en allvar-
lig begränsning. Jämfört med dagjakt krävde nattjakt dels bättre luftbevakning och 
stridsledning, dels radar i flygplanen. Överbefälhavaren minskade sedan ned kravet 
till en nattjaktflottilj och CFV föreslog då som huvudalternativ att en ny flottilj, 
kallad F $%, skulle uppsättas. Om den nya nattjaktflottiljen skulle behöva tillkomma 
genom ombeväpning av en existerande attackflottilj angav CFV som minst olägliga 
alternativ bombflottiljen F $.'

En ny luftförsvarskommitté tillsattes av överbefälhavaren den ' april $%&# för att 

Jaktflygare. Under andra halvan av 1940-talet byggdes jaktflyget ut kraftigt och ett stort antal svenska unga 
män kunde förverkliga sina pojkdrömmar om att bli piloter. Foto: SFF.

Jaktflygare. Under andra halvan av 1940-talet byggdes jaktflyget ut kraftigt och ett stort antal svenska unga
män kunde förverkliga sina pojkdrömmar om att bli piloter. Foto: SFF.

vid Krigsfall IIN. Att man kunde göra så berodde sannolikt på att flygvapnet i stort
mobiliserade på samma sätt, oavsett krigsfall, och dessutom snabbt kunde anpassa
gruppering av förbanden till det aktuella läget.?

Fortsatt Förstärkning av jaktflyget
De beslut som låg bakom den fortsatta förstärkningen av jaktflyget fattades 1947-
1948. Redan i september '944 hade en luftförsvarskommitte tillsatts och en av kom-
minas slutsatser var att jaktflyget borde utökas så mycket som de ekonomiska
ramarna tillät. Baserat på en strategisk studie föreslog CFV bland annat att flygvap-
net skulle fa två nattjaktflottiljer. Vid denna tid var nämligen jaktflygets insatsmöj-
ligheter begränsade till dygnets ljusa timmar. Eftersom bombflyg normalt opererade
nattetid och om möjligt dolde anflygningen mot målet i moln var detta en allvar-
lig begränsning. Jämfört med dagjakt krävde nattjakt dels bättre luftbevakning och
stridsledning, dels radar i flygplanen. Överbefälhavaren minskade sedan ned kravet
till en nattjaktflottilj och CFV föreslog då som huvudalternativ att en ny flottilj,
kallad F'9, skulle uppsättas. Om den nya nattjaktflottiljen skulle behöva tillkomma
genom ombeväpning av en existerande attackflottilj angav CFV som minst olägliga
alternativ bombflottiljen F'.8

En ny luftförsvarskommitte tillsattes av överbefälhavaren den 8 april 1947 för att
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utreda hur en enhetlig ledning av luftförsvarets olika delar skulle kunna ordnas och 
hur denna skulle samordnas med landets territoriella indelning. Utredningen blev 
klar den #$ juli #%&" och bland förslagen fanns en omvandling av attackflottiljerna 
F & och F #! till jaktflottiljer. I fredsorganisationen skulle sedan F &, F %, F #', F #! 
och F #$ tillhöra E !, medan F (, F #), F #* och F #( skulle tillhöra E ). Dessutom 
skulle enligt kommitténs förslag även spaningsflottiljen F ## efter omorganisation 
till jaktflottilj tillhöra E ). Eskadercheferna med staber skulle leda utbildning och 
krigsförberedelsearbete, men i övrigt lydde flottiljerna direkt under CFV. I krig sat-
tes eskaderstaben E $ upp med Flygkrigshögskolans (FKHS) personal i Stockholm 
som stomme och med personal från F &.

Eskadrarna satte upp ett antal jaktcentraler, radartroppar och rörliga jaktluft-
bevakningsstationer och man studerade nu framför allt det brittiska systemet för 
stridsledning när det svenska systemet skulle moderniseras. Under Fighter Com-
mand var Storbritannien indelat i sektorer där olika GCI-centraler (Ground Control 
Interception) ledde jaktförbanden. En svaghet i den svenska organisationen var att 
de olika komponenterna i luftförsvaret inte hade någon enhetlig ledning. Jaktflyget 
sattes upp av flygvapnet, medan luftvärnet och luftbevakningen sattes upp av ar-
mén, marinen och flygvapnet – vilket i hög grad försvårade samordningen mellan 
jaktflyg och luftvärn. Den nya radarorganisation som skulle ingå i luftbevakning-
en sattes visserligen upp av flygvapnet, men CFV hade som ansvarig för jaktflyget 
ändå inget inflytande över luftbevakningen, på vilken jaktflygverksamheten vilade. 
Kommitténs förslag att en ny försvarsgren skulle skapas för att handha alla frågor 
rörande luftförsvaret slog inte an och den förändring som genomfördes var i stället, 
som redan nämnts, att luftbevakningen överfördes till flygvapnet.%

Enligt riksdagsbeslut #%&" skulle F & och F #! ombeväpnas till jaktflottiljer och 
båda var alltså krigsdugliga, om än med reducerade divisioner, redan i juli samma 
år. CFV föreslog i januari #%&( att F ## skulle bibehållas som spaningsflottilj och att 
i stället spaningsflottiljen F ) skulle omvandlas till dagjaktflottilj. Förslaget med två 
nattjaktflottiljer, av vilka den ena skulle vara F # och den andra vara nyuppsatt, åter-
kom nu och utöver detta begärde CFV en förstärkning av dagjaktflyget genom en 
femtioprocentig ökning av flygplansbeståndet vid de tio dagjaktflottiljerna.

Riksdagens beslut i april #%&( innebar att F # skulle omvandlas till nattjaktflottilj, 
F ) till dagjaktflottilj och att flygplan skulle anska+as som motsvarade en femtio-
procentig ökning, men endast för tre av dagjaktflottiljerna. Eftersom en jaktflottilj 
normalt utrustades med sextio flygplan innebar det i praktiken att nittio extra flyg-
plan skulle anska+as.#'

CFV utreder
Den )' oktober #%&( redovisade CFV en ny utredning angående fortsatt förstärk-
ning av jaktflyget. En tidigare genomförd strategisk studie hade, som redan nämnts, 
visat att dagjaktförsvar av hela landet skulle fordra !'–!$ flottiljer med sextio flyg-

utreda hur en enhetlig ledning av luftförsvarets olika delar skulle kunna ordnas och
hur denna skulle samordnas med landets territoriella indelning. Utredningen blev
klar den 15 juli 1947 och bland förslagen fanns en omvandling av attackflottiljerna
F 4 och F 12 till jaktflottiljer. I fredsorganisationen skulle sedan F 4, F 9, F io, F 12
och F 15 tillhöra E 2, medan F 8, F 13, F 16 och F 18 skulle tillhöra E 3. Dessutom
skulle enligt kommitténs förslag även spaningsflottiljen F II efter omorganisation
till jaktflottilj tillhöra E 3. Eskadercheferna med staber skulle leda utbildning och
krigsförberedelsearbete, men i övrigt lydde flottiljerna direkt under CFV. I krig sat-
tes eskaderstaben E 5 upp med Flygkrigshögskolans (FKHS) personal i Stockholm
som stomme och med personal från F 4.

Eskadrarna satte upp ett antal jaktcentraler, radartroppar och rörliga jaktluft-
bevakningsstationer och man studerade nu framför allt det brittiska systemet för
stridsledning när det svenska systemet skulle moderniseras. Under Fighter Corn-
mand var Storbritannien indelat i sektorer där olika GCI-centraler (Ground Control
Interception) ledde jaktförbanden. En svaghet i den svenska organisationen var att
de olika komponenterna i luftförsvaret inte hade någon enhetlig ledning. Jaktflyget
sattes upp av flygvapnet, medan luftvärnet och luftbevakningen sattes upp av ar-
men, marinen och flygvapnet — vilket i hög grad försvårade samordningen mellan
jaktflyg och luftvärn. Den nya radarorganisation som skulle ingå i luftbevakning-
en sattes visserligen upp av flygvapnet, men CFV hade som ansvarig för jaktflyget
ändå inget inflytande över luftbevakningen, på vilken jaktflygverksamheten vilade.
Kommitténs förslag att en ny försvarsgren skulle skapas för att handha alla frågor
rörande luftförsvaret slog inte an och den förändring som genomfördes var i stället,
som redan nämnts, att luftbevakningen överfördes till flygvapnet.9

Enligt riksdagsbeslut 1947 skulle F 4 och F 12 ombeväpnas till jaktflottiljer och
båda var alltså krigsdugliga, om än med reducerade divisioner, redan i juli samma
år. CFV föreslog i januari 1948 att F II skulle bibehållas som spaningsflottilj och att
i stället spaningsflottiljen F 3 skulle omvandlas till dagjaktflottilj. Förslaget med två
nattjaktflottiljer, av vilka den ena skulle vara F 1 och den andra vara nyuppsatt, åter-
kom nu och utöver detta begärde CFV en förstärkning av dagjaktflyget genom en
femtioprocentig ökning av flygplansbeståndet vid de tio dagjaktflottiljerna.

Riksdagens beslut i april 1948 innebar att F 1 skulle omvandlas till nattjaktflottilj,
F 3 till dagjaktflottilj och att flygplan skulle anskaffas som motsvarade en femtio-
procentig ökning, men endast för tre av dagjaktflottiljerna. Eftersom en jaktflottilj
normalt utrustades med sextio flygplan innebar det i praktiken att nittio extra flyg-
plan skulle anskaffas.'

CFV utreder
Den 3o oktober 1948 redovisade CFV en ny utredning angående fortsatt förstärk-
ning av jaktflyget. En tidigare genomförd strategisk studie hade, som redan nämnts,
visat att dagjaktförsvar av hela landet skulle fordra 2o-25 flottiljer med sextio flyg-
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plan vardera. Eftersom detta var praktiskt omöjligt måste jaktförsvaret helt eller del-
vis eftersättas för vissa delar av landet. Detta var en förutsättning för att man skulle 
kunna komma fram till en styrka som med hänsyn till ekonomiska resurser var 
tänkbar inom överskådlig framtid. Ett alternativ som fyllde minimibehovet för att 
”nödtorftigt täcka landets viktigaste delar” innebar, jämfört med idealalternativet, 
för övre Norrland och Mellansverige en femtioprocentig nedskärning och för Syd-
sverige en tjugoprocentig nedskärning. Med beslutade tio flottiljer måste jaktförsvar 
av mellersta och södra Norrland helt utgå. För ett bra jaktförsvar nattetid skulle fem 

Kontaktlinjer (verkansområde) för dagjakt-
flyget enligt planering 1948. Heldragen linje 
visar vad som kunde åstadkommas med tio 
jaktflottiljer, streckad linje visar läget om yt-
terligare tre flottiljer skulle ha kunnat sättas 
upp. Si!rorna visar det antal divisioner som 
vid normal beredskap skulle kunna sättas in 
inom varje område.

Kontaktlinjer (verkansområde) för lagjakt-
flyget enligt planering 1948. Heldragen linje
visar vad som kunde åstadkommas med tio
jaktflottiljer, streckad linje visar läget om yt-
terligare tre flottiljer skulle ha kunnat sättas
upp. Siffrorna visar det antal divisioner som
vid normal beredskap skulle kunna sättas in
inom varje område.

s.
. 4  s

or.,

, A N C

plan vardera. Eftersom detta var praktiskt omöjligt måste jaktförsvaret helt eller del-
vis eftersättas för vissa delar av landet. Detta var en förutsättning för att man skulle
kunna komma fram till en styrka som med hänsyn till ekonomiska resurser var
tänkbar inom överskådlig framtid. Ett alternativ som fyllde minimibehovet för att
"nödtorftigt täcka landets viktigaste delar" innebar, jämfört med idealalternativet,
för övre Norrland och Mellansverige en femtioprocentig nedskärning och för Syd-
sverige en tjugoprocentig nedskärning. Med beslutade tio flottiljer måste jaktförsvar
av mellersta och södra Norrland helt utgå. För ett bra jaktförsvar nattetid skulle fem
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nattjaktflottiljer ha behövts, men tre – en vardera i Mälardalen, Göteborgsområdet 
och Skåne – angavs nu som minimibehov.

CFV:s slutliga förslag blev att samtliga tio dagjaktflottiljer skulle förstärkas, vil-
ket innebar att de skulle utrustas med nittio flygplan vardera. Nattjakten prutades 
från tre till två flottiljer om sextio flygplan. Det totala flygplansbehovet skulle däri-
genom öka från #"$ till "$$ dagjaktflygplan, och från #$ till %!$ nattjaktflygplan. 
Beräkningarna byggde på följande: en flottiljstab med tre flygplan, tre divisioner 
med totalt &' flygplan (arton vardera), ett översynsbehov om tolv flygplan och ett 

Kontaktlinjer (verkansområde) för natt-
jaktflyget enligt planering 1948. Heldragen 
linje visar vilka områden som kunde försva-
ras med två flottiljer, streckad linje med tre 
flottiljer.

lasa 3.-1

Kontaktlinjer (verkansonnråde) för natt- "
jaktflyget enligt planering 1948. Heldragen
linje visar vilka områden som kunde försva-
ras med två flottiljer, streckad linje med tre
flottiljer.

nattjaktflottiljer ha behövts, men tre — en vardera i Mälardalen, Göteborgsområdet
och Skåne — angavs nu som minimibehov.

CFV:s slutliga förslag blev att samtliga tio dagjaktflottiljer skulle förstärkas, vil-
ket innebar att de skulle utrustas med nittio flygplan vardera. Nattjakten prutades
från tre till två flottiljer om sextio flygplan. Det totala flygplansbehovet skulle däri-
genom öka från 690 till 90o dagjaktflygplan, och från 6o till 120 nattjaktflygplan.
Beräkningarna byggde på följande: en flottiljstab med tre flygplan, tre divisioner
med totalt 54 flygplan (arton vardera), ett översynsbehov om tolv flygplan och ett
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ersättningsbehov om #$ flygplan – summa %". För nattjaktflottiljerna gällde: en 
flottiljstab med tre flygplan, tre divisioner med totalt !& flygplan (tolv vardera), 
ett översynsbehov om åtta flygplan och ett ersättningsbehov om tretton flygplan – 
summa &" flygplan.$$

Enligt riksdagsbeslut $%'% skulle ytterligare tre dagjaktflottiljer, alltså sammanlagt 
sex, förstärkas med femtio procent och eftersom det stod klart att CFV inte kunde 
få stöd för ytterligare utökning avstod man sedan från fler förslag i den riktningen.$# 
Några %"-flygplansflottiljer blev det trots allt inte fråga om. I en flygvapenorder som 
gällde från den $ oktober $%'% skulle jaktflottiljernas stab ha tre flygplan och varje 
division tolv flygplan, sammanlagt !%, medan en förstärkt flottilj skulle ha arton 
flygplan per division, tillsammans med stabsflygplanen sammanlagt (%.$!

Som redan nämnts var F $):s tredje och sista krigsdivision klar i november $%') 
och samma månad sattes F !:s första jaktdivision upp för fredsmässig omskolning. 
De andra två divisionerna på F ! var då fortfarande spaningsdivisioner. Från maj 
$%'% ingick den första jaktdivisionen på F ! i krigsorganisationen och i november 
samma år var flottiljen fulltalig med stab och tre divisioner. Omskolningen av F $ 
till nattjaktflottilj tog längre tid. I flottiljens krigsorganisation fanns en division från 
november $%'%, och stab och två divisioner från maj $%(". Den tredje divisionen 
blev klar först senare.$'

Därmed hade jaktflyget jämfört med läget $%'( utökats med sammanlagt $#" 
procent, från $( till !! divisioner. Utökningen i kvantitet kan dock inte sägas ha åt-

J 26 på krigsbasen fält 24 Sommaränge i norra Uppland. De så kallade ladvärnen ute på krigsflygfälten var 
byggda för att se ut som stora lador och hade väggar som kunde fällas ned när flygplanen skulle tas in och ut. 
Foto: SFF.

J 26 på krigsbasen fält 24 Sommaränge i norra Uppland. De så kallade ladvärnen ute på krigsflygfälten var
byggda för att se ut som stora lador och hade väggar som kunde fällas ned när flygplanen skulle tas in och ut.
Foto: SFF.

ersättningsbehov om 21 flygplan — summa 90. För nattjaktflottiljerna gällde: en
flottiljstab med tre flygplan, tre divisioner med totalt 36 flygplan (tolv vardera),
ett översynsbehov om åtta flygplan och ett ersättningsbehov om tretton flygplan —
summa 6o flygplan."

Enligt riksdagsbeslut 1949 skulle ytterligare tre dagjaktflottiljer, alltså sammanlagt
sex, förstärkas med femtio procent och eftersom det stod klart att CFV inte kunde
få stöd för ytterligare utökning avstod man sedan från fler förslag i den riktningen.n
Några 90-flygplansflottiljer blev det trots allt inte fråga om. I en flygvapenorder som
gällde från den 1 oktober 1949 skulle jaktflottiljernas stab ha tre flygplan och varje
division tolv flygplan, sammanlagt 39, medan en förstärkt flottilj skulle ha arton
flygplan per division, tillsammans med stabsflygplanen sammanlagt 59.13

Som redan nämnts var F ,8:s tredje och sista krigsdivision klar i november 1948
och samma månad sattes F 3:s första jaktdivision upp för fredsmässig omskolning.
De andra två divisionerna på F 3 var då fortfarande spaningsdivisioner. Från maj
1949 ingick den första jaktdivisionen på F 3 i krigsorganisationen och i november
samma år var flottiljen fulltalig med stab och tre divisioner. Omskolningen av F
till nattjaktflottilj tog längre tid. I flottiljens krigsorganisation fanns en division från
november 1949, och stab och två divisioner från maj 1950. Den tredje divisionen
blev klar först senare.I4

Därmed hade jaktflyget jämfört med läget 1945 utökats med sammanlagt 120
procent, från 15 till 33 divisioner. Utökningen i kvantitet kan dock inte sägas ha åt-
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följts av någon motsvarande kvalitetsökning. Endast F "! hade utrustats med mo-
derna jetflygplan, J #$A Vampire, medan de andra tillkommande jaktflottiljerna fick 
hålla till godo med J #"A, J ## och J #% Mustang. Den sistnämnda typen inköptes 
från amerikanska och brittiska lager med överskottsmateriel från andra världskri-
get, liksom de nattjaktflygplan av typ J !& Mosquito som anska'ades för utrust-
ning av F ".

Nya planer
Den krigsplanläggning för Krigsfall IISN som gällde från och med den " september 
"()( innehöll följande förändringar i jämförelse med tidigare planer. Inom E ! hade 
F " (nattjakt) tillkommit med basering i Västerås och F ! baserad på Skavsta. Inom 
E * hade F ) nu fått fält !" Unbyn och fält !# Heden som baseringsalternativ. Vid 
behov kunde F "* och F "% underställas CE * med gruppering på baserna Kallax, 
Frösön eller Söderhamn."*

Till skillnad från dagjakten utfördes nattjaktens tillsyn av flygplanen under da-
ger för hela flottiljen samtidigt, det vill säga under den period av dygnet när någon 
nattjaktberedskap inte var aktuell. Detta innebar att hela förbandet i det läget var 
sårbart för fientliga flyganfall och behövde tillbakadragen basering. Eftersom Hässlö 
utanför Västerås inte kunde förväntas klara sig undan fientlig basbekämpning be-
hövdes skyddade uppställningsplatser med värn för flygplanen. Detta begärde CE ! 
i december "(*& att få bygga, men det skulle dröja innan sådana kunde ordnas."%

Det fanns även andra problem som sammanhängde med planerad utgångsbase-
ring. I november "(*& genomfördes övningen ”Boden”, som hade till syfte att fast-
ställa luftbevakningens och stridsledningens e'ektivitet i området kring Boden och 

J 30 Mosquito inköptes från Storbritannien och var försedd med en i nosen monterad radarstation med vars 
hjälp fientliga flygplan kunde anfallas även i mörker. Foto: SFF.

J 30 Mosquito inköptes från Storbritannien och var försedd med en i nosen monterad radarstation med vars
hjälp fientliga flygplan kunde anfallas även i mörker. Foto: SFF

följts av någon motsvarande kvalitetsökning. Endast F 13 hade utrustats med mo-
derna jetflygplan, J 28A Vampire, medan de andra tillkommande jaktflottiljerna fick
hålla till godo med J 21A, J 22 och J 26 Mustang. Den sistnämnda typen inköptes
från amerikanska och brittiska lager med överskottsmateriel från andra världskri-
get, liksom de nattjaktflygplan av typ J 3o Mosquito som anskaffades för utrust-
ning av F 1.

Nya planer
Den krigsplanläggning för Krigsfall IISN som gällde från och med den 1 september
1949 innehöll följande förändringar i jämförelse med tidigare planer. Inom E 3 hade
F (nattjakt) tillkommit med basering i Västerås och F 3 baserad på Skavsta. Inom
E 5 hade F 4 nu fått fält 31 Unbyn och fält 32. Heden som baseringsaltemativ. Vid
behov kunde F 15 och F 16 underställas CE 5 med gruppering på baserna Kallax,
Frösön eller Söderhamn.15

Till skillnad från dagjakten utfördes nattjaktens tillsyn av flygplanen under da-
ger för hela flottiljen samtidigt, det vill säga under den period av dygnet när någon
nattjaktberedskap inte var aktuell. Detta innebar att hela förbandet i det läget var
sårbart för fientliga flyganfall och behövde tillbakadragen basering. Eftersom Hässlö
utanför Västerås inte kunde förväntas klara sig undan fientlig basbekämpning be-
hövdes skyddade uppställningsplatser med värn för flygplanen. Detta begärde CE 3
i december 1950 att få bygga, men det skulle dröja innan sådana kunde ordnas.16

Det fanns även andra problem som sammanhängde med planerad utgå'ngsbase-
ring. I november 195o genomfördes övningen "Boden", som hade till syfte att fast-
ställa luftbevakningens och stridsledningens effektivitet i området kring Boden och
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Luleå. Förarna i de inflygande flygplanen hade order om att flyga endast i de om-
råden där luftbevakningen var bemannad. En radarstation var igång på F "# och 
en fanns på Hertsön, men båda stationerna var i så dåligt skick att de ofta var ur 
funktion.

Inte oväntat fungerade luftbevakningen ändå eftersom anfallande flygplan en-
dast fick flyga där de lätt kunde upptäckas och jaktflyget erhöll etthundra procent 
kontakt med målen som utgjordes av långsamtflygande S #$, B ! och B #% på låg 
höjd. Det man emellertid kunde konstatera var att jakt baserad i Bodentrakten inte 
kunde skydda kustområdet och Luleå. Flygplan som flög in mot Luleå på låg höjd 
kunde jakten få kontakt med först efter passage av staden och ett anfall mot Kallax 
upptäcktes inte förrän det hade börjat. Slutsatsen blev att den enligt krigsfallsskri-
velsen planerade baseringen av jaktförband på Kallax var för riskabel.#% I mars och 
april #&'( övade E ' jaktförsvar av sektor ÖN !. Även nu visade erfarenheterna att 
Kallax, men även fält !" Heden och det planerade fält () Fällfors, lätt skulle kunna 
utsättas för fientliga anfall. På Kallax var det inte heller möjligt att ordna skyddade 
uppställningsplatser för flygplanen inom rimligt avstånd från banan.#$

En annan svaghet var – precis som konstaterades i CFV:s utredning #&($ – att 
luftförsvaret av nedre Norrland blev eftersatt, eftersom resurserna inte räckte. I juni 

Amerikansk underrättelsetjänst om flygvapnet och det svenska jaktflyget
(Air Order of Battle. A Quarterly Summary of the Strength and Composition of All Foreign Air Forces. Air Intelligence 
Division Study, 1 April 1950. Secret. Air Force Historical Research Agency)

The Royal Swedish Air Force is an independent air force on the same or ganizational level as the Army and the 
Navy. The mission of the Royal Swedish Air Force is the defense of Sweden with a primary task the des truction 
of attacking enemy aircraft. The Swedes have 1,004 aircraft in tactical units. The major portion of these aircraft 
(60 per cent) are fighters and includes 91 Vampire jets, 125 F-51 Mustangs, 53 Mosquito night fighters, and 
165 J 21, a Swedish pusher type fighter. The Swedes have also started production on the J 29, a high perfor-
mance jet fighter of Swedish design.

The maintenance of flying equipment in Sweden is generally very good, although recent reports indicate 
that the standard varies and is low in some units. This may account for the large percentage of accidents attri-
buted to mechanical failure by the Swedes.

The Royal Swedish Air Force is commanded and completely dominated by Lt Gen B G Nordenskiold, who is 
energetic, forceful, and persuasive in his e!orts to improve the Air Force.

The Royal Swedish Air Force is the fourth largest in the world, and its combat value would be high initially, 
even in relation to the three major powers. It is significant that over two-thirds of the total number of aircraft 
of the Swedish Air Force are in tactical units.

[…]
Number of aircraft in tactical units: 91 J 28, 165 J 21, 154 J 22, 125 J 26, 53 J 30.

Anm.: De angivna antalen flygplan av varje typ stämmer nästan exakt med det verkliga antalet.

Luleå. Förarna i de inflygande flygplanen hade order om att flyga endast i de om-
råden där luftbevakningen var bemannad. En radarstation var igång på F 21 och
en fanns på Hertsön, men båda stationerna var i så dåligt skick att de ofta var ur
funktion.

Inte oväntat fungerade luftbevakningen ändå eftersom anfallande flygplan en-
dast fick flyga där de lätt kunde upptäckas och jaktflyget erhöll etthundra procent
kontakt med målen som utgjordes av långsamtflygande S 18, B 3 och B 17 på låg
höjd. Det man emellertid kunde konstatera var att jakt baserad i Bodentrakten inte
kunde skydda kustområdet och Luleå. Flygplan som flög in mot Luleå på låg höjd
kunde jakten få kontakt med först efter passage av staden och ett anfall mot Kallax
upptäcktes inte förrän det hade börjat. Slutsatsen blev att den enligt krigsfallsskri-
velsen planerade baseringen av jaktförband på Kallax var för riskabel.7 I mars och
april 1954 övade E 5 jaktförsvar av sektor ÖN 3. Även nu visade erfarenheterna att
Kallax, men även fält 32 Heden och det planerade fält 4o Fällfors, lätt skulle kunna
utsättas för fientliga anfall. På Kallax var det inte heller möjligt att ordna skyddade
uppställningsplatser för flygplanen inom rimligt avstånd från banan."

En annan svaghet var — precis som konstaterades i CFV:s utredning 1948 — att
luftförsvaret av nedre Norrland blev eftersatt, eftersom resurserna inte räckte. I juni

Amerikansk underrättelsetjänst om flygvapnet och det svenska jaktflyget
(Air Order of Battle. A Quarterly Summary ofthe Strength and Composition of All Foreign Air Forces. Air Intelligence
Division Study, 1 Apri11950. Secret. Air Force Historical Research Agency)

The Royal Swedish Air Force is an independent air force on the same organizational level as the Army and the
Navy. The mission of the Royal Swedish Air Force is the defense of Sweden with a primary task the destruction
of attacking enemy aircraft.The Swedes have 1,004 aircraft in tactical units. The major portion of these aircraft
(60 per cent) are fighters and includes 91 Vampire jets, 125 F-51 Mustangs, 53 Mosquito night fighters, and
165 J 21, a Swedish pusher type fighter. The Swedes have also started production on the1 29, a high perfor-
mance jet fighter of Swedish design.

The maintenance of flying equipment in Sweden is generally very good, although recent reports indicate
that the standard varies and is low in some units. This may account for the large percentage of accidents attri-
buted to mechanical failure by the Swedes.

The Royal Swedish Air Force is commanded and completely dominated by Lt Gen B G Nordenskiold, who is
energetic, forceful, and persuasive in his efforts to improve the Air Force.

The Royal Swedish Air Force is the fourth largest in the world, and its combat value would be high initially,
even in relation to the three major powers. It is significant that over two-thirds of the total number of aircraft
of the Swedish Air Force are in tactical units.

[—I
Number of aircraft in tactical units: 911 28,165 121,1541 22,125 126,53 130.

Anm.: De angivna antalen flygplan av varje typ stämmer nästan exakt med det verkliga antalet.
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"#$% genomförde E & en eskaderövning i området mellan Sundsvall och Östersund 
för att man skulle kunna skapa sig en bild av de lokala förhållandena och få under-
lag för en förbättring av jaktstridsledningen där. En radarstation placerades då vid 
Ope utanför Östersund och en vid Åstön, Sundsvall. Tre grupper jaktflyg, två ur F ' 
och en ur F "$, fick representera tre jaktdivisioner. Frösön användes som bakre bas, 
medan Sundsvalls civila flygplats var främre bas och där kunde en division i högsta 
beredskap betjänas. Stridsledningen sköttes dels från en övningsjaktcentral på Frö-
sön, dels från en kommandoplats på Sundsvalls flygplats. Anfallande förband ut-
gjordes av tre attackdivisioner från F ( och F "' samt en jaktgrupp ur F "$.

Luftbevakningen var fortfarande organiserad i linjer, vilket medförde att det 
fanns stora områden där luftbevakningen var ”blind”. Ändå uppnåddes ($ procents 
kontakt för jaktflyget, men detta berodde till stor del på att flygvägar och höjder 
var reglerade i förväg. För att över huvud taget kunna följa de anfallande förban-
dens väg ”tillgreps stundom åtgärden att låta en rote skugga fi under hans väg över 
’öknarna’”, berättas i rapporten, som avslutas med en kommentar som nog måste 
betecknas som ett understatement: ”Detta gav goda resultat, även om man är tvek-
sam beträ)ande metodens användbarhet i krig.”

I Sundsvall saknades lågspaningsradar och starkt luftvärn för skydd av flygplat-
sen. CE & ansåg att området kännetecknades av ”så särpräglade förhållanden att det 
bedömes oriktigt att här utnyttja stridsledningspersonal från sydliga jaktområden”. 
Signalförbindelserna var undermåliga och en intressant anmärkning med bäring på 

Kolvmotordrivna flygplan med propeller utgjorde länge majoriteten av flygvapnets jaktplan, men 1954 hade 
jetflygplanen tagit över helt. J 26 fanns kvar i krigsorganisationen till 1952 på F 4 Frösön och F 16 Uppsala. 
Foto: SFF.

Kolvmotordrivna flygplan med propeller utgjorde länge majoriteten av flygvapnets jaktplan, men 1954 hade
jetflygplanen tagit över helt. J 26 fanns kvar i krigsorganisationen till 1952 på F 4 Frösön och F 16 Uppsala.
Foto: SFF

1950 genomförde E 2 en eskaderövning i området mellan Sundsvall och Östersund
för att man skulle kunna skapa sig en bild av de lokala förhållandena och få under-
lag för en förbättring av jaktstridsledningen där. En radarstation placerades då vid
Ope utanför Östersund och en vid Åstön, Sundsvall. Tre grupper jaktflyg, två ur F 4
och en ur F 15, fick representera tre jaktdivisioner. Frösön användes som bakre bas,
medan Sundsvalls civila flygplats var främre bas och där kunde en division i högsta
beredskap betjänas. Stridsledningen sköttes dels från en övningsjaktcentral på Frö-
sön, dels från en kommandoplats på Sundsvalls flygplats. Anfallande förband ut-
gjordes av tre attackdivisioner från F 7 och F 14 samt en jaktgrupp ur F 15.

Luftbevakningen var fortfarande organiserad i linjer, vilket medförde att det
fanns stora områden där luftbevakningen var "blind". Ändå uppnåddes 75 procents
kontakt för jaktflyget, men detta berodde till stor del på att flygvägar och höjder
var reglerade i förväg. För att över huvud taget kunna följa de anfallande förban-
dens väg "tillgreps stundom åtgärden att låta en rote skugga fi under hans väg över
'öknarnd", berättas i rapporten, som avslutas med en kommentar som nog måste
betecknas som ett understatement: "Detta gav goda resultat, även om man är tvek-
sam beträffande metodens användbarhet i krig."

I Sundsvall saknades lågspaningsradar och starkt luftvärn för skydd av flygplat-
sen. CE 2 ansåg att området kännetecknades av "så särpräglade förhållanden att det
bedömes oriktigt att här utnyttja stridsledningspersonal från sydliga jaktområden".
Signalförbindelserna var undermåliga och en intressant anmärkning med bäring på
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frågan om samarbete med NATO finns i rapporten. Där står nämligen att övningen 
visat att ”kabelförbindelse från svenska gränsen till Trondheim bör upprättas”. Vil-
ket resonemang som föranlett denna slutsats redovisas tyvärr inte.

Flygförbandens insatser betecknades som tillfredsställande, starterna skedde 
snabbt och färdigheten i luftstrid var god, men det var den föråldrade och under-
måliga luftbevakningen som var problemet. ”Övningen har påvisat att det finns så 
betydande brister i luftbevakningssystemet inom Östersund–Sundsvallsområdet att 
det starkt kan ifrågasättas om jaktförband, som baseras inom detta område, kunna 
e#ektivt utnyttjas”, blev slutomdömet.$%

Svagt skydd av västkusten
En annan svag punkt i luftförsvaret var skyddet av västkusten. Under en samövning 
mellan E & och kustflottan i juni $%'$ undersöktes möjligheterna att med befintliga 
resurser ordna luftförsvar av västkusten och samtidigt jaktskydda en betydelsefull 
konvoj som anlände till Göteborgsområdet västerifrån. Blå (försvarande) styrka be-
stod av F % med tre divisioner jaktflyg på Säve, samt en attackdivision från F ( och 
en spaningsdivision från F $$. Röd (anfallande) sida disponerade två attackdivisioner 
från F $". F % hade i uppgift att under sju timmars tid eskortera konvojen med en 
grupp och för att undersöka om detta skulle fungera stridsleddes den eskorterande 
jaktflygstyrkan till en början från ett fartyg, så länge konvojen befann sig bortom 
radarns räckvidd.

När det första fientliga anfallet kom lyckades jakten inte få kontakt med fienden 
förrän först i samband med själva anfallet. När konvojen kom inom radartäckning-
en kunde kontakt med anfallande flygplan däremot nås i tid, innan de hade hunnit 

1949–1950 kunde de första svenska nattjaktdivisionerna tillföras krigsorganisationen. De var placerade vid  
F 1 i Västerås och utrustades med J 30 Mosquito. Foto: SFF.

1949-1950 kunde de första svenska nattjaktdivisionerna tillföras krigsorganisationen. De var placerade vid
F 1 i Västerås och utrustades med J 30 Mosquito. Foto: SEE

frågan om samarbete med NATO finns i rapporten. Där står nämligen att övningen
visat att "kabelförbindelse från svenska gränsen till Trondheim bör upprättas". Vil-
ket resonemang som föranlett denna slutsats redovisas tyvärr inte.

Flygförbandens insatser betecknades som tillfredsställande, starterna skedde
snabbt och färdigheten i luftstrid var god, men det var den föråldrade och under-
måliga luftbevakningen som var problemet. "Övningen har påvisat att det finns så
betydande brister i luftbevakningssystemet inom Östersund—Sundsvallsområdet att
det starkt kan ifrågasättas om jaktförband, som baseras inom detta område, kunna
effektivt utnyttjas", blev slutomdömet.19

Svagt skydd av västkusten
En annan svag punkt i luftförsvaret var skyddet av västkusten. Under en samövning
mellan E 2 och kustflottan i juni 1951 undersöktes möjligheterna att med befintliga
resurser ordna luftförsvar av västkusten och samtidigt jaktskydda en betydelsefull
konvoj som anlände till Göteborgsområdet västerifrån. Blå (försvarande) styrka be-
stod av F 9 med tre divisioner jaktflyg på Säve, samt en attackdivision från F 7 och
en spaningsdivision från F ii. Röd (anfallande) sida disponerade två attackdivisioner
från F 14. F 9 hade i uppgift att under sju timmars tid eskortera konvojen med en
grupp och för att undersöka om detta skulle fungera stridsleddes den eskorterande
jaktflygstyrkan till en början från ett fartyg, så länge konvojen befann sig bortom
radarns räckvidd.

När det första fientliga anfallet kom lyckades jakten inte fa kontakt med fienden
förrän först i samband med själva anfallet. När konvojen kom inom radartäckning-
en kunde kontakt med anfallande flygplan däremot nås i tid, innan de hade hunnit
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J 26 på ett flottiljflygfält där hangaren i bakgrunden fortfarande har kvar kamouflagemålningen från  
beredskapsåren. Foto: SFF.

sätta in sina anfall mot fartygen. Som väntat, kunde F # inte samtidigt upprätthål-
la ständig eskort av konvojen och ha flygplan i beredskap för fientliga inflygningar 
mot Göteborgsområdet. CE $ fastslog därför att det var nödvändigt att förstärka 
jaktskyddet med minst en flottilj vid behov och dessutom behövdes bättre radar-
täckning på västkusten.$%

Sovjetiskt jaktplan till Sverige
Av det sovjetiska jaktplanet Lavotjkin La-11 byggdes mellan 1947 och 1951 över ettusen exemplar. När ett 
flygplan av denna typ den 18 maj 1949 överraskande landade på F 18 i Tullinge med en sovjetisk avhoppare 
ombord erbjöds ett gyllene tillfälle att undersöka ett jaktplan från det land som flygvapnet planerade för-
svar emot.

La-11 var ett av de sista kolvmotordrivna jaktplan som togs fram innan man gick över till jetdrift. Flygpla-
net på F 18 hade slagits sönder i landningen och kunde inte provflygas. Sovjetiska ambassaden tryckte på för 
att så fort som möjligt få flygplanet lastat på båt med destination Sovjetunionen och därför fick flygvapnet 
bara några dygn på sig för sina undersökningar. Flygplanet var av god kvalitet och hade modernare elektronisk 
utrustning än väntat, bland annat en radarvarnare.21

När det gäller flygplanets igenkänningsutrustning drog Försvarets forskningsanstalt (FOA) efter att ha un-
dersökt apparaturen en del intressanta slutsatser, vilka kunde användas för tillverkning av motmedel:

- I vissa fall kunde IK-utrustningens pulser tjäna som indikering på närvaron av ett flygplan från östblocket.
- Om apparaten trä!ades av pulsade vågor med tillräckligt hög pulsfrekvens blev den blockerad.
- På svensk sida fanns tillräcklig information för tillverkning av en kopia av utrustningen för utsändning 

av falska svarspulser.22

126 på ett flottiljflygfält där hangaren i bakgrunden fortfarande har kvar kamouflagemålningen från
beredskapsåren. Foto: SEE

sätta in sina anfall mot fartygen. Som väntat, kunde F 9 inte samtidigt upprätthål-
la ständig eskort av konvojen och ha flygplan i beredskap för fientliga inflygningar
mot Göteborgsområdet. CE 2 fastslog därför att det var nödvändigt att förstärka
jaktskyddet med minst en flottilj vid behov och dessutom behövdes bättre radar-
täckning på västkusten."

Sovjetiskt jaktplan till Sverige
Av det sovjetiska jaktplanet Lavotjkin La-11 byggdes mellan 1947 och 1951 över ettusen exemplar. När ett
flygplan av denna typ den 18 maj 1949 överraskande landade på F 18 i Tullinge med en sovjetisk avhoppare
ombord erbjöds ett gyllene tillfälle att undersöka ett jaktplan från det land som flygvapnet planerade för-
svar emot.

La-11 var ett av de sista kolvmotordrivna jaktplan som togs fram innan man gick över till jetdrift. Flygpla-
net på F 18 hade slagits sönder i landningen och kunde inte provflygas. Sovjetiska ambassaden tryckte på för
att så fort som möjligt få flygplanet lastat på båt med destination Sovjetunionen och därför fick flygvapnet
bara några dygn på sig för sina undersökningar. Flygplanet var av god kvalitet och hade modernare elektronisk
utrustning än väntat, bland annat en radarvarnare.2'

När det gällerflygplanets igenkänningsutrustning drog Försvarets forskningsanstalt (FOA) efter att ha un-
dersökt apparaturen en del intressanta slutsatser, vilka kunde användas för tillverkning av motmedel:

- I vissa fall kunde IK-utrustningens pulsertjäna som indikering på närvaron av ettflygplan från östblocket.
- Om apparaten träffades av pulsade vågor med tillräckligt hög pulsfrekvens blev den blockerad.
- På svensk sida fanns tillräcklig information för tillverkning av en kopia av utrustningen för utsändning

av falska svarspulser."
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# Hübbert, John, Stril !". Stridslednings- och luftbevakningssystem modell !". Försvarets Telehistoriska Samlingar. 
Stockholm $%%&, sid. '!–'".

$ Orientering angående planläggning. CFV till CE #–E (, CE ' (CFKHS), etc., $).#.(&. FS(H), Centralexp., 
B V, vol. $. Se även Wallerfelt, Bengt, Si vis pacem – para bellum och ”Säkerhetspolitik och operativ krigsplan-
läggning #*('–#*)%” av samme författare, vilka dock inte går in i detalj på flygvapnets krigsplanläggning, samt 
Erixon, Christer, Flygvapnets doktrin och krigsplanläggning #$%!–#$&". Erixon gör heller inte någon detaljerad 
genomgång och har bland annat missat att E ' ingick i krigsorganisationen (se bland annat sid. #&#).

! Krigsfall IIN. CFV till CE #–E (, CE ' (CFKHS), etc., $&.#.(&. FS(H), Centralexp., B V, vol. $.
( Mobplan, serien G nr I. Försvarets kommandoexp. till CFV, $$.(.(&. FS(H), Centralexp., E I, vol. (); Ändring 

av mobplan, serien G nr I. CFV till Konungen, $#.".(&. FS(H), Centralexp., B I, vol. $'a; Mobiliseringsplan 
för flygvapnet, Serien G nr I. Försvarets kommandoexp., $&.#%.(&. FS(H), Centralexp., E I, vol. (*; och Pro-
visoriska sammansättningsplaner (F-planer), #*(&. FS(H), Centralexp., B I, vol. $'b. Utöver jaktplanen skulle 
flottiljstaben ha fyra transportplan och två sambandsflygplan. I varje eskaderstab fanns tre krigsflygplan och två 
sambandsflygplan.

'  Mobplan för flygvapnet, serien G nr I. CFV till Konungen, $#.(.(). FS(H), Centralexp., B I, vol. $"; PM ang 
mobplan för FV, serien G nr I. FS/Org till SCFS, etc., '.(). FS(H), Organisationsavd., B, vol. (.

" Krigsfall II. CFV till CE #–E (, CE ' (CFKHS), etc., #*.".(). FS(H), Centralexp., B V, vol. $.
& Enligt Erixon, sid. #&%, skedde denna förändring först #*'%, men det stämmer inte.
)  Wennerholm, Bertil, Fjärde flygvapnet i världen? Doktrinutveckling i det svenska flygvapnet i försvarsbesluten 

#$%'–#$!(. Underlag, beslut och genomförande i nationellt och internationellt perspektiv. (FOKK-publikation nr )). 
Stockholm $%%", sid. $#–$&.

* Luftförsvarskommittén #*(&. Utredning rörande omorganisation av luftförsvaret. Till ÖB, #'.&.(&. FS(H), 
Centralexp., E I, vol. (*. I exempelvis Sovjetunionen utgjorde luftförsvaret inklusive en del av jaktflyget en 
separat försvarsgren.

#% Wennerholm, sid. $*–!%, !*–(".
## CFV utredning ang fortsatt förstärkning av jaktflyget, mm. Andra delen. CFV !%.#%.(). Fst(H), Flyg- och luft-

försvarsavd., F I, vol. !.
#$ Wennerholm, sid. (&–().
#! Flygvapenorder nr BH &, $&.".(*. FS(H), Centralexp., B III, vol. $.
#( Omorganisation av F !, F ## och F $#. CFV till CE !, etc., $&.*.(), och Mobplan, serien G nr I. FS(H), Central-

exp., B I, vol. $"; PM ang förslag till mobplan för FV, serien G nr I. FS/Org till diverse, #$.#%.(). FS(H), Or-
ganisationsavd., B, vol. (; Försvarets kommandoexp. till CFV. Mobplan för flygvapnet, serien G nr I (att gälla 
fr o m #.##.(*). FS(H), Centralexp., E I, vol. "$; Försvarets kommandoexp. till CFV $'.(.'%. Mobplan för flyg-
vapnet, serien G nr I (att gälla fr o m #.'.'%). FS(H), Centralexp., E I, vol. "!.

#' Krigsfall IISN. CFV till CE #, CE $, etc., #).".(*, FS(H), Centralexp., B V, vol. $.
#" (Ingen rubrik) CE ! till CFV, #).#$.'%. FS(H), Centralexp., E I, vol. "(.
#& Rapport övningen ”Boden”, F ( till öv. Bjuggren, &.##.'%. FS(H), Centralexp., E I, vol. "(.
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#* Rapport över E $ övningar i mellersta Norrland… E $ till CFV, ).&.'%. FS(H), Centralexp., E I, vol. "(. Ang. 

luftbevakningens organisation, se Hübbert, sid. &, *–#%.
$% Rapport över samövning E $ – kustflottan "/"–&/" #*'#. E $ till CFV, $&.&.'#. FS(H), Centralexp., E I, vol. "".
$# Fehling, Jerk, Flygunderrättelseboken. Inblickar i flygteknik och underrättelsetjänst. Stockholm $%%&, sid. $$).
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• H i lber t ,  John, Stril 5o. Stridslednings- och luftbevakningssystem modell 5o. Försvarets Telehistoriska Samlingar.
Stockholm 2007, sid. 53-56.

z Orientering angående planläggning. CFV till CE i-E 4, CE 5 (CFKHS), etc., 28.1.47. FS(H), Centralexp.,
B V, vol. z. Se även Wallerfelt, Bengt, Si vis pacem -para bellum och "Säkerhetspolitik och operativ krigsplan-
läggning 1945-1980" av samme författare, vilka dock inte går in i detalj på flygvapnets krigsplanläggning, samt
Erixon, Christer, Flygvapnets doktrin och krigsplanläggning 1945-1960. Erixon gör heller inte någon detaljerad
genomgång och har bland annat missat att E 5 ingick i krigsorganisationen (se bland annat sid. 171).

3 Krigsfall IIN. CFV till CE 4 ,  CE 5 (CFKHS), etc., 27.1.47. FS(H), Centralexp., B V, vol. 2.
4 Mobplan, serien G nr I. Försvarets kommandoexp. till CFV, 22.4.47. FS(H), Centralexp., E I, vol. 48; Ändring

av mobplan, serien G nr I. CFV till Konungen, 21.6.47. FS(H), Centralexp., B I, vol. 25a; Mobiliseringsplan
för flygvapnet, Serien G nr I. Försvarets kommandoexp., 27.10.47. FS(H), Centralexp., E I, vol. 49; och Pro-
visoriska sammansättningsplaner (F-planer), 1947. FS(H), Centralexp., B I, vol. 2513. Utöver jaktplanen skulle
flottiljstaben ha fyra transportplan och två sambandsflygplan. I varje eskaderstab fanns tre krigsflygplan och två
sambandsflygplan.

5 Mobplan för flygvapnet, serien G nr I. CFV till Konungen, 21.4.48. FS(H), Centralexp., B I, vol. z6; PM ang
mobplan för FV, serien G nr I. FS/Org till SCFS, etc., 5.48. FS(H), Organisationsavd., B, vol. 4.

6 Krigsfall II. CFV till CE 4 ,  CE 5 (CFKHS), etc., 19.6.48. FS(H), Centralexp., B V, vol. 2.
7 Enligt Erixon, sid. 170, skedde denna förändring först 1950, men det stämmer inte.
8 Wennerholm, Bertil, Fjärde flygvapnet i världen? Doktrinutveckling i det svenska flygvapnet i försvarsbesluten

1942-1958. Underlag beslut och genomförande i nationellt och internationellt perspektiv. (FOKK-publikation nr 8).
Stockholm 2006, sid. 21-27.

9 Luftförsvarskommitten 1947. Utredning rörande omorganisation av luftförsvaret. Till ÖB, 15.7.47. FS(H),
Centralexp., E I, vol. 49. I exempelvis Sovjetunionen utgjorde luftförsvaret inklusive en del av jaktflyget en
separat försvarsgren.

RD Wennerholm, sid. 29-30, 39-46.
• C F V  utredning ang fortsatt förstärkning av jaktflyget, mm. Andra delen. CFV 30.10.48. Fst(H), Flyg- och luft-

försvarsavd., F I, vol. 3.
12 Wennerholm, sid. 47-48.
13 Flygvapenorder nr BH 7, 27.6.49. FS(H), Centralexp., B III, vol. 2.
14 Omorganisation av F 3, F II och F 21. CFV till CE 3, etc., 27.9.48, och Mobplan, serien G nr I. FS(H), Central-

exp., B I, vol. 26; PM ang förslag till mobplan för FV, serien G nr I. FS/Org till diverse, 12.10.48. FS(H), Or-
ganisationsavd., B, vol. 4; Försvarets kommandoexp. till CFV. Mobplan för flygvapnet, serien G nr I (att gälla
fr o m 1.11.49). FS(H), Centralexp., E I, vol. 62; Försvarets kommandoexp. till CFV 25.4.50. Mobplan för flyg-
vapnet, serien G nr I (att gälla fr o m 1.5.50). FS(H), Centralexp., E I, vol. 63.

is Krigsfall IISN. CFV till CE 1, CE 2, etc., 18.6.49, FS(H), Centralexp., B V, vol. 2.
16 (Ingen rubrik) CE 3 till CFV, 18.12.50. FS(H), Centralexp., E I, vol. 64.
17 Rapport övningen "Boden", F 4 till öv. Bjuggren, 7.11.50. FS(H), Centralexp., E I, vol. 64.
18 VPM ang visa frågor i samband med jaktförsvar av ÖN 3. CE C F V  17.5.54. FS(H), Centralexp., E I, vol. 75.
19 Rapport över E 2 övningar i mellersta Norrland... E 2. till CFV, 8.7.50. FS(H), Centralexp., E I, vol. 64. Ang.

luftbevakningens organisation, se Hfibbert, sid. 7, 9-10.
20 Rapport över samövning E 2 - kustflottan 6/6-7/6 1951. E 2 till CFV, 27.7.51. FS(H), Centralexp., E I, VOL 66.
• Fehling, Jerk, Flygunderrättelseboken. Inblickar i flygteknik och underrättelsetjänst. Stockholm 2007, sid. 228.
22 Rapport 3 angående ett ryskt fpl La-n... FOA 3 till FF MT/El, 11.7.49. FF(KH), Materielavd., F I, vol. 1.
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Övergång till jetflygplan

År #$%& påbörjades en modernisering av jaktflygets materiel i och med att fler och 
fler flottiljer kunde byta ut sina propellerflygplan mot modernare jetflygplan. Vis-
serligen fick F #& hålla till godo med SAAB J '#R, som nog på grund av otillräckliga 
prestanda får betecknas som ett provisorium, men redan efter ett år fick man andra 
flygplan. F #! hade #$() utrustats med J '*A Vampire och med början #$%& fick sex 
flottiljer – F (, F *, F $, F #&, F #% och F #* – den förbättrade versionen J '*B. Från 
och med #$%' utrustades F !, F $, F #', F #! och F #) med J '$A Tunnan och i sam-
band med detta fick F ! ärva F #!:s J '*A-bestånd.

Övergången från propellerplan till jetplan började för dagjaktflyget #$() och var 
avslutad #$%!. Nattjaktflottiljen F # utrustades däremot med J !& Mosquito, ett två-
motorigt propellerplan. Vid denna tid fanns ännu inga radarutrustade jetmotordriv-
na jaktplan som var tillgängliga för svensk anska+ning, och det var först #$%!–#$%( 
som F # fick jetplan i form av J !! Venom. Jetplan ställde andra krav på baserna, 
både på banornas längd och på renhet från sand och snö. De tidiga jetjaktplanen 
opererade ibland från gräsfält, men permanentade banor var definitivt att föredra. 

Klargöring av J 26 Mustang. De sista propellerflygplanen försvann ur krigsorganisationen 1954 och ersattes 
av jetmotordrivna flygplanstyper. Foto: SFF.

K A P I T E L  4

Övergång till jetflygplan

År 1950 påbörjades en modernisering av jaktflygets materiel i och med att fler och
fler flottiljer kunde byta ut sina propellerflygplan mot modernare jetflygplan. Vis-
serligen fick F io hålla till godo med SAAB J 2IR, som nog på grund av otillräckliga
prestanda får betecknas som ett provisorium, men redan efter ett år fick man andra
flygplan. F 13 hade 1946 utrustats med J 28A Vampire och med början 195o fick sex
flottiljer — F 4, F 8, F 9, F io, F is och F 18 — den förbättrade versionen J 28B. Från
och med 1952 utrustades F 3, F 9, F 12, F 13 och F 16 med J 29A Tunnan och i sam-
band med detta fick F 3 ärva F 13:s J 28A-bestånd.

Övergången från propellerplan till jetplan började för dagjaktflyget 1946 och var
avslutad 1953. Nattjaktflottiljen F 1 utrustades däremot med J 3o Mosquito, ett två-
motorigt propellerplan. Vid denna tid fanns ännu inga radarutrustade jetmotordriv-
na jaktplan som var tillgängliga för svensk anskaffning, och det var först 1953-1954
som F 1 fick jetplan i form av J 33 Venom. Jetplan ställde andra krav på baserna,
både på banornas längd och på renhet från sand och snö. De tidiga jetjaktplanen
opererade ibland från gräsfält, men permanentade banor var definitivt att föredra.

Klargöring av 126 Mustang. De sista propellerflygplanen försvann ur krigsorganisationen 1954 och ersattes
av jetmotordrivna flygplanstyper. Foto: SFF
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De flesta flottiljflygfälten hade sedan slutet av #$%&-talet belagda banor av tillräcklig 
längd, men på krigsbaserna var läget ett annat.

Enligt gällande utgångsbasering skulle jaktflyget i huvudsak stanna på flottiljer-
nas hemmabaser eller – i F !:s fall – flytta till en annan fredsbas vid ett krigsutbrott. 
Detta berodde bland annat på bristen på utbyggda krigsbaser anpassade för jetplan. 
Det var endast F % och F #' som skulle flytta till krigsbaser ”i skogen”: fält % Everöd 
och fält !( Heden, vilka fick permanentade banor #$'! respektive #$''.

!"#! års krigsplanering
Den planering för Krigsfall IISN som trädde i kraft den # maj #$'# uppvisade sto-
ra likheter med tidigare gällande planering. E (:s uppgifter var jaktförsvar av södra 
Götaland och Göteborgsområdet. Man skulle också kunna utföra jaktsvep inom 
ytterligare delar av Götaland och västra Sverige, samt mot Danmark. Om luftläget 
medgav skulle attack kunna utföras mot flygbaser i Danmark samt vid luftlandsätt-
ning södra och västra Götaland. Anfall mot grannländernas territorium förutsatte 
naturligtvis att de hade blivit ockuperade av Sovjetunionen.

E !:s uppgifter var att jaktförsvara östra Mellansverige, utföra jaktsvep inom yt-
terligare delar av Mellansverige och södra och mellersta Norrland samt Gotland, och 
mot sydvästra Finland inklusive Åland. Om luftläget medgav skulle attackuppdrag 
kunna utföras mot flygbaser i sydvästra Finland och på Åland samt vid luftland-
sättning mot östra Mellansverige och Gotland. Båda eskadrarna skulle vid behov 
kunna skydda attackeskadern E #, samt svenska sjöstridskrafter och sjötransporter.

E ':s uppgifter var jaktförsvar av området kring Boden och Luleå, jaktsvep inom 
Umeåområdet och – om ytterligare jaktförband tillfördes – även mellersta Norr-
land. Om luftläget medgav skulle attack mot framskjutna baser i nordvästra Fin-

År 1946 anlände de första exemplaren av jetjaktplanet J 28A Vampire till F 13 i Norrköping. I väntan på ut-
byggnad av bansystemen fick man i början operera från gräsfält även med de nya jetplanen. Foto: SFF.

De flesta flottiljflygfälten hade sedan slutet av 1940-talet belagda banor av tillräcklig
längd, men på krigsbaserna var läget ett annat.

Enligt gällande utgå'ngsbasering skulle jaktflyget i huvudsak stanna på flottiljer-
nas hemmabaser eller — i F 3:s fall — flytta till en annan fredsbas vid ett krigsutbrott.
Detta berodde bland annat på bristen på utbyggda krigsbaser anpassade för jetplan.
Det var endast F 4 och F 15 som skulle flytta till krigsbaser "i skogen": fåk 4 Everöd
och fält 32 Heden, vilka fick permanentade banor 1953 respektive 1955.

1951 års krigsplanering
Den planering för Krigsfall IISN som trädde i kraft den 1 maj 1951 uppvisade sto-
ra likheter med tidigare gällande planering. E 2:S uppgifter var jaktförsvar av södra
Götaland och Göteborgsområdet. Man skulle också kunna utföra jaktsvep inom
ytterligare delar av Götaland och västra Sverige, samt mot Danmark. Om luftläget
medgav skulle attack kunna utföras mot flygbaser i Danmark samt vid luftlandsätt-
ning södra och västra Götaland. Anfall mot grannländernas territorium förutsatte
naturligtvis att de hade blivit ockuperade av Sovjetunionen.

E 3:s uppgifter var att jaktförsvara östra Mellansverige, utföra jaktsvep inom yt-
terligare delar av Mellansverige och södra och mellersta Norrland samt Gotland, och
mot sydvästra Finland inklusive Åland. Om luftläget medgav skulle attackuppdrag
kunna utföras mot flygbaser i sydvästra Finland och på Åland samt vid luftland-
sättning mot östra Mellansverige och Gotland. Båda eskadrarna skulle vid behov
kunna skydda attackeskadern E I, samt svenska sjöstridskrafter och sjötransporter.

E 5:s uppgifter var jaktförsvar av området kring Boden och Luleå, jaktsvep inom
Umeåområdet och — om ytterligare jaktförband tillfördes — även mellersta Norr-
land. Om luftläget medgav skulle attack mot framskjutna baser i nordvästra Fin-

År 1946 anlände de första exemplaren av jetjaktplanet 128A Vampire till F 13 i Norrköping. I väntan på ut-
byggnad av bansystemen fick man i början operera från gräsfält även med de nya jetplanen. Foto: SFE
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land genomföras, men insats mot invasionsföretag var aktuell endast om ytterligare 
förband hade tillförts. Utgångsbaseringen var som anges nedan. En nyhet var att 
eskaderstaben E ! hade flyttat till Barkarby, och från och med den # september #"$# 
skulle den finnas i Tullinge.

E 2 E 3 E 5
F 9 Säve F 1 Hässlö F 4 Fält 31 Unbyn och/eller 

fält 32 Heden
F 10 Ängelholm F 3 Nyköping Vid alternativ IIN till-

kom F 15 och/eller F 16 
som då skulle baseras 
på Frösön, Söderhamn, 
fält 28 Gunnarn eller fält 
30 Malmesjaure (endast 
propellerplan).

F 12 Kalmar F 8 Barkarby T-baser: Frösön, Kallax, fält 18 eller 
Nordmaling, fält 27, fält 
28, fält 30 och Sundsvall/
Härnösand.1

F 15 Fält 4 Everöd och Rinkaby F 13 Bråvalla
T-baser: Kallinge, Ljungbyhed, 

Halmstad, Trollhättan, 
Sövdeborg, fält 5, fält 37, 
Hagshult och Karlstad.

F 16 Uppsala

F 18 Tullinge
T-baser: Arboga, Malmen,  

Karlsborg och fält 38 
(endast för en division), 
Söderhamn, Bunge, Rom-
mehed, fält 10, fält 13, 
fält 24, Bromma och 
Kungsängen.

Övning ger färdighet
E %:s eskaderövning år #"$# genomfördes i augusti och september i sydöstra Sverige 
och den var den första övning som hållits i luftförsvarssektor S %. Man övade luft-
strid mot jakt- och attackflyg, jaktsvep och eskort av attackförband. De jaktförband 
som deltog var F #% med en division baserad på Kalmarbasen, två divisioner från 
F #$ baserade på Kallinge, samt en division från F #& baserad i Ängelholm. En natt 
deltog också en nattjaktgrupp ur F # baserad på Kalmarbasen. Anfallande förband 
utgjordes av inte mindre än tretton divisioner attackplan och jaktplan från F ', F (, 
F #', F #), F #* och F %&.

Den optiska luftbevakningen präglades under hela övningen av stora fördröj-

land genomföras, men insats mot invasionsföretag var aktuell endast om ytterligare
förband hade tillförts. Utgångsbaseringen var som anges nedan. En nyhet var att
eskaderstaben E 3 hade flyttat till Barkarby, och från och med den r september 1951
skulle den finnas i Tullinge.

E2 E3 E5
F 9 Säve F 1 Hässlö F 4 Fält 31 Unbyn och/eller

fält 32 Heden
F 10 Ängelholm F 3 Nyköping Vid alternativ IIN till-

kom F 15 och/eller F 16
som då skulle baseras
på Frösön, Söderhamn,
fält 28 Gunnarn eller fält
30 Malmesjaure (endast
propellerplan).

F 12 Kalmar F 8 Barkarby T-baser:Frösön, Kallax, fält 18 eller
Nordmaling, fält 27, fält
28, fält 30 och Sundsvall/
Hämösand.1

F 15 Fält 4 Everöd och RinkabyF 13 Bråval la
T-baser:Kallinge, Ljungbyhed,

Halmstad, Trollhättan,
Sövdeborg, fält 5, fält 37,
Hagshult och Karlstad.

F 16 Uppsala

F 18 Tullinge
T-baser.Arboga, Malmen,

Karlsborg och fält 38
(endast för en division),
Söderhamn, Bunge, Rom-
mehed, fält 10, fält 13,
fält 24, Bromma och
Kungsängen.

Övning ger färdighet
E 2:s eskaderövning år 1951 genomfördes i augusti och september i sydöstra Sverige
och den var den första övning som hållits i luftförsvarssektor S 2. Man övade luft-
strid mot jakt- och attackflyg, jaktsvep och eskort av attackförband. De jaktförband
som deltog var F 12 med en division baserad på Kalmarbasen, två divisioner från
F 15 baserade på Kallinge, samt en division från F io baserad i Ängelholm. En natt
deltog också en nattjaktgrupp ur F r baserad på Kalmarbasen. Anfallande förband
utgjordes av inte mindre än tretton divisioner attackplan och jaktplan från F 4, F 8,
F i4, F 16, F 17 och F 2o.

Den optiska luftbevakningen präglades under hela övningen av stora fördröj-
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ningar i rapporteringen och den allvarligaste erfarenheten var att grundberedskapen 
var så låg att det behövdes #orton dagar för att få organisationen att fungera. Dess-
utom visade det sig att inte heller radarluftbevakningen klarade sin uppgift. Av sju 
anflygningar på låg höjd missade man fem helt och hållet. Ett annat problem var 
att man i fred ville undvika att använda de planerade krigsuppställningsplatserna för 
radarstationerna, eftersom man inte ville ge främmande makt möjlighet att redan 
i fred pejla stationernas lägen. Detta gjorde att man inte kunde utnyttja de lämpli-
gaste platserna, men också att man inte visste hur terrängen runt stationerna skulle 
komma att påverka deras funktion i krig.

Totalt !$ fientliga anfallsföretag mot området hade satts in, därav arton med 
anflygning på lägre höjd än %"" meter. Jaktflygförbanden hade lyckats nå kontakt 
med endast %& procent av låghöjdsföretagen och !& procent av övriga företag innan 
de nådde sina mål. I &' procent respektive () procent av fallen nåddes inte kontakt 
över huvud taget. Faran med överraskande låganfall mot baserna var uppenbar. Ef-
tersom E $ var det eskaderområde som hade flest baser vid kusten ansåg CE $ att 
det krävdes särskilda åtgärder för att förbättra luftbevakningens förvarningstider – 
främst genom förbättrad radartäckning på låg höjd, men också genom att ordna 
luftbevakning med direktrapportering till baserna. Vidare ville man att divisionerna 
skulle spridas ut till fler baser samt att de flygplan som skulle stå i högsta beredskap 
skulle ha startvärn (skyddsvallar).$

Problemet med överraskande låghöjdsanfall mot baserna ägnades – enligt CE $ – 
stor uppmärksamhet i Storbritannien, där sådana anfall kallades rats och denna term 
användes även ibland i flygvapnet. Riskerna för sådana anfall var större ju närmare 
kusten basen låg. Radarns räckvidd var som längst fyrtio kilometer på lägsta höjd 

Eftersom flygplansvägarna mellan flygfält och klargöringsplatser i början ofta utgjordes av grusvägar (dock 
inte i detta fall) kunde flygplanen inte köra för egen motor utan måste bogseras. J 21R från F 10. Foto: SFF.

ningar i rapporteringen och den allvarligaste erfarenheten var att grundberedskapen
var så låg att det behövdes fjorton dagar för att få organisationen att fungera. Dess-
utom visade det sig att inte heller radarluftbevakningen klarade sin uppgift. Av sju
anflygningar på låg höjd missade man fem helt och hållet. Ett annat problem var
att man i fred ville undvika att använda de planerade krigsuppställningsplatserna för
radarstationerna, eftersom man inte ville ge främmande makt möjlighet att redan
i fred pejla stationernas lägen. Detta gjorde att man inte kunde utnyttja de lämpli-
gaste platserna, men också att man inte visste hur terrängen runt stationerna skulle
komma att påverka deras funktion i krig.

Totalt 42. fientliga anfallsföretag mot området hade satts in, därav arton med
anflygning på lägre höjd än mo meter. Jaktflygförbanden hade lyckats nå kontakt
med endast 16 procent av låghöjdsföretagen och 46 procent av övriga företag innan
de nådde sina mål. I 68 procent respektive 37 procent av fallen nåddes inte kontakt
över huvud taget. Faran med överraskande låganfall mot baserna var uppenbar. Ef-
tersom E 2 var det eskaderområde som hade flest baser vid kusten ansåg CE 2 att
det krävdes särskilda åtgärder för att förbättra luftbevakningens förvarningstider —
främst genom förbättrad radartäckning på låg höjd, men också genom att ordna
luftbevakning med direktrapportering till baserna. Vidare ville man att divisionerna
skulle spridas ut till fler baser samt att de flygplan som skulle stå i högsta beredskap
skulle ha startvärn (skyddsvallar).2

Problemet med överraskande låghöjdsanfall mot baserna ägnades — enligt CE 2 —
stor uppmärksamhet i Storbritannien, där sådana anfall kallades rats och denna term
användes även ibland i flygvapnet. Riskerna för sådana anfall var större ju närmare
kusten basen låg. Radarns räckvidd var som längst fyrtio kilometer på lägsta höjd

Eftersom flygplansvägarna mellan flygfält och klargöringsplatser i början ofta utgjordes av grusvägar (dock
inte i detta fall) kunde flygplanen inte köra för egen motor utan måste bogseras.1 21R från F 10. Foto: SFF.
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över hav och med den optiska luftbevakningen ordnad enligt då gällande gruppe-
ring kunde ett flygplan flyga oupptäckt i mellan tre och fyra minuter.

Tidsfördröjningen från att en fientlig anflygning upptäcktes till dess att flygplan 
startade på basen var normalt mellan en och en halv och två minuter. Inom E #:s 
område låg baserna mellan fyra och trettio kilometer från kusten. När en fientlig 
anflygning väl upptäcktes på radar hann inte förband baserade på Halmstad och 
Ljungbyhed (ofta inte heller de på Säve, Ängelholm, Everöd och Rinkaby) komma i 
luften innan de anfallande flygplanen hade nått basen. Om de anfallande flygplanen 
lyckades undvika radarstationerna och upptäcktes först genom den optiska luftbe-
vakningen hann ingen av baserna få upp några jaktplan i luften. Samma e$ekt skulle 
uppnås om radarstörning sattes in mot de svenska radarstationerna.

En möjlig förbättring var att på lämpligt avstånd ordna en ring av luftbevak-
ningsstationer runt varje flygbas. Dessa stationer kunde sedan rapportera direkt till 
basens kommandoplats. CE # upprepade också sitt krav på startplatser med värn 
för skydd av flygplanen. De skulle placeras med sådan spridning att en trä$ med 
raketer eller bomber inte kunde skada mer än ett flygplan. Vidare framhölls vikten 
av e$ektiv maskering av flygplan och banor, samt att preventiva svenska anfall mot 
fientliga flygbaser måste sättas in efter en eventuell fientlig ockupation av Själland 
eller Jylland.%

Ett bevis på flygvapnets generellt höga beredskap för oförberedda insatser notera-
des i samband med den sovjetiska nedskjutningen av den svenska DC-%:an (Tp &' 
nr &'((") över Östersjön i juni "')#. Flygplanet var ute på signalspaningsuppdrag 
och hade flugit över internationellt vatten. När även en Tp !& Catalina som spa-
nade efter det försvunna flygplanet den "* juni sköts ned av sovjetiskt jaktflyg fanns 
fyra svenska jaktdivisioner med skarpladdade vapen över platsen för nedskjutning-

En rote J 21R från F 10 Ängelholm startar för insats mot ett upptäckt mål. Foto: SFF.En rote 121R från F 10 Ängelholm startar för insats mot ett upptäckt mål. Foto: SFE

över hav och med den optiska luftbevakningen ordnad enligt då gällande gruppe-
ring kunde ett flygplan flyga oupptäckt i mellan tre och fyra minuter.

Tidsfördröjningen från att en fientlig anflygning upptäcktes till dess att flygplan
startade på basen var normalt mellan en och en halv och två minuter. Inom E 2:S
område låg baserna mellan fyra och trettio kilometer från kusten. När en fientlig
anflygning väl upptäcktes på radar hann inte förband baserade på Halmstad och
Ljungbyhed (ofta inte heller de på Säve, Ängelholm, Everöd och Rinkaby) komma i
luften innan de anfallande flygplanen hade nått basen. Om de anfallande flygplanen
lyckades undvika radarstationerna och upptäcktes först genom den optiska luftbe-
vakningen hann ingen av baserna få upp några jaktplan i luften. Samma effekt skulle
uppnås om radarstörning sattes in mot de svenska radarstationerna.

En möjlig förbättring var att på lämpligt avstånd ordna en ring av luftbevak-
ningsstationer runt varje flygbas. Dessa stationer kunde sedan rapportera direkt till
basens kommandoplats. CE 2 upprepade också sitt krav på startplatser med värn
för skydd av flygplanen. De skulle placeras med sådan spridning att en träff med
raketer eller bomber inte kunde skada mer än ett flygplan. Vidare framhölls vikten
av effektiv maskering av flygplan och banor, samt att preventiva svenska anfall mot
fientliga flygbaser måste sättas in efter en eventuell fientlig ockupation av Själland
eller Jylland.3

Ett bevis på flygvapnets generellt höga beredskap för oförberedda insatser notera-
des i samband med den sovjetiska nedskjutningen av den svenska DC-3:an (Tp 79
nr 79001) över Östersjön i juni 1952. Flygplanet var ute på signalspaningsuppdrag
och hade flugit över internationellt vatten. När även en Tp 47 Catalina som spa-
nade efter det försvunna flygplanet den i6 juni sköts ned av sovjetiskt jaktflyg fanns
fyra svenska jaktdivisioner med skarpladdade vapen över platsen för nedskjutning-
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en för att skydda svenska spaningsplan, två timmar efter att nedskjutningen hade 
ägt rum – detta trots att ingen förhöjning i beredskapen hade beordrats. Här måste 
dock anmärkas att eftersom varken luftbevakning eller stridsledning verkade under 
fred vid denna tid skedde insatsen helt utan ledning från några radarstationer eller 
centraler på marken.!

Krig mellan öst och väst
E #:s stort upplagda eskaderövning i östra Mellansverige i september $%&" hade som 
förutsättning att Sverige var i krig på västmaktssidan mot östblocket. Gotland hade 
utsatts för så kraftig flygbekämpning att inga svenska förband hade kunnat baseras 
där och ön hade sedan ockuperats av Sovjetunionen. Invasion av fastlandet följde 
och E # hade som uppgift att dag och natt försvara östra Mellansverige. Förban-
den fick också eskortera en svensk sjöstyrka och insattes i attackföretag mot land-
stigningsfarkoster och underhållstonnage. De förband som deltog i övningen (vissa 
med bara en eller två divisioner) var F $ (nattjakt) på Hässlöbasen, F # på Nyköping, 
F ' på Barkarby, F $# på Bråvalla, F $( på Malmen och F $' på Tullinge.

Som fientliga målförband agerade eskadrarna E $ och E ! samt dessutom E #:s 
skoldivisioner och några förband ur E " och F "). Man lade sig vinn om att tillämpa 
”sovjetisk taktik” och i redogörelsen för genomgången efter övningen betecknades 
Sovjetunionens flyg öppet som flygvapnets potentielle motståndare. I anfallsför-
banden skulle B $' markera Tupolev Tu-! och J "( markerade Jakovlev Jak-%. Det 
var för övrigt första gången som ett förband med den nya J "%:an deltog i en större 
fältmässig övning. 

Jaktförbanden fick beröm för god instrumentflygningsförmåga och för sitt upp-
trädande i luftstrid. Vid högsta beredskap hade starttider på mellan två och tre mi-
nuter uppmätts. Anfall på lägre höjd och medelhöjd utfördes som jaktkurva från 
utgångsläge på mötande parallellkurs. På högre höjd var detta svårare eftersom man 
inte kunde svänga med lika hög g-belastning, utan måste inleda anfallet med större 
avstånd i sidled. Alternativet var anfall rakt framifrån, men det betraktades som en 
svår anfallsmetod som man inte hade någon erfarenhet av. Att inta skjutläge rakt 
bakom målet innebar risk för mycket stora förluster, eftersom det då blev mycket 
lättare för akterskytten i det anfallna flygplanet att avge trä*säker defensiv eld.

Om angriparen anföll med jetdrivna bombplan på hög höjd och med en hastig-
het av ')) km/h eller mer skulle inte jaktkurvan fungera, eftersom exempelvis J "% 
i maximal fart skulle behöva påbörja svängen med tio kilometers lucka till målet. 
Detta var endast genomförbart där det fanns tillgång till radarbaserad stridsledning, 
vilket det inte gjorde överallt i landet. De erfarenheter som tidigare hade vunnits 
med J "'B på $) ))) meters höjd vid strid mot eskorterade mål med samma fart 
som propellerflygplanet Tupolev Tu-! hade visat vilka svårigheter som fanns. Bland 
problem som rapporterats fanns bland annat målspaningssvårigheter, isbildning, 
huvsprickor och brister i automatkanonernas funktion.

en för att skydda svenska spaningsplan, två timmar efter att nedskjutningen hade
ägt rum — detta trots att ingen förhöjning i beredskapen hade beordrats. Här måste
dock anmärkas att eftersom varken luftbevakning eller stridsledning verkade under
fred vid denna tid skedde insatsen helt utan ledning från några radarstationer eller
centraler på marken.4

Krig mellan öst och väst
E 3:s stort upplagda eskaderövning i östra Mellansverige i september 1952 hade som
förutsättning att Sverige var i krig på västmaktssidan mot östblocket. Gotland hade
utsatts för så kraftig flygbekämpning att inga svenska förband hade kunnat baseras
där och ön hade sedan ockuperats av Sovjetunionen. Invasion av fastlandet följde
och E 3 hade som uppgift att dag och natt försvara östra Mellansverige. Förban-
den fick också eskortera en svensk sjöstyrka och insattes i attackföretag mot land-
stigningsfarkoster och underhållstonnage. De förband som deltog i övningen (vissa
med bara en eller två divisioner) var F 1 (nattjakt) på Hässlöbasen, F 3 på Nyköping,
F 8 på Barkarby, F 13 på Bråvalla, F 16 på Malmen och F 18 på Tullinge.

Som fientliga målförband agerade eskadrarna E 1 och E 4 samt dessutom E 3:s
skoldivisioner och några förband ur E 2 och F 20. Man lade sig vinn om att tillämpa
"sovjetisk taktik" och i redogörelsen för genomgången efter övningen betecknades
Sovjetunionens flyg öppet som flygvapnets potentielle motståndare. I anfallsför-
banden skulle B 18 markera Tupolev Tu-4 och J 26 markerade Jakovlev Jak-9. Det
var för övrigt första gången som ett förband med den nya J 29:an deltog i en större
fältmässig övning.

Jaktförbanden fick beröm för god instrumentflygningsförmå'ga och för sitt upp-
trädande i luftstrid. Vid högsta beredskap hade starttider på mellan två och tre mi-
nuter uppmätts. Anfall på lägre höjd och medelhöjd utfördes som jaktkurva från
utgångsläge på mötande parallellkurs. På högre höjd var detta svårare eftersom man
inte kunde svänga med lika hög g-belastning, utan måste inleda anfallet med större
avstånd i sidled. Alternativet var anfall rakt framifrån, men det betraktades som en
svår anfallsmetod som man inte hade någon erfarenhet av. Att inta skjutläge rakt
bakom målet innebar risk för mycket stora förluster, eftersom det då blev mycket
lättare för akterskytten i det anfallna flygplanet att avge träffsäker defensiv eld.

Om angriparen anföll med jetdrivna bombplan på hög höjd och med en hastig-
het av 800 km/h eller mer skulle inte jaktkurvan fungera, eftersom exempelvis J 29
i maximal fart skulle behöva påbörja svängen med tio kilometers lucka till målet.
Detta var endast genomförbart där det fanns tillgång till radarbaserad stridsledning,
vilket det inte gjorde överallt i landet. De erfarenheter som tidigare hade vunnits
med J 28B på io 000 meters höjd vid strid mot eskorterade mål med samma fart
som propellerflygplanet Tupolev Tu-4 hade visat vilka svårigheter som fanns. Bland
problem som rapporterats fanns bland annat målspaningssvårigheter, isbildning,
huvsprickor och brister i automatkanonernas funktion.
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Problemet med överraskande anfall mot flygbaserna togs upp på nytt och man 
ansåg åter att startvärn behövdes för de flygplan som skulle stå i högsta beredskap 
vid banan. Under övningen hade man också prövat de nya anordningar som ska#ats 
för start från berghangaren på F $% Tullinge. Beroende på startriktning hade man 
lyckats komma ned till mellan tre och en halv och sex minuters starttid när man 
använde en ny starttruck som samtidigt kunde både bogsera och leverera startström 
till flygplanet. Den kunde bogsera i en hastighet av &' km/h och flygplanet kunde 
kopplas loss i farten för att sedan köra ut för egen motor.

Nattjaktverksamheten var livlig under övningen och utsträcktes bland annat till 
västkusten med F % Barkarby som ordinarie bas. Taktiken var att en grupp på fyra 
flygplan opererade i varje sektor från T-bas med ett flygplan på patrullbana, ett i 
högsta beredskap och två i lägre beredskap. Denna taktik fungerade med J "', men 
skulle inte gå att använda med den kommande J "" Venom, eftersom den hade kor-
tare aktionstid i luften. Radarstörning med hjälp av remsfällning hade prövats och 
hade visat sig vara verkningslös mot den radar som fanns i J "' och nattjaktens re-
sultat under övningen betecknades som ”utomordentligt gott”.(

Citat från genomgång av !"#$ års eskaderövning (CE %)
I det här sammanhanget vill jag dock understryka en sak: Vi säger ibland att det är ”rysk 
taktik” när våra mål komma i stora samman hängande förband – men kom ihåg: Det är 
ingen som har gett oss kvitto på att vår potentielle motståndare kommer att uppträda på 
det sättet. Det är möjligt, att vi får en massa attackförband emot oss, och då blir kanske 
taktiken någor lunda snarlik den, som vi själva tillämpar i det svenska attackflyget. Det 
är också möjligt, att vi bli anfallna med atombomber, och det innebär kanske an fall med 
mycket få atombärande plan, med jakteskort. Allt det där är lönlöst att kannstöpa om, 
och det bästa vi kan göra är att tänka oss in i och förbe reda oss på alla de olika anfallsme-
toder, som vi kan föreställa oss.

[…]
Sammanfattningsvis kan sägas att attacken kunde genomföra sitt uppdrag utan att an-

fallas av mer än två eller tre flygplan. Inte ens hela eskortjakten behövde ingripa. Detta 
berodde främst på två förhållanden, nämligen: För det första så fick jaktradar Vagnhärad 
icke i tid förbindelse med jakten, bland annat beroende på misstag beträ#ande stations-
signaler och vidare gick försvarsjakten på sådan höjd att eskorten i god tid såg dess kon-
densationsslingor och kunde möta. Stridsledningen hade god tid att insät ta ett samlat 
anfall av "–! divisioner men icke ens den först startande stridsgruppen ur O ) kunde hål-
la ögonsamband. Det andra och allvarligaste felet var att den grupp ur )/F ", som i ett 
tidigt skede upptäckte attacken och insatte anfall mot denna icke orienterade stridsled-
ningen om målet. Gruppen leddes av C Blå trea (en fältflygare – gruppchefen hade fått 
landa på grund av motorstörning) som därför får känna sig huvudansvarig för att hela 
kraftinsatsen från försvarssidan var förgäves.

[…]

Problemet med överraskande anfall mot flygbaserna togs upp på nytt och man
ansåg åter att startvärn behövdes för de flygplan som skulle stå i högsta beredskap
vid banan. Under övningen hade man också prövat de nya anordningar som skaffats
för start från berghangaren på F 18 Tullinge. Beroende på startriktning hade man
lyckats komma ned till mellan tre och en halv och sex minuters starttid när man
använde en ny starttruck som samtidigt kunde både bogsera och leverera startström
till flygplanet. Den kunde bogsera i en hastighet av 6o km/h och flygplanet kunde
kopplas loss i farten för att sedan köra ut för egen motor.

Nattjaktverksamheten var livlig under övningen och utsträcktes bland annat till
västkusten med F 8 Barkarby som ordinarie bas. Taktiken var att en grupp på fyra
flygplan opererade i varje sektor från T-bas med ett flygplan på patrullbana, ett i
högsta beredskap och två i lägre beredskap. Denna taktik fungerade med J 3o, men
skulle inte gå att använda med den kommande J 33 Venom, eftersom den hade kor-
tare aktionstid i luften. Radarstörning med hjälp av remsfällning hade prövats och
hade visat sig vara verkningslös mot den radar som fanns i J 3o och nattjaktens re-
sultat under övningen betecknades som "utomordentligt gott".5

Citat från genomgång av 1951 års eskaderövning (CE 3)
I det här sammanhanget vill jag dock understryka en sak: Vi säger ibland att det är "rysk
taktik" när våra mål komma i stora sammanhängande förband — men kom ihåg: Det är
ingen som har gett oss kvitto på att vår potentielle motståndare kommer att uppträda på
det sättet. Det är möjligt, att vi får en massa attackförband emot oss, och då blir kanske
taktiken någorlunda snarlik den, som vi själva tillämpar i det svenska attackflyget. Det
är också möjligt, att vi bli anfallna med atombomber, och det innebär kanske anfall med
mycket få atombärande plan, med jakteskort. Allt det där är lönlöst att kannstöpa om,
och det bästa vi kan göra är att tänka oss in i och förbereda oss på alla de olika anfallsme-
toder, som vi kan föreställa oss.

[...1
Sammanfattningsvis kan sägas att attacken kunde genomföra sitt uppdrag utan att an-

fallas av mer än två eller tre flygplan. Inte ens hela eskortjakten behövde ingripa. Detta
berodde främst på två förhållanden, nämligen: För det första så fick jaktradar Vagnhärad
icke i tid förbindelse med jakten, bland annat beroende på misstag beträffande stations-
signaler och vidare gick försvarsjakten på sådan höjd att eskorten i god tid såg dess kon-
densationsslingor och kunde möta. Stridsledningen hade god tid att insätta ett samlat
anfall av 3-4 divisioner men icke ens den först startande stridsgruppen ur 0 2 kunde hål-
la ögonsamband. Det andra och allvarligaste felet var att den grupp ur z/F 3, som i ett
tidigt skede upptäckte attacken och insatte anfall mot denna icke orienterade stridsled-
ningen om målet. Gruppen leddes av C Blå trea (en fältflygare — gruppchefen hade fått
landa på grund av motorstörning) som därför Os känna sig huvudansvarig för att hela
kraftinsatsen från försvarssidan var förgäves.

[...1
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Berghangarer
Flygvapnets berghangarer tillkom för att skydda flygplanen mot fientliga bombanfall. Under en period planera-
des byggen av berghangarer på många baser, men av flera skäl kom endast fem baser att förses med sådana: F 8 
Barkarby, F 9 Säve, F 13 Bråvalla, F 16 Uppsala och F 18 Tullinge. Anledningen till att just dessa baser, som samt-
liga hyste jaktflottiljer i närheten av stora städer, fick berghangarer var att man ville skydda de jaktförband som 
hade till uppgift att försvara de tätorter vilka de var baserade intill. Uppgiften innebar att de också var geografiskt 
bundna till sina skyddsföremål och inte kunde spridas ut på samma sätt som andra flygförband.

F 9:s första berghangar var klar 1943. Efter andra världskrigets slut genomfördes 1946 en detaljerad under-
sökning av behovet av och möjligheterna att bygga berghangarer på fler ställen. Undersökningen visade att det 
vid ett tjugotal baser fanns möjlighet att bygga berghangarer på rimligt avstånd och planer utarbetades för detta. 
Efter hand minskades byggnadsplanernas omfattning och sedan en visserligen prioriterad men ändå umbärlig 
berghangar vid F 17 Kallinge strukits, återstod hangarbyggnadsprojekt vid F 8, F 9 (hangar nr 2), F 13, F 16 och 
F 18. Det nya kärnvapenhotet hade gjort att behovet av att skydda flygplanen på marken hade ökat, vilket var en 
viktig faktor när besluten om utbyggnad fattades.6

För F 8:s berghangar och för den andra hangaren vid F 9 var sprängningsarbetena klara i september 1951 och 
vid F 13 och F 16 var arbetet klart i november 1952. Alla berghangarer, även den vid F 18 som påbörjats tidigare, 
blev klara under 1952 och 1953, men de utrustades och invigdes först några år senare.7 I slutet av 1950-talet gäll-
de som norm att varje berghangar skulle utnyttjas för uppställning av icke operativa flygplan samt för klargöring 
av åtta operativa flygplan, det vill säga en division.8

Fortifikationsförvaltningen hade under andra världskriget byggt sex stora centrallager för drivmedel varav 
ett var insprängt i ett berg i Moheda, en mil norr om Alvesta. Den 23 juli 1958 inträ!ade där en explosion som 
dödade tre av de elva personer som arbetade i anläggningen. Katastrofen hade föregåtts av andra liknande ex-
plosioner, dels i en kommunal bergrumsanläggning i Sundsvall 1957, dels vid Bromma flygplats våren 1958 i 
ett provningsutrymme för flygplansutrustning. Trots att relativt små mängder bensin exploderade vid Bromma 
krävdes där fem dödso!er.

Efter Mohedaolyckan 1958 hade allt arbete med att färdigställa drivmedelsanläggningar och tankningssys-
tem i berghangarerna legat nere. CFV förbjöd den 16 mars 1960 tankning i berg på grund av risken för brand eller 
explosion. Övergången till bränslet MC 77 hade medfört att riskerna ökat och det var tills vidare oklart om klargö-
ring av flygplan inne i berghangarerna, det vill säga tankning och laddning, skulle komma att medges ens i krig. I 
maj 1960 riktades anmärkningar mot säkerheten i samband med en övning i berghangaren på F 8. 

Eftersom klargöring på jaktbaser numera avsågs bedrivas på främre klargöringsplatser i anslutning till start-
banan hade behovet av berghangarer avsevärt minskat. Uppställning i berg av den nya flygplanstypen J 35 skulle 
också kräva modifieringar av utrymmena. När det gällde ammunitionsförråden i berghangarerna gällde tills vi-
dare att i fred skulle laddning i berghangar undvikas och i krig fick sådan laddning ske endast i begränsad omfatt-
ning. I oktober 1960 var läget som följer:

F 8: Drivmedelslager färdigt, tankningsdelen ej klar. Ammunitionsförråd och nischer klara. Brandskydd klart.
F 9 (nya hangaren): Drivmedelslager färdigt, tankningsdelen i ena infartstunneln klar och provad med gott 

resultat i juli 1959, utrustning saknas i den andra tunneln. Ammunitionsförråd och nischer klara och delvis i bruk. 
Brandskydd klart.

F 13: Drivmedelslager färdigt, tankningsdelen ej klar. Ammunitionsförråd och nischer klara. Brandskydd klart.
F 16: Drivmedelslager färdigt, tankningsdelen ej klar. Ammunitionsförråd och nischer klara. Brandskydd klart.
F 18 (nya hangaren): Endast utsprängning av utrymmena genomförd.9

I mitten av 1960-talet var det fortfarande oklart hur berghangarerna egentligen skulle användas. Instruktio-

Berghangarer
Flygvapnets berghangarer tillkom för att skydda flygplanen mot fientliga bombanfall. Under en period planera-
des byggen av berghangarer på många baser, men av flera skäl kom endastfem baser att förses med sådana: F 8
Barkarby, F 9 Säve, F 13 Bråvalla, F 16 Uppsala och F 18 Tullinge. Anledningen till att just dessa baser, som samt-
liga hyste jaktflottiljer i närheten av stora städer, fick berghangarer var att man ville skydda de jaktförband som
hade till uppgift attförsvara de tätorter vilka de var baserade intill. Uppgiften innebar att de också var geografiskt
bundna till sina skyddsföremål och inte kunde spridas ut på samma sätt som andra flygförband.

F 9:s första berghangar var klar 1943. Efter andra världskrigets slut genomfördes 1946 en detaljerad under-
sökning av behovet av och möjligheterna att bygga berghangarer på fler ställen. Undersökningen visade att det
vid etttjugotal baser fanns möjlighet att bygga berghangarer på rimligt avstånd och planer utarbetades fördetta.
Efter hand minskades byggnadsplanernas omfattning och sedan en visserligen prioriterad men ändå umbärlig
berghangar vid F 17 Kallinge strukits, återstod hangarbyggnadsprojekt vid F 8, F 9 (hangar nr 2), F 13, F 16 och
F 18. Det nya kärnvapenhotet hade gjort att behovet av att skydda flygplanen på marken hade ökat, vilket var en
viktig faktor när besluten om utbyggnad fattades.'

För F 8:s berghangar och för den andra hangaren vid F 9 var sprängningsarbetena klara i september 1951 och
vid F 13 och F 16 var arbetet klart i november 1952. Alla berghangarer, även den vid F 18 som påbörjats tidigare,
blev klara under 1952 och 1953, men de utrustades och invigdesförst några år senare.' I slutet av 1950-talet gäll-
de som norm att varje berghangar skulle utnyttjas för uppställning av icke operativa flygplan samt för klargöring
av åtta operativa flygplan, det vill säga en division.'

Fortifikationsförvaltningen hade under andra världskriget byggt sex stora centrallager för drivmedel varav
ett var insprängt i ett berg i Moheda, en mil norr om Alvesta. Den 23 juli 1958 inträffade där en explosion som
dödade tre av de elva personer som arbetade i anläggningen. Katastrofen hade föregåtts av andra liknande ex-
plosioner, dels i en kommunal bergrumsanläggning i Sundsvall 1957, dels vid Bromma flygplats våren 1958 i
ett provningsutrymme för flygplansutrustning. Trots att relativt små mängder bensin exploderade vid Bromma
krävdes därfem dödsoffer.

Efter Mohedaolyckan 1958 hade allt arbete med att färdigställa drivmedelsanläggningar och tankningssys-
tem i berghangarerna legat nere. CFV förbjöd den 16 mars 1960 tankning i berg på grund av risken för brand eller
explosion. Övergången till bränslet MC77 hade medfört att riskerna ökat och det var tills vidare oklart om klargö-
ring av flygplan inne i berghangarerna, detvill säga tankning och laddning, skulle komma att medges ens i krig. I
maj 1960 riktades anmärkningar mot säkerheten i samband med en övning i berghangaren på F 8.

Eftersom klargöring på jaktbaser numera avsågs bedrivas på främre klargöringsplatser i anslutning till start-
banan hade behovet av berghangarer avsevärt minskat. Uppställning i berg av den nya flygplanstypen 135 skulle
också kräva modifieringar av utrymmena. När det gällde ammunitionsförråden i berghangarerna gällde tills vi-
dare att ifred skulle laddning i berghangar undvikas och i krig fick sådan laddning ske endast i begränsad omfatt-
ning. I oktober 1960 var läget som följer:

F 8: Drivmedelslagerfärdigt, tankningsdelen ej klar. Ammunitionsförråd och nischer klara. Brandskydd klart.
F 9 (nya hangaren): Drivmedelslager färdigt, tankningsdelen i ena infartstunneln klar och provad med gott

resultat i juli 1959, utrustning saknas i den andra tunneln. Ammunitionsförråd och nischer klara och delvis i bruk.
Brandskydd klart.

F 13: Drivmedelslagerfärdigt, tankningsdelen ej klar. Ammunitionsförråd och nischer klara. Brandskydd klart.
F 16: Drivmedelslagerfärdigt, tankningsdelen ej klar. Ammunitionsförråd och nischer klara. Brandskydd klart.
F 18 (nya hangaren): Endast utsprängning av utrymmena genomförd.'
I mitten av 1960-talet var detfortfarande oklart hur berghangarerna egentligen skulle användas. Instruktio-

44



!"

nerna var mycket restriktivt utformade och flygstaben ansåg att om gällande bestämmelser skulle tillämpas i krig 
så skulle berghangarernas värde vara begränsat. Det rådde också oklarhet om vilka avsteg från bestämmelserna 
en förbandschef kunde göra i krig. Vid projekteringen av berghangarerna hade endast skydd mot konventionella 
vapen varit aktuellt och när kärnvapen tillkom hade det visat sig vara ekonomiskt omöjligt att åstadkomma de 
förbättringar som skulle medge skydd även mot sådana vapen. Detta gällde även vid detonation på relativt långt 
avstånd. Ett kärnvapenanfall mot en flygbas med berghangar väntades sannolikt medföra att berghangaren och 
den materiel som fanns i den slogs ut. ”En flygbas som utsätts för kärnvapenanfall kan således ha flygplanen ut-
spridda eller i berghangar utan att någon större skillnad generellt sett torde förefinnas.”

De ursprungliga anordningarna för tankning hade genom övergången till MC-77 aldrig kommit till använd-
ning, eftersom riskerna vid hantering av detta drivmedel bedömdes vara för stora. Enligt bestämmelserna fick 
endast urtankade eller fullt flygklara flygplan med fyllt bränslesystem tas in i berghangar. Laddning skedde nor-
malt ovan jord.10

J 29:or på väg ut från en berghangar. På fem av jaktflottiljerna ordnades skydd för en del av flygplans-
beståndet i form av hangarer i berg. Foto: SFF.]

129:or på väg ut från en berghangar. På fem av jaktflottiljerna ordnades skydd för en del av flygplans-
beståndet i form av hangarer i berg. Foto: SEE]

nerna var mycket restriktivt utformade och flygstaben ansåg att om gällande bestämmelser skulletillämpas i krig
så skulle berghangarernas värde vara begränsat. Det rådde också oklarhet om vilka avsteg från bestämmelserna
en förbandschef kunde göra i krig. Vid projekteringen av berghangarerna hade endast skydd mot konventionella
vapen varit aktuellt och när kärnvapen tillkom hade det visat sig vara ekonomiskt omöjligt att åstadkomma de
förbättringar som skulle medge skydd även mot sådana vapen. Detta gällde även vid detonation på relativt långt
avstånd. Ett kärnvapenanfall mot en flygbas med berghangar väntades sannolikt medföra att berghangaren och
den materiel som fanns i den slogs ut. "En flygbas som utsätts för kärnvapenanfall kan således ha flygplanen ut-
spridda eller i berghangar utan att någon större skillnad generellt sett torde förefinnas."

De ursprungliga anordningarna för tankning hade genom övergången till MC-77 aldrig kommit till använd-
ning, eftersom riskerna vid hantering av detta drivmedel bedömdes vara för stora. Enligt bestämmelserna fick
endast urtankade ellerfulltflygklara flygplan med fyllt bränslesystem tas in i berghangar. Laddning skedde nor-
malt ovan Ord?'
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Ett farligt tillbud inträ#ade under skjutningen, när en J $%-förare under dykning-
en skadades av sin kamera, som lossnade och trä#ade honom i ansiktet. Till råga på allt 
snodde sig anslutningskabeln kring spaken, så att föraren fick vissa svårigheter, innan 
han kom ur dykningen på &' m höjd. Det var bra av furir Pettersson (F &%) att inte tappa 
koncepterna.

[…]
Vad IK beträ#ar så tillämpade man inom O & ett felaktigt system ge nom att man lät 

flygplan flyga omkring med IK [igenkänningsutrustning] ständigt tillslagen. Detta är fel-
aktigt. Kom ihåg att vår IK-utrustning förekommer i utlandet också – fienden kan flyga 
omkring med alla kodalternativ tillslagna och då blir det en stor förvirring. IK skall prin-
cipiellt bara slås till momentant och efter order från stridsledare.

CE (:s genomgång av &)*$ års eskaderövning, september &)*$.&&

E $:s eskaderövning &)*$ genomfördes i augusti i Västsverige och denna gång var 
ändamålet att pröva jaktförsvaret av sektor W $ dag och natt, samt att i samverkan 
med marinen öva konvojskydd på västkusten. (Jämför med i föregående kapitel re-
fererade övning genomförd i juni &)*&.) Luftbevakningen och jaktstridsledningen 
organiserades på samma sätt som den skulle vara organiserad i krig. När övningen 
började var F ):s divisioner baserade på hemmabasen Säve, F &$ på Såtenäs och en 
nattjaktgrupp från F & fanns på Torslanda.

Den optiska luftbevakningen visade sig, på samma sätt som varit fallet även vid 
tidigare övningar, behöva alldeles för lång tid för att fungera som den skulle – den-
na gång mer än en vecka. Beredskapstjänst och rangering av flygplan i berghanga-
ren vid F ) fungerade bra, trots att de divisioner ur F &' och F &* som gästade Säve 
var ovana vid verksamhet i berghangar. Tankning skedde från tankbilar inne i ber-
get. Med fem bilar igång samtidigt bildades dock mycket koldioxid inne i berget.

Ett problem var att registrerkamerorna i flygplanen fungerade så dåligt att en-
dast $( procent av skjutfilmerna gick att rätta, vilket innebar att totalresultatet av 
de anfall som genomförts mot andra flygplan inte gick att utvärdera. Jaktskydd av 
konvojer på västkusten väntades bli en viktig uppgift i krig och CE $ drog även 
denna gång slutsatsen att jaktflyget måste förstärkas med förband från annat håll 
i samband med större in- och utgående konvojföretag. Under övningen användes 
F &$, baserat i Såtenäs, som förstärkning och en division – ibland en grupp – hade 
dagtid ständigt patrullerat över sjöstyrkan. Övningen visade också att det behövdes 
ett nytt krigsflygfält i norra Bohuslän, där jaktförband kunde baseras för att trygga 
sjöförbindelserna med Västerhavet.&$

Fienden
Enligt den o+ciella bilden skulle Sverige vara alliansfritt i fred och neutralt i krig. 
Det är numera sedan länge klarlagt att denna hållning i princip inte motsvarades 

Ett farligt tillbud inträffade under skjutningen, när en J 28-förare under dykning-
en skadades av sin kamera, som lossnade och träffade honom i ansiktet. Till råga på allt
snodde sig anslutningskabeln kring spaken, så att föraren fick vissa svårigheter, innan
han kom ur dykningen på io m höjd. Det var bra av furir Pettersson (F 18) att inte tappa
koncepterna.

[...1
Vad IK beträffar så tillämpade man inom 0 i ett felaktigt system genom att man lät

flygplan flyga omkring med IK [igenkänningsutrustning ständigt tillslagen. Detta är fel-
aktigt. Kom ihåg att vår IK-utrustning förekommer i utlandet också — fienden kan flyga
omkring med alla kodalternativ tillslagna och då blir det en stor Förvirring. IK skall prin-
cipiellt bara slås till momentant och efter order från stridsledare.

CE 3:s genomgång av 1952 års eskaderövning, september 1952."

E 2:S eskaderövning 1952. genomfördes i augusti i Västsverige och denna gång var
ändamålet att pröva jaktförsvaret av sektor W 2 dag och natt, samt att i samverkan
med marinen öva konvojskydd på västkusten. (Jämför med i föregående kapitel re-
fererade övning genomförd i juni 1951.) Luftbevakningen och jaktstridsledningen
organiserades på samma sätt som den skulle vara organiserad i krig. När övningen
började var F 9:s divisioner baserade på hemmabasen Säve, F 12 på Såtenäs och en
nattjaktgrupp från F 1 fanns på Torslanda.

Den optiska luftbevakningen visade sig, på samma sätt som varit fallet även vid
tidigare övningar, behöva alldeles för lång tid för att fungera som den skulle — den-
na gång mer än en vecka. Beredskapstjänst och rangering av flygplan i berghanga-
ren vid F 9 fungerade bra, trots att de divisioner ur F m och F 15 som gästade Säve
var ovana vid verksamhet i berghangar. Tankning skedde från tankbilar inne i ber-
get. Med fem bilar igång samtidigt bildades dock mycket koldioxid inne i berget.

Ett problem var att registrerkamerorna i flygplanen fungerade så dåligt att en-
dast 23 procent av skjutfilmerna gick att rätta, vilket innebar att totalresultatet av
de anfall som genomförts mot andra flygplan inte gick att utvärdera. Jaktskydd av
konvojer på västkusten väntades bli en viktig uppgift i krig och CE 2 drog även
denna gång slutsatsen att jaktflyget måste förstärkas med förband från annat håll
i samband med större in- och utgående konvojföretag. Under övningen användes
F 12, baserat i Såtenäs, som förstärkning och en division — ibland en grupp — hade
dagtid ständigt patrullerat över sjöstyrkan. Övningen visade också att det behövdes
ett nytt krigsflygfält i norra Bohuslän, där jaktförband kunde baseras för att trygga
sjöförbindelserna med Västerhavet.n

Fienden
Enligt den officiella bilden skulle Sverige vara alliansfritt i fred och neutralt i krig.
Det är numera sedan länge klarlagt att denna hållning i princip inte motsvarades
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av någon planering eller några intentioner i sådan riktning i krigsplanläggning-
en. Den enda fiende man allt sedan kalla krigets början planerade för att möta var 
Sovjetunionen.#$

För att få en bild av hur man tänkte sig att det kommande kriget skulle gestalta 
sig ska här refereras förutsättningarna för en stabstjänstövning som genomfördes i 
september #%&'. Uppgifterna ger samtidigt en intressant inblick i vilka kunskaper 
man i Sverige hade om sovjetiska flygplan och deras prestanda. I förutsättningar-
na för övningen, som kallades Krigsmaktsövning Skede II, angavs att kraftiga an-
fall hade satts in mot den svenska luftbevakningen, luftförsvarscentralerna O $ och 
S 'R hade slagits ut, liksom fem radarstationer. Femton flygbaser var obrukbara i 
minst tre dagar. Av jakteskadrarna räknade man med att E ' fortfarande hade sex 
divisioner baserade i västra och södra Sverige och ledda från luftförsvarscentral S #. 
E $ hade två nattjaktdivisioner och tolv dagjaktdivisioner baserade i östra Mellan-
sverige och ledda från luftförsvarscentral O '. E & leddes från Boden och hade två 
jaktdivisioner till sitt förfogande.

Sovjetunionen hade '&( flygplan av typerna Iljusjin Il-#(, Petljakov Pe-' och Ja-
kovlev Jak-% baserade i norra Finland och i Kandalaksjaområdet, )(( ”Il-R” (sanno-
likt avses Iljusjin Il-'), ”R” torde stå för reaktionsdriven), Mikojan-Gurevitj MiG-#& 
och Tupolev Tu-' i sydvästra Finland, på Karelska näset och öster om Ladoga. I 
Danmark och Nordtyskland hade # '(( flygplan av typerna ”Il-R”, Pe-', MiG-#& 
och Il-#( baserats. Östersjöflottans flygstyrkor disponerade *(( Il-#(, ”Tu-R” (san-
nolikt Tupolev Tu-#!), Lavotjkin La-" och Jakovlev Jak-% i Baltikum, Nordtyskland 

J 28A Vampire användes först vid F 13 i Norrköping och överlämnades sedan till F 3 Malmslätt, där de bara 
fanns kvar en kort period. Foto: Lars E. Lundin.

av någon planering eller några intentioner i sådan riktning i krigsplanläggning-
en. Den enda fiende man allt sedan kalla krigets början planerade för att möta var
Sovjetunionen."

För att få en bild av hur man tänkte sig att det kommande kriget skulle gestalta
sig ska här refereras förutsättningarna för en stabstjänstövning som genomfördes i
september 1952. Uppgifterna ger samtidigt en intressant inblick i vilka kunskaper
man i Sverige hade om sovjetiska flygplan och deras prestanda. I förutsättningar-
na för övningen, som kallades Krigsmaktsövning Skede II, angavs att kraftiga an-
fall hade satts in mot den svenska luftbevakningen, luftförsvarscentralerna 0 3 och
S 2R hade slagits ut, liksom fem radarstationer. Femton flygbaser var obrukbara i
minst tre dagar. Av jakteskadrarna räknade man med att E 2 fortfarande hade sex
divisioner baserade i västra och södra Sverige och ledda från luftförsvarscentral S 1.
E 3 hade två nattjaktdivisioner och tolv dagjaktdivisioner baserade i östra Mellan-
sverige och ledda från luftförsvarscentral 0 2. E 5 leddes från Boden och hade två
jaktdivisioner till sitt förfogande.

Sovjetunionen hade 250 flygplan av typerna Iljusjin Il-jo, Petljakov Pe-2 och Ja-
kovlev Jak-9 baserade i norra Finland och i Kandalaksjaområdet, 800 "Il-R" (sanno-
likt avses Iljusjin 11-28, "R" torde stå för reaktionsdriven), Mikojan-Gurevitj MiG-I5
och Tupolev T1.1-2 i sydvästra Finland, på Karelska näset och öster om Ladoga. I
Danmark och Nordtyskland hade 1200 flygplan av typerna "Il-R", Pe-2, MiG-i5
och Il-10 baserats. Östersjöflottans flygstyrkor disponerade 600 Il-jo, "Tu-R" (san-
nolikt Tupolev Tu-I4), Lavotjkin La-7 och Jakovlev Jak-9 i Baltikum, Nordtyskland

128A Vampire användes först vid F 13 i Norrköping och överlämnades sedan till F 3 Malmslätt, där de bara
fanns kvar en kort period. Foto: Lars E. Lundin.
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och Polen. Ett tiotal robotbaser fanns, bland annat på Ösel, norr om Kaliningrad, 
nordöst om Stolp och på Rügen. Dessa baser var utrustade med dels en modifierad 
V #-robot, dels en ny $ärrobot. Risk fanns för användning av ett begränsat antal 
strategiska kärnvapen. 

Prestanda angavs i övningsförutsättningarna för de sovjetiska flygplanstyperna 
och en jämförelse med verkliga prestanda, exempelvis för det viktigaste jaktflygpla-
net, MiG-%&, kan vara av intresse. Verkliga prestanda anges för MiG-%&bis av %'&% 
års modell (inom parentes).

Topphastighet på havsnivå: % (&( km/h (% ()& km/h)
Marschhastighet på %* ((( meters höjd: "(& km/h (topphastighet på %( ((( me-

ters höjd: '"! km/h)
Topphöjd: %& ((( meter (%& &&( meter)
Beväpning: en *) mm och två #* mm automatkanoner (korrekt)
Stigförmåga, tid till %( ((( meters höjd: " minuter (&,! minuter)%!

Det visar sig alltså att man %'&# hade tillgång till relativt exakta uppgifter om 
MiG-%&:s faktiska prestanda.

J 28B Vampire var den typ som anska!ades i flest exemplar innan J 29 Tunnan började levereras. Typen fanns 
på sammanlagt sex jaktflottiljer. Foto: SFF.

128B Vampire var den typ som anskaffades i flest exemplar innan J 29 Tunnan började levereras. Typen fanns
på sammanlagt sex jaktflottiljer. Foto: SFE

och Polen. Ett tiotal robotbaser fanns, bland annat på Ösel, norr om Kaliningrad,
nordöst om Stolp och på Rägen. Dessa baser var utrustade med dels en modifierad
V 2-robot, dels en ny fjärrobot. Risk fanns för användning av ett begränsat antal
strategiska kärnvapen.

Prestanda angavs i övningsförutsättningarna för de sovjetiska flygplanstyperna
och en jämförelse med verkliga prestanda, exempelvis för det viktigaste jaktflygpla-
net, MiG-i5, kan vara av intresse. Verkliga prestanda anges för MiG-isbis av 1951
års modell (inom parentes).

Topphastighet på havsnivå: 1050 km/h (1 075 km/h)
Marschhastighet på 13 000 meters höjd: 805 km/h (topphastighet på io 000 me-

ters höjd: 984 km/h)
Topphöjd: 15 000 meter (15 55o meter)
Beväpning: en 37 mm och två 23 mm automatkanoner (korrekt)
Stigförmåga, tid till io 000 meters höjd: 8 minuter (5,4 minuter)�4
Det visar sig alltså att man 1952. hade tillgång till relativt exakta uppgifter om

MiG-15:s faktiska prestanda.
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I ovan refererade underlag nämns endast en- och tvåmotoriga jakt- och attack-
flygplan, men man började också oroa sig över hur snabba bombflygplan som an-
föll på hög höjd skulle kunna mötas. Det utarbetades diagram som visade vilken 
tid det tog för J #$B och J #" att starta, stiga och uppnå stridsfart för anfall mot ett 
mål som gick med %&& km/h respektive $'& km/h (endast J #") på ( &&& till )# &&& 
meters höjd. Dessa diagram visade att bombförband som flög i en hastighet av $'& 
km/h på )# &&& meters höjd hann förflytta sig #%& kilometer från det att en divi-
sion J #" fick startorder till dess att den hade uppnått stridsfart på samma höjd som 
bombplanen befann sig. Eftersom bombplanen skulle hinna flyga ytterligare trettio 
kilometer mellan upptäckt och startorder innebar detta att bombplanen förflyttade 
sig trettio mil innan ett motanfall kunde sättas in. För kontakt vid svenska kusten 
krävdes därför att det svenska jaktflyget kunde starta när fienden var över Haap-
salu i Estland vid flygning mot Stockholmsområdet eller över Berlin vid flygning 
mot Skånes sydkust. Det tog *orton minuter att med J #" starta och nå stridsfart på 
)& &&& meters höjd och nitton minuter med J #$B.

För att förbättra tidsförhållandena krävdes avsevärda förbättringar inom luftbe-
vakning och stridsledning, samt vid jaktförbandets start. De största tidsvinsterna 
skulle kunna göras vid själva motorstarten och om flygplanen kunde förses med 
efterbrännkammare som ökade deras prestanda. Vidare behövde höjdtäckningen 
förbättras för vissa radarstationer.)' (J #" kom senare att byggas om och förses med 
efterbrännkammare – se vidare i kapitel )).)

Den planläggning för Krigsfall IISN som skulle gälla från den ) juni )"'+ inne-
bar inte några större förändringar i jaktflygets utgångsbasering. För F ! hade nu det 

Stigprestanda för J 29 Tunnan (1953). Förhållandet mellan tid, sträcka och uppnådd höjd.

Målfart 850 km/h

12 000 m

11 000 m

10 000 m

9 000 m

8 000 m

7 000 m

6 000 m
100 km

J 29

18,5 min

1 4  min

150 200

Stigtider. enl SFI med tillägg för
start och uppnående av stridsfart
(något olika beroende på höjden)

250 300

Stigprestanda förJ 29 Tunnan (1953). Förhållandet mellan tid, sträcka och uppnådd höjd.

10 min

I ovan refererade underlag nämns endast en- och tvåmotoriga jakt- och attack-
flygplan, men man började också oroa sig över hur snabba bombflygplan som an-
föll på hög höjd skulle kunna mötas. Det utarbetades diagram som visade vilken
tid det tog för J 28B och J 29 att starta, stiga och uppnå stridsfart för anfall mot ett
mål som gick med 700 km/h respektive 85o km/h (endast J 29) på 6 000 till 12 000
meters höjd. Dessa diagram visade att bombförband som flög i en hastighet av 85o
km/h på 12 000 meters höjd hann förflytta sig 2.70 kilometer från det att en divi-
sion J 29 fick startorder till dess att den hade uppnått stridsfart på samma höjd som
bombplanen befann sig. Eftersom bombplanen skulle hinna flyga ytterligare trettio
kilometer mellan upptäckt och startorder innebar detta att bombplanen förflyttade
sig trettio mil innan ett motanfall kunde sättas in. För kontakt vid svenska kusten
krävdes därför att det svenska jaktflyget kunde starta när fienden var över Haap-
salu i Estland vid flygning mot Stockholmsområdet eller över Berlin vid flygning
mot Skånes sydkust. Det tog fjorton minuter att med J 29 starta och nå stridsfart på
io 000 meters höjd och nitton minuter med J 28B.

För att förbättra tidsförhållandena krävdes avsevärda förbättringar inom luftbe-
vakning och stridsledning, samt vid jaktförbandets start. De största tidsvinsterna
skulle kunna göras vid själva motorstarten och om flygplanen kunde förses med
efterbrännkammare som ökade deras prestanda. Vidare behövde höjdtäckningen
förbättras för vissa radarstationer.15 (J 29 kom senare att byggas om och förses med
efterbrännkammare — se vidare i kapitel ii.)

Den planläggning för Krigsfall IISN som skulle gälla från den I juni 1953 inne-
bar inte några större förändringar i jaktflygets utgångsbasering. För F 4 hade nu det
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gamla flygfältet Unbyn strukits och fält #$ Heden var flottiljens krigsbas. Vid alter-
nativ IIN skulle F # i stället för F %& flyttas till övre Norrland (E !) och tillsammans 
med F %! baseras på Frösön och fält $' Gunnarn.%&

Baser för jaktflyget
När det gällde lämpliga baser för jaktflyg ansåg flygstabens operationsavdelning att 
nya flygfält behövdes i Småland för användning som bakre baser inom sektorerna 
S % och S $. De behövdes även som främre baser för jaktflyg avsett för bekämpning 
av höghöjdsföretag samt vid invasion av Skåne. De kontaktlinjeberäkningar som 
gjorts hade visat att jaktflyg baserat på tillgängliga baser måste startas ”bakåt” för 
att kunna anfalla fientliga flygföretag som flög på hög höjd. Därför behövdes jakt-
baser längre bak och de enda bakre baser som fanns var Hagshult och fält #( Hults-
fred. Kalmar och Halmstad ansågs vara olämpliga, eftersom de lätt kunde anfallas 
av ”rats”, det vill säga genom överraskande låganfall, och vid en invasion av Skåne 
låg Hagshult och fält #( för långt bort.%(

Enligt gällande basplan skulle betjäning av tre jaktdivisioner kunna ske vid de 
flesta baser. Man räknade då med sexton flygplan av typ J $) per division, varav fyra 
i reserv, och tolv J ## per nattjaktdivision, varav fyra i reserv. Två divisioner skulle 
kunna starta samtidigt på berghangarbaserna och en och en halv samtidigt på de 
övriga baserna. Eftersom startvagnar inte behövdes till flera av flygplanstyperna, 
samtidigt som man räknade med att jaktdivisionerna normalt skulle operera med 
endast åtta flygplan skulle materielen räcka om den anska*ades för tolv flygplan per 
division. Tid för klargöring på ordinarie bas (O-bas) beräknades till tjugo minuter 

F 9 Säve utanför Göteborg opererade med tre divisioner J 28B Vampire 1950–1952. Foto: SFF.

gamla flygfältet Unbyn strukits och fält 32. Heden var flottiljens krigsbas. Vid alter-
nativ IIN skulle F 3 i stället för F 16 flyttas till övre Norrland (E 5) och tillsammans
med F 15 baseras på Frösön och fält 28 Gunnarn.'6

Baser far jaktflyget
När det gällde lämpliga baser för jaktflyg ansåg flygstabens operationsavdelning att
nya flygfält behövdes i Småland för användning som bakre baser inom sektorerna
S r och S 2. De behövdes även som främre baser för jaktflyg avsett för bekämpning
av höghöjdsföretag samt vid invasion av Skåne. De kontaktlinjeberäkningar som
gjorts hade visat att jaktflyg baserat på tillgängliga baser måste startas "bakåt" för
att kunna anfalla fientliga flygföretag som flög på hög höjd. Därför behövdes jakt-
baser längre bak och de enda bakre baser som fanns var Hagshult och fält 37 Huks-
fred. Kalmar och Halmstad ansågs vara olämpliga, eftersom de lätt kunde anfallas
av "rats", det vill säga genom överraskande låganfall, och vid en invasion av Skåne
låg Hagshult och fåk 37 för långt bort.17

Enligt gällande basplan skulle betjäning av tre jaktdivisioner kunna ske vid de
flesta baser. Man räknade då med sexton flygplan av typ J 29 per division, varav fyra
i reserv, och tolv J 33 per nattjaktdivision, varav fyra i reserv. Två divisioner skulle
kunna starta samtidigt på berghangarbaserna och en och en halv samtidigt på de
övriga baserna. Eftersom startvagnar inte behövdes till flera av flygplanstyperna,
samtidigt som man räknade med att jaktdivisionerna normalt skulle operera med
endast åtta flygplan skulle materielen räcka om den anskaffades för tolv flygplan per
division. Tid för klargöring på ordinarie bas (0-bas) beräknades till tjugo minuter

F 9 Säve utanför Göteborg opererade med tre divisioner J 28B Vampire 1950-1952. Foto: SFF.
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per division (alternativt för två divisioner i berghangar) för laddning av automatka-
noner. Motsvarande tid för laddning av automatkanoner plus jaktraketer var #$–#! 
minuter samt för automatkanoner och attackraketer %!–&$ minuter."'

Även i samband med "(!& års eskaderövning, som genomfördes av E % mellan 
den %% och %' april, talade man om Sovjetunionen och öststaterna som anfallande 
part – visserligen under beteckningen ”Stormakt B”, men av sammanhanget var det 
uppenbart vad som avsågs. Övningens ändamål var att öva jaktförsvar av sektor S %, 
särskilt vid ”djupgruppering” av jaktförbanden, vilket innebar att jaktflygplan skulle 
baseras på Hagshult. Utgångsbaseringen vid övningens början var:
t� "/F ( och %/F ( Hagshult
t� %/F "$, #/F ( och #/F "% Kalmar
t� "/F &, %/F & och "/F "! Ronneby
t� en nattjaktdivision vid F " Hässlö (O-bas) och Kalmar (T-bas).

Totalt deltog (# flygplan som gjorde nära " %!$ starter under övningen och om-
basering skedde ett flertal gånger. På den angripande B-sidan fanns förband ur E ", 
E # och E &. Dessutom fick F "! under ett invasionsmoment byta sida. Jaktstrids-
ledningen disponerade luftförsvarscentral S %R Karlskrona och hade fyra radarsta-
tioner vid Kalmar, Karlskrona, Hagshult och Sövdeborg. Luftbevakningen hade tio 
radarstationer i gång.

Sedan krig mellan stormakterna A och B utbrutit hade flygvapnet mobiliserats. 
Den %% april genomförde Stormakt B flyganfall mot Mellansverige från baser i Bal-

På F 8 Barkarby fanns J 28B Vampire i krigsorganisationen mellan 1950, då den ersatte J 22, och 1953. Foto: SFF.

per division (alternativt för två divisioner i berghangar) för laddning av automatka-
noner. Motsvarande tid för laddning av automatkanoner plus jaktraketer var 30-35
minuter samt för automatkanoner och attackraketer 25-40 minuter.I8

Även i samband med 1954 års eskaderövning, som genomfördes av E 2 mellan
den 22 och 28 april, talade man om Sovjetunionen och öststaterna som anfallande
part — visserligen under beteckningen "Stormakt B", men av sammanhanget var det
uppenbart vad som avsågs. Övningens ändamål var att öva jaktförsvar av sektor S 2,
särskilt vid "djupgruppering" av jaktförbanden, vilket innebar att jaktflygplan skulle
baseras på Hagshult. Utgångsbaseringen vid övningens början var:
• 1/F 9 och 2/F 9 Hagshult
• 2/F  JO, 3/F 9 och 3/F 12 Kalmar
• 1/F 4, 2/F 4 och 1/F 15 Ronneby
• en nattjaktdivision vid F 1 Hässlö (0-bas) och Kalmar (T-bas).

Totalt deltog 93 flygplan som gjorde nära 1250 starter under övningen och om-
basering skedde ett flertal gånger. På den angripande B-sidan fanns förband ur E I,
E 3 och E 4. Dessutom fick F 15 under ett invasionsmoment byta sida. Jaktstrids-
ledningen disponerade luftförsvarscentral S 2R Karlskrona och hade fyra radarsta-
tioner vid Kalmar, Karlskrona, Hagshult och Sövdeborg. Luftbevakningen hade tio
radarstationer i gång.

Sedan krig mellan stormakterna A och B utbrutit hade flygvapnet mobiliserats.
Den 22 april genomförde Stormakt B flyganfall mot Mellansverige från baser i Bal-

På F 8 Barkarby fanns J 28B Vampire i krigsorganisationen mellan 1950, då den ersatte J 22, och 1953. Foto: SF
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tikum och norra Östtyskland och samlade samtidigt trupper och tonnage i hamnar 
i södra Östersjön. Dock underströks vid genomgången efter övningen att ”B-si-
dans operationer återger på intet sätt övningsledningens uppfattning om hur rysk 
luftkrigföring mot Sverige kan komma att gestalta sig”. Detta avsåg dock inte att 
förneka utpekandet av den stormakt som räknades som angripare. Det man ville un-
derstryka var snarare att övningsförutsättningarna kanske inte stämde överens med 
hur ett sovjetiskt anfall skulle se ut i verkligheten.

Statistiken visade hur många flygplan som enligt skjutkamerabilderna hade fått 
minst fem trä#ar. Om detta kunde räknas som att målet var bekämpat var osäkert, 

Luftförsvarssektorerna 1951.

tikum och norra Östtyskland och samlade samtidigt trupper och tonnage i hamnar
i södra Östersjön. Dock underströks vid genomgången efter övningen att "B-si-
dans operationer återger på intet sätt övningsledningens uppfattning om hur rysk
luftkrigföring mot Sverige kan komma att gestalta sig". Detta avsåg dock inte att
förneka utpekandet av den stormakt som räknades som angripare. Det man ville un-
derstryka var snarare att övningsförutsättningarna kanske inte stämde överens med
hur ett sovjetiskt anfall skulle se ut i verkligheten.

Statistiken visade hur många flygplan som enligt skjutkamerabilderna hade fått
minst fem träffar. Om detta kunde räknas som att målet var bekämpat var osäkert,

Luftförsvarssektorerna 1951.
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men om så var fallet hade #$! ”nedskjutningar” registrerats, liksom minst "# egna 
förluster. Från och med övningens tredje dag sköts ungefär hälften av alla inflygande 
fiendeflygplan ned av det försvarande jaktflyget – förutsatt att nämnda antagande 
motsvarade verkligheten.

Invasionsmomentet i övningen var ett relativt nytt inslag för jaktflygets del; an-
nars var det mest attackeskadern som brukade öva invasionsförsvar. Överskeppning 
mot Karlskronakusten efter intensiv förbekämpning markerades av #! fiskebåtar, 
”som frivilligt och kostnadsfritt ställts till förfogande” av sina ägare, och fem min-
dre örlogsfartyg. De skyddades av tre divisioner J #%-flygplan från F &!. Attackes-
kaderns anfall mot invasionsflottan skyddades av två jaktflottiljer. Vid anfall mot 
kusten höll sig attackförbanden under radartäckningen och undgick upptäckt ända 
till strax innan de nådde kusten. Detta gav anledning till nya diskussioner om hur 
”råttproblemet” (rats) skulle åtgärdas. Den särskilda närluftbevakning som tidigare 
hade föreslagits ansågs nu vara för dyr och därför hade under övningen rapportering 
av ”råttor” skett på ordinarie väg via luftförsvarscentralen.&'

Flygvapnets ”råttproblem”
Redan på hösten &'!& hade ju CE # börjat varna för riskerna för överraskande anfall 
av lågt flygande förband och föreslagit att kedjor av särskilda luftbevakningsstatio-
ner skulle ordnas för basernas försvar. CE # återkom sedan flera gånger med förny-
ade propåer om detta och efter eskaderövningen &'!( hade han återigen begärt att 
vissa luftbevakningsstationer borde ha en särskild lågspaningsuppgift för att minska 
risken för överraskande anfall mot flygbaserna. Förslaget gällde baserna fält ( Eve-
röd, Bulltofta, F &) Ängelholm, F &( Halmstad, F &# Kalmar, F &* Ronneby och F ' 
Säve. Vissa av baserna, exempelvis Everöd och Halmstad, skulle ändå bara kunna få 
omkring trettio sekunders förvarning. Systemet med lågluftbevakningsstationer in-
fördes sedan, trots de extrakostnader det medförde, från &'!! i hela landet.#)

Sammanfattningsvis var resultatet av &'!( års eskaderövning inte tillfredsstäl-

PI-15/A
Den första flygburna igenkänningsutrustning som användes i Sverige fick beteckningen FIK I (Flygplanigen-
känningsutrustning I), senare PI-15/A. Den anska!ades från brittiska överskottslager och användes i J 28 Vam-
pire, J 29 Tunnan, J 30 Mosquito, J 33 Venom och J 34 Hunter. Den brittiska beteckningen var R 3121. Snarlik 
apparatur av typ BC-966-A inköpt från USA betecknades PI-16/A. Motsvarande markutrustning installerades 
i anslutning till stridsledningssystemets radarstationer. Utrustningen arbetade inom flera frekvensband, dels 
svarsutrustning för identifiering (transponder), dels på den frekvens som jaktstridsledningen hade beordrat. 
Den var sekretessbelagd och fick inte falla i fiendehänder och därför fanns möjlighet att med hjälp av en in-
byggd detonator spränga och förstöra vitala delar av stationen. I J 30 och J 33 kunde även navigeringsradarn 
PN-53 användas för igenkänning.23

men om så var fallet hade 265 "nedskjutningar" registrerats, liksom minst 32 egna
förluster. Från och med övningens tredje dag sköts ungefär hälften av alla inflygande
fiendeflygplan ned av det försvarande jaktflyget — förutsatt att nämnda antagande
motsvarade verkligheten.

Invasionsmomentet i övningen var ett relativt nytt inslag för jaktflygets del; an-
nars var det mest attackeskadern som brukade öva invasionsförsvar. Överskeppning
mot Karlskronakusten efter intensiv förbekämpning markerades av 25 fiskebåtar,
"som frivilligt och kostnadsfritt ställts till förfogande" av sina ägare, och fem min-
dre örlogsfartyg. De skyddades av tre divisioner J 28-flygplan från F 15. Attackes-
kaderns anfall mot invasionsflottan skyddades av två jaktflottiljer. Vid anfall mot
kusten höll sig attackförbanden under radartäckningen och undgick upptäckt ända
till strax innan de nådde kusten. Detta gav anledning till nya diskussioner om hur
"råttproblemet" (rats) skulle åtgärdas. Den särskilda närluftbevakning som tidigare
hade föreslagits ansågs nu vara för dyr och därför hade under övningen rapportering
av "råttor" skett på ordinarie väg via luftförsvarscentralen."

Flygvapnets "råttproblem"
Redan på hösten 1951 hade ju CE 2 börjat varna for riskerna för överraskande anfall
av lågt flygande förband och föreslagit att kedjor av särskilda luftbevakningsstatio-
ner skulle ordnas för basernas försvar. CE 2 återkom sedan flera gånger med förny-
ade propåer om detta och efter eskaderövningen 1954 hade han återigen begärt att
vissa luftbevakningsstationer borde ha en särskild lågspaningsuppgift för att minska
risken för överraskande anfall mot flygbaserna. Förslaget gällde baserna fält 4 Eve-
röd, Bulltofta, F Do Ängelholm, F 4  Halmstad, F 12 Kalmar, F 17 Ronneby och F 9
Säve. Vissa av baserna, exempelvis Everöd och Halmstad, skulle ändå bara kunna få
omkring trettio sekunders förvarning. Systemet med lågluftbevakningsstationer in-
fördes sedan, trots de extrakostnader det medförde, från 1955 i hela landet."

Sammanfattningsvis var resultatet av 1954 års eskaderövning inte tillfredsstäl-

P1-1 5/A
Den första flygburna igenkänningsutrustning som användes i Sverige fick beteckningen FIK I (Flygplanigen-
känningsutrustning I), senare PI-15/A. Den anskaffadesfrån brittiska överskottslager och användes i128Vam-
pire, 129 Tunnan, 130 Mosquito, 133 Venom och 134 Hunter. Den brittiska beteckningen var R 3121. Snarlik
apparatur av typ BC-966-A inköpt från USA betecknades PI-16/A. Motsvarande markutrustning installerades
i anslutning till stridsledningssystemets radarstationer. Utrustningen arbetade inom flera frekvensband, dels
svarsutrustning för identifiering (transponder), dels på den frekvens som jaktstridsledningen hade beordrat.
Den var sekretessbelagd och fick inte falla i fiendehänder och därför fanns möjlighet att med hjälp av en in-
byggd detonator spränga och förstöra vitala delar av stationen. I 130 och 133 kunde även navigeringsradarn
PN-53 användas för igenkänning.23
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lande. Andelen flygplan som nådde kontakt med fienden var för låg och förbanden 
hade ofta anfallits på baserna utan förvarning. Den långa inkörningstiden för luft-
bevakning och jaktstridsledning var problematisk och de enda åtgärder som tills 
vidare kunde vidtas för att minska de förluster detta skulle komma att leda till var 
att i fred förbereda spridning av flygplanen till fler baser samt sprida dem inom ba-
serna. För baser nära kusten ville CE # att omedelbara provisoriska åtgärder skulle 
genomföras och det var också angeläget att Hagshult snarast färdigställdes som fullt 
utbyggd tillbakadragen jaktbas.#$

Ett problem som ökade med ökande flyghastighet var svårigheten att skilja vän 
från fiende. För att kunna göra detta vid radarspaning krävdes någon form av elek-
tronisk igenkänningsutrustning (IK). Erfarenheterna vid användning av de IK-ap-
parater av typ PI-$!/A som anska%ats hade dock visat ett ”icke godtagbart resultat”. 
Från taktisk synpunkt krävdes nämligen i princip etthundra procents funktionssä-
kerhet om utrustningen skulle fylla sitt syfte, annars riskerade man vådabeskjutning 
av egna flygplan och missade kontakter med fienden. Utrustningens svagheter var 
bland annat att den var instabil och lätt att störa. Dessutom saknades fortfarande ut-
bildad personal för underhållet. Utrustningen krävde tio till femton minuters kon-
troll av två personer per flygplan mellan varje flygning för att fungera. I krig skulle 
detta ta minst trettio minuter per division och krävde särskild personal som kunde 
utföra arbetet samtidigt som övrig klargöring genomfördes.##

Snabbare och snabbare…
På materielsidan behövde jaktflygplanens prestanda ständigt förbättras. Ökning av 
topphastighet, stigförmåga och andra parametrar fortsatte obönhörligt i omvärlden 
och flygvapnet måste hänga med i utvecklingen. Även den nya, förbättrade versio-
nen av Tunnan – J #&B – hade otillräckliga prestanda och därför hade $#' efter-
brännkammare beställts för inmontering i denna version, vilket genomfördes från 
och med hösten $&!!. Flygplan med efterbrännkammare betecknades J #&D, de 
som hade modifierad vinge betecknades J #&E och flygplan med båda modifiering-
arna betecknades J #&F. Versionen J #&A behölls emellertid vid F $#, F $( och F $), 
medan de J #&B som tillhörde F (, F ", F &, F $' och F $! successivt modifierades 
till J #&F. För F * och F $* anska%ades från Storbritannien J (" Hawker Hunter från 
hösten $&!!.#"

Även nattjaktflyget skulle ha behövt ny materiel i form av bättre radarstationer. 
Erfarenheter från övningar visade att möjligheterna att med J (( nedkämpa öst-
erifrån inflygande jetflygplan innan de nådde Stockholm var mycket små. Lätta 
propellerdrivna attackplan skulle kunna bekämpas, men när det gällde tyngre at-
tack- eller bombplan av typen Il-#* eller Tu-" skulle det anfallssätt som användes 
av J (( – rakt bakifrån och med samma fart som målet – erbjuda stora svårigheter. I 
och med att andelen jetdrivna attack- och bombplan ökade skulle det svenska natt-
jaktflygets möjligheter att bekämpa fientliga inflygningar bli allt mindre.

lande. Andelen flygplan som nådde kontakt med fienden var för låg och förbanden
hade ofta anfallits på baserna utan förvarning. Den långa inkörningstiden för luft-
bevakning och jaktstridsledning var problematisk och de enda åtgärder som tills
vidare kunde vidtas för att minska de förluster detta skulle komma att leda till var
att i fred förbereda spridning av flygplanen till fler baser samt sprida dem inom ba-
serna. För baser nära kusten ville CE 2 att omedelbara provisoriska åtgärder skulle
genomföras och det var också angeläget att Hagshult snarast färdigställdes som fullt
utbyggd tillbakadragen jaktbas.2'

Ett problem som ökade med ökande flyghastighet var svårigheten att skilja vän
från fiende. För att kunna göra detta vid radarspaning krävdes någon form av elek-
tronisk igenkänningsutrustning (IK). Erfarenheterna vid användning av de IK-ap-
parater av typ PI-15/A som anskaffats hade dock visat ett "icke godtagbart resultat".
Från taktisk synpunkt krävdes nämligen i princip etthundra procents funktionssä-
kerhet om utrustningen skulle fylla sitt syfte, annars riskerade man vådabeskjutning
av egna flygplan och missade kontakter med fienden. Utrustningens svagheter var
bland annat att den var instabil och lätt att störa. Dessutom saknades fortfarande ut-
bildad personal för underhållet. Utrustningen krävde tio till femton minuters kon-
troll av två personer per flygplan mellan varje flygning för att fungera. I krig skulle
detta ta minst trettio minuter per division och krävde särskild personal som kunde
utföra arbetet samtidigt som övrig klargöring genomfördes.22

Snabbare och snabbare...
På materielsidan behövde jaktflygplanens prestanda ständigt förbättras. Ökning av
topphastighet, stigförmåga och andra parametrar fortsatte obönhörligt i omvärlden
och flygvapnet måste hänga med i utvecklingen. Även den nya, förbättrade versio-
nen av Tunnan — J 29B — hade otillräckliga prestanda och därför hade 120 efter-
brännkammare beställts för inmontering i denna version, vilket genomfördes från
och med hösten 1955• Flygplan med efterbrännkammare betecknades J 29D, de
som hade modifierad vinge betecknades J 29E och flygplan med båda modifiering-
arna betecknades J 29E Versionen J 29A behölls emellertid vid F 12, F 13 och F 16,
medan de J 29B som tillhörde F 3, F 4, F 9, F io och F 15 successivt modifierades
till J 29E För F 8 och F 18 anskaffades från Storbritannien J 34 Hawker Hunter från
hösten 1955.14

Även nattjaktflyget skulle ha behövt ny materiel i form av bättre radarstationer.
Erfarenheter från övningar visade att möjligheterna att med J 33 nedkämpa öst-
erifrån inflygande jetflygplan innan de nådde Stockholm var mycket små. Lätta
propellerdrivna attackplan skulle kunna bekämpas, men när det gällde tyngre at-
tack- eller bombplan av typen 11-28 eller Tu-4 skulle det anfallssätt som användes
av J 33 — rakt bakifrån och med samma fart som målet — erbjuda stora svårigheter. I
och med att andelen jetdrivna attack- och bombplan ökade skulle det svenska natt-
jaktflygets möjligheter att bekämpa fientliga inflygningar bli allt mindre.
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Nattjaktflygets anfallstaktik gick ut på att en radarjaktledare ledde flygplanet tills 
man fick kontakt med målet med flygplanets egen radar, vilket normalt skedde på 
cirka tio kilometers avstånd. På grund av radarsiktets begränsade räckvidd var det 
ofta tidsödande och svårt för radarjaktledaren att ge nattjaktflygplanet ett tillräckligt 
bra utgångsläge. Med hjälp av radarsiktet ledde sedan flygsignalisten (senare kallad 
flygnavigatör) föraren till ögonkontakt, normalt på mycket kort avstånd, men sik-
tet fungerade inte särskilt bra och ofta förlorades kontakten. Skjutning utan ögon-
kontakt var utesluten. Radarn PS-"#A hade övertagits från J $# och hade nu för 
kort räckvidd och låg driftssäkerhet och var dessutom lätt att störa ut. Precisionen 
var mindre bra och indikeringen delvis svårtolkad. Under inflygningen måste sig-
nalisten kontinuerligt sköta fyra olika rattar och dessutom samtidigt muntligt di-
rigera föraren.

J $$ närmade sig alltså sitt mål rakt bakifrån och beräkningar av nedskjutnings-
sannolikheten, exempelvis för Il-"% mot J $$, visade att det sovjetiska bombplanet 
hade ”stor överlägsenhet”. Den större Tu-& skulle över huvud taget inte kunna anfal-
las utan orimliga förluster. Detta förhållande ”torde i krig kunna få allvarliga psyko-
logiska konsekvenser”, skrev CF ' i en skrivelse till CFV i december '(!&. Slutsatsen 
blev att krigsuppgiften svårligen kunde lösas och CF ' anhöll därför om att ett nytt 
modernare radarsikte skulle anska)as till J $$."!

Någon ny radar fick man aldrig, men det IR-sikte som infördes på J $$ skulle 
några år senare komma att förbättra läget för nattjaktflyget. J $$ var för övrigt också 
användbar som dagjaktplan under dygnets ljusa timmar.

Under '(!#-talets första hälft moderniserades alltså det svenska jaktförsvaret och 
övergick helt till jetmotordrivna flygplan. De flesta flottiljerna hade utrustats med 
den svensktillverkade SAAB J "( Tunnan i versionerna J "(A och J "(B, men några 
flottiljer flög med J "%B Vampire och J $& Hunter. Nattjaktflottiljen F ' fick en vi-
dareutveckling av Vampire: J $$ Venom.

' Krigsfall IISN. CFV till CE '–CE !, etc., $#.!.!'. FS(H), Centralexp., B V, vol. $.
" Rapport över E " eskaderövning i sydöstra Sverige "%/%–'#/( '(!'. E " till CFV, "#.'#.!'. FS(H), Centralexp., 

E I, vol. **.
$ VPM ang åtgärder för att minska riskerna… E " till CFV, "'.''.!'. FS(H), Organisationsavd., E, vol. '#.
& PM rörande beredskapshöjande åtgärder inom flygvapnet. FS/O till ÖB, "&.+.!%. FS(H), Centralexp., B I, vol. 

$(.
! CE $ genomgång av '(!" års eskaderövning, (.(.!". FS(H), Centralexp., E I, vol. +#.
* Törnell, Bernt, ”Flygvapnets berghangarer, betonghangarer och bergtunnlar”, i Svenska flygbaser (FOKK-publi-

kation nr '$). Stockholm "##%, sid. '#(–''!.
+ PM angående färdigställande av vissa berghangarer. Ch sekt M, FortF, till CFV, ".$.!'. FS(H), Centralexp., E I, 

vol. *!.
% Överarbetning av basutredning '(!%. TI till CFV, '&.'#.!(. FS(H), Centralexp., E I, vol. (&.
( VPM med synpunkter på möjligheterna att utnyttja FV berghangarer…, CE $, "#.'#.*#. FS(H), Centralexp., 

E I, vol. '#'.
'# Verksamheten i berghangar under krig och beredskapstillstånd. FS/C till FortF, etc., &.".**. FS(H), Centralexp., 

F I, vol. *$.

Nattjaktflygets anfallstaktik gick ut på att en radarjaktledare ledde flygplanet tills
man fick kontakt med målet med flygplanets egen radar, vilket normalt skedde på
cirka tio kilometers avstånd. På grund av radarsiktets begränsade räckvidd var det
ofta tidsödande och svårt för radarjaktledaren att ge nattjaktflygplanet ett tillräckligt
bra utgångsläge. Med hjälp av radarsiktet ledde sedan flygsignalisten (senare kallad
flygnavigatör) föraren till ögonkontakt, normalt på mycket kort avstånd, men sik-
tet fungerade inte särskilt bra och ofta förlorades kontakten. Skjutning utan ögon-
kontakt var utesluten. Radarn PS-zoA hade övertagits från J 3o och hade nu för
kort räckvidd och låg driftssäkerhet och var dessutom lätt att störa ut. Precisionen
var mindre bra och indikeringen delvis svårtolkad. Under inflygningen måste sig-
nalisten kontinuerligt sköta fyra olika rattar och dessutom samtidigt muntligt di-
rigera föraren.

J 33 närmade sig alltså sitt mål rakt bakifrån och beräkningar av nedskjutnings-
sannolikheten, exempelvis för 11-28 mot J 33, visade att det sovjetiska bombplanet
hade "stor överlägsenhet". Den större Tu-4 skulle över huvud taget inte kunna anfal-
las utan orimliga förluster. Detta förhållande "torde i krig kunna få allvarliga psyko-
logiska konsekvenser", skrev CF r i en skrivelse till CFV i december '954. Slutsatsen
blev att krigsuppgiften svårligen kunde lösas och CF r anhöll därför om att ett nytt
modernare radarsikte skulle anskaffas till J 33.15

Någon ny radar fick man aldrig, men det IR-sikte som infördes på J 33 skulle
några år senare komma att förbättra läget för nattjaktflyget. J 33 var för övrigt också
användbar som dagjaktplan under dygnets ljusa timmar.

Under i950-talets första hälft moderniserades alltså det svenska jaktförsvaret och
övergick helt till jetmotordrivna flygplan. De flesta flottiljerna hade utrustats med
den svensktillverkade SAAB J 29 Tunnan i versionerna J 2.9A och J 29B, men några
flottiljer flög med J 28B Vampire och J 34 Hunter. Nattjaktflottiljen F r fick en vi-
dareutveckling av Vampire: J 33 Venom.

Krigsfall IISN. CFV till CE 5 ,  etc., 30.5.51. FS(H), Centralexp., B V, vol. 3.
z Rapport över E 2 eskaderövning i sydöstra Sverige 28/8-10/91951. E 2 till CFV, 2.0.10.51. FS(H), Centralexp.,

E I, vol. 66.
3 V P M  ang åtgärder för att minska riskerna... E 2 till CFV, 21.11.5,. FS(H), Organisationsavd., E, vol. to.
4 P M  rörande beredskapshöjande åtgärder inom flygvapnet. FS/O till ÖB, 24.7.58. FS(H), Centralexp., B I, vol.

39.
5 C E  3 genomgång av 1952 års eskaderövning, 9.9.52.. FS(H), Centralexp., E I, vol. 70.
6 Törnell, Bernt, "Flygvapnets berghangarer, betonghangarer och bergtunnlar", i Svenska flygbaser (FOKK-publi-

kation nr 13). Stockholm 2008, sid. 109-115.
7 P M  angående fårdigställande av vissa berghangarer. Ch sekt M, FortF, till CFV, 2.3.51. FS(H), Centralexp., E I,

vol. 65.
8 Överarbetning av basutredning 1958. TI till CFV, 14.10.59. FS(H), Centralexp., E I, vol. 94.
9 VPM med synpunkter på möjligheterna att utnyttja FV berghangarer..., CE 3, 2o.m.6o. FS(H), Centralexp.,

E I, vol. 101.
Io Verksamheten i berghangar under krig och beredskapstillstånd. FS/C till FortF, etc., 4.2.66. FS(H), Centralexp.,

F I, vol. 63.
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Korean War fighter. Hinckley &((#, sid. #&*.

#! VPM betr konsekvenser för svensk försvarsjakt av moderna bfpl ökade flyghöjd och flyghastighet. CE $ till 
CFV, #".#.!$. FS(H), Centralexp., E I, vol. '#.

#" Krigsfall IISN. CFV till CE #–CE !, etc., ".".!$. FS(H), Centralexp., B V, vol. $.
#' Operativa synpunkter på lämpligaste läge för flygfält… FS/Op till CO, &(.".!&. FS(H), Operationsavd., E, 

vol.#(.
#) Basutredning #%!*. Utredning rörande flygvapnets basorganisation i krig. CTI till CFV, &$.*.!*. FS(H), 

Central exp., E I, vol. '*.
#% CE & genomgång efter E & eskaderövning #%!*. E & till F *, F %, etc., ).!.!*. FS(H), Centralexp., E I, vol. '*.
&( Hübbert, sid. #!%.
&# Särskilda iakttagelser under E & eskaderövning #%!*. E & till CFV, etc., *.".!*. FS(H), Centralexp., E I, vol. '!.
&& VPM beträ+ande funktionssäkerheten mm på flygburen IK…, CE $ till CFV, %.$.!*. FS(H), Centralexp., E I, 

vol. '!.
&$ Andersson, K.-G., Tidiga igenkänningssystem för flygplan. Försvarets Historiska Telesamlingar. Flygvapnet &(() 

(http://www.fht.nu/Dokument/Flygvapnet/flyg_publ_dok_tidig_ik.pdf ).
&* Fördelning av fpl. CFV till SCFF, TI, etc., &%.%.!*. FS(H), Centralexp., B V, vol. $.
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Jaktflygets storhetstid

#$!%-talet kan man kanske kalla för det svenska jaktflygets storhetstid. Det var då 
utbyggt till hela && divisioner och denna numerära styrka var sedan konstant un-
der hela decenniet. Varken förr eller senare nåddes denna antalsmässiga storlek. De 
gamla propellerflygplanen hade bytts ut och även den första generationens jetjakt-
flygplan hade snart ersatts av nya typer, främst J '$ Tunnan, som anses ha varit i 
klass med både motsvarande amerikanska och sovjetiska jaktflygplan, F-() Sabre 
och MiG-#!. Det svenska flygplanet kom dock i tjänst först flera år efter de ameri-
kanska och sovjetiska motsvarigheterna.

I mitten av #$!%-talet ombeväpnades två flottiljer med det brittiska jaktplanet 
J &* Hawker Hunter och i slutet av decenniet var nästa generation jaktplan på väg: 
J &! Draken. J &! innebar radikalt förbättrade prestanda både när det gällde stigför-
måga och topphastighet. I slutet av #$!%-talet kom dessutom J &' Lansen i tjänst 
som ersättning för tidigare nattjaktplan. Lansen innebar också en stor kapacitetsför-
bättring i och med att det var ett ”allvädersjaktplan” som kunde verka både dag och 
natt, i alla väder. Den typ som ersattes, J && Venom, var i huvudsak endast avsedd 
för användning nattetid och i klart väder.

De planer för Krigsfall IISN som trädde i kraft den # januari #$!) innebar att man 
började sprida ut jaktflygdivisionerna till fler krigsbaser för att minska sårbarheten 
på marken. Problemet var emellertid fortfarande att det fanns alldeles för få baser 
som hade anpassats för jetjaktplan, främst med avseende på start- och landningsba-

En J 29A Tunnan från F 12 i Kalmar vid mitten av 1950-talet. Foto: David Whitworth.
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Jaktflygets storhetstid

1950-talet kan man kanske kalla för det svenska jaktflygets storhetstid. Det var då
utbyggt till hela 33 divisioner och denna numerära styrka var sedan konstant un-
der hela decenniet. Varken förr eller senare nåddes denna antalsmässiga storlek. De
gamla propellerflygplanen hade bytts ut och även den första generationens jetjakt-
flygplan hade snart ersatts av nya typer, främst J 29 Tunnan, som anses ha varit i
klass med både motsvarande amerikanska och sovjetiska jaktflygplan, F-86 Sabre
och MiG-i5. Det svenska flygplanet kom dock i tjänst först flera år efter de ameri-
kanska och sovjetiska motsvarigheterna.

I mitten av 195o-talet ombeväpnades två flottiljer med det brittiska jaktplanet
J 34 Hawker Hunter och i slutet av decenniet var nästa generation jaktplan på väg:
J 35 Draken. J 35 innebar radikalt förbättrade prestanda både när det gällde stigför-
måga och topphastighet. I slutet av i950-talet kom dessutom J 32 Lansen i tjänst
som ersättning för tidigare nattjaktplan. Lansen innebar också en stor kapacitetsför-
bättring i och med att det var ett "allvädersjaktplan" som kunde verka både dag och
natt, i alla väder. Den typ som ersattes, J 33 Venom, var i huvudsak endast avsedd
för användning nattetid och i klart väder.

De planer för Krigsfall IISN som trädde i kraft den 1 januari 1956 innebar att man
började sprida ut jaktflygdivisionerna till fler krigsbaser för att minska sårbarheten
på marken. Problemet var emellertid fortfarande att det fanns alldeles för få baser
som hade anpassats för jetjaktplan, främst med avseende på start- och landningsba-

En J 29A Tunnan från F 12 i Kalmar vid mitten av 1950-talet. Foto: David Whitworth.
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na (utförande och längd), men även vad gällde klargöringsmöjligheterna. Utgångs-
baseringen var från januari #$!% (antal divisioner):

E2 E3 E5
F 9 Säve (3) F 1 Bråvalla (1), Barkarby (1), 

Uppsala (1)
F 4 Frösön (1), fält 28  

Gunnarn (1),  
fält 32 Heden (1)

F 10 Ängelholm (2),  
Ljungbyhed (1)

F 3 Malmslätt (1),  
Kungsängen (1),  
Nyköping (1)

T-baser: Söderhamn, Sundsvall/
Härnösand, fält 40, Kallax

F 12 Kalmar (2), Ronneby (1) F 8 Barkarby (2), Arlanda (1)
F 15 Fält 4 Everöd (2),  

Hagshult (1)
F 13 Bråvalla (2), Hässlö (1)

Samtliga divisioner var 
beredda att underställas 
CE 5. T-baser: Bulltofta, 
Halmstad, fält 37,  
Torslanda, Såtenäs.

F 16 Uppsala (2),  
fält 14 Tierp (1)

F 18 Tullinge (2), Bromma (1)
En division F 1 var be-
redd att underställas CE 2 
Halmstad eller CE 5 Kall-
lax. Samtliga dagjakt-
divisioner var beredda 
att underställas CE 2 el-
ler CE 5.

T-baser: Tannefors, Arboga.

I och med att J 29 togs i tjänst hade flygvapnets klassiska olivgröna kamouflagemålning försvunnit, men  
begränsade försök med sådan målning även på J 29 genomfördes. Foto: SFF.

na (utförande och längd), men även vad gällde klargöringsmöjligheterna. Utgångs-
baseringen var från januari 1956 (antal divisioner):

E2 E3 E5
F 9 Säve (3) F 1 Bråvalla (1), Barkarby (1),

Uppsala (1)
F 4 Frösön (1), fält 28

Gunnarn (1),
fält 32 Heden (1)

F 10 Ängelholm (2),
Ljungbyhed (1)

F 3 Malmslätt (1),
Kungsängen (1),
Nyköping (1)

T-baser:Söderhamn, Sundsvall/
Härnösand, fält 40, Kallax

F 12 Kalmar (2), Ronneby (1) F 8 Barkarby (2), Arlanda (1)
F 15 Fält 4 Everöd (2),

Hagshult (1)
F 13 Bråvalla (2), Hässlö (1)

Samtliga divisioner var
beredda att underställas
CE 5. T-baser: Bulltofta,
Halmstad, fält 37,
Torslanda, Såtenäs.

F 16 Uppsala (2),
fält 14 Tierp (1)

F 18 Tullinge (2), Bromma (1)
En division F 1 var be-
redd att underställas CE 2
Halmstad eller CE 5 Kall-
lax. Samtliga dagjakt-
divisioner var beredda
att underställas CE 2 el-
ler CE 5.

T-baser:Tannefors, Arboga.

I och med att1 29 togs i tjänst hade flygvapnets klassiska olivgröna kamouflagemålning försvunnit, men
begränsade försök med sådan målning även på J 29 genomfördes. Foto: SFE
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Ökad rörlighet
En analys av ovanstående tabell visar att jämfört med tidigare gällande utgångsbase-
ring hade en division vardera från F #$, F #% och F #! flyttats ut från respektive ”hu-
vudbas” till Ljungbyhed, Ronneby och Hagshult. Nattjakten (F #) flyttade nu i krig 
helt från fredsbasen och baserades på baserna Bråvalla, Barkarby och Uppsala. Av 
detta kan man också dra slutsatsen att nattjaktens huvuduppgift var försvar av hu-
vudstaden och Stockholmsområdet. F #:s flygplan skulle dagtid ställas upp i skydd 
i berghangarerna på Bråvalla-, Barkarby- och Uppsalabaserna. Tillgången på verk-
stadsutrustning tillät emellertid endast uppdelning på två av de fyra baser man (in-
klusive Hässlö) skulle operera från och vidare fanns stora brister när det gällde den 
banbelysning som behövdes för landning nattetid. Baserna hade heller ännu inte de 
navigeringshjälpmedel som krävdes.

Även F & spreds till tre olika baser: Malmslätt, Kungsängen (Norrköpings civila 
flygplats) och Nyköping. När det gällde F ', F #&, F #( och F #' spreds en division 
per flottilj till annan bas: Hässlö, fält #) Tierp, samt de civila flygplatserna Arlanda 
(som vid denna tid kallades Halmsjön) och Bromma. Eftersom flottiljerna i fråga 
var berghangarbaser skulle där två divisioner kunna skyddas i den egna berghang-
aren. F ) skulle nu ha en division kvar på hemmabasen Frösön och en division 
vardera på fält %' Gunnarn i Västerbotten och fält &% Heden nära Boden. Detta åter-
speglas i den enda ändring som finns i uppräkningen av eskadrarnas uppgifter: E ! 
ska nu även kunna jaktförsvara området kring Sundsvall och Östersund.

För övrigt anges inte längre specifikt vilken eller vilka flottiljer som ska vara be-
redda att flyttas till övre Norrland (E !), utan nu gäller detta samtliga divisioner i E % 
och E & och samtidigt kan divisioner ur E & användas för förstärkning av E %. Detta 
betyder att jaktflyget enligt denna krigsfallsorder är rörligt i högre grad än tidigare 
och kan flyttas vart som helst i landet.#

När det gällde de beredskapsförband som flottiljerna skulle kunna sätta upp vid 
skärpt beredskap så gick planläggning efter principen att i tjänst varande personal 
fördelades så att reducerade förband snarast kunde operera eller spridas tills inkallad 
personal anlände. Den basering som skulle intas följde bara delvis den som gällde 
vid krigsutbrott eller mobilisering. Normalt var två av flottiljens divisioner övnings-
divisioner, medan den tredje var skoldivision, men i bland var förhållandet omvänt 
och vilka divisioner som var vad skiftade över tiden. Inom E % skulle skoldivisio-
nerna ombaseras till andra baser (Hagshult, Halmstad, Hultsfred), medan övnings-
divisionerna stannade på ordinarie bas som också var krigsbas. F #!:s skoldivisioner 
stannade i Söderhamn och F # stannade också på Hässlöbasen. Inom E & skickade 
varje flottilj en skoldivision till Tannefors (SAAB:s civila flygplats i Linköping), Ar-
landa, Kungsängen, Tierp och Arboga, medan F ) skulle basera sina divisioner på 
samma sätt som i krig. Denna beredskapsplanläggning reviderades kontinuerligt 
genom så kallad flygvapenorder A.%

Den # januari #"!* fick F #$ tillgång till en ny krigsbas, Halmstad, dit en divi-

Ökad rörlighet
En analys av ovanstående tabell visar att jämfört med tidigare gällande utgå' ngsbase-
ring hade en division vardera från F jo, F 12 och F 15 flyttats ut från respektive "hu-
vudbas" till Ljungbyhed, Ronneby och Hagshult. Nattjakten (F I) flyttade nu i krig
helt från fredsbasen och baserades på baserna Bråvalla, Barkarby och Uppsala. Av
detta kan man också dra slutsatsen att nattjaktens huvuduppgift var försvar av hu-
vudstaden och Stockholmsområdet. F i:s flygplan skulle dagtid ställas upp i skydd
i berghangarerna på Bråvalla-, Barkarby- och Uppsalabaserna. Tillgången på verk-
stadsutrustning tillät emellertid endast uppdelning på två av de fyra baser man (in-
klusive Hässlö) skulle operera från och vidare fanns stora brister när det gällde den
banbelysning som behövdes för landning nattetid. Baserna hade heller ännu inte de
navigeringshjälpmedel som krävdes.

Även F 3 spreds till tre olika baser: Malmslätt, Kungsängen (Norrköpings civila
flygplats) och Nyköping. När det gällde F 8, F 13, F 16 och F 18 spreds en division
per flottilj till annan bas: Hässlö, fät i4 Tierp, samt de civila flygplatserna Arlanda
(som vid denna tid kallades Halmsjön) och Bromma. Eftersom flottiljerna i fråga
var berghangarbaser skulle där två divisioner kunna skyddas i den egna berghang-
aren. F 4 skulle nu ha en division kvar på hemmabasen Frösön och en division
vardera på fält 28 Gunnarn i Västerbotten och fät 32. Heden nära Boden. Detta åter-
speglas i den enda ändring som finns i uppräkningen av eskadrarnas uppgifter: E 5
ska nu även kunna jaktförsvara området kring Sundsvall och Östersund.

För övrigt anges inte längre specifikt vilken eller vilka flottiljer som ska vara be-
redda att flyttas till övre Norrland (E 5), utan nu gäller detta samtliga divisioner i E 2.
och E 3 och samtidigt kan divisioner ur E 3 användas för förstärkning av E 2. Detta
betyder att jaktflyget enligt denna krigsfallsorder är rörligt i högre grad än tidigare
och kan flyttas vart som helst i landee

När det gällde de beredskapsförband som flottiljerna skulle kunna sätta upp vid
skärpt beredskap så gick planläggning efter principen att i tjänst varande personal
fördelades så att reducerade förband snarast kunde operera eller spridas tills inkallad
personal anlände. Den basering som skulle intas följde bara delvis den som gällde
vid krigsutbrott eller mobilisering. Normalt var två av flottiljens divisioner övnings-
divisioner, medan den tredje var skoldivision, men i bland var förhållandet omvänt
och vilka divisioner som var vad skiftade över tiden. Inom E 2. skulle skoldivisio-
nerna ombaseras till andra baser (Hagshult, Halmstad, Hultsfred), medan övnings-
divisionerna stannade på ordinarie bas som också var krigsbas. F 15:s skoldivisioner
stannade i Söderhamn och F 1 stannade också på Hässlöbasen. Inom E 3 skickade
varje flottilj en skoldivision till Tannefors (SAAB:s civila flygplats i Linköping), Ar-
landa, Kungsängen, Tierp och Arboga, medan F 4 skulle basera sina divisioner på
samma sätt som i krig. Denna beredskapsplanläggning reviderades kontinuerligt
genom så kallad flygvapenorder A.2

Den I januari 1957 fick F io tillgång till en ny krigsbas, Halmstad, dit en divi-
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sion flyttade, och F #$ kunde flytta en av sina divisioner från fält % Everöd till fält 
# Sjöbo.& De enda baser som då hade särskilt iordningställda startplatser vid sidan 
av startbanan var Ljungbyhed, Ängelholm, fält % Everöd (planerade eller under ar-
bete), Nyköping, fält &' Heden och fält %' Vidsel (planerade eller under arbete).%

Besök från USA
I juni #($) gjorde fyra specialister från den amerikanska försvarsforskningsorgani-
sationen RAND Corporation ett studiebesök i Sverige. Besökarna var specialister 
på skydd av flygstridskrafter på marken och det man diskuterade mest med sina 
svenska värdar var frågan om underjordiska anläggningar och andra skydd, kontra 
utspridning. Flygvapnet visade upp luftförsvarscentraler, berghangarerna på F * och 
F #* samt de startplatser med betongvalv som hade byggts på F $ och F #".

De amerikanska specialisterna menade att man i Sverige hade räknat med för 
små storlekar på kärnvapen vid beräkningen av skyddsnivån. Exempelvis låg upp-
ställningsområden på mellan tre och fyra kilometers avstånd från banan för nära 
för skydd mot kärnvapen. Inga bestämda uttalanden gjordes om de startvärn som 
visades, men det framkom i alla fall att de inte ansågs vara särskilt motståndskraf-
tiga mot någon typ av vapen. När det gällde berghangarerna skulle maskering och 
skenanläggningar vara av stor vikt om man ville undgå att utfarternas portar skulle 
förstöras eller skadas av explosioner.$

Grönmålad J 29 från F 3. Kamouflagemålningen fungerade bäst när flygplanet stod på marken, men i luften 
hade omålade flygplan högre toppfart på grund av lägre luftmotstånd, vilket var att föredra. Foto: SFF.

Grönmålad J 29 från F 3. Kamouflagemålningen fungerade bäst när flygplanet stod på marken, men i luften
hade omålade flygplan högre toppfart på grund av lägre luftmotstånd, vilket var att föredra. Foto: SEE

sion flyttade, och F 15 kunde flytta en av sina divisioner från fält 4 Everöd till fält
Sjöbo.3 De enda baser som då hade särskilt iordningställda startplatser vid sidan

av startbanan var Ljungbyhed, Ängelholm, fält 4 Everöd (planerade eller under ar-
bete), Nyköping, fält 32 Heden och fält 42 Vidsel (planerade eller under arbete).4

Besök från USA
I juni 1957 gjorde fyra specialister från den amerikanska försvarsforskningsorgani-
sationen RAND Corporation ett studiebesök i Sverige. Besökarna var specialister
på skydd av flygstridskrafter på marken och det man diskuterade mest med sina
svenska värdar var frågan om underjordiska anläggningar och andra skydd, kontra
utspridning. Flygvapnet visade upp luftförsvarscentraler, berghangarerna på F 8 och
F 18 samt de startplatser med betongvalv som hade byggts på F 5 och F 1o.

De amerikanska specialisterna menade att man i Sverige hade räknat med för
små storlekar på kärnvapen vid beräkningen av skyddsnivån. Exempelvis låg upp-
ställningsområden på mellan tre och fyra kilometers avstånd från banan för nära
för skydd mot kärnvapen. Inga bestämda uttalanden gjordes om de startvärn som
visades, men det framkom i alla fall att de inte ansågs vara särskilt motståndskraf-
tiga mot någon typ av vapen. När det gällde berghangarerna skulle maskering och
skenanläggningar vara av stor vikt om man ville undgå att utfarternas portar skulle
förstöras eller skadas av explosioners
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Låghöjdsproblematik
Den ständigt aktuella fråga som man samtidigt försökte komma till rätta med var 
hur man skulle klara av överraskande låganfall mot baserna och ett nytt prov med 
anpassad stridsledning hade genomförts i oktober "#$!. En jaktradarstation av typ 
PJ-%" och tre framskjutna radarstationer av typerna PS-&" och PS-"&" ställdes upp 
vid kusten. Målförbanden bestod av rotar med J %# som flög i en hastighet av '(( 
km/h på %$ meters höjd och inflygning skedde från söder mot Skånekusten. För-
svarsjakten uppträdde rotevis och var baserad på fält " Sjöbo. Efter start från hög-
sta beredskap höjdgrupperade man för e)ektivare målspaning med ett flygplan på 
lägsta höjd och ett på $(( till " ((( meters höjd. Detta gav också bättre radioför-
bindelser och underlättade för stridsledningen. Kontakt uppnåddes i hälften av fal-
len, normalt först långt inne över land och därmed inne i radarstationernas ”fasta 
ekoområden” där målen inte längre kunde följas, men resultatet var ändå bättre än 
i tidigare försök.

Rapporten från provet avslutas med reflektionen att låghöjdsförsvaret förhopp-
ningsvis inte skulle behöva vara i ständig funktion, utan det skulle ”på särskild order 
snabbt kunna etableras vid tillfällen då vi kunna befara ökat antal låghöjdsföretag 
från fiendens sida”. Beredskap med gående motorer väntades kunna minska startti-
derna med hälften (&$ sekunder) och särskild låghöjdsradar efterlystes.!

Försvar mot sovjetiskt storanfall övas
Krigsplanläggning går ut på att försöka föreställa sig hur ett anfall mot det egna lan-
det kan komma att se ut och sedan bestämma sig för hur tillgängliga försvarsresurser 
kan användas på bästa sätt. Ibland försökte man göra sig en konkret bild av hur ett 
sovjetiskt angrepp skulle te sig. I september "#$$ hade en samövning mellan attack-
eskadern och E * lagts upp med detta som ett av syftena. Förband ur tre eskadrar, 
E ", E % och E *, skulle utföra företag ”motsvarande de, som kunde tänkas utföras 
av en fientlig makt”. För att göra övningen mer verklighetstrogen underställdes inte 
planen för övningen CE *, som med begränsade resurser skulle svara för jaktförsvar 
mot denna armada.

Målsättning för anfallen var enligt övningsförutsättningarna ”att göra den svens-
ka regeringen förhandlingsvillig och undergräva befolkningens motståndsvilja med 
terroranfall med kärnvapen mot Stockholmsområdet, att nedkämpa flygvapnet med 
anfall mot flygbaser och radarstationer i östra Mellansverige med både kärnvapen 
och konventionella bomber, att bekämpa svensk jakt i luften, att försvåra bränsle- 
och elförsörjning genom anfall mot oljeanläggningar, kraftverk, med mera”. Genom 
att alla tillgängliga flygplan koncentrerades i stora anfall skulle man åskådliggöra hur 
en ”röd” anfallsvåg kunde te sig. Tätheten mellan anfallsvågorna skulle dock inte 
kunna bli så stor som man kunde förvänta sig i verkligheten.

På försvarssidan fanns endast en flottilj, F *, visserligen förstärkt med en division 
från F "(, som skulle luftförsvara Stockholm. Två stora anfall mot huvudstaden och 

Låghöjdsproblematik
Den ständigt aktuella fråga som man samtidigt försökte komma till rätta med var
hur man skulle klara av överraskande låganfall mot baserna och ett nytt prov med
anpassad stridsledning hade genomförts i oktober 1956. En jaktradarstation av typ
PJ-21 och tre framskjutna radarstationer av typerna PS-4i och PS-141 ställdes upp
vid kusten. Målförbanden bestod av rotar med J 29 som flög i en hastighet av 800
km/h på 25 meters höjd och inflygning skedde från söder mot Skånekusten. För-
svarsjakten uppträdde rotevis och var baserad på fält 1 Sjöbo. Efter start från hög-
sta beredskap höjdgrupperade man för effektivare målspaning med ett flygplan på
lägsta höjd och ett på 500 till I 000 meters höjd. Detta gav också bättre radioför-
bindelser och underlättade för stridsledningen. Kontakt uppnåddes i hälften av fal-
len, normalt först långt inne över land och därmed inne i radarstationernas "fasta
ekoområden" där målen inte längre kunde följas, men resultatet var ändå bättre än
i tidigare försök.

Rapporten från provet avslutas med reflektionen att låghöjdsförsvaret förhopp-
ningsvis inte skulle behöva vara i ständig funktion, utan det skulle "på särskild order
snabbt kunna etableras vid tillfällen då vi kunna befara ökat antal låghöjdsföretag
från fiendens sida". Beredskap med gående motorer väntades kunna minska startti-
derna med hälften (45 sekunder) och särskild låghöjdsradar efterlystes.6

Försvar mot sovjetiskt storanfall övas
Krigsplanläggning går ut på att försöka föreställa sig hur ett anfall mot det egna lan-
det kan komma att se ut och sedan bestämma sig för hur tillgängliga försvarsresurser
kan användas på bästa sätt. Ibland försökte man göra sig en konkret bild av hur ett
sovjetiskt angrepp skulle te sig. I september 1955 hade en samövning mellan attack-
eskadern och E 3 lagts upp med detta som ett av syftena. Förband ur tre eskadrar,
E I, E 2 och E 3, skulle utföra företag "motsvarande de, som kunde tänkas utföras
av en fientlig makt". För att göra övningen mer verklighetstrogen underställdes inte
planen för övningen CE 3, som med begränsade resurser skulle svara för jaktförsvar
mot denna armada.

Målsättning för anfallen var enligt övningsförutsättningarna "att göra den svens-
ka regeringen förhandlingsvillig och undergräva befolkningens motståndsvilja med
terroranfall med kärnvapen mot Stockholmsområdet, att nedkämpa flygvapnet med
anfall mot flygbaser och radarstationer i östra Mellansverige med både kärnvapen
och konventionella bomber, att bekämpa svensk jakt i luften, att försvåra bränsle-
och elförsörjning genom anfall mot oljeanläggningar, kraftverk, med mera". Genom
att alla tillgängliga flygplan koncentrerades i stora anfall skulle man åskådliggöra hur
en "röd" anfallsvåg kunde te sig. Tätheten mellan anfallsvågorna skulle dock inte
kunna bli så stor som man kunde förvänta sig i verkligheten.

På försvarssidan fanns endast en flottilj, F 3, visserligen förstärkt med en division
från F jo, som skulle luftförsvara Stockholm. Två stora anfall mot huvudstaden och
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ett attackflyganfall genomfördes och samtliga lyckades utan att det försvarande jakt-
flyget kunde komma till e#ektiv verkan. Vad detta berodde på framgår inte av refe-
rerat material, men uppenbarligen fanns utrymme för förbättringar. Förhoppningen 
var att Sovjetunionen normalt inte skulle kunna avdela mer än en begränsad del av 
sina resurser för ett anfall mot Sverige.$

Materielen
CFV hade ju i slutet av %&'(-talet fört en kampanj för en kvantitetsmässig utökning 
av jaktflyget med femtio procent. Utredningen ÖB )' tog i oktober %&)' åter upp 
detta tema och föreslog att alla jaktflottiljer skulle förstärkas med trettio procent 
inom fem år och med sammanlagt femtio procent innan tioårsperiodens slut bud-
getåret %&!'–%&!). Detta innebar en utökning från !( flygplan per flottilj, först till 
$* och sedan till &(. Snart kom emellertid nya signaler och enligt ett ÖB-direktiv 
den "$ juni %&)! skulle försvarets kostnader minskas under budgetåret %&)$–%&)* 
och därmed var någon ytterligare utökning av jaktflyget inte aktuell. Enligt då gäl-
lande materielplaner skulle tre flottiljer J +"B med nittio, nittio respektive sextio 
flygplan (totalt "'( flygplan) ha anska#ats. Detta reducerades nu till två flottiljer 
med vardera $) flygplan, alltså totalt %)(.* I själva verket kom dock endast %"( styck-
en J +"B att beställas.

Höghöjdsproblemet
Förutom problemet med försvar mot fientliga anfall på mycket låg höjd, där svårig-
heten var att i tid upptäcka anfallet och hinna få upp de svenska jaktplanen i luf-
ten, fanns också ett höghöjdsproblem. Där handlade det dels om att i tid hinna få 

En rote J 29 Tunnan på väg hem från ett jaktuppdrag. Foto: Lars E. Lundin.En rote J 29 Tunnan på väg hem från ett jaktuppdrag. Foto: Lars E. Lundin.

ett attackflyganfall genomfördes och samtliga lyckades utan att det försvarande jakt-
flyget kunde komma till effektiv verkan. Vad detta berodde på framgår inte av refe-
rerat material, men uppenbarligen fanns utrymme för förbättringar. Förhoppningen
var att Sovjetunionen normalt inte skulle kunna avdela mer än en begränsad del av
sina resurser för ett anfall mot Sverige.?

Materielen
CFV hade ju i slutet av 1940-talet fört en kampanj för en kvantitetsmässig utökning
av jaktflyget med femtio procent. Utredningen ÖB 54 tog i oktober 1954 åter upp
detta tema och föreslog att alla jaktflottiljer skulle förstärkas med trettio procent
inom fem år och med sammanlagt femtio procent innan tioårsperiodens slut bud-
getåret 1964-1965. Detta innebar en utökning från 6o flygplan per flottilj, först till
78 och sedan till 9o. Snart kom emellertid nya signaler och enligt ett ÖB-direktiv
den 27 juni 1956 skulle försvarets kostnader minskas under budgetåret 1957-1958
och därmed var någon ytterligare utökning av jaktflyget inte aktuell. Enligt då gäl-
lande materielplaner skulle tre flottiljer J 32B med nittio, nittio respektive sextio
flygplan (totalt 240 flygplan) ha anskaffats. Detta reducerades nu till två flottiljer
med vardera 75 flygplan, alltså totalt 150.81 själva verket kom dock endast no styck-
en J 32B att beställas.

Höghöjdsproblemet
Förutom problemet med försvar mot fientliga anfall på mycket låg höjd, där svårig-
heten var att i tid upptäcka anfallet och hinna få upp de svenska jaktplanen i luf-
ten, fanns också ett höghöjdsproblem. Där handlade det dels om att i tid hinna få

62



!"

upp de svenska jaktflygplanen tillräckligt högt, dels om de problem som fanns med 
flygning på hög höjd.

Erfarenheterna från simulerad luftstrid med J #$A mot defensivt beväpnade mål 
på höjd över %& &&& meter visade att det fanns saker som måste åtgärdas. På denna 
kärvade motorernas regulatorer och vissa flygplan hade på grund av detta så dåliga 
stigprestanda och så låg dragkraftsbegränsad manövrerbarhet att de i princip inte 
kunde ingå i förband tillsammans med andra flygplan. På grund av att margina-
lerna i manövrerbarhet var små, farten hög och radarpresentationen ofta långsam, 
måste föraren ha ögonkontakt redan på fem kilometers avstånd om ett anfall på 
hög höjd skulle ha några utsikter att lyckas. Anfall gjordes normalt med fullgas från 
höjdöverläge.

Av #%# anfall som genomfördes under ett provprogram %$'! kunde %"! fullföl-
jas. Fyrtio av dem hade emellertid utförts med målvinkel större än tio grader, vilket 
skulle ha medfört att föraren på grund av hög belastning i kurvan skulle ha råkat 
ut för stall vid skjutning. Resultatet innebar att (' procent av anfallen kunde anses 
vara lyckade. Om det flygplan som skulle anfallas flög snabbare än )&& km/h på 
%# &&& meters höjd bedömdes dock en insats med J #$A vara i stort sett meningslös.$

J #$F med efterbrännkammare hade bättre prestanda än J #$A och framför allt var 
typens svängprestanda med användning av kla* bra. I planflykt ansågs J #$F kunna 
”kurva ut”, det vill säga svänga bättre, än J "( och även bättre än MiG-%+. Stallegen-
skaperna var dock mindre bra, till och med sämre än på J #$B, vilket minskade fö-
rarnas vilja att göra snabba manövrer med hög belastning. Genom höjdminskning 
kunde också J #$A svänga bättre än J #$F. De undanmanövrer i form av halvroll 
och så kallad ”borr” som F %! tillämpade med J #$A var svåra att följa med J #$F. 
Mot J "( kunde en J #$F komma i överläge om man lyckades komma i sväng bak-
om, medan J "( efter ett varv i bakomläge började tappa sitt skjutläge, men då hade 
J "(-föraren kanske redan skjutit ned sin motståndare i J #$:an.%&

Anfallstyper och beväpning
Det normala sättet för ett jaktflygplan att anfalla ett annat flygplan var att svänga 
in bakom och sedan hålla det i siktet tillräckligt länge för att kunna få in tillräck-
ligt många trä*ar för en nedskjutning, men man fortsatte även de experiment med 
framifrånanfall som tidigare hade inletts. F ) och F %) provade gruppvis anfall mot 
mål som flög i +#& kilometer per timme utan att göra undanmanövrer. Förarna upp-
täckte målet på i medeltal tio kilometers avstånd och eldgivning skedde på avstånd 
mellan tvåtusen och åttahundra meter. Av totalt %"# anfall räknades bara ") som 
lyckade, men underlaget bedömdes vara för litet för att några vederhäftiga slutsat-
ser skulle kunna dras av detta.%%

Automatkanoner hade länge varit det enda beväpningsalternativet för jaktflyget. 
Under %$'&-talets andra hälft infördes också jaktraketer, vilket ökade varje enskilt 
flygplans stridsvärde, och sommaren och hösten %$'+ genomfördes utprovning av 

upp de svenska jaktflygplanen tillräckligt högt, dels om de problem som fanns med
flygning på hög höjd.

Erfarenheterna från simulerad luftstrid med J 29A mot defensivt beväpnade mål
på höjd över io 000 meter visade att det fanns saker som måste åtgärdas. På denna
kärvade motorernas regulatorer och vissa flygplan hade på grund av detta så dåliga
stigprestanda och så låg dragkraftsbegränsad manövrerbarhet att de i princip inte
kunde ingå i förband tillsammans med andra flygplan. På grund av att margina-
lerna i manövrerbarhet var små, farten hög och radarpresentationen ofta långsam,
måste föraren ha ögonkontakt redan på fem kilometers avstånd om ett anfall på
hög höjd skulle ha några utsikter att lyckas. Anfall gjordes normalt med fullgas från
höjdöverläge.

Av 212 anfall som genomfördes under ett provprogram 1956 kunde 136 fullföl-
jas. Fyrtio av dem hade emellertid utförts med målvinkel större än tio grader, vilket
skulle ha medfört att föraren på grund av hög belastning i kurvan skulle ha råkat
ut för stall vid skjutning. Resultatet innebar att 45 procent av anfallen kunde anses
vara lyckade. Om det flygplan som skulle anfallas flög snabbare än 800 km/h på
12 000 meters höjd bedömdes dock en insats med J 29A vara i stort sett meningslös.9

J 29F med efterbrännkammare hade bättre prestanda än J 29A och framför allt var
typens svängprestanda med användning av klaff bra. I planflykt ansågs J 29F kunna
"kurva ut", det vill säga svänga bättre, än J 34 och även bättre än MiG-7. Stallegen-
skaperna var dock mindre bra, till och med sämre än på J 29B, vilket minskade fö-
rarnas vilja att göra snabba manövrer med hög belastning. Genom höjdminskning
kunde också J 29A svänga bättre än J 29F. De undanmanövrer i form av halvroll
och så kallad "borr" som F 16 tillämpade med J 29A var svåra att följa med J 29F.
Mot J 34 kunde en J 29F komma i överläge om man lyckades komma i sväng bak-
om, medan J 34 efter ett varv i bakomläge började tappa sitt skjutläge, men då hade
J 34-föraren kanske redan skjutit ned sin motståndare i J 29:an.19

Anfallstyper och beväpning
Det normala sättet för ett jaktflygplan att anfalla ett annat flygplan var att svänga
in bakom och sedan hålla det i siktet tillräckligt länge för att kunna få in tillräck-
ligt många träffar för en nedskjutning, men man fortsatte även de experiment med
framifrå' nanfall som tidigare hade inletts. F 8 och F 18 provade gruppvis anfall mot
mål som flög i 72o kilometer per timme utan att göra undanmanövrer. Förarna upp-
täckte målet på i medeltal tio kilometers avstånd och eldgivning skedde på avstånd
mellan tvåtusen och åttahundra meter. Av totalt 132 anfall räknades bara 38 som
lyckade, men underlaget bedömdes vara för litet för att några vederhäftiga slutsat-
ser skulle kunna dras av detta.'

Automatkanoner hade länge varit det enda beväpningsalternativet för jaktflyget.
Under 195o-talets andra hälft infördes också jaktraketer, vilket ökade varje enskilt
flygplans stridsvärde, och sommaren och hösten 1957 genomfördes utprovning av
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#,$ cm jaktraketer tillsammans med modifierat sikte. Varje raket vägde sju kg och 
hade en sekunds brinntid. Erforderligt antal trä%ar i ett flygplan av typ Tu-&! Bad-
ger beräknades till två stycken.

Mellan juli och september &'$# genomfördes vid Flygvapnets bomb- och skjut-
skola flyg- och skjututprovning med jaktraketer med nio J ('F ur (. divisionen vid 
F ). Man undersökte bland annat flygplanets flygegenskaper med raketlast. Stigti-
den visade sig öka med cirka fyrtio procent på grund av det ökade luftmotståndet, 
den maximala hastigheten blev lägre och flygplanet fick något sämre manövrerbar-
het. Anfall simulerades mot tunga bombflygplan av typ Tu-&! Badger och Tu-'$ 
Bear på mellan && *** och &( *** meters höjd, med både enskilt flygplan och rote. 
Direktanfall kunde inte utföras med aktuellt sikte och anfall skedde därför endast 
bakifrån i jaktkurva.&(

Införande av jaktraketinstallation och sikte "R som var anpassat för raketskjut-
ning skedde på J ('-flottiljerna med början i februari &'$+ och materielleveransernas 
omfattning motsvarande ungefär trettio flygplan per månad.&) Förberedande arbete 
med installation av jaktraketer även på J )" började sommaren &'$#, men beräkna-
des inte kunna införas på förbanden förrän &'$'–&'!*. Jaktraketernas överlägsenhet 
över automatkanonerna var i J )" mindre än i J (' och kostnaden för installationen 
var nästan dubbelt så stor. Den stora skillnaden berodde på att J )" hade )* mm au-
tomatkanoner, medan J (' hade vapen med en kaliber på (* mm. Detta förhållande 
gjorde att arbetet med jaktraketinstallation på J )" lades ned.&"

J )" hade jämfört med J (' nästan dubbelt så hög eldhastighet med ungefär fyra 

J 29F var utrustad med efterbrännkammare och hade bättre prestanda än J 29A och i planflykt ansågs 
J 29F kunna ”kurva ut”, det vill säga svänga, bättre än många andra typer. Foto: SFF.

7,5 cm jaktraketer tillsammans med modifierat sikte. Varje raket vägde sju kg och
hade en sekunds brinntid. Erforderligt antal träffar i ett flygplan av typ Tu-i6 Bad-
ger beräknades till två stycken.

Mellan juli och september 1957 genomfördes vid Flygvapnets bomb- och skjut-
skola flyg- och skjututprovning med jaktraketer med nio J 29F ur 2. divisionen vid
F 3. Man undersökte bland annat flygplanets flygegenskaper med raketlast. Stigti-
den visade sig öka med cirka fyrtio procent på grund av det ökade luftmotståndet,
den maximala hastigheten blev lägre och flygplanet fick något sämre manövrerbar-
het. Anfall simulerades mot tunga bombflygplan av typ Tu-i6 Badger och Tu-95
Bear på mellan 11 000 och 12 000 meters höjd, med både enskilt flygplan och rote.
Direktanfall kunde inte utföras med aktuellt sikte och anfall skedde därför endast
bakifrån i jaktkurva."

Införande av jaktraketinstallation och sikte 4R som var anpassat för raketskjut-
ning skedde på J 29-flottiljerna med början i februari 1958 och materielleveransernas
omfattning motsvarande ungefär trettio flygplan per månad.'3 Förberedande arbete
med installation av jaktraketer även på J 34 började sommaren 1957, men beräkna-
des inte kunna införas på förbanden förrän 1959-1960. Jaktraketernas överlägsenhet
över automatkanonerna var i J 34 mindre än i J 29 och kostnaden för installationen
var nästan dubbelt så stor. Den stora skillnaden berodde på att J 34 hade 3o mm au-
tomatkanoner, medan J n  hade vapen med en kaliber på 20 mm. Detta förhållande
gjorde att arbetet med jaktraketinstallation på J 34 lades ned.'4

J 34 hade jämfört med J 29 nästan dubbelt så hög eldhastighet med ungefär fyra

129F var utrustad med efterbrännkammare och hade bättre prestanda än J 29A och i planflykt ansågs
129F kunna "kurva ut", det vill säga svänga, bättre än många andra typer. Foto: SEE
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gånger så stor verkan av varje enskild projektil och hade också en avståndsmätare 
(PE-#!/A) som ökade trä$säkerheten. Man sköt normalt eldskurar på upp till två 
sekunder och sammantaget hade J %# i jämförelse med J &' avsevärt ökad trä$san-
nolikhet och mindre krav på antal trä$ar.("

På F () hade man för övrigt vid denna tid stora problem med övergången från 
J &)B till J %#. I januari ('"* fanns endast nitton J %# som var modifierade och fick 
användas för skjutning, varav bara tolv var omedelbart användbara. Utrustning för 
utbogsering från berghangaren saknades helt. När det gällde J &)B hade förarna på 
grund av omskolningen till att flyga J %# inte längre flygtrim som räckte för ope-
rativ tjänst. J &)-flygplanen stod konserverade i förråd eller användes vid F " som 
skolflygplan utan beväpning. Om en mobilisering genomförts skulle F () därför ha 
fått överta %! stycken J %# från F ), som då i sin tur skulle ha gått tillbaka till J &'F.(!

Ny organisation av flygvapnet
Riksdagen beslutade ('"! att en ny regional ledningsorganisation skulle införas vid 
flygvapnet och den proposition som låg som underlag till beslutet överensstämde 
med vad CFV hade föreslagit i en skrivelse till Konungen den &% juni ('"". Den nya 
organisationen skulle skapas genom sammanslagning av de gamla eskader- och flyg-
basområdesstaberna till nya eskaderstaber, och sektorstaber skulle organiseras ge-
nom sammanslagning av jaktflottiljstaberna och luftbevakningsbataljonsstaberna. 
Den nya organisationen tillämpades på försök vid E % och Östra flygbasområdet 
(Flybo O) från och med den ( januari ('"!. I krigsorganisationen gällde den nya or-

Ett jaktuppdrag med J 29F
Föraren sitter i flygplanet som står i högsta beredskap när han får startorder och besvarar den. Han ger snabbt 
kontakttecken åt mekanikern och trycker in startknappen. Motorns utloppstemperatur övervakas och växel-
strömsomformaren slås till. Därefter frigör föraren kurshorisonten och kontrollerar med spak och pedaler att 
rodren kan röra sig fritt. Efter att ha sett efter att mekanikern tagit bort bromsklossarna kör han snabbt ut från 
klargöringsplatsen till banan, tänder efterbrännkammaren och startar.

Under stigningen följer föraren radarjaktledarens muntliga anvisningar om vilken kurs han ska styra och 
till vilken höjd han ska stiga. Det tar ungefär sju minuter att stiga till planflykt på 11 000 meters höjd. Gyrosik-
tet startas under tiden och föraren kontrollerar att gyrolampan lyser.

När flygplanet närmar sig sitt mål följer föraren radarjaktledarens muntliga direktiv för insvängning mot 
målet. När målet är i sikte försöker föraren identifiera det, orienterar radarjaktledaren om resultatet och stäl-
ler in rätt spännviddsskala på siktet. Därefter flyger han så att ett lämpligt läge för anfall uppnås, svänger in, 
påbörjar riktning och följer upp avståndet till målet. Han osäkrar sedan och avfyrar raketerna om ett skjutläge 
som ligger inom jaktraketernas avståndsparametrar uppnås. Om målet trä!as och blir bekämpat avbryts an-
fallet och föraren går tillbaks till basen för landning och ny klargöring.

På detta sätt kunde ett ”normaluppdrag” med J 29 Tunnan te sig. Jämför gärna med motsvarande beskriv-
ning av ett uppdrag med J 35 Draken i kapitel 8.

gånger så stor verkan av varje enskild projektil och hade också en avståndsmätare
(PE-46/A) som ökade träffsäkerheten. Man sköt normalt eldskurar på upp till två
sekunder och sammantaget hade J 34 i jämförelse med J 29 avsevärt ökad träffsan-
nolikhet och mindre krav på antal träffar.'5

På F 18 hade man för övrigt vid denna tid stora problem med övergången från
J 28B till J 34. I januari 1957 fanns endast nitton J 34 som var modifierade och fick
användas för skjutning, varav bara tolv var omedelbart användbara. Utrustning for
utbogsering från berghangaren saknades helt. När det gällde J 28B hade förarna på
grund av omskolningen till att flyga J 34 inte längre flygtrim som räckte för ope-
rativ tjänst. J 28-flygplanen stod konserverade i förråd eller användes vid F 5 som
skolflygplan utan beväpning. Om en mobilisering genomförts skulle F 18 därför ha
fått överta 36 stycken J 34 från F 8, som då i sin tur skulle ha gått tillbaka till J 29F.'6

Ny organisation av flygvapnet
Riksdagen beslutade 1956 att en ny regional ledningsorganisation skulle införas vid
flygvapnet och den proposition som låg som underlag till beslutet överensstämde
med vad CFV hade föreslagit i en skrivelse till Konungen den 23 juni 1955. Den nya
organisationen skulle skapas genom sammanslagning av de gamla eskader- och flyg-
basområdesstaberna till nya eskaderstaber, och sektorstaber skulle organiseras ge-
nom sammanslagning av jaktflottiljstaberna och luftbevakningsbataljonsstaberna.
Den nya organisationen tillämpades på försök vid E 3 och Östra flygbasområdet
(Flybo 0) från och med den I januari 1956. I krigsorganisationen gällde den nya or-

Ett jaktuppdrag med J 29F
Föraren sitter i flygplanet som står i högsta beredskap när han får startorder och besvarar den. Han ger snabbt
kontakttecken åt mekanikern och trycker in startknappen. Motorns utloppstemperatur övervakas och växel-
strömsomformaren slås till. Därefter frigör föraren kurshorisonten och kontrollerar med spak och pedaler att
rodren kan röra sig fritt. Efter att ha sett efter att mekanikern tagit bort bromsklossarna kör han snabbt utfrån
klargöringsplatsen till banan, tänder efterbrännkammaren och startar.

Under stigningen följer föraren radarjaktledarens muntliga anvisningar om vilken kurs han ska styra och
till vilken höjd han ska stiga. Det tar ungefär sju minuter att stiga till planflykt på 11 000 meters höjd. Gyrosik-
tet startas under tiden och föraren kontrollerar att gyrolampan lyser.

När flygplanet närmar sig sitt mål följer föraren radarjaktledarens muntliga direktiv för insvängning mot
målet. När målet är i sikte försöker föraren identifiera det, orienterar radarjaktledaren om resultatet och stäl-
ler in rätt spännviddsskala på siktet. Därefter flyger han så att ett lämpligt läge för anfall uppnås, svänger in,
påbörjar riktning och följer upp avståndet till målet. Han osäkrar sedan och avfyrar raketerna om ett skjutläge
som ligger inom jaktraketernas avståndsparametrar uppnås. Om målet träffas och blir bekämpat avbryts an-
fallet och föraren går tillbaks till basen för landning och ny klargöring.

På detta sätt kunde ett"normal uppdrag" med J 29 Tunnan te sig. Jämför gärna med motsvarande beskriv-
ning av ett uppdrag med 135 Draken i kapitel 8.
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ganisationen från och med den " oktober "#$% och samma datum utgick eskadern 
E $ helt och hållet. Dess jaktförband tillfördes då E &, som tidigare endast hade an-
svarat för spaningsförband. Flottiljernas nya eskadertillhörighet blev som följer:
E ' F #, F "( och F "'
E ) F ", F ), F *, F "), F "! och F "*
E & F & och F "$"%

F ) skulle ursprungligen ha tillhört E ', men detta hade ändrats till E ). Enligt då 
aktuell planering skulle F ) inom något år omvandlas till attackflottilj och tillföras 
E " i samband med att F "% enligt planeringen övergick till nattjakt och överfördes 
till E ' "#$*–"#$#. Därigenom skulle den skenbara obalansen mellan E ' och E ) 
jämnas ut. J )'B Lansen beräknades kunna levereras till F "% från september "#$* 
och samtidigt kunde då F ") ersätta sina J '#A med J '#F från F ), när den flottiljen 
blev attackflottilj och utrustades med A )'A."*

Även utgångsbaseringen ändrades i oktober "#$%. Ett flertal divisioner flyttades 
eller bytte plats och när det gällde F ) skulle en division tillhöra E ' och två divisio-
ner E ). Av F "$ skulle två divisioner fortfarande baseras i Skåne, medan en division 
flyttades till fält &( Fällfors i Västerbotten. En nattjaktdivision ur F " kunde vid be-
hov underställas CE ' och en CE &, och dagjaktdivisioner kunde flyttas mellan alla 
tre eskadrarna. Antal divisioner på varje bas anges inom parentes.

E 2 E 3 E 4
F 3 Fält 37 Hultsfred (1) F 1 Bråvalla (1), Barkarby (1), 

Uppsala (1)
F 4 Frösön (2),  

fält 32 Heden (1)
F 9 Säve (2), Hagshult (1) F 3 Malmslätt (1),  

Kungsängen (1)
F 15 Fält 40 Fällfors (1)

F 10 Ängelholm (1), fält 1  
Sjöbo (1), fält 4 Everöd (1)

F 8 Barkarby (2),  
Arlanda (1)

T-baser: Frösön, fält 28 Gunnarn 
och fält 32 Heden.19

F 12 Kalmar (2), Ronneby (1) F 13 Bråvalla (2), Malmen (1)
F 15 Ljungbyhed (1),  

Halmstad (1)
F 16 Uppsala (1), fält 14  

Tierp (1), Västerås (1)
T-baser: Bulltofta, Torslanda,  

samt E 1:s O-baser.
F 18 Tullinge (2), Nyköping (1)

T-baser J 34: Bråvalla, Bromma,  
Hässlö och fält 14 Tierp.  
J 29: Tannefors, Visby och 
Arboga.

Det var eskaderchefernas uppgift att fastställa krigsbaseringsplanerna och utfärda 
order till de organ som i krig var underställda angående utgångsbasering, bestäm-
melser för stridsledning och luftbevakning, samt för sambands-, bas- och under-
hållstjänst. Sektorcheferna skulle leda krigsplanläggningen för stridsledning och 
luftbevakning.

ganisationen från och med den 1 oktober 1957 och samma datum utgick eskadern
E 5 helt och hållet. Dess jaktförband tillfördes då E 4, som tidigare endast hade an-
svarat för spaningsförband. Flottiljernas nya eskadertillhörighet blev som följer:
E2 F 9 , F l o o c h F l 2
E3 F1,F3,F8,F13,F16ochF18
E4 F  4 och F 1517

F 3 skulle ursprungligen ha tillhört E 2, men detta hade ändrats till E 3. Enligt då
aktuell planering skulle F 3 inom något år omvandlas till attackflottilj och tillföras
E 1 i samband med att F 17 enligt planeringen övergick till nattjakt och överfördes
till E 2 1958-1959. Därigenom skulle den skenbara obalansen mellan E 2 och E 3
jämnas ut. J 32B Lansen beräknades kunna levereras till F 17 från september 1958
och samtidigt kunde då F 13 ersätta sina J 29A med J 20 från F 3, när den flottiljen
blev attackflottilj och utrustades med A 32A.18

Även utgångsbaseringen ändrades i oktober 1957. Ett flertal divisioner flyttades
eller bytte plats och när det gällde F 3 skulle en division tillhöra E 2 och två divisio-
ner E 3. Av F 15 skulle två divisioner fortfarande baseras i Skåne, medan en division
flyttades till fält 4o Fällfors i Västerbotten. En nattjaktdivision ur F 1 kunde vid be-
hov underställas CE 2 och en CE 4, och dagjaktdivisioner kunde flyttas mellan alla
tre eskadrarna. Antal divisioner på varje bas anges inom parentes.

E2 E3 E4
F 3 Fält 37 Hultsfred (1) F 1 Bråvalla (1), Barkarby (1),

Uppsala (1)
F 4 Frösön (2),

fält 32 Heden (1)
F 9 Säve (2), Hagshult (1) F 3 Malmslätt (1),

Kungsängen (1)
F 15 Fält 40 Fällfors (1)

F 10 Ängelholm (1), fält 1
Sjöbo (1), fält 4 Everöd (1)

F 8 Barkarby (2),
Arlanda (1)

T-basenFrösön, fält 28 Gunnam
och fält 32 Heden.19

F 12 Kalmar (2), Ronneby (1) F 13 Bråvalla (2), Malmen (1)
F 15 Ljungbyhed (1),

Halmstad (1)
F 16 Uppsala (1), fält 14

Tierp (1), Västerås (1)
T-basenBulltofta, Torslanda,

samt E 1:s 0-baser.
F 18 Tullinge (2), Nyköping (1)

T-baserJ 34: Bråvalla, Bromma,
Hässlö och fält 14 Tierp.
J 29: Tan nefors, Visby och
Arboga.

Det var eskaderchefernas uppgift att fastställa krigsbaseringsplanerna och utfärda
order till de organ som i krig var underställda angående utgångsbasering, bestäm-
melser för stridsledning och luftbevakning, samt för sambands-, bas- och under-
hållstjänst. Sektorcheferna skulle leda krigsplanläggningen för stridsledning och
luftbevakning.
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Vid mobilisering skulle operativa flygplan spridas ”ofördröjligen”. Divisioner 
baserade i berghangarer skulle förstärkas med reservflygplan så långt utrymmet 
medgav och övriga divisioner skulle ha med sig högst tolv flygplan ut ”i fält”. Re-
servflygplan tillhörande F # och F $# som inte fick plats i berghangaren skulle flygas 
till Arboga. Övriga reservflygplan skulle flyttas till fältverkstad och spridas i anslut-
ning till verkstadens grupperingsplats.%&

J !" börjar bli omodern
Utvecklingen i omvärlden gjorde att flygvapnets viktigaste jaktflygplanstyp, J %' 
Tunnan, började bli underlägsen de utländska jaktflygplan som togs i tjänst. Enligt 
de kunskaper man hade om MiG-$" fanns det fyra olika versioner (varav en med 
radar), men MiG-$" (och MiG-$() kunde – till skillnad från Tunnan – inte utrus-
tas med jaktraketer och flygplanets kla)ar fick inte användas under strid. Flygpla-
net sades vara lättfluget och bedömdes vara standardflygplan inom det sovjetiska 
luftförsvaret $'(#.

Både J %'A och J %'F var klart underlägsna MiG-$" i planflykt och stigning, men 
MiG-$" hade inte tillnärmelsevis samma kurvegenskaper som J %' i någon hastig-
het. J %' måste följaktligen undvika att ligga kvar på samma höjd eller stiga under 
strid mot MiG-$". En teknisk-taktisk jämförelse mellan J %'A/F och MiG-$" från 
januari $'(# utmynnade i rekommendationen: ”Utvecklad jaktstrid mot MiG-$" 
bör trots J %'A/J %'F överlägsenhet i manövrerbarhet undvikas […].” Medan J %' 
hade %& mm automatkanoner var MiG-$" var utrustad med en *" mm och två %* 
mm kanoner. Projektilerna till *" mm kanonen hade tio gånger så stor sprängäm-
nesvikt som J %':s projektiler, men medan J %'-föraren kunde hålla sin avtryckare 

Vid F 13 i Norrköping fanns J 29A Tunnan i tjänst mellan 1952 och 1961. Extratankarna under vingarna var 
nödvändiga för att utöka den knappa aktionstiden med enbart inre bränsleförråd. Foto: David Whitworth.

Vid F 13 i Norrköping fanns J 29A Tunnan i tjänst mellan 1952 och 1961. Extratankarna under vingarna var
nödvändiga för att utöka den knappa aktionstiden med enbart inre bränsleförråd. Foto: David Whitworth

Vid mobilisering skulle operativa flygplan spridas "ofördröjligen". Divisioner
baserade i berghangarer skulle förstärkas med reservflygplan så långt utrymmet
medgav och övriga divisioner skulle ha med sig högst tolv flygplan ut "i fält". Re-
servflygplan tillhörande F 8 och F 18 som inte fick plats i berghangaren skulle flygas
till Arboga. Övriga reservflygplan skulle flyttas till fältverkstad och spridas i anslut-
ning till verkstadens grupperingsplats."

J 29 börjar bli omodern
Utvecklingen i omvärlden gjorde att flygvapnets viktigaste jaktflygplanstyp, J 29
Tunnan, började bli underlägsen de utländska jaktflygplan som togs i tjänst. Enligt
de kunskaper man hade om MiG-17 fanns det fyra olika versioner (varav en med
radar), men MiG-17 (och MiG-I5) kunde — till skillnad från Tunnan — inte utrus-
tas med jaktraketer och flygplanets klaffar fick inte användas under strid. Flygpla-
net sades vara lättfluget och bedömdes vara standardflygplan inom det sovjetiska
luftförsvaret 1958.

Både J 29A och J 29F var klart underlägsna MiG-17 i planflykt och stigning, men
MiG-17 hade inte tillnärmelsevis samma kurvegenskaper som J 29 i någon hastig-
het. J 29 måste följaktligen undvika att ligga kvar på samma höjd eller stiga under
strid mot MiG-7. En teknisk-taktisk jämförelse mellan J 29A/F och MiG-17 från
januari 1958 utmynnade i rekommendationen: "Utvecklad jaktstrid mot MiG-17
bör trots J 29A/J 29F överlägsenhet i manövrerbarhet undvikas [...1." Medan J 29
hade 20 mm automatkanoner var MiG-17 var utrustad med en 37 mm och två 23
mm kanoner. Projektilerna till 37 mm kanonen hade tio gånger så stor sprängäm-
nesvikt som J 29:s projektiler, men medan J 29-föraren kunde hålla sin avtryckare
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Är jaktförsvar e!ektivt?
Inom både små och stora staters flygvapen är i förbandstjänst varande flygplans modernitetsgrad mycket varie-
rande. Hos stormakterna i tjänst varande tyngre at tack- och bombflygplan torde ha ett maximalt Machtal som 
varierar i stort sett mellan 0,76 och 0,9 à 0,93 för de allra nyaste typerna, som ganska nyligen börjat komma i 
tjänst vid förband. Dessutom finns enstaka lätta attackflygplan (jaktflygplan i attackversion), som utan yttre last 
kan för korta re tid överskrida Mach l även i planflykt.

”Generationsmässigt” sett motsvarande Machtal för jaktflygplan i förbandstjänst varierar i stort mellan 0,8 
och 1,2. En sammanställning av Machprestanda för några i tjänst varande jakt-, attack- och bombflygplan visas 
i bild 1 [ej visad här], som även visar ut vecklingen fram till omkring år 1960. Man finner där, att jaktflygplanet 
ännu bibehåller ett gott försprång före anfallsflygplanen i farthänseende.

För att nå god verkan är det av väsentlig betydelse för jakten att tidigt nå kontakt med fien den. Förutom hög 
stridsfart kräves härför mycket goda stigprestanda. Stigtiderna exempelvis till 12 000 m, inklusive tid för start av 
motorn, varie rar för närvarande mellan ungefär 10 à 12 minuter och 6 à 7 minuter. Om något år kommer denna 
tid att för de modernaste jaktflygplanen ha nedbringats till 2 à 3 minuter och banfarten under en stor del av stig-
ningen kommer att ligga högre än ljudhastigheten.

Beväpning och sikte
Läget ifråga om jaktflygplanens vapen och siktmedel är emellertid för närvarande icke så gott som för prestanda. 
Särskilt de moderna tunga reabombflygplanen har genom sin skalkonstruktion stor motståndskraft mot beskjut-
ning. Bortsett från möjligheten av mer eller mindre slumpmässiga trä!ar i vitala delar fordras för nedskjutning av 
ett sådant flygplan med den nu vanligaste jaktflygplansbeväpningen – 4 x 20 mm automatkanoner – flera tiotal 
trä!ar. För att få dessa trä!ar krävs antingen upprepade anfall av ett jaktflygplan eller insats av flera jaktflygplan 
i samverkan mot samma mål. I båda fallen blir resultatet ofta att det tar onödigt lång, i vissa lägen alltför lång tid 
att käm pa ned fienden. Det senare kan således i sämsta fall innebära, att ett atombombsbärande flygplan i ett 
fientligt förband icke hinner nedskjutas, innan det fällt sin last.

Man måste därför på en tidsenlig jaktflygplansbeväpning ställa det kravet, att en trä! skall vara tillräcklig 
för nedskjutning även av det största bombflygplan. En dellösning av detta problem utgör exempelvis 4 x 30 mm 
automatkanoner (som användes i vår svenska J 34 Hunter), med vilken erforderligt antal trä! reduceras med cir-
ka 2/3. Den fullständiga lösningen representeras av jaktraketen och jaktroboten, i vilka vapen en tillräckligt stor 
sprängladdning för nedskjutning genom en trä! kan medföras. Båda dessa vapentyper finns redan i tjänst, ehuru 
det ännu torde dröja några år, innan den målsökande jaktroboten blir allmänt förekommande.

Ett intensivt utvecklingsarbete i avsikt att avsevärt förbättra jaktflygplanets siktmedel pågår i både små och 
stora länder. Ett av detta arbetes resultat är ”direktanfallssiktet”, […], vilket medger jaktflygplanet att utan för-
sinkande jaktkurva komma till anfallsläge och trä!a ett bombflygplan även utan optisk sikt och dessutom från 
ett läge utan för den defensiva eldens verkansområde.

Den eftersläpning som utvecklingen av jakt flygplanets beväpning och siktmedel hittills upp visat i förhållande 
till prestandaförbättringarna håller således på att tas igen, och man kan förut se att en god balans i dessa två hän-
seenden skall ha uppnåtts inom en mycket nära framtid.

Är jaktförsvar effektivt?
Inom både små och stora staters flygvapen är i förbandstjänst varande flygplans modernitetsgrad mycket varie-
rande. Hos stormakterna i tjänst varande tyngre attack- och bombflygplan torde ha ett maximalt Machtal som
varierar i stort sett mellan 0,76 och 0,9 å 0,93 för de allra nyaste typerna, som ganska nyligen börjat komma i
tjänstvid förband. Dessutom finns enstaka lätta attackflygplan (jaktflygplan i attackversion), som utan yttre last
kan för kortare tid överskrida Mach I även i planflykt.

"Generationsmässigt"sett motsvarande Machtal för jaktflygplan i förbandstjänst varierar i stort mellan 0,8
och 1,2. En sammanställning av Machprestanda för några i tjänst varande jakt-, attack- och bombflygplan visas
i bild 1 [ej visad här], som även visar utvecklingen fram till omkring år 1960. Man finner där, att jaktflygplanet
ännu bibehåller ett gott försprång före anfallsflygplanen i farthänseende.

För att nå god verkan är det av väsentlig betydelse förjakten att tidigt nå kontakt med fienden. Förutom hög
stridsfart kräves härför mycket goda stigprestanda. Stigtiderna exempelvis till 12 000 m, inklusive tid för start av
motorn, varierar för närvarande mellan ungefär 10 å 12 minuter och 6 å 7 minuter. Om något år kommer denna
tid attför de modernaste jaktflygplanen ha nedbringats till 2 å 3 minuter och banfarten under en stor del av stig-
ningen kommer att ligga högre än ljudhastigheten.

Beväpning och sikte
Läget ifråga om jaktflygplanens vapen och siktmedel är emellertid för närvarande icke så gott som för prestanda.
Särskilt de moderna tunga reabombflygplanen hargenom sin skalkonstruktion stor motståndskraft mot beskjut-
ning. Bortsett från möjligheten av mer eller mindre slumpmässiga träffar i vitala delarfordrasför nedskjutning av
ett sådantflygplan med den nu vanligaste jaktflygplansbeväpningen — 4 x 20 mm automatkanoner—flera tiotal
träffar. För attfå dessa träffar krävs antingen upprepade anfall av ett jaktflygplan eller insats av flera jaktflygplan
i samverkan mot samma mål. I båda fallen blir resultatet ofta att det tar onödigt lång, i vissa lägen alltför lång tid
att kämpa ned fienden. Det senare kan således i sämsta fall innebära, att ett atombombsbärande flygplan i ett
fientligt förband icke hinner nedskjutas, innan det fällt sin last.

Man måste därför på en tidsenlig jaktflygplansbeväpning ställa det kravet, att en träff skall vara tillräcklig
för nedskjutning även av det största bombflygplan. En dellösning av detta problem utgör exempelvis 4 x 30 mm
automatkanoner (som användes i vår svenska 134 Hunter), med vilken erforderligt antal träff reduceras med cir-
ka 2/3. Den fullständiga lösningen representeras av jaktraketen och jaktroboten, i vilka vapen en tillräckligt stor
sprängladdning för nedskjutning genom en träff kan medföras. Båda dessa vapentyperfinns redan i tjänst, ehuru
det ännu torde dröja några år, innan den målsökande jaktroboten blir allmänt förekommande.

Ett intensivt utvecklingsarbete i avsikt att avsevärt förbättra jaktflygplanets siktmedel pågår i både små och
stora länder. Ett av detta arbetes resultat är "direktanfallssiktet", [...], vilket medger jaktflygplanet att utan för-
sinkande jaktkurva komma till anfallsläge och träffa ett bombflygplan även utan optisk sikt och dessutom från
ett läge utanför den defensiva eldens verkansområde.

Den eftersläpning som utvecklingen av jaktflygplanets beväpning och siktmedel hittills uppvisat i förhållande
till prestandaförbättringarna hållersåledes på atttas igen, och man kan förutse att en god balans i dessa två hän-
seenden skall ha uppnåtts inom en mycket nära framtid.
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Luftbevakning och stridsledning
Tidigare har antytts vikten av att jaktflyg planet så tidigt som möjligt når kontakt med fien den. En förutsättning 
för att detta skall lyckas är en e!ektiv luftbevakning och stridsledning som kan förvarna i tid och tillräckligt snabbt 
leda jakten till anfall.

I bild 2 [som inte visas här] belyses kontaktmöjligheterna för två jaktflygplan av olika modernitetsgrad mot 
ett bomb flygplan med en marschfart på 12 000 m av 840 km/t, vilket i standardatmosfär motsvarar ett Machtal 
av omkring 0,78. Av bilden framgår klart betydelsen av goda prestanda hos jaktflygplan och radarmateriel med 
mera inom luftförsvaret – med andra ord kravet på hög kvalitet. Bilden visar även att jaktflygplanets möjlig heter 
till tidig kontakt med en på höjd anflygande fiende är goda.

På lägsta höjd är däremot dessa möjligheter betydligt sämre på grund av radarns begränsade räckvidd inom 
detta höjdskikt. Det skulle emellertid föra för långt att inom ramen för denna arti kel gå närmare in på ”lägsta-
höjdsproblemet”. Följande bör dock sägas.

Förvarningen om en fiende, som måste anflyga över hav, blir betydligt bättre än när anflygningen måste ske 
över land. Räckvidden mot mål på lägsta höjd kan ökas genom fartygs- eller flygburna radarstationer eller genom 
att placera dessa på långt ute i havet uppbyggda plattformar. De hos en radarstation ofta besvärande, fasta mar-
kekona kan elimineras med MTI, en anordning som gör att radarstationen endast ”ser” rörliga mål

Även om jaktflygplanets kontaktmöjligheter på lägsta höjd kan – som ovan antytts – förbättras ganska myck-
et, torde man dock ej kunna förvänta sig att jaktförsvaret kan bli lika e!ektivt här som på högre höjder. Mål på 
lägsta höjd kan därför sä gas främst ”tillhöra” luftvärnet och luftförsvarsroboten.

Lönar det sig att ha ett jaktförsvar?
Av den tidigare framställningen framgår sam manfattningsvis följande. Prestandamässigt kommer jaktflygplanet 
att tills vidare bibehålla ett tillräckligt försprång före bombflygplanet. Undantag härifrån torde dock bli de högsta 
höjderna – över 15 à 16 km – vad gäller manövrerbarhet, i vilket hänseende jaktflygplanet sannolikt kommer att 
bli något underlägset bombflyg planet. Denna underlägsenhet kommer emellertid att delvis kompenseras, när 
målsökande jaktrobotar inom några år kommer mer allmänt i tjänst.

Jaktflygplanen har redan börjat få en sådan beväpning, att en trä! är tillräcklig för nedskjutning även av det 
tyngsta av nu förekommande bombflygplan. Samtidigt framkommer avsevärt förbättrade siktmedel. Jaktens 
möjligheter att tidigt nå kontakt med fienden är goda, utom på lägsta höjd, där komplettering med andra för-
svarsmedel måste ske. På längre sikt kommer det även att finnas ett övre höjdskikt, där jaktens verkansmöjlighe-
ter blir mindre och där försvaret måste kompletteras med en luftförsvarsrobot.

Inom överskådlig framtid kommer således jakt försvaret att bibehålla goda verkansmöjligheter och därmed 
vara en omistlig huvuddel av luftförsvaret, varför frågan i rubriken ovan kan besvaras med ja. […] [E]tt framtida 
krig kan komma utan varning och kan bli kort. General Norstad, NATO:s nye ÖB, har uttryckt detta så: ”Tidsfak-
torn har fått en helt ny betydelse i atomkriget. Månader och år har komprimerats till dagar och veckor.” Slut satsen 
av detta blir, att krigsmakten måste vara beredd att kämpa med det som finns användbart i be redskap vid ett 
krigsutbrott.

Till ett jakande svar på frågan om det lönar sig att ha ett jaktförsvar måste därför tillfogas: under förutsätt-
ning att det i alla delar har hög kvalitet och hög beredskap.

Artikel i Underrättelser från flygledningen, 1957.21

Luftbevakning och stridsledning
Tidigare har antytts vikten av att jaktflygplanet så tidigt som möjligt når kontakt med fienden. En förutsättning
för att detta skall lyckas är en effektiv luftbevakning och stridsledning som kan förvarna i tid och tillräckligtsnabbt
leda jakten till anfall.

I bild 2 [som inte visas här] belyses kontaktmöjligheterna för två jaktflygplan av olika modernitetsgrad mot
ett bombflygplan med en marschfart på 12 000 m av 840 km/t, vilket i standardatmosfär motsvarar ett Machtal
av omkring 0,78. Av bilden framgår klart betydelsen av goda prestanda hos jaktflygplan och radarmateriel med
mera inom luftförsvaret — med andra ord kravet på hög kvalitet. Bilden visar även att jaktflygplanets möjligheter
till tidig kontakt med en på höjd anflygande fiende är goda.

På lägsta höjd är däremot dessa möjligheter betydligt sämre på grund av radarns begränsade räckvidd inom
detta höjdskikt. Det skulle emellertid föra för långt att inom ramen för denna artikel gå närmare in på "lägsta-
höjdsproblemet". Följande bör dock sägas.

Förvarningen om en fiende, som måste anflyga över hav, blir betydligt bättre än när anflygningen måste ske
över land. Räckvidden mot mål på lägsta höjd kan ökas genom fartygs- ellerflygburna radarstationereller genom
att placera dessa på långt ute i havet uppbyggda plattformar. De hos en radarstation ofta besvärande, fasta mar-
kekona kan elimineras med MTI, en anordning som gör att radarstationen endast "ser" rörliga mål

Även om jaktflygplanets kontaktmöjligheter på lägsta höjd kan —som ovan antytts—förbättras ganska myck-
et, torde man dock ej kunna förvänta sig att jaktförsvaret kan bli lika effektivt här som på högre höjder. Mål på
lägsta höjd kan därför sägas främst "tillhöra" luftvärnet och luftförsvarsroboten.

Lönar det sig att ha ett jaktförsvar?
Av den tidigareframställningen framgår sammanfattningsvisföljande. Prestandamässigt kommer jaktflygplanet
atttillsvidare bibehålla etttillräckligt försprång före bombflygplanet. Undantag härifrån torde dock bli de högsta
höjderna—över 15 å 16 km — vad gäller manövrerbarhet, i vilket hänseende jaktflygplanet sannolikt kommer att
bli något underlägset bombflygplanet. Denna underlägsenhet kommer emellertid att delvis kompenseras, när
målsökande jaktrobotar inom några år kommer mer allmänt i tjänst.

Jaktflygplanen har redan börjat få en sådan beväpning, att en träffär tillräcklig för nedskjutning även av det
tyngsta av nu förekommande bombflygplan. Samtidigt framkommer avsevärt förbättrade siktmedel. Jaktens
möjligheter att tidigt nå kontakt med fienden är goda, utom på lägsta höjd, där komplettering med andra för-
svarsmedel måste ske. På längre sikt kommer det även attfinnas ett övre höjdskikt, där jaktens verkansmöjlighe-
ter blir mindre och där försvaret måste kompletteras med en luftförsvarsrobot.

Inom överskådlig framtid kommer således jaktförsvaret att bibehålla goda verkansmöjligheter och därmed
vara en omistlig huvuddel av luftförsvaret, varför frågan i rubriken ovan kan besvaras med ja. [...] [E]tt framtida
krig kan komma utan varning och kan bli kort. General Norstad, NATO:s nye ÖB, har uttryckt detta så: "Tidsfak-
torn har fått en helt ny betydelse i atomkriget. Månader och år har komprimerats till dagar och veckor."Slutsatsen
av detta blir, att krigsmakten måste vara beredd att kämpa med det som finns användbart i beredskap vid ett
krigsutbrott.

Till ett jakande svar på frågan om det lönar sig att ha ett jaktförsvar måste därför tillfogas: under förutsätt-
ning att det i alla delar har hög kvalitet och hög beredskap.

Artikel i Underrättelser från flygledningen,1957 .2'
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nedtryckt i sexton och en halv sekund hade den sovjetiske MiG-#!-föraren gjort 
slut på all sin ammunition efter åtta sekunder om alla vapen avfyrades samtidigt.$$

Beräkningar, taktiska diskussioner och praktiska försök gav alla samma resultat: 
J $%F kunde inte i jaktkurva bekämpa ett mål med den fart, höjd, ”stryktålighet” 
och defensiva beväpning som Tu-#& Badger hade. Om anfallet skedde med auto-
matkanon närmade sig sannolikheten för verkan, enligt en skrivelse från CE $ till 
CFV i januari #%&", noll procent och förlustrisken etthundra procent. Å andra si-
dan gav raketlast sådan prestandaförlust att sannolikheten för verkan respektive för-
lust kunde bedömas som i stort sett oförändrade. För att kunna öva framifrånanfall 
med jaktraketer begärde CE $ att få tillgång till Tp '$ Canberra, eller civila DC-& 
alternativt DC-! inhyrda från SAS eller Transair som målflygplan. På skrivelsen an-
tecknades av någon befattningshavare på flygstaben: ”Till handlingarna utan sär-
skild åtgärd.”

Vad som kanske kan kallas en larmrapport om dessa förhållanden sändes av CE $ 
till CFV i januari #%&" och då var fortfarande alla svenska jaktförband utom de på 
F #, F ( och F #( utrustade med J $%: ”För närvarande står vi inför valet att ’släppa 
igenom’ sådana flygplan (vilka, om de uppträder, gör det med kärnvapen) eller gå in 
för att träna någon annan anfallsmetod som kan ge i varje fall något större verkan.”$)

Eftersom det skulle dröja länge innan man kunde börja ersätta J $%F med en mo-
dernare typ försökte man tills vidare hitta olika sätt att öka flygplanets stridsvärde. 
Inom E $ utvecklades metoder för att kunna hålla J $% i startberedskap med moto-

En division J 29 Tunnan 
uppställd på plattan. J 29 
var under 1950-talet flyg-
vapnets standardjaktplan. 
Foto: SFF.

nedtryckt i sexton och en halv sekund hade den sovjetiske MiG-17-föraren gjort
slut på all sin ammunition efter åtta sekunder om alla vapen avfyrades samtidigt.'

Beräkningar, taktiska diskussioner och praktiska försök gav alla samma resultat:
J 29F kunde inte i jaktkurva bekämpa ett mål med den fart, höjd, "stryktålighet"
och defensiva beväpning som Tu-i6 Badger hade. Om anfallet skedde med auto-
matkanon närmade sig sannolikheten för verkan, enligt en skrivelse från CE 2 till
CFV i januari 1960, noll procent och förlustrisken etthundra procent. Å andra si-
dan gav raketlast sådan prestandaförlust att sannolikheten för verkan respektive för-
lust kunde bedömas som i stort sett oförändrade. För att kunna öva framifrå' nanfall
med jaktraketer begärde CE 2 att få tillgång till Tp 52. Canberra, eller civila DC-6
alternativt DC-7 inhyrda från SAS eller Transair som målflygplan. På skrivelsen an-
tecknades av någon befattningshavare på flygstaben: "Till handlingarna utan sär-
skild åtgärd."

Vad som kanske kan kallas en larmrapport om dessa förhållanden sändes av CE 2
till CFV i januari 196o och då var fortfarande alla svenska jaktförband utom de på
F I, F 8 och F 18 utrustade med J 29: "För närvarande står vi inför valet att 'släppa
igenom' sådana flygplan (vilka, om de uppträder, gör det med kärnvapen) eller gå in
för att träna någon annan anfallsmetod som kan ge i varje fall något större verkan.""

Eftersom det skulle dröja länge innan man kunde börja ersätta J 29F med en mo-
dernare typ försökte man tills vidare hitta olika sätt att öka flygplanets stridsvärde.
Inom E 2 utvecklades metoder för att kunna hålla J 29 i startberedskap med moto-

En division J 29 Tunnan
uppställd på plattan. J 29
var under 1950-talet flyg-
vapnets standardjaktplan.
Foto: SF F.
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rerna i gång utan att flygplanets bränsleförråd förbrukades, vilket provades av F "# 
på hösten "$%!. Den metod som förordades var att bränslet tillfördes från tankar 
placerade vid sidan om flygplanet med utnyttjande av flygplanets kompressorluft. 
Syftet med detta var främst att minimera risken för att bli överraskad på marken vid 
fientligt låghöjdsanfall, men också att förkorta tiden från det att startorder gavs till 
dess att flygplanet var i luften. Fortsatta försök skulle genomföras i samband med 
E &:s eskaderövning i juni "$%' för att se om samma metod kunde användas för J &$, 
J (&, J () och J (%.&)

E !:s eskaderövning "#$%
Andra flygeskaderns eskaderövning "$%' hade till ändamål att öva luftförsvaret i 
södra Sverige och pröva hur jaktberedskapen borde ordnas sommartid, då dagjakt 
kunde operera under större delen av dygnet. Övningen, som började den "" juni och 
slutade den "% juni, var den dittills största som flygvapnet hade genomfört i södra 
Sverige. Försvarssidan hade till uppgift att luftförsvara Skåne, Blekinge och Små-
land, och inom detta område var luftbevakning och jaktstridsledning organiserad. 
De värnpliktiga som insattes i luftbevakningstjänst fick högt betyg efter övningen, 
men samtidigt konstaterades att ”de värnpliktiga är dock inte fullt lika påpassliga 
som lottorna under den mörka delen av dygnet”.

Anfallssidan hade sina baser i östra Mellan sverige och i västra Skåne samt på Got-
land. Anfallsverksamheten riktades främst mot sådana mål som flygbaser och andra 
luftförsvarsanläggningar, järnvägslinjer, industricentra och marina mål. Krigsmäs-
sig bastjänst övades endast på fält ) och Ljungbyhed med en division på vardera 
basen. Vid övriga baser saknades fortfarande möjligheter att ställa upp flygplan på 
tillräckligt avstånd från banan, men provisoriska åtgärder för att ordna utspridning 
hade påbörjats. Maskering ordnades med bland annat stolpar och maskeringsnät. 
Uppställningsplatser och delar av bansystemet målades med svart färg för att synas 
mindre bra från luften. 

På "# ### meters höjd var det ljust en och en halv timme längre än det var vid 
marken. För dagjakten betydde det att högsta beredskap måste hållas från klockan 
#":)% på natten till &&:"% på kvällen, det vill säga &#–&" timmar per dygn. Detta för-
hållande gällde inom E &:s område i en månads tid runt midsommar. Tillsammans 
med risken för anfall mot baserna på låg höjd innebar detta att den höga beredska-
pen måste hållas konstant dygnet runt och i princip aldrig kunde sänkas för att ge 
personalen vila. Det visade sig under övningen att beredskapen ändå måste sänkas 
för att bereda personalen tillfälle till sammanhängande vila. Beredskap med moto-
rerna igång visade sig trötta flygförarna mer än vanlig högsta beredskap och strids-
e*ekten nedgick snabbt om föraren var tvungen sitta i högsta beredskap en varm 
dag utan solskydd.

Tre av de deltagande sju dagjaktdivisionerna flög med barlast motsvarande full 
last av jaktraketer och märkte av den kraftiga prestandaförlust raketerna orsakade. 

rerna i gång utan att flygplanets bränsleförråd förbrukades, vilket provades av F io
på hösten 1957. Den metod som förordades var att bränslet tillfördes från tankar
placerade vid sidan om flygplanet med utnyttjande av flygplanets kompressorluft.
Syftet med detta var främst att minimera risken för att bli överraskad på marken vid
fientligt låghöjdsanfall, men också att förkorta tiden från det att startorder gavs till
dess att flygplanet var i luften. Fortsatta försök skulle genomföras i samband med
E 2:s eskaderövning i juni 1958 för att se om samma metod kunde användas för J 29,
J 32, J 34 och J 35.4

E 2:S eskaderövning 1958
Andra flygeskaderns eskaderövning 1958 hade till ändamål att öva luftförsvaret i
södra Sverige och pröva hur jaktberedskapen borde ordnas sommartid, då dagjakt
kunde operera under större delen av dygnet. Övningen, som började den II juni och
slutade den 15 juni, var den dittills största som flygvapnet hade genomfört i södra
Sverige. Försvarssidan hade till uppgift att luftförsvara Skåne, Blekinge och Små-
land, och inom detta område var luftbevakning och jaktstridsledning organiserad.
De värnpliktiga som insattes i luftbevakningstjänst fick högt betyg efter övningen,
men samtidigt konstaterades att "de värnpliktiga är dock inte fullt lika påpassliga
som lottorna under den mörka delen av dygnet".

Anfallssidan hade sina baser i östra Mellansverige och i västra Skåne samt på Got-
land. Anfallsverksamheten riktades främst mot sådana mål som flygbaser och andra
luftförsvarsanläggningar, järnvägslinjer, industricentra och marina mål. Krigsmäs-
sig bastjänst övades endast på fält 4 och Ljungbyhed med en division på vardera
basen. Vid övriga baser saknades fortfarande möjligheter att ställa upp flygplan på
tillräckligt avstånd från banan, men provisoriska åtgärder för att ordna utspridning
hade påbörjats. Maskering ordnades med bland annat stolpar och maskeringsnät.
Uppställningsplatser och delar av bansystemet målades med svart färg för att synas
mindre bra från luften.

På io 000 meters höjd var det ljust en och en halv timme längre än det var vid
marken. För dagjakten betydde det att högsta beredskap måste hållas från klockan
01:45 på natten till 22:15 på kvällen, det vill säga 20-21 timmar per dygn. Detta för-
hållande gällde inom E 2:S område i en månads tid runt midsommar. Tillsammans
med risken för anfall mot baserna på låg höjd innebar detta att den höga beredska-
pen måste hållas konstant dygnet runt och i princip aldrig kunde sänkas för att ge
personalen vila. Det visade sig under övningen att beredskapen ändå måste sänkas
för att bereda personalen tillfälle till sammanhängande vila. Beredskap med moto-
rerna igång visade sig trötta flygförarna mer än vanlig högsta beredskap och strids-
effekten nedgick snabbt om föraren var tvungen sitta i högsta beredskap en varm
dag utan solskydd.

Tre av de deltagande sju dagjaktdivisionema flög med barlast motsvarande full
last av jaktraketer och märkte av den kraftiga prestandaförlust raketerna orsakade.
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Jakten startades ofta för sent och hann inte komma upp på höjd i tid för kontakt 
och ikappjagning tog tid med J "#F, även vid användning av efterbrännkammare. 
Ibland måste fällning av raketlasten fingeras för att ett anfall över huvud taget skulle 
kunna komma till stånd.

Trots att särskild låghöjdsstridsledning nu var ordnad var kontaktprocenten låg 
och slutsatsen blev: ”Särskilt i södra och östra Skåne samt Blekinge är detta med 
hänsyn till närheten till främmande basområden mycket allvarligt.” Jaktförsvarets 
mättnadsgräns prövades och vid ett par tillfällen sattes åttio företag in inom en och 
en halv timmes tid med minst tjugo företag samtidigt. Ingen mättnad uppnåddes. 
Ofta startades bara en rote mot mål som bedömdes som ”litet”, men om det var 
jaktflyg man mötte hamnade J "#-rotarna ofta i underläge. Eftersom det var svårt att 
med dåvarande utrustning bedöma fiendeföretagens storlek bestämdes att fyrgrupp 
i stället skulle vara ”standardinsats” även mot mål som bedömdes som ”litet”. Trots 
detta räknade man med att med e$ektivare beväpning skulle utvecklingen gå mot 
att rote blev den vanligaste stridsenheten i jaktförsvaret. Rotecheferna skulle därmed 
bli förbandschefer och kraven på dem skulle komma att öka.

Det fanns olika sätt att försöka beräkna jaktförsvarets e$ektivitet och ett var att 
räkna antal förmodat nedskjutna flygplan i förhållande till antalet anfallande flyg-
plan. Det var svårare att under fredsförhållanden beräkna egna förluster i luften och 

Då sovjetiska flygplan fick allt bättre prestanda började man mot slutet av 1950-talet att diskutera en  
ändring av J 29F:s operativa uppgifter. För att förbättra typens användbarhet försågs ett antal med ny  
beväpning i form av RB 24 Sidewinder. Foto: SFF.

Då sovjetiska flygplan fick allt bättre prestanda började man mot slutet av 1950-talet att diskutera en
ändring av J 29F:s operativa uppgifter. För att förbättra typens användbarhet försågs ett antal med ny
beväpning i form av RB 24 Sidewinder. Foto: SEE

Jakten startades ofta för sent och hann inte komma upp på höjd i tid för kontakt
och ikappjagning tog tid med J 29F, även vid användning av efterbrännkammare.
Ibland måste fållning av raketlasten fingeras för att ett anfall över huvud taget skulle
kunna komma till stånd.

Trots att särskild lå' ghöjdsstridsledning nu var ordnad var kontaktprocenten låg
och slutsatsen blev: "Särskilt i södra och östra Skåne samt Blekinge är detta med
hänsyn till närheten till främmande basområden mycket allvarligt." Jaktförsvarets
mättnadsgräns prövades och vid ett par tillfällen sattes åttio företag in inom en och
en halv timmes tid med minst tjugo företag samtidigt. Ingen mättnad uppnåddes.
Ofta startades bara en rote mot mål som bedömdes som "litet", men om det var
jaktflyg man mötte hamnade J 29-rotarna ofta i underläge. Eftersom det var svårt att
med dåvarande utrustning bedöma fiendeföretagens storlek bestämdes att fyrgrupp
i stället skulle vara "standardinsats" även mot mål som bedömdes som "litet". Trots
detta räknade man med att med effektivare beväpning skulle utvecklingen gå mot
att rote blev den vanligaste stridsenheten i jaktförsvaret. Rotecheferna skulle därmed
bli förbandschefer och kraven på dem skulle komma att öka.

Det fanns olika sätt att försöka beräkna jaktförsvarets effektivitet och ett var att
räkna antal förmodat nedskjutna flygplan i förhållande till antalet anfallande flyg-
plan. Det var svårare att under fredsförhållanden beräkna egna förluster i luften och
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på marken. Fredsmässiga säkerhetsbestämmelser, i vissa fall bundna inflygningsvä-
gar och frånvaro av störning gjorde också att resultaten inte blev verklighetstrogna. 
Av de sammanlagt "#$ starter som gjorts med jaktförband under övningen hade %& 
procent lett till kontakt. Sammanlagt '#( flygplan räknades som nedskjutna, vilket 
utgjorde '% procent av antalet inflygande flygplan. Detta bedömdes som ett gott 
resultat. Insats mot ett jaktsvep med J ") ledde dock till att tio av flygplanen sköts 
ned – med förlust av "' stycken egna J '$!

En studie gjord av flygförvaltningen av nedskjutningssannolikheten vid en duell 
mellan J '$ och Il-'( Beagle, Tu-*& Badger och M-) Bison hade visat att riskerna för 
J '$ var mycket stora. Trots detta hade under övningen förutsatts att de ”fientliga” 
flygplan som utgjorde mål för jaktflyget saknade defensiv beväpning.'%

Man räknade med att den uttagbara flygtiden ”i början av kriget” skulle komma 
att begränsas av tillgången på förare, medan det senare skulle bli antalet kvarvaran-
de flygplan som bestämde möjligt flygtidsuttag. Flygförvaltningen räknade vidare 
med tre timmars underhåll per flygtimme vid jaktförband, plus väntetid på grund 
av brist på materiel och/eller personal, i genomsnitt totalt fem timmar per flygtim-
me. Teoretiskt räknade man fram att det borde finnas )( flygförare per flottilj om 
sextio flygplan. Om även de så kallade stressförlusterna räknades in blev antalet &) 
stycken förare.

Flottiljerna hade dock sällan fullt flygplansbestånd och i fred totalhavererade '* 
flygplan per etthundratusen flygtimmar. Därmed kom man fram till att en flottilj 
efter fyra års fredsbruk hade %" flygplan kvar, vilket krävde %! flygförare. Räknat per 
operativt flygplan behövdes därmed ',) flygförare. De matematiska beräkningarna 
visade också att detta antal flygförare inte skulle räcka till för att hålla så hög kon-
tinuerlig startberedskap att samtliga linjeflygplan skulle kunna nödstartas vid ett 
anfall mot basen.

Vidare gjordes en beräkning av hur snabbt det antal divisioner som kunde hål-
las i kontinuerlig beredskap (tolv timmar per dygn) med åtta flygförare per division 
skulle komma att minska. Resultatet blev att antalet divisioner minskade med un-
gefär en tredjedel per vecka. För att hålla så hög beredskap som antalet flygplan till-
lät skulle därför ytterligare femton förare per jaktflottilj behövas. Enligt uppgifter 
från Storbritannien hade Royal Air Force *,% flygförare per flygplan och i de svenska 
beräkningarna var motsvarande aktuell si+ra för flygvapnet *,&.'&

Jaktflygets krigsbaser
Enligt Plan för utbyggnad av flygbaser (PUF) *$%( skulle totalt sjuttio flygbaser mo-
derniseras respektive byggas inom en period av fem år. Eftersom man hade kommit 
fram till att möjligheterna var små att bygga fortifikatoriska skydd som klarade ett 
kärnvapenanfall hade man bestämt sig för att i stället satsa på ”spridning i stort”. 
Med detta avsågs ett stort antal baser med få flygplan på varje bas och så pass hög 
ständig beredskap att flygplanen hann komma upp i luften före ett fientligt anfall 

på marken. Fredsmässiga säkerhetsbestämmelser, i vissa fall bundna inflygningsvä-
gar och frånvaro av störning gjorde också att resultaten inte blev verklighetstrogna.
Av de sammanlagt 309 starter som gjorts med jaktförband under övningen hade 56
procent lett till kontakt. Sammanlagt 208 flygplan räknades som nedskjutna, vilket
utgjorde 25 procent av antalet inflygande flygplan. Detta bedömdes som ett gott
resultat. Insats mot ett jaktsvep med J 34 ledde dock till att tio av flygplanen sköts
ned — med förlust av 32 stycken egna J 29!

En studie gjord av flygförvaltningen av nedskjutningssannolikheten vid en duell
mellan J 29 och 11-28 Beagle, Tu-i6 Badger och M-4 Bison hade visat att riskerna för
J 29 var mycket stora. Trots detta hade under övningen förutsatts att de "fientliga"
flygplan som utgjorde mål för jaktflyget saknade defensiv beväpning.15

Man räknade med att den uttagbara flygtiden "i början av kriget" skulle komma
att begränsas av tillgången på förare, medan det senare skulle bli antalet kvarvaran-
de flygplan som bestämde möjligt flygtidsuttag. Flygförvaltningen räknade vidare
med tre timmars underhåll per flygtimme vid jaktförband, plus väntetid på grund
av brist på materiel och/eller personal, i genomsnitt totalt fem timmar per flygtim-
me. Teoretiskt räknade man fram att det borde finnas 48 flygförare per flottilj om
sextio flygplan. Om även de så kallade stressförlusterna räknades in blev antalet 64
stycken förare.

Flottiljerna hade dock sällan fullt flygplansbestånd och i fred totalhavererade 21
flygplan per etthundratusen flygtimmar. Därmed kom man fram till att en flottilj
efter fyra års fredsbruk hade 53 flygplan kvar, vilket krävde 57 flygförare. Räknat per
operativt flygplan behövdes därmed 2,4 flygförare. De matematiska beräkningarna
visade också att detta antal flygförare inte skulle räcka till för att hålla så hög kon-
tinuerlig startberedskap att samtliga linjeflygplan skulle kunna nödstartas vid ett
anfall mot basen.

Vidare gjordes en beräkning av hur snabbt det antal divisioner som kunde hål-
las i kontinuerlig beredskap (tolv timmar per dygn) med åtta flygförare per division
skulle komma att minska. Resultatet blev att antalet divisioner minskade med un-
gefär en tredjedel per vecka. För att hålla så hög beredskap som antalet flygplan till-
lät skulle därför ytterligare femton förare per jaktflottilj behövas. Enligt uppgifter
från Storbritannien hade Royal Air Force 1,5 flygförare per flygplan och i de svenska
beräkningarna var motsvarande aktuell siffra för flygvapnet 1,6.26

Jaktflygets krigsbaser
Enligt Plan för utbyggnad av flygbaser (PUF) 1958 skulle totalt sjuttio flygbaser mo-
derniseras respektive byggas inom en period av fem år. Eftersom man hade kommit
fram till att möjligheterna var små att bygga fortifikatoriska skydd som klarade ett
kärnvapenanfall hade man bestämt sig för att i stället satsa på "spridning i stort".
Med detta avsågs ett stort antal baser med få flygplan på varje bas och så pass hög
ständig beredskap att flygplanen hann komma upp i luften före ett fientligt anfall
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mot basen. Endast om skydd mot konventionella vapen kunde byggas på ett billigt 
sätt skulle sådana ordnas.

Av de sjuttio baserna skulle #$ vara O-baser för jaktförband och ytterligare tjugo 
var öronmärkta som T-baser. I utgångsläget skulle högst en division finnas på varje 
bas. T-basen Visby skulle utnyttjas endast i undantagsfall. Av jaktbaserna var föl-
jande utbyggda på våren %&'$:

F ' Ljungbyhed (fyra startplatser, nio klargöringsplatser)
F $ Barkarby (berghangar, uppställningsmöjligheter)
F & Säve (berghangar, uppställningsmöjligheter)
F %( Ängelholm (fyra startplatser)
F %% Nyköping (fyra startplatser, nio klargöringsplatser)
F %# Kalmar (uppställningsmöjligheter)
F %) Bråvalla (berghangar, uppställningsmöjligheter)
F %' Söderhamn (uppställningsmöjligheter)
F %* Uppsala (berghangar, uppställningsmöjligheter)
F %$ Tullinge (berghangar, uppställningsmöjligheter)
F #% Kallax (uppställningsmöjligheter)
Fält % Sjöbo (fyra startplatser)
Fält " Everöd (fyra startplatser, nio klargöringsplatser)
Fält %" Tierp (åtta startplatser, nio klargöringsplatser)
Fält )# Heden (åtta startplatser, nio klargöringsplatser)
Fält )! Hultsfred (nio klargöringsplatser)
Fält "# Vidsel (fyra startplatser, nio klargöringsplatser)
Bromma (uppställningsmöjligheter)
Bulltofta (uppställningsmöjligheter)
Torslanda (uppställningsmöjligheter)
Visby (åtta startplatser)#$

Det framkom snart allvarlig kritik mot PUF %&'$. CF %( menade att baserna 
och klargöringstjänsten skulle komma att anpassas uteslutande med hänsyn till ris-
ken för kärnvapenanfall. Konsekvensen blev att samtliga åtta flygplan i beredskap 
tvingades nödstarta vid varje fientlig inflygning. Några nya flygplan kunde därefter 

MiG-15 i Halland
Den 7 november 1957 nödlandade en polsk MiG-15 vid Horred i norra Halland och piloten begärde politisk asyl 
i Sverige. 1949 hade en La-11 landat i Tullinge och nu fick svensk teknisk underrättelsetjänst åter möjlighet att 
i detalj studera ett sovjetiskt jaktflygplan. Flygplanet hade buklandat på en åker, men var i stort sett oskadat. 
Det demonterades och fraktades till Försökscentralen i Malmslätt för noggrann undersökning och när den var 
klar skickades det tillbaka till Polen. Analysen av flygplanets olika system kom sedan att ligga till grund för 
vidareutvecklingen av J 29.27

MiG-15 i Halland
Den 7 november 1957 nödlandade en polsk MiG-15 vid Horred i norra Halland och piloten begärde politisk asyl
i Sverige. 1949 hade en La-11 landat i Tullinge och nu fick svenskteknisk underrättelsetjänst åter möjlighet att
i detalj studera ett sovjetiskt jaktflygplan. Flygplanet hade buklandat på en åker, men vari stort sett oskadat.
Det demonterades och fraktades till Försökscentralen i Malmslätt för noggrann undersökning och när den var
klar skickades det tillbaka till Polen. Analysen av flygplanets olika system kom sedan att ligga till grund för
vidareutvecklingen av 129.2]

mot basen. Endast om skydd mot konventionella vapen kunde byggas på ett billigt
sätt skulle sådana ordnas.

Av de sjuttio baserna skulle 2.8 vara 0-baser för jaktförband och ytterligare tjugo
var öronmärkta som T-baser. I utgångsläget skulle högst en division finnas på varje
bas. T-basen Visby skulle utnyttjas endast i undantagsfall. Av jaktbaserna var föl-
jande utbyggda på våren 1958:

F 5 Ljungbyhed (fyra startplatser, nio klargöringsplatser)
F 8 Barkarby (berghangar, uppställningsmöjligheter)
F 9 Säve (berghangar, uppställningsmöjligheter)
F m Ängelholm (fyra startplatser)
F II Nyköping (fyra startplatser, nio klargöringsplatser)
F 12 Kalmar (uppställningsmöjligheter)
F 13 Bråvalla (berghangar, uppställningsmöjligheter)
F 15 Söderhamn (uppställningsmöjligheter)
F 16 Uppsala (berghangar, uppställningsmöjligheter)
F 18 Tullinge (berghangar, uppställningsmöjligheter)
F 2.1 Kallax (uppställningsmöjligheter)
Fält 1 Sjöbo (fyra startplatser)
Fält 4 Everöd (fyra startplatser, nio klargöringsplatser)
Fält 14 Tierp (åtta startplatser, nio klargöringsplatser)
Fält 32. Heden (åtta startplatser, nio klargöringsplatser)
Pik 37 Hultsfred (nio klargöringsplatser)
Fält 42 Vidsel (fyra startplatser, nio klargöringsplatser)
Bromma (uppställningsmöjligheter)
Bulltofta (uppställningsmöjligheter)
Torslanda (uppställningsmöjligheter)
Visby (åtta startplatser)28

Det framkom snart allvarlig kritik mot PUF 1958. CF To menade att baserna
och klargöringstjänsten skulle komma att anpassas uteslutande med hänsyn till ris-
ken för kärnvapenanfall. Konsekvensen blev att samtliga åtta flygplan i beredskap
tvingades nödstarta vid varje fientlig inflygning. Några nya flygplan kunde därefter
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inte sändas upp för att möta en ny inflygning. Vid klargöring av en division fanns 
i banänden inom ett mycket begränsat område tolv eller tretton ur den flygande 
personalen, tio eller elva ur den tekniska personalen och #" värnpliktiga, åtta krigs-
flygplan, ett par transport- eller sambandsflygplan, sexton rulltankar, åtta pumpag-
gregat, åtta startvagnar, två nedgrävda drivmedelscisterner, ammunition, verktyg, 
med mera, samt materiel och fordon för transporter till och från banänden – helt 
utan vare sig skydd eller skyl. Även om flygplanen skulle hinna starta skulle ett an-
fall orsaka mycket stora förluster.

Klargöring vid banänden skulle innebära att flygplan och flygstyrka under hela 
den ljusa delen av dygnet skulle finnas där så fort de inte var i luften och förarna 
skulle dessutom bli tvungna att sitta i flygplanen hela denna tid, cirka tjugo timmar 
per dygn under sommaren. CF $%:s förslag var att i stället endast en grupp skulle stå 
i hög beredskap i direkt anslutning till startbanan. Divisionens andra grupp skulle 
stå i lägre beredskap på platser vid sidan av fältet.

CF $& instämde. Under fredstida övningar utsattes baserna ofta utan förvarning 
för flyganfall. ”Om detta gäller fred bör det gälla än mer i ett krigsöppningsskede 
innan luftbevakning och stridsledning hunnit komma igång till $%% '.” De flesta 
av E &:s baser var belägna så att fiendeflygplan skulle nå en kustbas på kortare tid 
än klargöringstiden. Han påpekade också att personalen saknade skydd mot väder 
och vind, störande motorljud och jetstrålar under klargöringsarbetet och undrade 
apropå de gropar i marken som markpersonalen skulle gräva som ”skydd” mot kärn-
vapenexplosioner: ”Finnes […] länspumpar att hålla alla atomgropar vattenfria?” 
CE & sammanfattade att i södra Sverige var inte målsättningen att all stationstjänst 
skulle ske på startplatserna godtagbar: ”Riskerna för förintelse äro uppenbara. Den 
psykologiska påverkan på både flygande och markförbandens personal att onödigt 
lång tid vara bundna på den presentbricka en bana är, får icke underskattas och 
måste tagas med vid avgörandet.”&(

Utbyggnad av infrastruktur
Ett krigsutbrott skulle sannolikt komma överraskande och utan längre förvarning 
och man kunde inte räkna med att göra några egentliga kompletteringar av baserna 
när kriget väl hade startat. På en jaktbas för en division behövdes startplatser för två 
grupper vid banan, klargöringsplatser för en grupp samt ett bakre uppställningsom-

Eftersom bastjänsten i stor utsträckning kommer att bedrivas i omedelbar anslutning till bansystemet, bör 
man i princip räkna med, att huvuddelen av i tjänst varande personal och materiel förloras vid kärnvapenan-
fall mot basen oavsett skyddsanordningarnas kvalitet. Skydd inom en bas bör därför tillgodoses genom enkla 
skyddsanordningar, till exempel skyddsgropar […].

Basutredning 1958.30

inte sändas upp för att möta en ny inflygning. Vid klargöring av en division fanns
i banänden inom ett mycket begränsat område tolv eller tretton ur den flygande
personalen, tio eller elva ur den tekniska personalen och 35 värnpliktiga, åtta krigs-
flygplan, ett par transport- eller sambandsflygplan, sexton rulltankar, åtta pumpag-
gregat, åtta startvagnar, två nedgrävda drivmedelscisterner, ammunition, verktyg,
med mera, samt materiel och fordon för transporter till och från banänden — helt
utan vare sig skydd eller skyl. Även om flygplanen skulle hinna starta skulle ett an-
fall orsaka mycket stora förluster.

Klargöring vid banänden skulle innebära att flygplan och flygstyrka under hela
den ljusa delen av dygnet skulle finnas där så fort de inte var i luften och förarna
skulle dessutom bli tvungna att sitta i flygplanen hela denna tid, cirka tjugo timmar
per dygn under sommaren. CF io:s förslag var att i stället endast en grupp skulle stå
i hög beredskap i direkt anslutning till startbanan. Divisionens andra grupp skulle
stå i lägre beredskap på platser vid sidan av fältet.

CF 12 instämde. Under fredstida övningar utsattes baserna ofta utan förvarning
för flyganfall. "Om detta gäller fred bör det gälla än mer i ett krigsöppningsskede
innan luftbevakning och stridsledning hunnit komma igång till mo %." De flesta
av E 2:s baser var belägna så att fiendeflygplan skulle nå en kustbas på kortare tid
än klargöringstiden. Han påpekade också att personalen saknade skydd mot väder
och vind, störande motorljud och jetstrålar under klargöringsarbetet och undrade
apropå de gropar i marken som markpersonalen skulle gräva som "skydd" mot kärn-
vapenexplosioner: "Finnes [. ..] länspumpar att hålla alla atomgropar vattenfria?"
CE 2 sammanfattade att i södra Sverige var inte målsättningen att all stationstjänst
skulle ske på startplatserna godtagbar: "Riskerna för förintelse äro uppenbara. Den
psykologiska påverkan på både flygande och markförbandens personal att onödigt
lång tid vara bundna på den presentbricka en bana är, får icke underskattas och
måste tagas med vid avgörandet."

Utbyggnad av infrastruktur
Ett krigsutbrott skulle sannolikt komma överraskande och utan längre förvarning
och man kunde inte räkna med att göra några egentliga kompletteringar av baserna
när kriget väl hade startat. På en jaktbas för en division behövdes startplatser för två
grupper vid banan, klargöringsplatser för en grupp samt ett bakre uppställningsom-

Eftersom bastjänsten i stor utsträckning kommer att bedrivas i omedelbar anslutning till bansystemet, bör
man i princip räkna med, att huvuddelen av i tjänst varande personal och materiel förloras vid kärnvapenan-
fall mot basen oavsett skyddsanordningarnas kvalitet. Skydd inom en bas bör därförtillgodoses genom enkla
skyddsanordningar, till exempel skyddsgropar [...1.

Basutredning 1958."
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råde. En möjlighet var att bygga alla startplatser i samma banända, den som med-
gav start utåt från svenskt territorium, vilket i E # innebar start söderut. Inom E # 
höjdes också mycket starka röster för att startplatserna, åtminstone för en grupp på 
varje fält, skulle skyddas med startvärn av något slag.$%

Kommandocentraler rekognoscerades för alla baser. Enligt flygstabens anvisning-
ar skulle de placeras relativt nära banan, eftersom de skulle ligga i anslutning till 
klargöringsplatserna. På flottiljerna och på civila flygplatser skulle kommandocen-
traler ordnas i källare under trafikledartornet. Även i detta fall fanns en stark oro 
inom E # för att personalen skulle utsättas för oacceptabla risker. Erfarenheterna 
från övningar hade ju visat att anfall på låg höjd ofta nådde baserna helt överraskan-
de och därmed var det olämpligt att lägga kommandocentralen nära framträdande 
mål på basen. ”Mot atomvapen av medelstyrka synes en kombination av avstånd 
från banan och underjordsskydd kunna ge skydd för personalen i KC. Jag anser det 
nödvändigt att personalen i KC bjudes visst mått av skydd”, skrev CE # och föreslog 
vördsamt att den planerade anska&ningen av baracker för användning som en bil-
ligare typ av kommandocentraler skulle avbrytas. Om baracker ändå måste använ-
das borde de stå minst fem kilometer bort från basen. Det dyrare alternativet i form 
av en bunker under jord några hundra meter ifrån banan var det bästa alternativet.

Skall KC inrymmas i en barack, placerad enligt av CFV anbefallda rikt linjer, visar rekog-
nosceringsresultaten att de lokala möjligheterna till skydd äro ringa vid flertalet av E # 
baser. Den kvalificerade personal som arbetar i KC torde icke kunna prestera en e&ektiv 
ledning av basens verksamhet om den icke tror sig ha en teoretisk chans att överleva ett 

J 33 Venom anska!ades för utrustning av nattjaktflottiljen F 1 i Västerås. Typen ersatte propellerflygplanet 
J 30 Mosquito och radarn övertogs från det tidigare flygplanet. Foto: SFF.

råde. En möjlighet var att bygga alla startplatser i samma banända, den som med-
gav start utåt från svenskt territorium, vilket i E 2 innebar start söderut. Inom E 2
höjdes också mycket starka röster för att startplatserna, åtminstone för en grupp på
varje fält, skulle skyddas med startvärn av något slag.3'

Kommandocentraler rekognoscerades för alla baser. Enligt flygstabens anvisning-
ar skulle de placeras relativt nära banan, eftersom de skulle ligga i anslutning till
klargöringsplatserna. På flottiljerna och på civila flygplatser skulle kommandocen-
traler ordnas i källare under trafikledartornet. Även i detta fall fanns en stark oro
inom E 2 för att personalen skulle utsättas för oacceptabla risker. Erfarenheterna
från övningar hade ju visat att anfall på låg höjd ofta nådde baserna helt överraskan-
de och därmed var det olämpligt att lägga kommandocentralen nära framträdande
mål på basen. "Mot atomvapen av medelstyrka synes en kombination av avstånd
från banan och underjordsskydd kunna ge skydd för personalen i KC. Jag anser det
nödvändigt att personalen i KC bjudes visst mått av skydd", skrev CE 2 och föreslog
vördsamt att den planerade anskaffningen av baracker för användning som en bil-
ligare typ av kommandocentraler skulle avbrytas. Om baracker ändå måste använ-
das borde de stå minst fem kilometer bort från basen. Det dyrare alternativet i form
av en bunker under jord några hundra meter ifrån banan var det bästa alternativet.

Skall KC inrymmas i en barack, placerad enligt av CFV anbefallda riktlinjer, visar rekog-
nosceringsresultaten att de lokala möjligheterna till skydd äro ringa vid flertalet av E 2
baser. Den kvalificerade personal som arbetar i KC torde icke kunna prestera en effektiv
ledning av basens verksamhet om den icke tror sig ha en teoretisk chans att överleva ett

133 Venom anskaffades för utrustning av nattjaktflottiljen F1 i Västerås. Typen ersatte propellerflygplanet
130 Mosquito och radarn övertogs från det tidigare flygplanet. Foto: SF
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fientligt anfall. Möjligheterna till skydd äro av stor moralisk betydelse för personalen ifrå-
ga och därmed för basens funktion i sin helhet."#

Invändningarna hörsammades och efter hand modifierades basplanerna. Sam-
tidigt som skyddet mot kärnvapen fortfarande var primärt skulle nu skyddet mot 
konventionella vapen ges större utrymme. Start- och uppställningsplatser skulle 
skräddarsys efter användning och terräng. Vissa baser pekades ut som jaktbaser 
för O- eller T-basering av en division, andra som jakt- och attackbaser för O- el-
ler T-basering av en jaktdivision och vid behov dessutom T-basering av en attack-
division. De nya planerna upptog sammanlagt $" jaktbaser, varav åtta var jakt- och 
attackbaser.""

Av ekonomiska skäl var ett samarbete mellan civila och militära myndigheter 
önskvärt vid anläggning av nya flygplatser. Från operativ synpunkt ställdes dock 
krav på flygplatsernas läge, bland annat på grund av riskerna för överraskande an-
fall, och dessa krav sammanföll ofta inte med de civila önskemålen. Efter noggranna 
överväganden fastställdes som princip att nya flygbaser inte fick ligga närmare kus-
ten än femtio kilometer. Exempelvis de civila flygplatser som planerades nära Örn-
sköldsvik och Umeå låg så nära kusten att de inte var godtagbara som krigsbaser för 
jaktflyget. Om å andra sidan de utvalda platserna för nya militära baser i Norrland 
– Kubbe och Åmsele – kunde accepteras av de civila myndigheterna var CFV be-
redd till ett samgående."%

Denna hållning skulle snart komma att mjukas upp och jaktrotar skulle längre 
fram baseras på de civila flygplatser som byggdes längs Norrlandskusten. I februa-
ri &'() föreslog CE % att basförbanden vid sex baser på Norrlandskusten skulle ha 
reducerad organisation (ett baskompani om cirka etthundra man), eftersom klar-
göring på dessa baser sannolikt skulle beröra högst en grupp eller en rote i högsta 
beredskap. De baser som avsågs var Kallax, Skellefteå, Umeå, Örnsköldsvik, Sunds-
vall/Härnösand och Söderhamn, samt även Kiruna. Bastroppar för dessa flygplat-
ser kunde avdelas från en militär huvudbas. Idén spred sig och snart diskuterades 
bastroppar även för andra baser."$

Eskaderövningen ”Nattsol”
E %:s eskaderövning ”Nattsol” genomfördes i juni &'$' och hade som främsta syf-
te att öva en krigsorganiserad sektor ÖN " (området kring Boden och Luleå) med 
sektor N " (Jämtland) som motståndarsida. Fem krigsbaser organiserades, av vilka 
fält %) Fällfors och fält %# Vidsel för första gången. &$# flygplan deltog. För sektor 
ÖN " gällde följande förutsättningar: En stormakt hade besatt Nordnorge ned till 
Trondheim och svenskt luftrum i norr hade överflugits enstaka gånger i samband 
med anfallet. I Finland hade flygfälten vid bland annat Uleåborg, Kemi och Rova-
niemi gjorts i ordning för fientliga jetförband och svensk flygspaning hade konsta-
terat livlig landsvägstrafik på vägarna in mot Sverige.

fientligt anfall. Möjligheterna till skydd äro av stor moralisk betydelse för personalen ifrå-
ga och därmed för basens funktion i sin helhet."

Invändningarna hörsammades och efter hand modifierades basplanerna. Sam-
tidigt som skyddet mot kärnvapen fortfarande var primärt skulle nu skyddet mot
konventionella vapen ges större utrymme. Start- och uppställningsplatser skulle
skräddarsys efter användning och terräng. Vissa baser pekades ut som jaktbaser
för 0- eller T-basering av en division, andra som jakt- och attackbaser för 0- el-
ler T-basering av en jaktdivision och vid behov dessutom T-basering av en attack-
division. De nya planerna upptog sammanlagt 53 jaktbaser, varav åtta var jakt- och
attackbaser.;;

Av ekonomiska skäl var ett samarbete mellan civila och militära myndigheter
önskvärt vid anläggning av nya flygplatser. Från operativ synpunkt ställdes dock
krav på flygplatsernas läge, bland annat på grund av riskerna för överraskande an-
fall, och dessa krav sammanföll ofta inte med de civila önskemålen. Efter noggranna
överväganden fastställdes som princip att nya flygbaser inte fick ligga närmare kus-
ten än femtio kilometer. Exempelvis de civila flygplatser som planerades nära Örn-
sköldsvik och Umeå låg så nära kusten att de inte var godtagbara som krigsbaser för
jaktflyget. Om å andra sidan de utvalda platserna för nya militära baser i Norrland
— Kubbe och Amsele — kunde accepteras av de civila myndigheterna var CFV be-
redd till ett samgående.34

Denna hållning skulle snart komma att mjukas upp och jaktrotar skulle längre
fram baseras på de civila flygplatser som byggdes längs Norrlandskusten. I februa-
ri 196o föreslog CE 4 att basförbanden vid sex baser på Norrlandskusten skulle ha
reducerad organisation (ett baskompani om cirka etthundra man), eftersom klar-
göring på dessa baser sannolikt skulle beröra högst en grupp eller en rote i högsta
beredskap. De baser som avsågs var Kallax, Skellefteå, Umeå, Örnsköldsvik, Sunds-
vall/Härnösand och Söderhamn, samt även Kiruna. Bastroppar för dessa flygplat-
ser kunde avdelas från en militär huvudbas. I&n spred sig och snart diskuterades
bastroppar även för andra baser.35

Eskaderövningen "Nattsol"
E 4:s eskaderövning "Nattsol" genomfördes i juni 1959 och hade som främsta syf-
te att öva en krigsorganiserad sektor ÖN 3 (området kring Boden och Luleå) med
sektor N 3 (Jämtland) som motståndarsida. Fem krigsbaser organiserades, av vilka
fält 4o Fällfors och fält 42. Vidsel för första gången. 152. flygplan deltog. För sektor
ÖN 3 gällde följande förutsättningar: En stormakt hade besatt Nordnorge ned till
Trondheim och svenskt luftrum i norr hade överflugits enstaka gånger i samband
med anfallet. I Finland hade flygfälten vid bland annat Uleåborg, Kemi och Rova-
niemi gjorts i ordning för fientliga jetförband och svensk flygspaning hade konsta-
terat livlig landsvägstrafik på vägarna in mot Sverige.
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Tjänsten vid jaktbas
Beredskapstjänsten vid jaktbas bestämmes främst av tillgången på flygförare. Normalt, torde vid dygnet-
runttjänst endast en grupp samtidigt kunna operera. Det kan dock tidvis – i synnerhet innan övergång till 
allvädersjakt ägt rum – bli nödvändigt att operera med mer än en grupp per division. I normalfallet bör 
flygförarna uppdelas på två omgångar, vardera omgången med 6 flygförare tjänstgörande i 12-timmars-
pass. Inom varje omgång bör flygförarna avlösas på lämpligt sätt, så att 4 flygplan ständigt kan be mannas. 
Jaktgruppen klargöres i regel på startplatser i anslutning till startbanan och avses kontinuerligt stå i högsta 
beredskap. Startande flygplan ersätts normalt icke av ”nya” flygplan utan utbytes endast vid skador, tillsyner 
etc. 1–2 reservflygplan ställs dock upp i nära an slutning till startplatserna.

Utformning av jaktbas
Fyra stycken startplatser tillika klargöringsplatser anordnas i relativt nära anslutning till i regel vardera 
banändan (sammanlagt normalt 8 platser). Startplatsområdets läge och ut formning di!erentieras med 
hänsyn till lokala förhål landen. En lämplig avvägning mellan ett för rimliga kostnader uppnåeligt skydd 
mot kon ventionella vapen och hög beredskap efter strävas. Startplatserna maskeras och förses om möjligt 
med värn beroende på det skyl och skydd terrängen kan ge. I princip förses startplatserna med rundkör-
ningsmöjligheter (”kringla”) och placeras något undandraget. Avståndet från startplats till punkt, där fullt 
pådrag kan ske, bestämmes från fall till fall (i regel från några hundra meter upp till högst omkring en kilo-
meter). En gynnsam av vägning eftersträvas därvid mellan den för del i form av förbättrat skydd, som en ök-
ning av detta avstånd kan ge och den nackdel i form av lägre beredskap, som blir följden härav. Den ökning 
av tiden för start från högsta beredskap, som kan godtagas, bestäm mes främst av basens geografiska läge.

Främre uppställningsplatser för 1–2 reservflygplan anordnas i närheten av respektive startplatsområde. 
Omkring 18 bakre uppställningsplatser för övriga flygplan anordnas jml PUF/58. Vid bas där spaningsdivision 
avses utgångsbaseras anordnas härutöver 4 främre uppställ ningsplatser tillika klargöringsplatser i skylande 
terräng 1–3 km från rullbanan eller i anslutning till taxibanan.

Utformning av jakt-attackbas
Förutom startplatser och bakre uppställningsplatser för jaktdivision (spaningsdivision) anordnas 9 främre 
uppställningsplatser tillika klargöringsplatser för attackflygplan i skylande terräng 1–3 km från rullbanan 
eller i anslutning till taxibanan. Flygplansvägarna till främre uppställningsplatser skall medge bogsering av 
fulladdade attackflygplan. Vid baser med uppställningsområde enligt PUF/53 normer utnyttjas detta för 
uppställning av attackdivision.

Användande av berghangarer
Berghangarerna utnyttjas för uppställning av icke operativa flygplan samt för klargöring av 8 operativa flyg-
plan. I berghangar, som är lämpligt belägen i förhållande till start banan, skall jämväl uppställning för bog-
serstart kunna ske.

Från Överarbetning av basutredning 1958, 14 oktober 1959.

Tjänsten vid jaktbas
Beredskapstjänsten vid jaktbas bestämmes främst av tillgången på flygförare. Normalt, torde vid dygnet-
runttjänst endast en grupp samtidigt kunna operera. Det kan dock tidvis — i synnerhet innan övergång till
allvädersjakt ägt rum — bli nödvändigt att operera med mer än en grupp per division. I normalfallet bör
flygförarna uppdelas på två omgångar, vardera omgången med 6 flygförare tjänstgörande i 12-timmars-
pass. Inom varje omgång börflygförarna avlösas på lämpligt sätt, så att 4 flygplan ständigt kan bemannas.
Jaktgruppen klargöres i regel på startplatser i anslutning till startbanan och avses kontinuerligt stå i högsta
beredskap. Startande flygplan ersätts normalt icke av"nya"flygplan utan utbytes endast vid skador, tillsyner
etc. 1-2 reservflygplan ställs dock upp i nära anslutning till startplatserna.

Utformning av jaktbas
Fyra stycken startplatser tillika klargöringsplatser anordnas i relativt nära anslutning till i regel vardera
banändan (sammanlagt normalt 8 platser). Startplatsområdets läge och utformning differentieras med
hänsyn till lokala förhållanden. En lämplig avvägning mellan ett för rimliga kostnader uppnåeligt skydd
mot konventionella vapen och hög beredskap eftersträvas. Startplatserna maskeras och förses om möjligt
med värn beroende på det skyl och skydd terrängen kan ge. I princip förses startplatserna med rundkör-
ningsmöjligheter ("kringla") och placeras något undandraget. Avståndet från startplats till punkt, där fullt
pådrag kan ske, bestämmes från fall till fall (i regel från några hundra meter upp till högst omkring en kilo-
meter). En gynnsam avvägning eftersträvas därvid mellan den fördel i form av förbättrat skydd, som en ök-
ning av detta avstånd kan ge och den nackdel i form av lägre beredskap, som blir följden härav. Den ökning
av tiden för start från högsta beredskap, som kan godtagas, bestämmes främst av basens geografiska läge.

Främre uppställningsplatserför 1-2 reservflygplan anordnas i närheten av respektive startplatsområde.
Omkring 18 bakre uppställningsplatserförövriga flygplan anordnas jml PUF/58.Vid bas därspaningsdivision
avses utgångsbaseras anordnas härutöver 4främre uppställningsplatsertillika klargöringsplatser i skylande
terräng 1-3 km från rullbanan eller i anslutning till taxibanan.

Utformning av jakt-attackbas
Förutom startplatser och bakre uppställningsplatser för jaktdivision (spaningsdivision) anordnas 9 främre
uppställningsplatser tillika klargöringsplatser för attackflygplan i skylande terräng 1-3 km från rullbanan
eller i anslutning till taxibanan. Flygplansvägarna till främre uppställningsplatser skall medge bogsering av
fulladdade attackflygplan. Vid baser med uppställningsområde enligt PUF/53 normer utnyttjas detta för
uppställning av attackdivision.

Användande av berghangarer
Berghangarerna utnyttjas för uppställning av icke operativa flygplan samtför klargöring av 8 operativa flyg-
plan. I berghangar, som är lämpligt belägen i förhållande till startbanan, skall jämväl uppställning för bog-
serstart kunna ske.

Från Överarbetning av basutredning 1958, 14 oktober 1959.
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Beredskap var intagen och sektorstaben ÖN # var grupperad både i luftförsvars-
central N # (Sektion I) och luftförsvarscentral ÖN # (Sektion II). En division, #/F #, 
var baserad på Kallax, $/F % och &/F % på fält #& Heden, $/F $' och #/F $' på fält %( 
Fällfors, och vidare disponerades en attackdivision och en spaningsdivision. För 
sektor N # gällde att en stormakt efter ett par veckors hårda strider hade ockuperat 
övre Norrland och hade baserat jakt- och spaningsförband på fält #&, %(, %& och på 
Kallax. De flygförband som disponerades var $/F ", &/F $( och #/F $& på Frösön, 
&/F $) på Uppsala och &/F $* på fält &* Gunnarn, samt två attackdivisioner och en 
spaningsdivision. Prov gjordes med att ha en jaktgrupp baserad på Kallax för att 
upprätthålla beredskap med gående motorer. En av slutsatserna från övningen var 
att stridsledningsorganisationen måste förbättras.#)

Från och med den $ januari $"'" hade alla tre divisionerna vid F $' sin utgångs-
basering i norra Sverige, medan två av F #:s divisioner baserades i E & och en i E # 
(Kungsängen).#! Från den $ januari $")( var hela F # baserat inom E & (sannolikt på 
baserna Kalmar, Hultsfred och Ronneby).#* Detta innebar att den kvantitetsmässiga 
utjämning mellan E & och E # som förutsattes när omorganisationen av eskadrarna 
skedde $"'! hade genomförts fullt ut. Eftersom F $' överförts till E % hade därige-
nom jaktförsvaret av övre Norrland förstärkts. I E & skulle F $! ha tillkommit som 
ny nattjaktflottilj, men på grund av ändrade planer ströks denna ombeväpning och 
eftersom F # inte heller, som planerat, omvandlades till attackflottilj blev den flot-
tiljen i stället flyttad från E # till E &. Därmed disponerade E & och E # fyra jaktflot-
tiljer med tolv divisioner vardera, och två flottiljer med sex divisioner tillhörde E %. 
Utöver detta fanns F $ med tre divisioner allvädersjakt.

En av de idéer som föddes med syfte att öka jaktförsvarets e+ektivitet i södra 
Sverige innebar att ett antal J &"F skulle tilldelas F $&. Flygstaben beslutade att $% 
flygplan skulle överföras dit, med detta beslut upphävdes snart och flygplanen till-
delades istället F $) sommaren $"'". Divisionen #/F $) mobiliserade därefter med 
J &"F.#"

Omskolning till Lansen
På F $ kunde man på grund av diverse problem med J ## och pågående omskolning 
till J #&B Lansen tills vidare inte mobilisera mer än två av sina divisioner. I mars $")( 
kunde F $ mobilisera $/F $ med J ## och &/F $ med J #&B. #/F $ flög med J #&B men 
kunde på grund av brist på sikten inte ingå i krigsorganisationen, men från oktober 
mobiliserade F $ tre reducerade divisioner J #&B med endast åtta flygplan vardera. 
Orsaken var nu brist på navigatörer.%(

J #& var tyngre än föregångaren och krävde längre startsträcka, vilket ökade risken 
för haverier på grund av att banorna på baserna var väl korta. I mörker och nedsatt 
sikt på grund av regn samt nedsatt bromsverkan bedömdes denna risk vara påtaglig. 
Några haverier hade ännu inte skett, men i samband med övningar hade utslitna 
bromsar noterats och i krig fanns anledning att räkna med landningar med sämre 

Beredskap var intagen och sektorstaben ÖN 3 var grupperad både i luftförsvars-
central N 3 (Sektion I) och luftförsvarscentral ÖN 3 (Sektion II). En division, 3/F 3,
var baserad på Kallax, 1/F 4 och 2/F 4 på fät 32 Heden, 1/F 15 och 3/F 15 på fät 4o
Fällfors, och vidare disponerades en attackdivision och en spaningsdivision. För
sektor N 3 gällde att en stormakt efter ett par veckors hårda strider hade ockuperat
övre Norrland och hade baserat jakt- och spaningsförband på fält 32, 4o, 42 och på
Kallax. De flygförband som disponerades var 1/F 9, 2/F 10 och 3/F 12 på Frösön,
2/F 16 på Uppsala och 2/F 18 på fält 28 Gunnarn, samt två attackdivisioner och en
spaningsdivision. Prov gjordes med att ha en jaktgrupp baserad på Kallax för att
upprätthålla beredskap med gående motorer. En av slutsatserna från övningen var
att stridsledningsorganisationen måste förbättras.36

Från och med den I januari 1959 hade alla tre divisionerna vid F 15 sin utgångs-
basering i norra Sverige, medan två av F 3:s divisioner baserades i E 2 och en i E 3
(Kungsängen).37 Från den 1 januari 1960 var hela F 3 baserat inom E 2 (sannolikt på
baserna Kalmar, Hultsfred och Ronneby).38 Detta innebar att den kvantitetsmässiga
utjämning mellan E 2. och E 3 som förutsattes när omorganisationen av eskadrarna
skedde 1957 hade genomförts fullt ut. Eftersom F 15 överförts till E 4 hade därige-
nom jaktförsvaret av övre Norrland förstärkts. I E 2. skulle F 17 ha tillkommit som
ny nattjaktflottilj, men på grund av ändrade planer ströks denna ombeväpning och
eftersom F 3 inte heller, som planerat, omvandlades till attackflottilj blev den flot-
tiljen i stället flyttad från E 3 till E 2. Därmed disponerade E 2 och E 3 fyra jaktflot-
tiljer med tolv divisioner vardera, och två flottiljer med sex divisioner tillhörde E 4.
Utöver detta fanns F 1 med tre divisioner allvädersjakt.

En av de ideer som föddes med syfte att öka jaktförsvarets effektivitet i södra
Sverige innebar att ett antal J 29F skulle tilldelas F 12. Flygstaben beslutade att 14
flygplan skulle överföras dit, med detta beslut upphävdes snart och flygplanen till-
delades istället F 16 sommaren 1959. Divisionen 3/F 16 mobiliserade därefter med
J 29E39

Omskolning till Lansen
På F 1 kunde man på grund av diverse problem med J 33 och pågående omskolning
till J 32B Lansen tills vidare inte mobilisera mer än två av sina divisioner. I mars 1960
kunde F 1 mobilisera 1/F 1 med J 33 och 2/F I med J 32B. 3/F I flög med J 32B men
kunde på grund av brist på sikten inte ingå i krigsorganisationen, men från oktober
mobiliserade F 1 tre reducerade divisioner J 32B med endast åtta flygplan vardera.
Orsaken var nu brist på navigatörer.4°

J 32 var tyngre än föregångaren och krävde längre startsträcka, vilket ökade risken
för haverier på grund av att banorna på baserna var väl korta. I mörker och nedsatt
sikt på grund av regn samt nedsatt bromsverkan bedömdes denna risk vara påtaglig.
Några haverier hade ännu inte skett, men i samband med övningar hade utslitna
bromsar noterats och i krig fanns anledning att räkna med landningar med sämre
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precision. CF # ville därför ändra F # utgångsbasering, trots de fördelar som berg-
hangarer erbjöd för skydd under dagtid, till baser med längre banor.$#

Tillgängligt antal besättningar och tillgänglig utbildningstid räckte inte för att 
utnyttja J %&B i full omfattning både som nattjaktplan och som allvädersjaktplan 
dygnet runt. Beslut behövdes därför om hur flygplanet bäst skulle utnyttjas och vil-
ket beväpningsalternativ som skulle vara huvudalternativ. Om man exempelvis sat-
sade på enbart nattjakt försvann möjligheten till insats i moln och främst inom E & 
skulle detta vara en nackdel, eftersom man hade J &' som dagjaktflygplan. Eftersom 
fienden kunde förväntas komma att utnyttja mörker och dåligt väder som skydd, 
och eftersom det svenska jaktförsvaret huvudsakligen bestod av dagjakt, borde J %&B 
främst sättas in under mörker, samt dagtid i begränsad omfattning på hög höjd och 
i moln. Aktuella beväpningsalternativ var fyra RB &$, vilket gav stor slagkraft och 
gott skydd, men små möjligheter att verka i moln, och två RB &$ och %! jaktraketer 
som möjliggjorde anfall under alla siktförhållanden, men innebar nedsatt slagkraft 
i god sikt. Huvudbeväpningsalternativ skulle kunna bli det sistnämnda – när väl 
jaktraketinstallationen hade genomförts.$&

J %&B var efterlängtad inom E &. För att ha någon chans att med J &' verka mot 

Trots brister i flygplanets radarutrustning, vilka till en del kunde avhjälpas med ett speciellt IR-sikte, fanns 
J 33 Venom kvar i krigsorganisationen till 1960. Foto: SFF.

Från och med den 1 januari 1959 ersattes benämningarna ”dagjaktdivisioner” och ”nattjaktdivisioner” med 
”jaktdivisioner”. I och med att de nya typerna J 32 och J 35 kom i tjänst, båda utrustade med radar, blev alla 
jaktdivisioner allvädersjaktdivisioner.$%

Trots brister i flygplanets radarutrustning, vilka till en del kunde avhjälpas med ett speciellt IR-sikte, fanns
133 Venom kvar i krigsorganisationen till 1960. Foto: SFF

precision. CF r ville därför ändra F r utgångsbasering, trots de fördelar som berg-
hangarer erbjöd för skydd under dagtid, till baser med längre banor.ffl

Tillgängligt antal besättningar och tillgänglig utbildningstid räckte inte för att
utnyttja J 32B i full omfattning både som nattjaktplan och som allvädersjaktplan
dygnet runt. Beslut behövdes därför om hur flygplanet bäst skulle utnyttjas och vil-
ket beväpningsalternativ som skulle vara huvudalternativ. Om man exempelvis sat-
sade på enbart nattjakt försvann möjligheten till insats i moln och främst inom E 2
skulle detta vara en nackdel, eftersom man hade J 29 som dagjaktflygplan. Eftersom
fienden kunde förväntas komma att utnyttja mörker och dåligt väder som skydd,
och eftersom det svenska jaktförsvaret huvudsakligen bestod av dagjakt, borde J 32B
främst sättas in under mörker, samt dagtid i begränsad omfattning på hög höjd och
i moln. Aktuella beväpningsalternativ var fyra RB 24, vilket gav stor slagkraft och
gott skydd, men små möjligheter att verka i moln, och två RB 24 och 38 jaktraketer
som möjliggjorde anfall under alla siktförhållanden, men innebar nedsatt slagkraft
i god sikt. Huvudbeväpningsalternativ skulle kunna bli det sistnämnda — när väl
jaktraketinstallationen hade genomförts.4z

J 32B var efterlängtad inom E 2. För att ha någon chans att med J n  verka mot

Från och med den 1 januari 1959 ersattes benämningarna "dagjaktdivisioner"och "nattjaktdivisioner" med
"jaktdivisioner I och med att de nya typerna 132 och 135 kom i tjänst, båda utrustade med radar, blev alla
jaktdivisioner allvädersjaktdivisioner.43
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Il-#! och Tu-"$ räknade man med att sätta in minst en fyrgrupp mot varje fiende-
flygplan. Detsamma gällde vid insats med jaktraketer och beredskapen i utgångslä-
get måste av denna anledning utökas från en till två grupper per division i högsta 
beredskap. Med fyra jaktrobotar förväntades en ensam J %#B däremot kunna ned-
kämpa en Tu-"$, sannolikt två, och därför skulle typen kunna startas enskilt. Mot 
Il-#! kunde även automatkanonen vara e&ektiv.''

Vid ett flertal beredskapsövningar och inspektioner hade konstaterats att flyg-
plansläget inte var tillfredsställande vid F ! och F "! och CE % rapporterade till CFV 
att orsaken var J %'-materielens undermåliga kvalitet. Under "()( hade i medeltal 
endast '% procent av flygplanen varit i flygdugligt skick. Antalet flygplan räckte i 
mars "($* endast till sju per division och det sammanlagda antalet mobiliserings-
bara J %'-divisioner måste minskas från sex till fem. Det totala antalet flygplan sjönk 
från "*( i januari "()! till (! i januari "($* och med samma haverifrekvens måste 
antalet krigsdivisioner reduceras till fyra "($". Detta ansågs vara allvarligt, eftersom 
det sammanföll med den nedgång i beredskapen som omskolningen till J %) skulle 
komma att utgöra.') Det blev F ! som med hänsyn till personal- och materielläge 
fick ta konsekvenserna av detta och endast mobiliserade två divisioner från och med 
maj "($*.'$

Prov genomförda "($* med skjutning med automatkanon mot vingmål på ( *** 
meters höjd visade att det för en förare i J %' var mycket svårt att trä&a ett sådant mål 
i jaktkurva. Huvudorsaken var den mycket kraftiga ”dumpning” som J %' utsattes 
för vid skjutning på hög höjd. Trä& uppnåddes endast vid avstånd under fyrahund-
ra meter och rakt bakifrån. ”Flygförarna har i allmänhet den uppfattningen, att det 

Från Storbritannien anska!ades vid mitten av 1950-talet 120 Hawker Hunter, i Sverige betecknad J 34, för 
försvar av Stockholmsområdet. Foto: SFF.

11-28 och Tu-i6 räknade man med att sätta in minst en fyrgrupp mot varje fiende-
flygplan. Detsamma gällde vid insats med jaktraketer och beredskapen i utgångslä-
get måste av denna anledning utökas från en till två grupper per division i högsta
beredskap. Med fyra jaktrobotar förväntades en ensam J 32B däremot kunna ned-
kämpa en Tu-i6, sannolikt två, och därför skulle typen kunna startas enskilt. Mot
11-28 kunde även automatkanonen vara effektiv."

Vid ett flertal beredskapsövningar och inspektioner hade konstaterats att flyg-
plansläget inte var tillfredsställande vid F 8 och F 18 och CE 3 rapporterade till CFV
att orsaken var J 34-materielens undermåliga kvalitet. Under 1959 hade i medeltal
endast 43 procent av flygplanen varit i flygdugligt skick. Antalet flygplan räckte i
mars 1960 endast till sju per division och det sammanlagda antalet mobiliserings-
bara J 34-divisioner måste minskas från sex till fem. Det totala antalet flygplan sjönk
från 109 i januari 1958 till 98 i januari 1960 och med samma haverifrekvens måste
antalet krigsdivisioner reduceras till fyra 1961. Detta ansågs vara allvarligt, eftersom
det sammanföll med den nedgång i beredskapen som omskolningen till J 35 skulle
komma att utgöra.45 Det blev F 8 som med hänsyn till personal- och materielläge
fick ta konsekvenserna av detta och endast mobiliserade två divisioner från och med
maj 1960.46

Prov genomförda 1960 med skjutning med automatkanon mot vingmål på 9 000
meters höjd visade att det för en förare i J 34 var mycket svårt att träffa ett sådant mål
i jaktkurva. Huvudorsaken var den mycket kraftiga "dumpning" som J 34 utsattes
för vid skjutning på hög höjd. Träff uppnåddes endast vid avstånd under fyrahund-
ra meter och rakt bakifrån. "Flygförarna har i allmänhet den uppfattningen, att det

Från Storbritannien anskaffades vid mitten av 1950-talet 120 Hawker Hunter, i Sverige betecknad 134, for
försvar av Stockholmsområdet. Foto: SFF.
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med J #$ är nästan omöjligt att med automatkanon trä%a ett mål i luften annat än 
rakt bakifrån och på nära håll. Dessa förhållanden är mycket allvarliga […].”$&

Vid en kontroll av flygplansläget vid vissa flottiljer den ' oktober '()* framkom 
att av F ':s +( stycken J #"B var då endast sju fullt stridsdugliga och "# begränsat 
stridsdugliga. Vid F ! var "& av $" J #$ stridsdugliga och vid F '! "! av ++ stycken 
J #$. F '# hade börjat få sina nya J #+ Draken, men inget av de ,orton nya flygpla-
nen var stridsdugligt och endast sexton av J "(-flygplanen. Vid F ') var läget bättre: 
+) J "(A och ,orton J "(F var omedelbart insatsklara.$!

Minskad organisation 
Enligt riksdagsbeslut '(+! skulle jaktdivisionerna '/F !, '/F '+ och "/F '+ från och 
med den ' januari '()' utgå ur organisationen och en ytterligare minskning med 
två divisioner skulle ske i samband med nedläggning av två fredsförband. Samtidigt 
skulle en division flyttas från F '" till F "'.$(

Sammantaget skulle förändringarna innebära att det totala antalet jaktdivisioner 
minskade från ## till #" stycken '()* och vidare till "! stycken '()'. De flottiljer som 
skulle försvinna som jaktflottiljer var F ! Barkarby, som drogs in, och F '+ Söder-
hamn, som omvandlades till attackflottilj. Minskningen av krigsorganisationen med 
två flottiljer innebar att sex divisioner försvann, det vill säga en mer än beslutat, och 
för att kompensera för indragningen av F !:s sista division våren '()" föreslog CFV 
i en skrivelse till Konungen redan i november '(+! att en jaktdivision skulle sättas 
upp med förare och flygplan ur F "* i Uppsala. Denna division skulle tillkomma 
i krigsorganisationen samtidigt som F !-divisionen försvann. Riksdagen beslutade 
efter tillstyrkan från Försvarsdepartementet i enlighet med förslaget.+*

Den ' januari '()' utgick '/F ! ur organisationen, men då hade, som redan 
nämnts, flygning vid denna division redan upphört på grund av brist på flygplan. 
"/F ! drogs in den ' oktober samma år och #/F ! den ' maj '()". '/F '+ och "/F '+ 
försvann som jaktdivisioner den ' januari '()' och #/F '+ utgick den '+ juli samma 
år. Den F '"-division som skulle flyttas från Kalmar till F "' i Luleå var #/F '" och 
divisionen återuppstod som '/F "' den ' oktober '()', men omnumrerades snart till 
"/F "', eftersom spaningsdivisionen på F "' sedan tidigare kallades '/F "'.+'

Att F ! lades ned innebar inte att Barkarby försvann som krigsbas. Stockholms-
området skulle bli ett primärmål vid krig mot Sverige och för J #+, som just började 
ersätta J "(, krävdes en långt framskjuten basering för att anflygande bombplan på 
hög höjd skulle kunna anfallas innan de nådde sina mål i Sverige. Berghangaren på 
Barkarbybasen, som antogs ge ett gott skydd mot konventionella vapen och åtmins-
tone ett visst skydd mot kärnvapen, rymde två divisioner. Att ordna spridd base-
ring i Stockholmsområdet var svårt och om Barkarby inte fick användas fordrades 
en helt ny bas i området. Det fanns alltså starka operativa krav på att ha basen kvar 
som krigsbas, samt att flygvapnet också skulle få öva där.+"

Den ' januari '()" tillkom i krigsorganisationen den nya jaktdivisionen $/F '). 

med J 34 är nästan omöjligt att med automatkanon träffa ett mål i luften annat än
rakt bakifrån och på nära håll. Dessa förhållanden är mycket allvarliga [...]."47

Vid en kontroll av flygplansläget vid vissa flottiljer den 1 oktober 196o framkom
att av F i:s 59 stycken J 32B var då endast sju fullt stridsdugliga och 23 begränsat
stridsdugliga. Vid F 8 var 27 av 42 J 34 stridsdugliga och vid F 18 28 av 55 stycken
J 34. F 13 hade börjat få sina nya J 35 Draken, men inget av de fjorton nya flygpla-
nen var stridsdugligt och endast sexton av J 29-flygplanen. Vid F 16 var läget bättre:
56 J 29A och fjorton J 29F var omedelbart insatsklara.48

Minskad organisation
Enligt riksdagsbeslut 1958 skulle jaktdivisionerna i/F 8, 1/F 15 och 2/F 15 från och
med den 1 januari 1961 utgå ur organisationen och en ytterligare minskning med
två divisioner skulle ske i samband med nedläggning av två fredsförband. Samtidigt
skulle en division flyttas från F 12 till F 21.49

Sammantaget skulle förändringarna innebära att det totala antalet jaktdivisioner
minskade från 33 till 32. stycken 196o och vidare till 28 stycken 1961. De flottiljer som
skulle försvinna som jaktflottiljer var F 8 Barkarby, som drogs in, och F 15 Söder-
hamn, som omvandlades till attackflottilj. Minskningen av krigsorganisationen med
två flottiljer innebar att sex divisioner försvann, det vill säga en mer än beslutat, och
för att kompensera för indragningen av F 8:s sista division våren 1962 föreslog CFV
i en skrivelse till Konungen redan i november 1958 att en jaktdivision skulle sättas
upp med förare och flygplan ur F 20 i Uppsala. Denna division skulle tillkomma
i krigsorganisationen samtidigt som F 8-divisionen försvann. Riksdagen beslutade
efter tillstyrkan från Försvarsdepartementet i enlighet med förslagets°

Den 1 januari 1961 utgick i/F 8 ur organisationen, men då hade, som redan
nämnts, flygning vid denna division redan upphört på grund av brist på flygplan.
2/F 8 drogs in den 1 oktober samma år och 3/F 8 den I maj 1962. 1/F 15 och 2/F 15
försvann som jaktdivisioner den 1 januari 1961 och 3/F 15 utgick den is juli samma
år. Den F 12-division som skulle flyttas från Kalmar till F 21 i Luleå var 3/F 12 och
divisionen återuppstod som 1/F 21 den 1 oktober 1961, men omnumrerades snart till
2/F 21, eftersom spaningsdivisionen på F 21 sedan tidigare kallades 1/F 21."

Att F 8 lades ned innebar inte att Barkarby försvann som krigsbas. Stockholms-
området skulle bli ett primärmål vid krig mot Sverige och för J 35, som just började
ersätta J 29, krävdes en långt framskjuten basering för att anflygande bombplan på
hög höjd skulle kunna anfallas innan de nådde sina mål i Sverige. Berghangaren på
Barkarbybasen, som antogs ge ett gott skydd mot konventionella vapen och åtmins-
tone ett visst skydd mot kärnvapen, rymde två divisioner. Att ordna spridd base-
ring i Stockholmsområdet var svårt och om Barkarby inte fick användas fordrades
en helt ny bas i området. Det fanns alltså starka operativa krav på att ha basen kvar
som krigsbas, samt att flygvapnet också skulle få öva där.52

Den I januari 1962 tillkom i krigsorganisationen den nya jaktdivisionen 4/F 16.
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Vid den krigsplacerades lärare på F #$ som divisions- och gruppchefer, och som 
flygförare placerades jaktutbildade elever. Med början i juli %&'% hade till F %'/F #$ 
för den nya divisionens räkning överförts arton J #&F från F %( och sex från F &.("

E ":s utgångsgruppering från januari %&'% innebar följande förändringar jämfört 
med tidigare. Den F %-division som hade baserats på Barkarby flyttades till Arlanda 
och den F !-division som funnits på Arlanda utgick ur organisationen. En F %"-di-
vision hade redan tidigare flyttats ut från Bråvalla till Norrköpings civila flygplats 
Kungsängen och i maj %&'% flyttade flottiljens division på Malmen till Nyköping. 
Samtidigt flyttades den F %!-division som tidigare hade baserats på Nyköping till 
Barkarby. F %':s fyra divisioner baserades efter några omflyttningar på Uppsala, fält 
%) Tierp, fält () Gimo och Söderhamn. Under en kort period disponerade E " även 
en division från F & som då baserades på Malmen.()

Hotbilden
Ett så kallat underrättelsespel som genomfördes inom E # i maj %&'% ger en intres-
sant bild av det hot man då föreställde sig. Enligt spelets förutsättningar hade ”Stor-
makten” (läs: Sovjetunionen) tio divisioner stående i Finland. I Östtyskland och 
Polen hade omfattande omgrupperingar ägt rum och förstärkningar anlänt österi-
från, samtidigt som betydande förband grupperats vid kusten. Små och medelsto-
ra fartyg samlades i östersjöhamnarna och enligt obekräftade uppgiften hade även 
landstigningsbåtar samlats. Omfattande nybyggnad av landstigningsfartyg hade 
dessutom pågått sedan årsskiftet. Flygstridskrafterna förstärktes i Finland, Balti-
kum, Polen och Östtyskland och flygbaserna byggdes ut. I Finland hade MiG-%* 
och MiG-%& baserats och i Baltikum fanns Il-#! och en ny typ av jaktplan.

J 34 Hunter var ett omtyckt flygplan, men 1960 var man tvungen att minska antalet divisioner i krigsorgani-
sationen från sex till fem på grund av bristande materielkvalitet. Foto: SFF.

- -

J 34 Hunter var ett omtyckt flygplan, men 1960 var man tvungen att minska antalet divisioner i krigsorgani-
sationen från sex till fem på grund av bristande materielkvalitet. Foto: SEE

Vid den krigsplacerades lärare på F 20 som divisions- och gruppchefer, och som
flygförare placerades jaktutbildade elever. Med början i juli 1961 hade till F 16/F 20
för den nya divisionens räkning överförts arton J 29F från F 15 och sex från F 9.53

E 3:s utgångsgruppering från januari 1961 innebar följande förändringar jämfört
med tidigare. Den F I-division som hade baserats på Barkarby flyttades till Arlanda
och den F 8-division som funnits på Arlanda utgick ur organisationen. En F i3-di-
vision hade redan tidigare flyttats ut från Bråvalla till Norrköpings civila flygplats
Kungsängen och i maj 1961 flyttade flottiljens division på Malmen till Nyköping.
Samtidigt flyttades den F i8-division som tidigare hade baserats på Nyköping till
Barkarby. F 16:s fyra divisioner baserades efter några omflyttningar på Uppsala, fält
14 Tierp, fåk 54 Gimo och Söderhamn. Under en kort period disponerade E 3 även
en division från F 9 som då baserades på Malmen.54

Hotbilden
Ett så kallat underrättelsespel som genomfördes inom E 2 i maj 1961 ger en intres-
sant bild av det hot man då föreställde sig. Enligt spelets förutsättningar hade "Stor-
makten" (läs: Sovjetunionen) tio divisioner stående i Finland. I Östtyskland och
Polen hade omfattande omgrupperingar ägt rum och förstärkningar anlänt österi-
från, samtidigt som betydande förband grupperats vid kusten. Små och medelsto-
ra fartyg samlades i östersjöhamnarna och enligt obekräftade uppgiften hade även
landstigningsbåtar samlats Omfattande nybyggnad av landstigningsfartyg hade
dessutom pågått sedan årsskiftet. Flygstridskrafterna förstärktes i Finland, Balti-
kum, Polen och Östtyskland och flygbaserna byggdes ut. I Finland hade MiG-17
och MiG-I9 baserats och i Baltikum fanns 11-28 och en ny typ av jaktplan.
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Östersjömarinens flyg hade förstärkts med två regementen Il-#! och vid Szczecin 
(Stettin) och Bydgoszcz (Bromberg) hade stora helikopterförband iakttagits. ”Stor-
maktens” flygstyrkor i Baltikum, Polen och Östtyskland, de lokala flygvapnen oräk-
nade, beräknades till omkring fyratusen flygplan och helikoptrar, av vilka hälften 
var jakt- eller jaktattackplan och en $ärdedel attack- eller bombplan. Vidare hade 
nya robotbatterier och radarstationer konstaterats.

Medan det som uppenbart var Sovjetunionen nu kallas ”Stormakten”, kallas den 
andra sidan intressant nog för ”Väst”. En intensiv förstärkning av ”Västs” flygstrids-
krafter pågick och bland annat hade fem flottiljer B-%# och en flottilj B-%! anlänt till 
Frankrike och Storbritannien. Kriget började den &! maj med att ”Stormaktens” flyg 
inledde en omfattande bekämpning med kärnvapen av hamnar, flygbaser, krigsin-
dustri och kommunikationscentra i Västeuropa och USA, samtidigt som en markof-
fensiv i Tyskland och attacker med ubåtar startade. ”Väst” svarade omedelbart, men 
drog sig tillbaka mot Nederländerna och Danmark. Den &' maj tog ”Stormakten” 
Bornholm genom luftinvasion och från #& maj gick man till anfall mot Danmark, 
bland annat med hjälp av helikoptrar och sjöinvasion med huvudsakligen fiskefar-
tyg och äldre typer av landstigningsbåtar. Redan på krigets första dag hade ”Stor-
makten” även gått in i norra Norge.

I Sverige utlöstes beredskapslarm samma dag som kriget startade och när ”Stor-
maktens” flyg flera gånger hade korsat svenskt område på hög höjd anfölls det av 
svenskt jaktflyg. Krav bland annat på att svenska baser skulle ställas till förfogande 
avvisades den &' maj och dagen därpå följde flyg- och robotanfall först mot radar-
stationer och sedan flygbaser, marinbaser och kommunikationscentra. Bland an-

Allvädersjaktplanet J 32B Lansen levererades till flottiljerna F 1 i Västerås och F 12 i Kalmar 1959–1960.  
Klargöring av ett flygplan från F 12, möjligen på krigsbasen Uråsa. Foto: SFF.

Östersjömarinens flyg hade förstärkts med två regementen Il-z8 och vid Szczecin
(Stettin) och Bydgoszcz (Bromberg) hade stora helikopterförband iakttagits. "Stor-
maktens" flygstyrkor i Baltikum, Polen och Östtyskland, de lokala flygvapnen oräk-
nade, beräknades till omkring fyratusen flygplan och helikoptrar, av vilka hälften
var jakt- eller jaktattackplan och en fjärdedel attack- eller bombplan. Vidare hade
nya robotbatterier och radarstationer konstaterats.

Medan det som uppenbart var Sovjetunionen nu kallas "Stormakten", kallas den
andra sidan intressant nog för "Väst". En intensiv förstärkning av "Västs" flygstrids-
krafter pågick och bland annat hade fem flottiljer B-5z och en flottilj B-58 anlänt till
Frankrike och Storbritannien. Kriget började den 18 maj med att "Stormaktens" flyg
inledde en omfattande bekämpning med kärnvapen av hamnar, flygbaser, krigsin-
dustri och kommunikationscentra i Västeuropa och USA, samtidigt som en markof-
fensiv i Tyskland och attacker med ubåtar startade. "Väst" svarade omedelbart, men
drog sig tillbaka mot Nederländerna och Danmark. Den 19 maj tog "Stormakten"
Bornholm genom luftinvasion och från 21 maj gick man till anfall mot Danmark,
bland annat med hjälp av helikoptrar och sjöinvasion med huvudsakligen fiskefar-
tyg och äldre typer av landstigningsbåtar. Redan på krigets första dag hade "Stor-
makten" även gått in i norra Norge.

I Sverige utlöstes beredskapslarm samma dag som kriget startade och när "Stor-
maktens" flyg flera gånger hade korsat svenskt område på hög höjd anfölls det av
svenskt jaktflyg. Krav bland annat på att svenska baser skulle ställas till förfogande
avvisades den 19 maj och dagen därpå följde flyg- och robotanfall först mot radar-
stationer och sedan flygbaser, marinbaser och kommunikationscentra. Bland an-

Allvädersjaktplanet .132B Lansen levererades till flottiljerna F 1 i Västerås och F 12 i Kalmar 1959-1960.
Klargöring av ett flygplan från F 12, möjligen på krigsbasen Uråsa. Foto: SEE
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nat sattes kärnvapen in mot flygbaserna Sjöbo, Ljungbyhed, Ängelholm, Ronneby 
och Kalmar samt mot tätorterna Karlskrona, Nässjö, Hässleholm och Kristianstad. 
Samma dag anföll ”Stormakten” över gränsen mot Finland.

De flygplanstyper som sattes in mot Sverige var i norr Il-#! och MiG-$%, och i 
mellersta och södra Sverige Tu-$& på hög höjd med eskort av MiG-$% och MiG-
$'PM, Il-#!, MiG-$% och MiG-$' på låg höjd, samt MiG-$%, MiG-$' och MiG-#$ i 
jaktsvep, de två senare beväpnade med jaktrobotar. Anfallen kom med en frekvens 
av mellan etthundra och tvåhundra företag per dygn. Det svenska flyget var färdig-
mobiliserat och utgångsgrupperat enligt gällande planer och omfattande utbygg-
nadsarbeten hade hunnits med. Bland annat hade uppställningsområden och en 
provisorisk reservstartbana vid samtliga baser iordningställts. Den #( maj, alltså ef-
ter ungefär en veckas strider, hade (" procent av det svenska jaktflyget gått förlorat 
och cirka trehundra fiendeflygplan hade skjutits ned.

I spelförutsättningarna finns en lång och detaljerad lista över vilka skador varje 
radarstation och flygbas hade åsamkats och i princip alla baser var skadade. Upp-
gifterna om Ljungbyhed kan tas som exempel: tre tiokilotonsatombomber, luftde-
tonation, nollpunkten ovanför fältet, basen tills vidare oanvändbar, trettio procent 
av jaktplanen och fyrtio procent av spaningsplanen förstörda. Spaningsdivisionen 
var överförd till Hagshult och jaktdivisionen till Halmstad. För Kalmar anges: två 
trettio kilotonsatombomber, markdetonation, basen totalförstörd, uppställningsom-
rådet intakt, fyrtio procent av flygplanen utslagna, verksamhet från reservstartbana 

I början av 1960-talet överfördes ett antal J 34 Hunter till F 9 för jaktförsvar av Göteborgsområdet och  
västkusten, och även på F 10 fanns under några år en division J 34. Foto: SFF.

Jam .~111fflilee--

I början av 1960-talet överfördes ett antal J 34 Hunter till F 9 för jaktförsvar av Göteborgsområdet och
västkusten, och även på F 10 fanns under några år en division J 34. Foto: SEE

nat sattes kärnvapen in mot flygbaserna Sjöbo, Ljungbyhed, Ängelholm, Ronneby
och Kalmar samt mot tätorterna Karlskrona, Nässjö, Hässleholm och Kristianstad.
Samma dag anföll "Stormakten" över gränsen mot Finland.

De flygplanstyper som sattes in mot Sverige var i norr 11-28 och MiG-17, och i
mellersta och södra Sverige Tu-i6 på hög höjd med eskort av MiG-17 och MiG-
I9PM, 11-28, MiG-17 och MiG-I9 på låg höjd, samt MiG-17, MiG-I9 och MiG-21 i
jaktsvep, de två senare beväpnade med jaktrobotar. Anfallen kom med en frekvens
av mellan etthundra och tvåhundra företag per dygn. Det svenska flyget var fårdig-
mobiliserat och utgångsgrupperat enligt gällande planer och omfattande utbygg-
nadsarbeten hade hunnits med. Bland annat hade uppställningsområden och en
provisorisk reservstartbana vid samtliga baser iordningställts. Den 24 maj, alltså ef-
ter ungefär en veckas strider, hade 45 procent av det svenska jaktflyget gått förlorat
och cirka trehundra fiendeflygplan hade skjutits ned.

I spelförutsättningarna finns en lång och detaljerad lista över vilka skador varje
radarstation och flygbas hade åsamkats och i princip alla baser var skadade. Upp-
gifterna om Ljungbyhed kan tas som exempel: tre tiokilotonsatombomber, luftde-
tonation, nollpunkten ovanför fältet, basen tills vidare oanvändbar, trettio procent
av jaktplanen och fyrtio procent av spaningsplanen förstörda. Spaningsdivisionen
var överförd till Hagshult och jaktdivisionen till Halmstad. För Kalmar anges: två
trettiokilotonsatombomber, markdetonation, basen totalförstörd, uppställningsom-
rådet intakt, fyrtio procent av flygplanen utslagna, verksamhet från reservstartbana
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och spaningsdivisionen överförd till Uråsa. På Ljungbyhed, Ängelholm, Everöd, 
Kalmar och Ronneby kunde endast reservstartbanan användas.##

Huruvida de föreställningar som kommer till uttryck i spelförutsättningarna om 
kärnvapnens verkningar är rimliga och om idéerna om hur ett storkrig mellan öst 
och väst skulle ha gestaltat sig är realistiska eller inte är svårt att säga. Däremot kan 
man nog påstå att tron att ett ordnat försvar skulle ha kunnat åstadkommas efter en 
insats av kärnvapen, bland annat mot tätorter, i den omfattning som anges i spel-
förutsättningarna, i dag ter sig orealistisk.

I andra dokument från samma tidsperiod konstateras att när det väl började 
hetta till skulle små möjligheter finnas till kompletterande utbyggnad av baser och 
skyddsanordningar. Med tanke på den slutsatsen kan möjligheten att på kort tid 
bygga reservstartbanor på alla baser starkt ifrågasättas och det som främst kan dis-
kuteras är väl om ett beslut om en sådan utbyggnad hade kunnat fattas i så god tid 
att man hade hunnit genomföra den. Vid en större insats av kärnvapen mot ett land 
som Sverige kan man tänka sig att landets ledning skulle ha varit tvingad ägna sin 
tid åt andra problem.

Baserna
Redan i maj $%#! hade man börjat utreda hur start- och uppställningsplatserna vid 
en flygbas bäst skulle utformas. Eskaderchefernas yttranden över utredningen hade 
dock gått så starkt isär att man, för att över huvud taget kunna sätta igång utbygg-
naden i den takt som medelstilldelningen tillät, hade varit tvungen att ordna ett 
sammanträde i oktober $%"& för att försöka enas om riktlinjerna. Praktiska prov 
med så kallad Törebodabåge, en typ av öppen hangar som erbjuder insyns- och vä-
derskydd, genomfördes vid F '. Alla jaktbaser skulle ha ett främre klargöringsområ-
de (Framom) med fyra klargöringsplatser i anslutning till vardera banänden. Dessa 
platser utgjorde samtidigt startplatser för flygplanen och skulle utformas efter J '#. 
Flygplanen skulle kunna köra in för egen motor utan rangering och platserna skulle 
normalt inte ligga längre bort från banan än tvåhundra meter.#"

Jaktförsvaret av norra Sverige förstärktes i slutet av $%#&-talet genom ändrad ut-
gångsbasering av F $#. Flottiljens divisioner hade tidigare varit baserade i Sydsverige, 
men från och med $%#( fanns en division på fält )& Fällfors. Detta gällde sedan fram 
till ombeväpning till attack $%"$. Var de andra två divisionerna, som även de flytta-
des till norra Sverige, blev placerade har inte gått att klarlägga, men indikationer ty-
der på Frösön och Fällfors, som då under en kort period hade två F $#-divisioner. F ) 
flyttade $%"$ en division från Frösön till fält )) Kubbe i Örnsköldsvikstrakten och 
de andra två divisionerna fanns då på Frösön och på fält '* Heden, nära Boden.#(

Ett sätt att öka uthålligheten och minska sårbarheten var att vid behov flytta verk-
samheten till reservvägbaser. Sådana baser bestod i princip av en breddad tvåtusen 
meter lång väg som försetts med vändplats i ena änden och en eller två klargörings-
platser i den andra. Flygprov hade utförts med J *%, A '*A, J '*B, J ') och J '# på 

och spaningsdivisionen överförd till Uråsa. På Ljungbyhed, Ängelholm, Everöd,
Kalmar och Ronneby kunde endast reservstartbanan användas."

Huruvida de föreställningar som kommer till uttryck i spelförutsättningarna om
kärnvapnens verkningar är rimliga och om idéerna om hur ett storkrig mellan öst
och väst skulle ha gestaltat sig är realistiska eller inte är svårt att säga. Däremot kan
man nog påstå att tron att ett ordnat försvar skulle ha kunnat åstadkommas efter en
insats av kärnvapen, bland annat mot tätorter, i den omfattning som anges i spel-
förutsättningarna, i dag ter sig orealistisk.

I andra dokument från samma tidsperiod konstateras att när det väl började
hetta till skulle små möjligheter finnas till kompletterande utbyggnad av baser och
skyddsanordningar. Med tanke på den slutsatsen kan möjligheten att på kort tid
bygga reservstartbanor på alla baser starkt ifrågasättas och det som främst kan dis-
kuteras är väl om ett beslut om en sådan utbyggnad hade kunnat fattas i så god tid
att man hade hunnit genomföra den. Vid en större insats av kärnvapen mot ett land
som Sverige kan man tänka sig att landets ledning skulle ha varit tvingad ägna sin
tid åt andra problem.

Baserna
Redan i maj 1958 hade man börjat utreda hur start- och uppställningsplatserna vid
en flygbas bäst skulle utformas. Eskaderchefernas yttranden över utredningen hade
dock gått så starkt isär att man, för att över huvud taget kunna sätta igång utbygg-
naden i den takt som medelstilldelningen tillät, hade varit tvungen att ordna ett
sammanträde i oktober 196o för att försöka enas om riktlinjerna. Praktiska prov
med så kallad Törebodabåge, en typ av öppen hangar som erbjuder insyns- och vä-
derskydd, genomfördes vid F 3. Alla jaktbaser skulle ha ett främre klargöringsområ-
de (Framom) med fyra klargöringsplatser i anslutning till vardera banänden. Dessa
platser utgjorde samtidigt startplatser för flygplanen och skulle utformas efter J 35.
Flygplanen skulle kunna köra in för egen motor utan rangering och platserna skulle
normalt inte ligga längre bort från banan än tvåhundra meter.56

Jaktförsvaret av norra Sverige förstärktes i slutet av i950-talet genom ändrad ut-
gångsbasering av F 15. Flottiljens divisioner hade tidigare varit baserade i Sydsverige,
men från och med 1957 fanns en division på fält 4o Fällfors. Detta gällde sedan fram
till ombeväpning till attack 1961. Var de andra två divisionerna, som även de flytta-
des till norra Sverige, blev placerade har inte gått att klarlägga, men indikationer ty-
der på Frösön och Fällfors, som då under en kort period hade två F 15-divisioner. F 4
flyttade 1961 en division från Frösön till fält 44 Kubbe i Örnsköldsvikstrakten och
de andra två divisionerna fanns då på Frösön och på fält 32 Heden, nära Boden.57

Ett sätt att öka uthålligheten och minska sårbarheten var att vid behov flytta verk-
samheten till reservvägbaser. Sådana baser bestod i princip av en breddad tvåtusen
meter lång väg som försetts med vändplats i ena änden och en eller två klargörings-
platser i den andra. Flygprov hade utförts med J 29, A 32A, J 32B, J 34 och J 35 på

86



!"

så kallad smalbana markerad på taxibanor och förbindelsebanor på flottiljflygfält, 
främst F # och F $, samt på Arlanda, för att utröna om förarna skulle klara av att 
operera från sådana reservvägbaser. Huvudintrycket var att start och landning på re-
servvägbas var lättare att utföra än väntat. Längden borde vara tvåtusen meter, men 
om vägens krökning före eller efter själva raksträckan medgav körning i hög fart 
kunde längden på raksträckan minskas till # $%% meter. Vid denna tid fanns emel-
lertid knappt några vägar i Sverige som hade tillräckligt bra standard och utbyggnad 
av reservvägbaser måste därför ske i samband med ny- eller ombyggnad av vägar.$!

I och med att J &' togs i tjänst hade flygvapnets klassiska olivgröna kamouflage-
målning som tidigare funnits på svenska jaktplan försvunnit. Anledningen var att 
ett kamouflagemålat flygplan på grund av det luftmotstånd som färgen orsakade 
hade betydligt lägre toppfart än ett omålat flygplan. När nu lufthotet ökade var det 
ändå så att ett kamouflagemålat flygplan var mycket svårare att upptäcka när det 
stod på marken. Kamouflagemålning av jaktplan skulle alltså vara ett sätt att minska 
sårbarheten och därför genomfördes mellan september #'(# och maj #'(& prov med 
kamouflagemålade flygplan på fyra olika flottiljer.

Resultatet av proven blev att samtliga deltagande förband ville ha sina flygplan 
kamouflagemålade. Att flygplanen syntes bättre på hög höjd tillmättes mindre be-
tydelse. Den variant som förordades var mörkt blått med mörkt gröna fläckar. Även 
vinterkamouflage (vit färg påsprutad fläckvis) provades på en J &'F med lyckat re-
sultat i samband med en övning på fält )& Heden.$'

Hösten #'(# ansåg man att det utrikespolitiska läget krävde en beredskapsök-
ning och med anledning av byggandet av Berlinmuren ville försvarsstaben infö-
ra beredskapsförstärkningar i jaktförsvaret. Bland annat diskuterades kontinuerlig 
övervakning av luftrummet över och utanför Sydsverige, samt utökad jakt- och spa-

J 32B flyttades senare till F 4 på Frösön och F 21 i Luleå. Vid F 21 fanns dock endast en division. Foto: SFF.J 32B flyttades senare till F 4 på Frösön och F 21 i Luleå. Vid F 21 fanns dock endast en division. Foto: SFF

så kallad smalbana markerad på taxibanor och förbindelsebanor på flottiljflygfält,
främst F i och F 5, samt på Arlanda, för att utröna om förarna skulle klara av att
operera från sådana reservvägbaser. Huvudintrycket var att start och landning på re-
servvägbas var lättare att utföra än väntat. Längden borde vara tvåtusen meter, men
om vägens krökning före eller efter själva raksträckan medgav körning i hög fart
kunde längden på raksträckan minskas till I 500 meter. Vid denna tid fanns emel-
lertid knappt några vägar i Sverige som hade tillräckligt bra standard och utbyggnad
av reservvägbaser måste därför ske i samband med ny- eller ombyggnad av väg-ans'

I och med att J 29 togs i tjänst hade flygvapnets klassiska olivgröna kamouflage-
målning som tidigare funnits på svenska jaktplan försvunnit. Anledningen var att
ett kamouflagemålat flygplan på grund av det luftmotstånd som färgen orsakade
hade betydligt lägre toppfart än ett omålat flygplan. När nu lufthotet ökade var det
ändå så att ett kamouflagemålat flygplan var mycket svårare att upptäcka när det
stod på marken. Kamouflagemålning av jaktplan skulle alltså vara ett sätt att minska
sårbarheten och därför genomfördes mellan september 1961 och maj 1962 prov med
kamouflagemålade flygplan på fyra olika flottiljer.

Resultatet av proven blev att samtliga deltagande förband ville ha sina flygplan
kamouflagemålade. Att flygplanen syntes bättre på hög höjd tillmättes mindre be-
tydelse. Den variant som förordades var mörkt blått med mörkt gröna fläckar. Även
vinterkamouflage (vit färg påsprutad fläckvis) provades på en J 29F med lyckat re-
sultat i samband med en övning på fält 32. Heden.s9

Hösten 1961 ansåg man att det utrikespolitiska läget krävde en beredskapsök-
ning och med anledning av byggandet av Berlinmuren ville försvarsstaben infö-
ra beredskapsförstärkningar i jaktförsvaret. Bland annat diskuterades kontinuerlig
övervakning av luftrummet över och utanför Sydsverige, samt utökad jakt- och spa-
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ningsberedskap. Arbetet med planering av beredskapshöjningen skulle hållas ”inom 
trängsta möjliga krets”."#

$%"# hade E & hållit en övning i Västsverige och då hade man med sina J &%-flyg-
plan uppnått kontakt med $'–&" procent av de på låg höjd inflygande förbanden. 
Mellan en och åtta procent av fiendeflygplanen sköts ned innan de nådde sina mål 
och mellan tre och elva procent av dem efter målet. Mot flygplan på hög höjd som 
representerade bombförband utan jakteskort uppnåddes (% procent nedskjutna 
flygplan före målet och tre procent efter målet, mot bombförband med jakteskort 
nitton respektive fyra procent. Vid fientliga jaktsvep uppnåddes kontakt med !$ 
procent av inflygande förband, men endast ett av $#( flygplan sköts ned – till priset 
av tre egna förluster. Jaktsvepen utfördes med J )&B och J )(."$

Man började nu på allvar diskutera en ändring av J &%F:s operativa uppgifter. 
Genom den påbörjade ombeväpningen av de sovjetiska flygstridskrafterna skulle 
J &%F:s numera omoderna prestanda och beväpning alltmer inskränka användbar-
heten. Il-&!, som skulle ha kunnat bekämpas med J &%F, hade utgått ur förbanden 
i första linjen. ”Mot modernare bombflygplan torde J &% stå helt utan möjligheter 
till direkt verkan”, konstaterade CE &. ”Både beträ*ande beväpning och prestanda 
är […] MiG-$% klart överlägsen och J &% möjlighet att påtvinga detta flygplan strid 
är ytterst begränsade.” Eftersom J &% fortfarande kunde användas mot mindre kva-
lificerade mål som transportflygplan, helikoptrar och mindre överskeppningsfartyg 
började man diskutera om J &%F kanske skulle ”hållas tillbaka” när kriget började 
och inte sättas in förrän efter ett tag, i själva invasionsskedet."&

Laddning av J 34 Hunter med jaktrobotar av typ RB 24 Sidewinder. Foto: SFF.Laddning avJ 34 Hunter med jaktrobotar av typ RB 24 Sidewinder. Foto: SFE

ningsberedskap. Arbetet med planering av beredskapshöjningen skulle hållas "inom
trängsta möjliga krets"."

196o hade E 2 hållit en övning i Västsverige och då hade man med sina J 29-flyg-
plan uppnått kontakt med 17-26 procent av de på låg höjd inflygande förbanden.
Mellan en och åtta procent av fiendeflygplanen sköts ned innan de nådde sina mål
och mellan tre och elva procent av dem efter målet. Mot flygplan på hög höjd som
representerade bombförband utan jakteskort uppnåddes 49 procent nedskjutna
flygplan före målet och tre procent efter målet, mot bombförband med jakteskort
nitton respektive fyra procent. Vid fientliga jaktsvep uppnåddes kontakt med 8i
procent av inflygande förband, men endast ett av 1o4 flygplan sköts ned — till priset
av tre egna förluster. Jaktsvepen utfördes med J 32B och J 34.6

Man började nu på allvar diskutera en ändring av J 29F:s operativa uppgifter.
Genom den påbörjade ombeväpningen av de sovjetiska flygstridskrafterna skulle
J 29F:s numera omoderna prestanda och beväpning alltmer inskränka användbar-
heten. 11-28, som skulle ha kunnat bekämpas med J 29F, hade utgått ur förbanden
i första linjen. "Mot modernare bombflygplan torde J 29 stå helt utan möjligheter
till direkt verkan", konstaterade CE 2. "Både beträffande beväpning och prestanda
är [...] MiG-I9 klart överlägsen och J 29 möjlighet att påtvinga detta flygplan strid
är ytterst begränsade." Eftersom J 29 fortfarande kunde användas mot mindre kva-
lificerade mål som transportflygplan, helikoptrar och mindre överskeppningsfartyg
började man diskutera om J 29F kanske skulle "hållas tillbaka" när kriget började
och inte sättas in förrän efter ett tag, i själva invasionsskedet."
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J !" Draken
När det gällde ersättaren J #$A Drakens förmåga förelåg nu praktiska erfarenheter 
från utprovning på Försökscentralen, från en sektorövning våren %"&' och från någ-
ra andra övningar. Till skillnad från föregångarna klarade J #$A att starta i medvind 
och kunde därmed alltid starta i riktning ”mot fienden”. Goda stigprestanda möj-
liggjorde anfall från mellan tretusen och fyratusen meters höjdunderläge mot mål 
som flög i farter upp till Mach ',! och på detta sätt kunde kondensationsstrimmor 
som förvarnade fienden undvikas. Höjdunderläge för så kallat hissanfall kunde vara 
så mycket som mellan femtusen och niotusen meter. Topprollanfall kunde användas 
av jaktförband mot mål som svängde emot i ett sent skede och fördelen med det var 
att det ofta kom överraskande för fienden.

Införandet av J #$ beväpnad med RB () och den allmänna förbättringen av hög-
höjdsstridsledningen förväntades göra fientliga anfall på hög höjd mycket riskabla 
och därför mindre sannolika. Huvuddelen av inflygningarna skulle då komma att 
ske i moln, eller på lägsta höjd. Eldkraften hos en J #$A med RB () bedömdes mot-
svara minst en hel grupp J ("F med jaktraketer och lämpligaste storleken på star-
tande enhet skulle bli rote, utom vid anfall mot jakteskorterade bombplan.

Förarna på Försökscentralen var imponerade av den nya flygplanstypen: ”Efter 
startorder sker allting med ’raketfart’. […] Tidsknappheten belyses av att på samma 
tid, som det tar för J ("F att efter startorder komma i luften, har J #$A nått mellan 
&–! km höjd.”&#

Men allt var inte frid och fröjd. Eftersom de först levererade J #$A tills vidare sak-
nade både sikte och siktesradar var typen underlägsen exempelvis J #) med jaktro-
bot och därför krävdes en taktik som eftersträvade maximal överraskning. Strid mot 
jaktflyg måste undvikas och avbrytas genom upprepade halvrollar och uppsökande 
av moln och låg höjd. Flygplanen var dock lätta att upptäcka på långt håll, eftersom 
de inte var kamouflagemålade och J #$A råkade ofta i jaktstrid med J #) – trots att 
man efter ögonkontakt försökte dra sig ur. Maximal fart för J #$A på lägsta höjd var 
% %*' km/h och för J #) % %$' km/h. J #) kunde sedan oftast utan större besvär uppnå 
avgörande anfallslägen, men halvroll och så kallad maxsväng fungerade som undan-
manövrer – förutsatt att de utfördes på avsett sätt. Den praktiska tillämpningen av 
undanmanövrerna var svår för förarna.&) Detta förhållande var naturligtvis tillfälligt 
och ändrades när J #$A blev fullt utrustad.

När det gällde J #(B Lansen, som kommit i tjänst vid F %, F %( och F (%, konsta-
terades att ”Fpl J #( har ett gott stridsvärde”. Jaktrobot och jaktraketer tillät stora 
skjutavstånd och anfall med stor eldkraft kunde genomföras i moln och i mörker. 
Efterbrännkammaren gav bra möjligheter att hinna upp mål i underljudsfart upp 
till %) ''' meters höjd, men utan efterbrännkammare ansågs flygplanet ha dåliga 
prestanda och de begränsningar som fanns för hur länge efterbrännkammaren fick 
användas ansågs vara till stor nackdel för taktiken.

Även svängprestanda var begränsade, varför J #(-föraren måste undvika att dras 

J 35 Draken
När det gällde ersättaren J 35A Drakens förmåga förelåg nu praktiska erfarenheter
från utprovning på Försökscentralen, från en sektorövning våren 196o och från någ-
ra andra övningar. Till skillnad från föregångarna klarade J 35A att starta i medvind
och kunde därmed alltid starta i riktning "mot fienden". Goda stigprestanda möj-
liggjorde anfall från mellan tretusen och fyratusen meters höjdunderläge mot mål
som flög i farter upp till Mach o,8 och på detta sätt kunde kondensationsstrimmor
som förvarnade fienden undvikas. Höjdunderläge för så kallat hissanfall kunde vara
så mycket som mellan femtusen och niotusen meter. Topprollanfall kunde användas
av jaktförband mot mål som svängde emot i ett sent skede och fördelen med det var
att det ofta kom överraskande för fienden.

Införandet av J 35 beväpnad med RB 24 och den allmänna förbättringen av hög-
höjdsstridsledningen förväntades göra fientliga anfall på hög höjd mycket riskabla
och därför mindre sannolika. Huvuddelen av inflygningarna skulle då komma att
ske i moln, eller på lägsta höjd. Eldkraften hos en J 35A med RB 24 bedömdes mot-
svara minst en hel grupp J .9F med jaktraketer och lämpligaste storleken på star-
tande enhet skulle bli rote, utom vid anfall mot jakteskorterade bombplan.

Förarna på Försökscentralen var imponerade av den nya flygplanstypen: "Efter
startorder sker allting med 'raketfart'. [...] Tidsknappheten belyses av att på samma
tid, som det tar för J 29F att efter startorder komma i luften, har J 35A nått mellan
6-8 km höjd."63

Men allt var inte frid och fröjd. Eftersom de först levererade J 35A tills vidare sak-
nade både sikte och siktesradar var typen underlägsen exempelvis J 34 med jaktro-
bot och därför krävdes en taktik som eftersträvade maximal överraskning. Strid mot
jaktflyg måste undvikas och avbrytas genom upprepade halvrollar och uppsökande
av moln och låg höjd. Flygplanen var dock lätta att upptäcka på långt håll, eftersom
de inte var kamouflagemålade och J 35A råkade ofta i jaktstrid med J 34 — trots att
man efter ögonkontakt försökte dra sig ur. Maximal fart för J 35A på lägsta höjd var
1 17o km/h och för J 34 1 15o km/h. J 34 kunde sedan oftast utan större besvär uppnå
avgörande anfallslägen, men halvroll och så kallad maxsväng fungerade som undan-
manövrer — förutsatt att de utfördes på avsett sätt. Den praktiska tillämpningen av
undanmanövrerna var svår för förarna.63 Detta förhållande var naturligtvis tillfälligt
och ändrades när J 35A blev fullt utrustad.

När det gällde J 32B Lansen, som kommit i tjänst vid F I, F 12 och F 21, konsta-
terades att "Fpl J 32 har ett gott stridsvärde". Jaktrobot och jaktraketer tillät stora
skjutavstånd och anfall med stor eldkraft kunde genomföras i moln och i mörker.
Efterbrännkammaren gav bra möjligheter att hinna upp mål i underljudsfart upp
till 14 000 meters höjd, men utan efterbrännkammare ansågs flygplanet ha dåliga
prestanda och de begränsningar som fanns för hur länge efterbrännkammaren fick
användas ansågs vara till stor nackdel för taktiken.

Även svängprestanda var begränsade, varför J 32-föraren måste undvika att dras
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in i jaktstrid. RB #$-installationen i J %#B blev mycket försenad och även utprov-
ningen av sikte och automatkanoner erbjöd problem. Oftast nådde J %# i mörker 
och moln skjutläge med robotar respektive jaktraketer innan målet kunde identi-
fieras visuellt och det blev därför stridsledningens absoluta ansvar att se till att man 
inte sköt på egna flygplan. Automatkanonerna skulle används som ”sistahandsva-
pen”, vid självförsvar under jaktstrid och vid anfall mot icke defensivt beväpnade 
mål som till exempel transportflygplan och helikoptrar.&'

" Krigsfall II SN. CFV, "'."(.''. HKV (KH); Brister och svagheter med F " krigsbasering. CF " till CE %, #"."#.'&. 
CE %(H), F, vol. "'.

# Flygvapenorder nr AH "". CFV '."".'&. FS(H), Centralexp., B III, vol. ".
% Ändringar till CFV skr nr H "((/''. CFV, "&."(.'&. HKV (KH).
$ Flygfältsarbeten "!')/'*. FS/O till SCFF, &.#.'). FS(H), Organisationsavd., B, vol. &.
' PM beträ+ande studiebesök från Rand Corporation USA ""/&–"$/& "!'). FS/O till CFst, "%.).'). FS(H), 

Central exp., B I, vol. %&.
& Rapport över prov med stridsledning mot lågflygande förband. CF "( till CE #, "$."#.'&. CE %(H), F, vol. "*.
) ”Fria företag” vid samövning med E % "#/!–"*/! "!''. CE " till CE #, etc., #!.!."!''. E "(H), Exp., B I, vol. #.
* Bemyndigandeplan för anska+ning av flygmateriel. KFF/M till Konungen, "".*.'&. FF(H), Centralexp., F I, 

vol. $".
! Erfarenheter från luftstrid mot defensivt beväpnade mål på högsta höjd. CF "% till CE %, "*.'.'&. E %(H), F, 

vol. "'. Enligt gällande kontrollflygningsbestämmelser provflögs flygplanen endast upp till tiotusen meters höjd.
"( Rapport över J #!F. CF % till CE %, #!.!.'&. CE(H), F, vol. "'.
"" Betr rapport över utförda taktiska prov vinterhalvåret "!'&. CF * till CE %, "$.'.'&. E %(H), F, vol. "'.
"# Jaktraketutprovning J #!F. FBS, #*.!.'). FS(H), Centralexp., B I, vol. %*.
"% Yttrande över CFV skr betr FBS rapport om jaktraketutprovning… KFF till CFS, #)."".'). FS(H), Centralexp., 

E I, vol. *$.
"$ Betr jaktraketinstallation fpl J %$. ChVA till CFS, ).".'*. FS(H), Centralexp., E I, vol. *'.
"' (Ingen rubrik). CF "* till CFV, #'.$.'*. FS(H), Centralexp., E I, vol. *'.
"& (Ingen rubrik). CF "* till CE %, "".".'). E %(H), F, vol. "*.
") PM ang ändringar i FV krigsorg. FS/Org till COp, etc., ##."(.'&. CE %(H), F, vol. "'; Ny regional ledningsorga-

nisation vid flygvapnet. CFV till CE ", etc., *.$.'). E %(H), F, vol. "*.
"* Ny eskaderindelning vid flygvapnet. FS/O till Konungen, *.).'). FS(H), Centralexp., B I, vol. %&; Fördelning av 

J %#B. FS/Op till CTI, SCFF, '.$.'). FF(H), Centralexp., F I, vol. *%.
"! Krigsfall II SN. CFV, #&.&.'). HKV (KH).

Direktanfall. Anfall med rak flygbana där föraren leds direkt mot eller siktar på en trä!punkt framför må-
let (D-anfall, DA).
Hissanfall. Anfall där jaktplanet stiger snabbt med fartminskning för att nå skjutläge.
Kurvanfall. Anfall med den flygbana som erhålls då föraren leds mot målet bakifrån via en insvängnings-
punkt (K-anfall).
Plananfall. Anfall där jaktplanet och målet flyger på samma höjd.
Stiganfall. Anfall där jaktplanet anflyger på lägre höjd än målet och sedan anfaller under stigning med kon-
stant banfart.
Topprollanfall. Anfall där jaktplanet efter en halv looping på toppen genomför en halvroll och kommer in 
bakom målet.

Direktanfall. Anfall med rak flygbana därföraren leds direkt mot eller siktar på en träffpunkt framför må-
let (D-anfall, DA).
Hissanfall. Anfall där jaktplanet stiger snabbt med fartminskning för att nå skjutläge.
Kurvanfall. Anfall med den flygbana som erhålls då föraren leds mot målet bakifrån via en insvängnings-
punkt (K-anfall).
Plananfall. Anfall där jaktplanet och målet flyger på samma höjd.
Stiganfall. Anfall där jaktplanet anflyger på lägre höjd än målet och sedan anfaller under stigning med kon-
stant banfart.
Topprollanfall. Anfall där jaktplanet efter en halv looping på toppen genomför en halvroll och kommer in
bakom målet.

in i jaktstrid. RB 24-installationen i J 32B blev mycket försenad och även utprov-
ningen av sikte och automatkanoner erbjöd problem. Oftast nådde J 32. i mörker
och moln skjutläge med robotar respektive jaktraketer innan målet kunde identi-
fieras visuellt och det blev därför stridsledningens absoluta ansvar att se till att man
inte sköt på egna flygplan. Automatkanonerna skulle används som "sistahandsva-
pen", vid självförsvar under jaktstrid och vid anfall mot icke defensivt beväpnade
mål som till exempel transportflygplan och helikoptrar.65

Krigsfall II SN. CFV, 15.10.55. HKV (KH); Brister och svagheter med F 1 krigsbasering. CF 1 till CE 3, 21.12.56.
CE 3(H), F, vol. 15.

z Flygvapenorder nr AH 11. CFV 5.11.56. FS(H), Centralexp., B III, vol. 1.
3 Ändringar till CFV skr nr H 100/55. CFV, 16.10.56. HKV (KH).
4 Flygfältsarbeten 1957/58. FS/0 till SCFF, 6.2.57. FS(H), Organisationsavd., B, vol. 6.
5 P M  beträffande studiebesök från Rand Corporation USA 11/6-14/61957. FS/O till CFst, 13.7.57. FS(H),

Centralexp., B I, vol. 36.
6 Rapport över prov med stridsledning mot lågflygande förband. CF 10 till CE 2, 14.12.56. CE 3(H), F, vol. 18.
7 "Fria företag" vid samövning med E 3 12/9-18/9 1955. CE t i l l  CE 2, etc., 29.9.1955. E i(H), Exp., B I, vol. 2.
8 Bemyndigandeplan för anskaffning av flygmateriel. KFF/M till Konungen, n.8.56. FF(H), Centralexp., F I,

vol. 41.
9 Erfarenheter från luftstrid mot defensivt beväpnade mål på högsta höjd. CF 13 till CE 3, 18.5.56. E 3(H), F,

vol. 15. Enligt gällande kontrollflygningsbestämmelser provflögs flygplanen endast upp till tiotusen meters höjd.
m Rapport över J 29F. CF 3 till CE 3, 29.9.56. CE(H), F, vol. 15.
11 Betr rapport över utförda taktiska prov vinterhalvåret 1956. CF 8 till CE 3, 14.5.56. E 3(H), F, vol. is.
12 Jaktraketutprovning J 29E FBS, 28.9.57. FS(H), Centralexp., B I, vol. 38.
13 Yttrande över CFV skr betr FBS rapport om jaktraketutprovning... KFF till CFS, 27.11.57. FS(H), Centralexp.,

E I, vol. 84.
14 Betr jaktraketinstallation fpl J 34. ChVA till CFS, 7.1.58. FS(H), Centralexp., E I, vol. 85.
15 (Ingen rubrik). CF 18 till CFV, 25.4.58. FS(H), Centralexp., E I, vol. 85.
16 (Ingen rubrik). CF 18 till CE 3,11.1.57. E 3(H), F, vol. 18.
17 PM ang ändringar i FV krigsorg. FS/Org till COp, etc., 22.10.56. CE 3(H), F, vol. 15; Ny regional ledningsorga-

nisation vid flygvapnet. CFV till CE 1, etc., 8.4.57. E 3(H), F, vol. 18.
18 Ny eskaderindelning vid flygvapnet. FS/O till Konungen, 8.7.57. FS(H), Centralexp., B I, vol. 36; Fördelning av

J 32B. FS/Op till CTI, SCFF, 5.4.57• FF(H), Centralexp., F I, vol. 83.
19 Krigsfall II SN. CFV, 26.6.57. HKV (KH).
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"# Krigsfall IISN. CE $ till CFV, etc., Bilaga %, %&.'.(). E $(H), F I, vol. $"A.
"% Underrättelser från flygledningen, %!(), nr %, sid. !–%#, "$.
"" Teknisk-taktisk jämförelse mellan J "!A och MiG-%) och Teknisk-taktisk jämförelse mellan J "!F och MiG-%). 

FS/U till CU/FS, etc., %(.%.('. FS(H), Centralexp., B I, vol. $).
"$ (Ingen rubrik). CE " till CFV, (.%.*#. FS(H), Centralexp., E I, vol. !*.
"& Startberedskap med fpl "!… FS/Op till SCFF, ".(.('. FS(H), Centralexp., B I, vol. $!; VPM betr tillförsel av 

drivmedel till fpl med motorn i gång. TI till CFV, (.%%.('. FS(H), Centralexp., E I, vol. !#.
"( Underrättelser från flygledningen, %!(', nr &, sid. %#)–%#!; (Erfarenheter från sommarhalvårets övningar…) E " 

till CFV, (.%%.('. FS(H), Centralexp., E I, vol. !#; E " eskaderövning juni %!(', statistikbearbetning. FS/Op till 
SCFF, ").'.('. FS(H), Centralexp., B I, vol. &#.

"* Avvägning +–fpl. Delutredning… PS/Plan till SCFF, etc., %$.!.('. FS(H), Centralexp., B I, vol. &#.
") Fehling, sid. ""'–""!.
"' Plan för utbyggnad av flygbaser (PUF %!('). CFV ).(.('. FS(H), Centralexp., B I, vol. $!.
"! Yttrande över ”basutredningen %!('”. CF %# till CE ", %%.%%.(', Yttrande Basutredning %!('. CF %" till CE ", 

%(.%%.(', och Yttrande basutredningen. CE " till CFV, %*.%".('. E $(H), F I, vol. $".
$# Basutredning %!('. TI till CFV, ).%#.('. FS(H), Centralexp., B I, vol. &#.
$% Yttrande över detaljutredning av start- och uppställningsplatser. CE " till CTI %!.%".('. E $(H), F I, vol. $".
$" Kommandocentraler vid E " baser. E " till CFV, "!.%.*#. FS(H), Centralexp., E I, vol. !*.
$$ Överarbetning av basutredning %!('. TI till CFV, %&.%#.(!. FS(H), Centralexp., E I, vol. !&.
$& Flygplatser vid Örnsköldsvik och Umeå. FS/O till Luftfartsverket, "$.*.(!. FS(H), Centralexp., B I, vol. &$.
$( (Ingen rubrik) CE & till CFS, %.$.*#. FS(H), Centralexp., E I, vol. !*; Bastroppar vid civila kustbaser och vid 

Kiruna. CE & till CFV, "".).*#. FS(H), Centralexp., E I, vol. !!; samt Uppsättning av bastropp i fred. CE & till 
CFV, %%.'.*#, och Uppsättning av bastropp i fred. CE $ till CFV, "&.'.*#. FS(H), Centralexp., E I, vol. %##.

$* Rapport över E & eskaderövning i juni %!(!. CE & till CFV, %#.'.(!. FS(H), Centralexp., E I, vol. !&.
$) Krigsfall II SN. CFV, %(.%#.((. HKV (KH).
$' Flygvapenorder AH nr (, &.%".(!. FS(H), Centralexp., B III, vol. %.
$! Tilldelning av J "!F till F %*. CFV till SCFF, etc., $#.(.(!. FS(H), Centralexp., B I, vol. &$; Tilldelning av 

J "!F till F %*. CE $ till CFV, "#.).(!. FS(H), Centralexp., E I, vol. !$.
&# Tidsplan för mob i samband med ombeväpning till J $"B. CE $ till CFV, !.!.(!. FS(H), Centralexp., E I, vol. 

!&; CE $ till CFV, (.%".(!. FS(H), Centralexp., E I, vol. !(; Mobilisering av F % flygande div. CF $ till CFV, 
%#.$.*#. FS(H), Centralexp., E I, vol. !); och CE $ till CF %, %*.!.*#. FS(H), Centralexp., E I, vol. %##.

&% (Ingen rubrik) CF % till CE $, "".!.*#. E $(H), F, vol. &).
&" J $" principiella användning. CE " till CFV, ".%%.*#. FS(H), Centralexp., E I, vol. %#%.
&$ Mobiliseringstabeller för flygvapnet, Serien G. FS/O till Konungen, &.%%.('. FS(H), Centralexp., B I, vol. &%.
&& PM ang insats av jakt inom E ". CE ", "'.!.*#. E "(H), F, vol. %#.
&( J $&-läget. CE $ till CFV, "&.$.*#. E $(H), F I, vol. (".
&* Mob av F ' flygande divisioner. E $ till CFV, %&.&.*#. FS(H), Centralexp., E I, vol. !).
&) Rapport från FBS flygstyrkechefskurs (jakt) … CFBS till CFV, "'.&.*#. FS(H), Centralexp., E I, vol. !).
&' CF %, CF ', CF %$, CF %* och CF %' till CE $%&.%#.*#. E $(H), F I, vol. (".
&! Mobiliseringstabell för flygvapnet, serien G. FS/O till Konungen, "$.%%.*#. FS(H), Centralexp., B I, vol. &!.
(# Yttrande över PM nr " ang flygtjänst för OKf vid F "#. FS/Org till CU, '.".*%. FS(H), Organisationsavd., B, 

vol. ).
(% Mobiliseringstabell för flygvapnet, serien G (gäller fr o m %.%.*%). Försvarets kommandoexp. $#.%%.*#. FS(H), 

Centralexp., E I, vol. %#"; Mobiliseringstabell för flygvapnet, Serien G, $%.%#.*%. FS(H), Centralexp., B I, vol. (&.
(" Behov av F ' som krigsbas. FS/O, %&.%%.*#. E "(H), F, vol. !.
($ Uppsättning av krigsförband vid F %*/F "#. Fpl "!F till F "#. FS/O till SCFF, etc., $.).*%. E "(H), F, vol. %&.
(& Krigsfall IISN. CE $ till CFV, etc., %#.%#.*#. E $(H), F I, vol. )#A.
(( Plan för underrättelsespel "&–"*/(. E " till CFV, etc., (.(.*%. FS(H), Centralexp., E I, vol. %#(.
(* Utformning av klargöringsområde m m vid flygbas. CFV till SCFF, etc., $.$.*%. E $(H), F, vol. *".
() Krigsfall IISN, CE & (.%%.(!. E &(KH), Stabsexp., B, vol. &; CE & krigsfallsorder, "(.%#.*#. E &(KH), Stabsexp., 

B, vol. (.
(' Undersökning av möjligheterna att landa med J "! på smala banor (Vägbaser). CE " till CFV, "".%".*#. FS(H), 

Centralexp., E I, vol. %#%; Förslag till utformning av reservvägbas… FBS till CFV, "!.(.*%. FS(H), Centralexp., 

20 Krigsfall IISN. CE 3 till CFV, etc., Bilaga I, 14.8.57. E 3(H), F I, vol. 32A.
21 Underrättelser från flygledningen, 1957, nr I, sid. 9-1o, 23.
22 Teknisk-taktisk jämförelse mellan J 29A och MiG-47 och Teknisk-taktisk jämförelse mellan J 29F och MiG-17.

FS/U till CU/FS, etc., 15.1.58. FS(H), Centralexp., B I, vol. 37.
23 (Ingen rubrik). CE z till CFV, F S ( H ) ,  Centralexp., E I, vol. 96.
24 Startberedskap med fpl 29... FS/Op till SCFF, 2.5.58. FS(H), Centralexp., B I, vol. 39; VPM betr tillförsel av

drivmedel till fpl med motorn i gång. TI till CFV, 5.11.58. FS(H), Centralexp., E I, vol. 9o.
25 Underrättelser från flygledningen, 1958, nr 4, sid. 107-109; (Erfarenheter från sommarhalvårets övningar...) E 2

till CFV, 5.11.58. FS(H), Centralexp., E I, vol. 90; E 2 eskaderövning juni 1958, statistikbearbetning. FS/Op till
SCFF, 27.8.58. FS(H), Centralexp., B I, vol. 4o.

26 Avvägning ff—f0. Delutredning... PS/Plan till SCFF, etc., 13.9.58. FS(H), Centralexp., B I, vol. 4o.
27 Fehling, sid. 228-229.
28 Plan för utbyggnad av flygbaser (PUF 1958). CFV 7.5.58. FS(H), Centralexp., B I, vol. 39.
29 Yttrande över "basutredningen 1958". CF I0 till CE 2, 11.11.58, Yttrande Basutredning 1958. CF 12 till CE 2,

15.11.58, och Yttrande basutredningen. CE 2 till CFV, 16.12.58. E 3(H), F I, vol. 32.
3o Basutredning 1958. TI till CFV, 7.10.58. FS(H), Centralexp., B I, vol. 4o.
31 Yttrande över detaljutredning av start- och uppställningsplatser. CE 2 till CTI 19.12.58. E 3(H), F I, vol. 32.
32 Kommandocentraler vid E 2 baser. E 2 till CFV, 29.1.60. FS(H), Centralexp., E I, vol. 96.
33 Överarbetning av basutredning 1958. TI till CFV, 14.10.59. FS(H), Centralexp., E I, vol. 94.
34 Flygplatser vid Örnsköldsvik och Umeå. FS/O till Luftfartsverket, 23.6.59. FS(H), Centralexp., B I, vol. 43.
35 (Ingen rubrik) CE 4 till CFS, 1.3.60. FS(H), Centralexp., E I, vol. 96; Bastroppar vid civila kustbaser och vid

Kiruna. CE 4 till CFV, 22.7.60. FS(H), Centralexp., E I, vol. 99; samt Uppsättning av bastropp i fred. CE 4 till
CFV, n.8.6o, och Uppsättning av bastropp i fred. CE 3 till CFV, 24.8.60. FS(H), Centralexp., E I, vol. too.

36 Rapport över E 4 eskaderövning i juni 1959. CE 4 till CFV, 10.8.59. FS(H), Centralexp., E I, vol. 94.
37 Krigsfall II SN. CFV, 15.10.55. HKV (KH).
38 Flygvapenorder AH nr 5, 4.12.59. FS(H), Centralexp., B III, vol. 1.
39 Tilldelning av J 29F till F 16. CFV till SCFF, etc., 30.5.59. FS(H), Centralexp., B I, vol. 43; Tilldelning av

J 29F till F 16. CE 3 till CFV, 20.7.59. FS(H), Centralexp., E I, vol. 93.
4o Tidsplan för mob i samband med ombeväpning till J 32.B. CE 3 till CFV, 9.9.59. FS(H), Centralexp., E I, vol.

94; CE 3 till CFV, 5.12.59. FS(H), Centralexp., E I, vol. 95; Mobilisering av F r flygande div. CF 3 till CFV,
10.3.60. FS(H), Centralexp., E I, vol. 97; och CE 3 till CF I, 16.9.60. FS(H), Centralexp., E I, vol. too.

41 (Ingen rubrik) CF I till CE 3, 22.9.60. E 3(H), F, vol. 47.
42 J 32 principiella användning. CE 2 till CFV, 2.11.6o. FS(H), Centralexp., E I, vol. mr.
43 Mobiliseringstabeller för flygvapnet, Serien G. FS/O till Konungen, 4.11.58. FS(H), Centralexp., B I, vol. 41.
44 PM ang insats av jakt inom E 2. CE 2, 28.9.60. E 2(H), F, vol. 1o.
45 J 34-läget. CE 3 till CFV, 24.3.60. E 3(H), F I, vol. 52.
46 Mob av F 8 flygande divisioner. E 3 till CFV, 14.4.60. FS(H), Centralexp., E I, vol. 97.
47 Rapport från FBS flygstyrkechefskurs (jakt) C F B S  till CFV, 28.4.60. FS(H), Centralexp., E I, vol. 97.
48 CF 1, CF 8, CF 13, CF 16 och CF 18 till CE 314.10.60. E 3(H), F I, vol. 52.
49 Mobiliseringstabell för flygvapnet, serien G. FS/O till Konungen, 23.11.60. FS(H), Centralexp., B I, vol. 49.
5o Yttrande över PM nr 2 ang flygtjänst för OKfvid F zo. FS/Org till CU, 8.2.61. FS(H), Organisationsavd., B,

vol. 7.
SI Mobiliseringstabell för flygvapnet, serien G (gäller fr o m 1.1.61). Försvarets kommandoexp. 30.11.60. FS(H),

Centralexp., E I, vol. 102; Mobiliseringstabell för flygvapnet, Serien G, 31.10.61. FS(H), Centralexp., B I, vol. 54.
52 Behov av F 8 som krigsbas. FS/O, 14.11.60. E 2(H), F, vol. 9.
53 Uppsättning av krigsförband vid F I6/F 20. Fpl 29F till F 20. FS/O till SCFF, etc., 3.7.61. E 2(H), F, vol. 14.
54 Krigsfall IISN. CE 3 till CFV, etc., 10.10.6o. E 3(H), F I, vol. 7oA.
55 Plan för underrättelsespel 24-26/5. E 2 till CFV, etc., 5.5.61. FS(H), Centralexp., E I, vol. tos.
56 Utformning av klargöringsområde m m vid flygbas. CFV till SCFF, etc., 3.3.61. E 3(H), F, vol. 62.
57 Krigsfall IISN, CE 4 5.11.59. E 4(KH), Stabsexp., B, vol. 4; CE 4 krigsfallsorder, 25.10.6o. E 4(KH), Stabsexp.,

B, vol. 5.
58 Undersökning av möjligheterna att landa med J 29 på smala banor (Vågbaser). CE 2 till CFV, 22.12.60. FS(H),

Centralexp., E I, vol. tot; Förslag till utformning av reservvägbas... FBS till CFV, 29.5.61. FS(H), Centralexp.,
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E I, vol. #$%. Angående reservvägbaser och flygbaser i allmänhet, se vidare Andersson, Lennart, Svenska reserv-
vägbaser. Planering och utbyggnad av flygvapnets reservvägbaser. FORTV rapport &$$':#, och Svenska flygbaser, 
FOKK-publikation nr #".

%! Fpl &!, "&, "%. Kamouflagemålning. KFF till CF ", etc., "$.(.'#. E "(H), F I, vol. '(; FF månadsorientering. 
KFF till CFF, etc., #).!.'#. KFF(H), Centralexp., F I, vol. "%%; Rapport över tjänsteprov med camouflagemålade 
fpl. FBS till CFV, SCFF, etc., &.#$.'&. FS(H), Centralexp., E I, vol. ##!. Proven utfördes på följande flottiljer: 
F " (en division J &!F) F ## (en division S &!C och en grupp S "&C) F #" (sex J "%A-flygplan) och F #* (en divi-
sion A "&A).

'$ Ökning av beredskapen vid vissa staber och förband. CFV till CE #, etc., #%.(.'#. E &(H), F, vol. #%.
'# Erfarenheter från utbildning och tillämpningsövningar inom E & sommarhalvåret #!'$. CE & till CFV, (.#&.'$. 

FS(H), Centralexp., E I, vol. #$&.
'& J &! operativa uppgifter. E &/C sekt I till CF ", etc., &*.#$.'#. E &(H), F, vol. #%.
'" Några synpunkter på utnyttjande av J "%A. KFF, FC, till CE ", etc., #.&.'#. E "(H), F I, vol. '".
') PM ang taktiska erfarenheter J "%A… F #"/CFBS till CFV, '.).'#. FS(H), Centralexp., E I, vol. #$%.
'% Rapport efter taktikkurs J "&… F #& till CFV, etc., &).%.'#. FS(H), Centralexp., E I, vol. #$%.

E I, vol. 105. Angående reservvägbaser och flygbaser i allmänhet, se vidare Andersson, Lennart, Svenska reserv-
vägbaser. Planering och utbyggnad av flygvapnets reservvägbaser. FORTV rapport 2.006:1, och Svenska flygbaser,
FOKK-publikation nr 13.

59 Fpl 29, 32, 35. Kamouflagemålning. KFF till CF 3, etc., 30.8.61. E 3(H), F I, vol. 68; FF månadsorientering.
KFF till CFF, etc., 14.9.61. KFF(H), Centralexp., F I, vol. 355; Rapport över tjänsteprov med camouflagemålade
fpl. FBS till CFV, SCFF, etc., 2.10.62. FS(H), Centralexp., E I, vol. 119. Proven utfördes på följande flottiljer:
F 3 (en division J 29F) F n (en division S 29C och en grupp S 32C) F 13 (sex J 35A-flygplan) och F 17 (en divi-
sion A 32A).

6o Ökning av beredskapen vid vissa staber och förband. CFV till CE 1, etc., 15.8.61. E z(H), F, vol. 15.
61 Erfarenheter från utbildning och tillämpningsövningar inom E 2. sommarhalvåret 1960. CE 2 till CFV, 8.12.6o.

FS(H), Centralexp., E I, vol. 102.
62 J 29 operativa uppgifter. E 2/C sekt I till CF 3, etc., 27.10.61. E z(H), F, vol. 15.
63 Några synpunkter på utnyttjande av J 35A. KFF, FC, till CE 3, etc., 1.2.61. E 3(H), F I, vol. 63.
64 PM ang taktiska erfarenheter J 35A... F i3/CFBS till CFV, F S ( H ) ,  Centralexp., E I, vol. 105.
65 Rapport efter taktikkurs J 32... F 12. till CFV, etc., 24.5.61. FS(H), Centralexp., E I, vol. 105.
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Modernare flygplan

I början av #!$%-talet var behovet stort av ett modernare och mer kapabelt jaktflyg-
plan som kunde ersätta J &! Tunnan. Ansvariga befattningshavare hade vid uppre-
pade tillfällen slagit larm om att J &!-förbanden inte längre klarade av att med rimlig 
chans till framgång möta de sovjetiska flygplanstyper som kommit i tjänst. När den 
första flottilj som utrustades med J '(A Draken, F #' Bråvalla, blev omskolad och 
kunde mobilisera med den nya flygplanstypen #!$# var det ett välkommet framsteg. 
F #' var den flottilj inom E ' som hade största ansvaret för incidentberedskapen och 
där kom typens förbättrade stig- och fartprestanda väl till pass.

De flygplanstyper som med ledning av uppgifter från flygstabens underrättelse-
avdelning och erfarenheter från incidentberedskapen bedömdes kunna sättas in från 
sovjetisk sida mot sektor O & (området söder om Mälaren) flög med Mach %,)–%,!, 
på alla höjder upp till #' (%% meter. Om luftbevakningen skulle mättas på grund av 
massinflygning på bred front, väntades det medföra att vissa företag skulle komma 
att behandlas av luftbevakningen så sent att J '":s prestanda inte räckte till för insats. 
J '( kunde vara i luften på trettio sekunder, jämfört med en minut och tio sekunder 
för J '", och stigtiden till #& %%% meters höjd var ungefär tre och en halv minut för 
J '(, medan J '" behövde åtta och en halv minut får att nå samma höjd. Övergång-
en till J '( innebar alltså ett avsevärt framsteg även i förhållande till J '" Hunter.#

Samtidigt hade erfarenheter från övningar visat att J '(A hade anmärkningsvärt 
kort aktionsradie. Flygplanet var konstruerat för interceptuppdrag, vilket innebar 
att det kunde accelerera och stiga snabbt, för att på hög höjd skjuta ned sitt mål och 
sedan återvända till basen. Dåtidens tekniska nivå med bränsleslukande motor och 
efterbrännkammare medförde att flygplanet, jämfört med tidigare typer, fick kor-
tare räckvidd när dess fartprestanda utnyttjades. J '(-föraren kunde då bli tvungen 
att avbryta och flyga mot basen för att inte drabbas av bränslebrist.

Detta innebar att det blev extra viktigt att se vilka baser som var lämpligast för ut-
gångsbasering av J '(A i krig. Beräkningarna visade att de inte borde ligga längre än 
tio mil från önskad kontaktlinje, vilket innebar att det möjliga geografiska området 
blev relativt begränsat. Av befintliga baser var Tierp, Barkarby, Bromma, Tullinge, 
Nyköping, Norrköping, Kungsängen och SAAB-Linköping lämpliga för basering av 
J '(, medan Malmslätt och Uppsala låg precis utanför området. På grund av risken 
för anfall mot baserna kunde de inte läggas för nära kusten och därför blev rekom-
mendationen att ett läge fem mil innanför kusten skulle eftersträvas vid nyanlägg-
ning av baser. Detta ändrades senare och CFV beslutade i november #!$# att de 
baser som enligt planerna återstod att bygga skulle läggas närmare kusten än man 

K A P I T E L  f :

Modernare flygplan

I början av 1960-talet var behovet stort av ett modernare och mer kapabelt jaktflyg-
plan som kunde ersätta J 29 Tunnan. Ansvariga befattningshavare hade vid uppre-
pade tillfällen slagit larm om att J 29-förbanden inte längre klarade av att med rimlig
chans till framgång möta de sovjetiska flygplanstyper som kommit i tjänst. När den
första flottilj som utrustades med J 35A Draken, F 13 Bråvalla, blev omskolad och
kunde mobilisera med den nya flygplanstypen 1961 var det ett välkommet framsteg.
F 13 var den flottilj inom E 3 som hade största ansvaret för incidentberedskapen och
där kom typens förbättrade stig- och fartprestanda väl till pass.

De flygplanstyper som med ledning av uppgifter från flygstabens underrättelse-
avdelning och erfarenheter från incidentberedskapen bedömdes kunna sättas in från
sovjetisk sida mot sektor 0 2 (området söder om Mälaren) flög med Mach o,8-0,9,
på alla höjder upp till 13 500 meter. Om luftbevakningen skulle mättas på grund av
massinflygning på bred front, väntades det medföra att vissa företag skulle komma
att behandlas av luftbevakningen så sent att J 34:s prestanda inte räckte till för insats.
J 35 kunde vara i luften på trettio sekunder, jämfört med en minut och tio sekunder
för J 34, och stigtiden till 12 000 meters höjd var ungefär tre och en halv minut för
J 35, medan J 34 behövde åtta och en halv minut får att nå samma höjd. Övergång-
en till J 35 innebar alltså ett avsevärt framsteg även i förhållande till J 34 Hunter.1

Samtidigt hade erfarenheter från övningar visat att J 35A hade anmärkningsvärt
kort aktionsradie. Flygplanet var konstruerat för interceptuppdrag, vilket innebar
att det kunde accelerera och stiga snabbt, för att på hög höjd skjuta ned sitt mål och
sedan återvända till basen. Dåtidens tekniska nivå med bränsleslukande motor och
efterbrännkammare medförde att flygplanet, jämfört med tidigare typer, fick kor-
tare räckvidd när dess fartprestanda utnyttjades. J 35-föraren kunde då bli tvungen
att avbryta och flyga mot basen för att inte drabbas av bränslebrist.

Detta innebar att det blev extra viktigt att se vilka baser som var lämpligast för ut-
gångsbasering av J 35A i krig. Beräkningarna visade att de inte borde ligga längre än
tio mil från önskad kontaktlinje, vilket innebar att det möjliga geografiska området
blev relativt begränsat. Av befintliga baser var Tierp, Barkarby, Bromma, Tullinge,
Nyköping, Norrköping, Kungsängen och SAAB-Linköping lämpliga för basering av
J 35, medan Malmslätt och Uppsala låg precis utanför området. På grund av risken
för anfall mot baserna kunde de inte läggas för nära kusten och därför blev rekom-
mendationen att ett läge fem mil innanför kusten skulle eftersträvas vid nyanlägg-
ning av baser. Detta ändrades senare och CFV beslutade i november 1961 att de
baser som enligt planerna återstod att bygga skulle läggas närmare kusten än man
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tidigare tänkt, på två till tre mils avstånd. Flygstabens operationsavdelning gjorde 
därefter en översyn av den rekognoscering som tidigare var genomförd.#

J $" kunde inte snabbtankas eller startas och elektroniken kunde inte förvärmas 
under bogsering och flygplanet kunde inte heller stå i motorberedskap och detta 
innebar att klargöringsutrustningen måste anpassas. Flygplanet måste snabbt kun-
na köra in för egen motor till klargöringsplatsen och stanna i startriktningen. Där 
skulle omedelbart elkraft och trådförbindelse kunna kopplas in och klargöringen 
påbörjas.$

Basering
En analys av den utgångsbasering som gällde från januari %!&# visar bland annat att 
F %#:s två divisioner flyttat från Kalmar och Hultsfred till Uråsa och Ljungbyhed. 
Två av F %:s divisioner flyttade från Bråvalla och Barkarby till Nyköping och Ar-
landa. F %& hade flyttat en division från Västerås till fält "' Gimo och från och med 
januari %!&# tillkom i krigsorganisationen den nya jaktdivisionen '/F %&, som sat-
tes upp av F #( och var krigsbaserad på Söderhamnsbasen. Divisionen fick hela #' 
stycken J #!F och de hade överförts med början i juli %!&% till F %&/F #(. F %) flytta-
de en division från Nyköping till Barkarby. I norra Sverige hade F ' fått sig tilldelad 
den nya basen fält '' Kubbe i Örnsköldsvikstrakten och F #% övertog fält '( Fällfors.

F 13 i Norrköping fick först av alla jaktflottiljer i tur och ordning samtliga versioner av Draken. J 35A ingick i 
flottiljens krigsorganisation 1961–1964. Foto: SFF.

F 13 i Norrköping fick först av alla jaktflottiljer i tur och ordning samtliga versioner av Draken. J 35A ingick i
flottiljens krigsorganisation 1961-1964. Foto: SFF.

tidigare tänkt, på två till tre mils avstånd. Flygstabens operationsavdelning gjorde
därefter en översyn av den rekognoscering som tidigare var genomförd.1

J 35 kunde inte snabbtankas eller startas och elektroniken kunde inte förvärmas
under bogsering och flygplanet kunde inte heller stå i motorberedskap och detta
innebar att klargöringsutrustningen måste anpassas. Flygplanet måste snabbt kun-
na köra in för egen motor till klargöringsplatsen och stanna i startriktningen. Där
skulle omedelbart elkraft och trådförbindelse kunna kopplas in och klargöringen
påbörjas.;

Basering
En analys av den utgångsbasering som gällde från januari 1962 visar bland annat att
F 12:s två divisioner flyttat från Kalmar och Hultsfred till Uråsa och Ljungbyhed.
Två av F i:s divisioner flyttade från Bråvalla och Barkarby till Nyköping och Ar-
landa. F 16 hade flyttat en division från Västerås till fält 54 Gimo och från och med
januari 1962 tillkom i krigsorganisationen den nya jaktdivisionen 4/F 16, som sat-
tes upp av Fao och var krigsbaserad på Söderhamnsbasen. Divisionen fick hela 24
stycken J 29F och de hade överförts med början i juli 1961 till F 16/F 20. F 18 flytta-
de en division från Nyköping till Barkarby. I norra Sverige hade F 4 fått sig tilldelad
den nya basen fält 44 Kubbe i Örnsköldsvikstrakten och F 21 övertog fält 4o Fällfors.
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Jaktflygets utgångsbasering från och med den 1 januari 19624

E2 E3 E4

F 3 Ronneby (1), Kalmar (1),* 
Hultsfred (1)

F 1 Nyköping (1), Arlanda (1),  
Uppsala (1)

F 4 Frösön (1), fält 44 Kubbe 
(1), fält 32 Heden (1)

F 9 Säve (2), Halmstad (1) F 8 Barkarby (1)** F 21 Fält 40 Fällfors (1)

F 10 Ängelholm (1),  
fält 1 Sjöbo (1), Everöd (1)

F 13
Bråvalla (2), Kungsängen (1)

F 12 Ljungbyhed (1), Uråsa (1) F 16 Uppsala (1), fält 14 Tierp (1), 
fält 54 Gimo (1), Söderhamn (1)

F 18 Tullinge (2), Barkarby (1)

* Från den 1 oktober 1962 fält 83 Ålem.  ** Endast till och med den 30 april 1962, därefter nedlagd.

Andrahandsuppgiften: attack
I och med att jaktflygplanen kunde förses med balkar för attackraketer kunde de 
delta i invasionsförsvaret tillsammans med attackflyget. Även jaktraketer kunde an-
vändas i anfall mot mark- eller sjömål. Huvuduppgiften var emellertid jaktförsvar 
och endast i andra hand och om behovet av attack uppvägde den nedgång i luft-
försvarskapaciteten som ett attackuppdrag medförde skulle jaktflyg sättas in som 
attackflyg.

Enligt de riktlinjer för attackuppgifternas lösande som fanns i krigsfallsskrivel-
ser och eskaderorder skulle jaktflyget sättas in i attackanfall med raketer och au-

J 34 Hawker Hunter var ett smäckert flygplan som var omtyckt av flygvapnets flygförare. Det hade anskaf-
fats för att komplettera den alltmer omoderna J 29 Tunnan i väntan på att J 35 Draken skulle komma i tjänst. 
Foto: SFF.

Andrahandsuppgiften: attack
I och med att jaktflygplanen kunde förses med balkar för attackraketer kunde de
delta i invasionsförsvaret tillsammans med attackflyget. Även jaktraketer kunde an-
vändas i anfall mot mark- eller sjömål. Huvuduppgiften var emellertid jaktförsvar
och endast i andra hand och om behovet av attack uppvägde den nedgång i luft-
försvarskapaciteten som ett attackuppdrag medförde skulle jaktflyg sättas in som
attackflyg.

Enligt de riktlinjer för attackuppgifternas lösande som fanns i krigsfallsskrivel-
ser och eskaderorder skulle jaktflyget sättas in i attackanfall med raketer och au-

Jaktflygets utgångsbasering från och med den 1 januari 19624
E2 E3 E4
F 3 Ronneby (1), Kalmar (1),*

Hultsfred (1)
F 1 Nyköping (1), Arlanda (1),

Uppsala (1)
F 4 Frösön (1), fält 44 Kubbe

(1), fält 32 Heden (1)
F 9 Säve (2), Halmstad (1) F 8 Barkarby (1)** F 21 Fält 40 Fällfors (1)
F 10 Ängelholm (1),

fält 1 Sjöbo (1), Everöd (1)
F 13 Bråvalla (2), Kungsängen (1)

F 12 Ljungbyhed (1), Uråsa (1) F 16 Uppsala (1), fält 14 Tierp (1),
fält 54 Gimo (1), Söderhamn (1)

F 18 Tullinge (2), Barkarby (1)
* Från den 1 oktober 1962 fält 83 Aem. ** Endast till och med den 30 april 1962, därefter nedlagd.

J 34 Hawker Hunter var ett smäckert flygplan som var omtyckt av flygvapnets flygförare. Det hade anskaf-
fats för att komplettera den alltmer omoderna J 29 Tunnan i väntan på att J 35 Draken skulle komma i tjänst.
Foto: SFF.
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tomatkanoner vid en kustinvasion. Det man skulle anfalla var främst lättare mål 
som transportfartyg och landstigningsfarkoster. Om insats kunde ske redan i sam-
band med iakttagna invasionsförberedelser i angriparens hamnar och farvatten skul-
le jaktflyget delta i anfall mot Danmark, nordvästra Finland, Kvarken och sydvästra 
Finland.

Vid överskeppning skulle jaktflyget sättas in i Bottenviken, Kvarken, Bottenha-
vet (främst Sundsvallsområdet), Östersjön (utom södra delen) och Öresund. Vid 
landstigning skulle ansamlingar av materiel och trupp samt underhållstransporter 
anfallas och vid luftinvasion skulle främst transportflygplan i luften anfallas. På sär-
skild order av CFV kunde jaktflyg även sättas in i anfall mot oskyddad flygmateriel 
på flygbaser och mot radarstationer på Själland, östra Jylland och Bornholm samt i 
västra Finland – dock endast då vinsten kunde bli betydande.#

Operationsområdet för attackanfall var indelat utifrån räknat i målområde A–D, 
där A utgjorde utländska landområden, B och C var havsområden och D svenskt 
landområde. Attackdivisioner skulle sättas in i samtliga områden och de stridskraf-
ter som i övrigt enligt planeringen skulle utnyttjas inom respektive område var: A) 
inga utöver attackflyget, B) ubåtar, C) jaktdivisioner, övervattensstridskrafter och 
ubåtar, och D) jaktdivisioner och lantstridskrafter.$

Omställning från J !" till J #$
I J %! Tunnan hade föraren för att uppnå ett bra operativt resultat måst ägna huvud-
delen av uppmärksamheten åt den manuella flygningen av flygplanet. I J &# erhölls 
bättre operativ e'ekt ju mer uppmärksamhet föraren kunde ägna åt flygplanets sys-
tem och ju mindre han behövde ”flyga” flygplanet. I stridsmässig avancerad flygning 
utnyttjas ofta ett flygplans gränsvärden och i jämförelse med J %!:s svårbemästrade 
gränsvärdesegenskaper ansågs J &# vara mer lättbehärskad för föraren.

Instrumentflygning var lättare tack vare den styrautomat som fanns i J &#, men 
styrdatapresentationen krävde att föraren hade förmåga att koncentrera sig på den 
information som i varje ögonblick var den viktigaste. Till skillnad från J %! skulle 
flygning även under dager och klar sikt i J &# till stor del ske på instrument och utan 
yttre referenser. På grund av flygplanets stora inducerade motstånd under svängar 
och upptagningar måste flygningen vara noggrannare än i J %! så att hastigheten 
inte reducerades i onödigt hög grad. Utrustningen i J &# möjliggjorde också enskilt 
uppträdande i högre grad, vilket försvårade flygtjänsten för förare som i J %! varit 
vana vid att ledas av en rotechef eller gruppchef.

På låg höjd förbrukade J &# cirka femhundra liter bränsle per minut med tänd 
efterbrännkammare och därför krävde bränsleuppföljningen mer uppmärksamhet 
av föraren än i J %!. Accelerationen under start var mycket kraftigare och en fart av 
( ))) km/h nåddes *# sekunder efter att bromsarna släppts. Stigvinkeln på låg höjd 
var fyrtio grader och J &# flög då med högre hastighet än J %!:s maxhastighet i plan-
flykt. Vid landning krävde farthållningen större uppmärksamhet än i J %!.

tomatkanoner vid en kustinvasion. Det man skulle anfalla var främst lättare mål
som transportfartyg och landstigningsfarkoster. Om insats kunde ske redan i sam-
band med iakttagna invasionsförberedelser i angriparens hamnar och farvatten skul-
le jaktflyget delta i anfall mot Danmark, nordvästra Finland, Kvarken och sydvästra
Finland.

Vid överskeppning skulle jaktflyget sättas in i Bottenviken, Kvarken, Bottenha-
vet (främst Sundsvallsområdet), Östersjön (utom södra delen) och Öresund. Vid
landstigning skulle ansamlingar av materiel och trupp samt underhållstransporter
anfallas och vid luftinvasion skulle främst transportflygplan i luften anfallas. På sär-
skild order av CFV kunde jaktflyg även sättas in i anfall mot oskyddad flygmateriel
på flygbaser och mot radarstationer på Själland, östra Jylland och Bornholm samt i
västra Finland — dock endast då vinsten kunde bli betydandes

Operationsområdet för attackanfall var indelat utifrån räknat i målområde A—D,
där A utgjorde utländska landområden, B och C var havsområden och D svenskt
landområde. Attackdivisioner skulle sättas in i samtliga områden och de stridskraf-
ter som i övrigt enligt planeringen skulle utnyttjas inom respektive område var: A)
inga utöver attackflyget, B) ubåtar, C) jaktdivisioner, övervattensstridskrafter och
ubåtar, och D) jaktdivisioner och lantstridskrafter.6

Omställning från J 29 till J 35
I J 29 Tunnan hade föraren för att uppnå ett bra operativt resultat måst ägna huvud-
delen av uppmärksamheten åt den manuella flygningen av flygplanet. I J 35 erhölls
bättre operativ effekt ju mer uppmärksamhet föraren kunde ägna åt flygplanets sys-
tem och ju mindre han behövde "flyga" flygplanet. I stridsmässig avancerad flygning
utnyttjas ofta ett flygplans gränsvärden och i jämförelse med J 29:s svårbemästrade
gränsvärdesegenskaper ansågs J 35 vara mer lättbehärskad för föraren.

Instrumentflygning var lättare tack vare den styrautomat som fanns i J 35, men
styrdatapresentationen krävde att föraren hade förmåga att koncentrera sig på den
information som i varje ögonblick var den viktigaste. Till skillnad från J 29 skulle
flygning även under dager och klar sikt i J 35 till stor del ske på instrument och utan
yttre referenser. På grund av flygplanets stora inducerade motstånd under svängar
och upptagningar måste flygningen vara noggrannare än i J 29 så att hastigheten
inte reducerades i onödigt hög grad. Utrustningen i J 35 möjliggjorde också enskilt
uppträdande i högre grad, vilket försvårade flygtjänsten för förare som i J 29 varit
vana vid att ledas av en rotechef eller gruppchef.

På låg höjd förbrukade J 35 cirka femhundra liter bränsle per minut med tänd
efterbrännkammare och därför krävde bränsleuppföljningen mer uppmärksamhet
av föraren än i J 29. Accelerationen under start var mycket kraftigare och en fart av
1 000 km/h nåddes 45 sekunder efter att bromsarna släppts. Stigvinkeln på låg höjd
var fyrtio grader och J 35 flög då med högre hastighet än J 29:s maxhastighet i plan-
flykt. Vid landning krävde farthållningen större uppmärksamhet än i J 29.

97



!"

Styrdata
I mitten av 1950-talet startade diskussioner inom flygstaben och flygförvaltningen om en ”styrradio” för över-
föring av meddelanden från stridsledning till jaktflygplan. Man funderade också på om man från marken di-
rekt skulle kunna påverka flygplanets styrning. Målsättningen för utvecklingsarbetet begränsades emellertid 
till att order och information skulle överföras till föraren och benämningen för systemet ändrades senare till 
”styrdata”.

Tekniskt skulle styrdatasystemet, som skulle vara digitalt, kännetecknas av stor störsäkerhet och informa-
tionen skulle presenteras och lagras på indikatorer i flygplanet. Detta medförde att piloten kunde läsa av en 
order flera gånger och inte behövde memorera innehållet. Ledning med tal bibehölls som komplement. Den 
första flygplanstyp som skulle utrustas med styrdata för operativ funktion var versionen J 35B av Draken. För 
att få erforderlig tid att testa och prova styrdatasystemet beslutades i april 1959 att man skulle använda ett 
av de nylevererade J 35A-flygplanen för utprovning och den genomfördes sedan sommaren 1960 vid FC. Den 
första markinstallationen av styrdata gjordes i operationsrummet till radarstationen PS-08 ”Dick” utanför Norr-
köping och prov genomfördes i februari 1961 med tre flygplan J 35A.

Styrdatameddelandet innehöll en adresskod och om denna överensstämde med flygplanets individuella 
adress togs meddelandet om hand i en ”dataomvandlare” och presenterades på flygplanets indikatorer. Det 
som visades var:
- målets höjd
- avstånd från flygplanet till målet
- flygplanets bäring till målet
- flygplanets kurs för att styra mot målet
- kommandon till piloten.

Flygvapnet var före alla andra när 
det gällde denna teknik. Antalet möj-
liga klartextkommandon var på grund 
av den tidiga, primitiva digitala teknik 
som fanns mycket begränsat. Vid var-
je kommandoändring genererades en 
varningston i flygförarens hörlurar och 
bland annat följande kommandon kun-
de sändas: HÖJDÄNDRING, FLERA MÅL, 
JAKT, REMSOR, NYTT MÅL, OSÄKERT, 
VARNING, MÅLFART, MÅLKURS, LANDA, 
FRAM, TVÄRS, BAK, ÖKA, STIG, BRANT, 
BRYT och KVARLIGG.8

Order och information kunde överföras till 

föraren i J 35 Draken med ett system som 

kallades styrdata. Det var digitalt och kän-

netecknades av stor störsäkerhet. Kartan 

visar styrdatasändarnas täckning på 1 000 

meters höjd vid 1 000 W störsändning.

Styrdata
I mitten av 1950-talet startade diskussioner inom flygstaben och flygförvaltningen om en "styrradio"för över-
föring av meddelanden från stridsledning till jaktflygplan. Man funderade också på om man från marken di-
rekt skulle kunna påverka flygplanets styrning. Målsättningen för utvecklingsarbetet begränsades emellertid
till att order och information skulle överföras till föraren och benämningen för systemet ändrades senare till
"styrdata".

Tekniskt skulle styrdatasystemet, som skulle vara digitalt, kännetecknas av stor störsäkerhet och informa-
tionen skulle presenteras och lagras på indikatorer i flygplanet. Detta medförde att piloten kunde läsa av en
order flera gånger och inte behövde memorera innehållet. Ledning med tal bibehölls som komplement. Den
första flygplanstyp som skulle utrustas med styrdata för operativ funktion var versionen J 35B av Draken. För
att få erforderlig tid att testa och prova styrdatasystemet beslutades i april 1959 att man skulle använda ett
av de nylevererade J 35A-flygplanen för utprovning och den genomfördes sedan sommaren 1960 vid FC. Den
första markinstallationen av styrdata gjordes i operationsrummet till radarstationen P5-08 "Dick"utanför Norr-
köping och prov genomfördes i februari 1961 med tre flygplan J 35A.

Styrdatameddelandet innehöll en adresskod och om denna överensstämde med flygplanets individuella
adress togs meddelandet om hand i en "dataomvandlare" och presenterades på flygplanets indikatorer. Det
som visades var:
- målets höjd
- avstånd från flygplanet till målet
- flygplanets bäring till målet
- flygplanets kurs för att styra mot målet
- kommandon till piloten.

Flygvapnet var före alla andra när
det gällde denna teknik. Antalet möj-
liga klartextkommandon var på grund
av den tidiga, primitiva digitala teknik
som fanns mycket begränsat. Vid var-
je kommandoändring genererades en
varningston i flygförarens hörlurar och
bland annat följande kommandon kun-
de sändas: HÖJDÄNDRING, FLERA MÅL,
JAKT, REMSOR, NYTT MÅL, OSÄKERT,
VARNING, MÅLFART, MÅLKURS, LANDA,
FRAM, TVÄRS, BAK, ÖKA, STIG, BRANT,
BRYT och KVARLIGG .8

Order och information kunde överföras till
föraren i 135 Draken med ett system som
kallades styrdata. Det var digitalt och kän-
netecknades av stor störsäkerhet. Kartan
visar styrdatasändamas täckning på 1 000
meters höjd vid 1 000 W störsändning.

°
Läge efter 2-5 dagar
Grefergat område anger teck-
rung från mer an en sändare

ss,
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I samband med anfall mot mål som kunde störa radarn i J "# ställdes stora krav 
på förarens simultankapacitet, analytiska förmåga och förmågan att kunna arbeta 
snabbt under hård tidspress. Idéer om att i högre grad automatisera systemen ytter-
ligare hade måst överges av ekonomiska skäl, men också eftersom driftssäkerheten 
och fältmässigheten blev för låg med användning av dåtidens teknik.$

Minskande organisation
Enligt överbefälhavarens svar på %!&' års försvarskommittés utredningsuppdrag 
(ÖB-svaret &') skulle antalet jaktdivisioner på sikt komma att minska och tidiga-
re föreslagen förbättring av jaktflygets verkan på låg höjd måste avskrivas. Någon 
anska(ning av luftvärnsrobotförband avsedda för övre Norrland kunde inte ske. 
Luftförsvarets huvuduppgift skulle vara att försvåra flyg- och )ärrvapenanfall mot 
krigsmakten och mot andra mål av betydelse för krigföringen. Det skulle kunna 
koncentreras till två olika invasionsriktningar samtidigt och dessutom kunna ingri-
pa mot mindre företag i övriga delar av landet. Det skulle ha möjlighet att snabbt 
utveckla stor e(ekt och kunna verka mot olika typer av vapenbärare, samt kunna 
utföra attackanfall mot gräns- och kustinvasion.

Främst av ekonomiska skäl uteslöts försvar mot ballistiska robotar. Sådana ro-
botar bedömdes vara stridsekonomiska endast om de försågs med kärnladdning, 
och eftersom anfall med kärnvapen medförde en högre krigsnivå än den som mot-
svarades av det så kallade storanfallet, återverkade detta inte på försvarets operativa 
målsättning. Av liknande skäl avstod man från ett jaktförsvar mot bombflygplan på 
högsta höjd. Det var dock inte lönsamt att utföra anfall med konventionella bom-
ber från höjder över tjugotusen meter, så detta var ingen avgörande brist eftersom 
det svenska försvaret i första hand skulle anpassas för konventionell krigföring. Att 
bekämpa spanings- och störflygplan på högsta höjd var däremot stridsekonomiskt 
fördelaktigt och därför skulle luftvärnsroboten RB &* Bloodhound anska(as. Detta 
gjorde det möjligt att sänka kvalitetskravet på jaktflyget, som då inte behövde klara 
de högsta höjd- och fartområdena.

Det operativa kravet att angriparens flygföretag skulle bekämpas innan de nådde 
in över svenskt territorium ställde höga krav och de ekonomiska ramarna gjorde att 
det inte gick att tillgodose detta behov inom hela landet. En koncentration av resur-
serna måste ske till de områden där totalförsvaret hade viktiga resurser i kust- och 
gränsnära områden. Ökade kostnader medförde vidare att livslängden på flygplanen 
måste ökas för att inte kvantiteten skulle minska alltför mycket.!

För att luftförsvaret skulle kunna vara e(ektivt måste svenska jaktplan ha bättre 
prestanda än tänkbara anfallsflygplan. Motorn i J "#A och J "#B medgav anfall mot 
mål med fart upp till Mach %,%. För att medge anfall mot snabbare flygplan skulle ny 
motor införas i den tredje jaktversionen av Draken: J "#D. För ytterligare förbätt-
ring av höjdprestanda övervägdes införande av raketmotor som tillsats, men detta 
bedömdes bli för dyrbart och slopades snart. För att möjliggöra direktanfall, som 

I samband med anfall mot mål som kunde störa radarn i J 35 ställdes stora krav
på förarens simultankapacitet, analytiska förmåga och förmågan att kunna arbeta
snabbt under hård tidspress. Icker om att i högre grad automatisera systemen ytter-
ligare hade måst överges av ekonomiska skäl, men också eftersom driftssäkerheten
och fältmässigheten blev för låg med användning av dåtidens teknik.?

Minskande organisation
Enligt överbefälhavarens svar på 1962 års försvarskommittés utredningsuppdrag
(ÖB-svaret 62) skulle antalet jaktdivisioner på sikt komma att minska och tidiga-
re föreslagen förbättring av jaktflygets verkan på låg höjd måste avskrivas. Någon
anskaffning av luftvärnsrobotförband avsedda för övre Norrland kunde inte ske.
Luftförsvarets huvuduppgift skulle vara att försvåra flyg- och fiärrvapenanfall mot
krigsmakten och mot andra mål av betydelse för krigföringen. Det skulle kunna
koncentreras till två olika invasionsriktningar samtidigt och dessutom kunna ingri-
pa mot mindre företag i övriga delar av landet. Det skulle ha möjlighet att snabbt
utveckla stor effekt och kunna verka mot olika typer av vapenbärare, samt kunna
utföra attackanfall mot gräns- och kustinvasion.

Främst av ekonomiska skäl uteslöts försvar mot ballistiska robotar. Sådana ro-
botar bedömdes vara stridsekonomiska endast om de försågs med kärnladdning,
och eftersom anfall med kärnvapen medförde en högre krigsnivå än den som mot-
svarades av det så kallade storanfallet, återverkade detta inte på försvarets operativa
målsättning. Av liknande skäl avstod man från ett jaktförsvar mot bombflygplan på
högsta höjd. Det var dock inte lönsamt att utföra anfall med konventionella bom-
ber från höjder över tjugotusen meter, så detta var ingen avgörande brist eftersom
det svenska försvaret i första hand skulle anpassas för konventionell krigföring. Att
bekämpa spanings- och störflygplan på högsta höjd var däremot stridsekonomiskt
fördelaktigt och därför skulle luftvärnsroboten RB 68 Bloodhound anskaffas. Detta
gjorde det möjligt att sänka kvalitetskravet på jaktflyget, som då inte behövde klara
de högsta höjd- och fartområdena.

Det operativa kravet att angriparens flygföretag skulle bekämpas innan de nådde
in över svenskt territorium ställde höga krav och de ekonomiska ramarna gjorde att
det inte gick att tillgodose detta behov inom hela landet. En koncentration av resur-
serna måste ske till de områden där totalförsvaret hade viktiga resurser i kust- och
gränsnära områden. Ökade kostnader medförde vidare att livslängden på flygplanen
måste ökas för att inte kvantiteten skulle minska alltför mycket.9

För att luftförsvaret skulle kunna vara effektivt måste svenska jaktplan ha bättre
prestanda än tänkbara anfallsflygplan. Motorn i J 35A och J 35B medgav anfall mot
mål med fart upp till Mach 1,1. För att medge anfall mot snabbare flygplan skulle ny
motor införas i den tredje jaktversionen av Draken: J 35D. För ytterligare förbätt-
ring av höjdprestanda övervägdes införande av raketmotor som tillsats, men detta
bedömdes bli för dyrbart och slopades snart. För att möjliggöra direktanfall, som
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medgav snabbare nedskjutning än det traditionella kurvanfallet bakifrån, utveck-
lades ett direktanfallssikte, vilket i sin tur ledde till krav på kvalificerad siktesradar. 
De ökande kostnaderna för materielen gjorde emellertid att man fick minska an-
talet flygplan. Med all ny apparatur följde också en mängd dyrbar markutrustning 
och det krävdes en lämplig avvägning för att säkerställa maximal verkningsgrad för 
hela systemet. Exempelvis prutades i Draken på siktesradarns målfångningsavstånd 
till förmån för ökad kvalitet på stridsledningen.

Eftersom antalet jaktdivisioner i södra och mellersta Sverige redan låg på mini-
minivån och antalet i Norrland var otillräckligt skulle den beslutade reduceringen 
innebära att en lägre operativ målsättning måste till. Flygstaben gjorde en teoretisk 
beräkning av antalet jaktdivisioner utgående från det som ansågs vara det mest san-

Hotbild och behov av 
luftförsvar, 1962. De 
områden i landet där 
det fanns mer än fem 
mål per ”ytenhet” 
(80 x 80 km) är mar-
kerade på kartan.

Område lämpligt för
större landstigning

 O m r å d e  lämpligt för
mindre landstigning

Hotbild och behov av
luftförsvar, 1962. De
områden i landet där
det fanns mer än fem
mål per "ytenhet"
(80 x 80 km) är mar-
kerade på kartan.

medgav snabbare nedskjutning än det traditionella kurvanfallet bakifrån, utveck-
lades ett direktanfallssikte, vilket i sin tur ledde till krav på kvalificerad siktesradar.
De ökande kostnaderna för materielen gjorde emellertid att man fick minska an-
talet flygplan. Med all ny apparatur följde också en mängd dyrbar markutrustning
och det krävdes en lämplig avvägning för att säkerställa maximal verkningsgrad för
hela systemet. Exempelvis prutades i Draken på siktesradarns målfångningsaystånd
till förmån för ökad kvalitet på stridsledningen.

Eftersom antalet jaktdivisioner i södra och mellersta Sverige redan låg på mini-
minivån och antalet i Norrland var otillräckligt skulle den beslutade reduceringen
innebära att en lägre operativ målsättning måste till. Flygstaben gjorde en teoretisk
beräkning av antalet jaktdivisioner utgående från det som ansågs vara det mest san-
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nolika angreppet, nämligen ”storanfall utan terror” mot Norrland och östra Mellan-
sverige, med förvarning på upp till en vecka. Anfallsmålen skulle bli luftförsvarets 
anläggningar, flygbaser, radarstationer, marina baser och befästningar i aktuella om-
råden, samt dessutom högvärdiga mål i resten av landet. De områden i landet som 
hade mer än fem mål per ”ytenhet” (åtta gånger åtta mil) var belägna i södra delen 
av landet, på norra Gotland, i ett brett område tvärs över landet från Göteborgs-
området upp till Stockholmsområdet och Gästrikland, samt i östra Norrland från 
Östersund och Sundsvall upp till Luleå och Boden.

Man räknade med totalt # $"" fientliga flygplansföretag per dygn, förutom trans-
portflygplan, och för att möta detta hot måste svenskt jaktflyg under de första krigs-
dygnen kunna utföra ! %""–! &"" företag per dygn som resulterade i nedskjutning, 

Flygstaben gjorde 
1962 en teoretisk be-
räkning av antalet 
jaktdivisioner utgå-
ende från det som 
ansågs vara det mest 
sannolika angrepps-
fallet, ”storanfall utan 
terror”, mot Norrland 
och östra Mellansveri-
ge med förvarning på 
upp till en vecka.

Flygstaben gjorde
1962 en teoretisk be-
räkning av antalet
jaktdivisioner utgå-
ende från det som
ansågs vara det mest
sannolika angrepps-
fallet, "storanfall utan
terror", mot Norrland
och östra Mellansveri-
ge med förvarning på
upp till en vecka.

STORANFALL
Förberedelseskedet

Kraftsamling

60 flygplan
360 flygplansföretag/dygn

204 flygplan
1 224 flygplansföretag/dygn

SOVJETUNIONEN
400 flygplan

650 flygplansföretag/dygn

SOVJETUNIONEN
900 flygplan

1 500 flygplansföretag/dygn

nolika angreppet, nämligen "storanfall utan terror" mot Norrland och östra Mellan-
sverige, med förvarning på upp till en vecka. Anfallsmålen skulle bli luftförsvarets
anläggningar, flygbaser, radarstationer, marina baser och befästningar i aktuella om-
råden, samt dessutom högvärdiga mål i resten av landet. De områden i landet som
hade mer än fem mål per "ytenhet" (åtta gånger åtta mil) var belägna i södra delen
av landet, på norra Gotland, i ett brett område tvärs över landet från Göteborgs-
området upp till Stockholmsområdet och Gästrikland, samt i östra Norrland från
Östersund och Sundsvall upp till Luleå och Boden.

Man räknade med totalt 2 5oo fientliga flygplansföretag per dygn, förutom trans-
portflygplan, och för att möta detta hot måste svenskt jaktflyg under de första krigs-
dygnen kunna utföra 800—t 90o företag per dygn som resulterade i nedskjutning,
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skada eller störning. För varje division räknades tolv operativa flygplan och tolv 
flygförare. Varje förare utförde sex företag per dygn, vilket ansågs vara en mycket 
hög belastning. Detta räckte till sammanlagt ! $%# företag per dygn så länge förlus-
terna inte översteg ersättningsreserven, och därefter skulle företagsfrekvensen mins-
ka. Detta medförde att ett stort antal fientliga företag (&#$ stycken) skulle kunna 
genomföras utan att engageras av svenskt jaktflyg – trots maximal insats. Eftersom 
ett enda flygplan med kärnvapen skulle kunna åstadkomma stora skador ansågs det 
vara ”icke acceptabelt”.

För att kunna engagera alla fientliga företag skulle flygvapnet behöva ytterligare 
nio divisioner, men då hade ingen hänsyn tagits till den verkan som RB &$-förban-
den skulle komma att ha: sex RB &$-divisioner med '& robotar med sjuttio pro-
cents nedskjutningssannolikhet skulle kunna skjuta ned maximalt &% flygplan. För 
jaktdivisionerna beräknades nedskjutningssannolikheten till femtio procent och 
därmed skulle en division som utförde %# företag per dygn kunna skjuta ned (& 
flygplan. Med detta sätt att räkna kom man fram till att sex luftvärnsrobotdivisio-
ner motsvarade två jaktdivisioner, men detta gällde endast det första dygnet. Där-
efter kunde jaktdivisionerna fortsätta att verka, medan robotförbanden hade skjutit 
slut på robotar.

Det sammanlagda behov som blev resultatet av beräkningarna, (( divisioner, var 
sju fler än de #& divisioner som jaktflyget enligt den planering som gällde !'&# skulle 
minska till. Huvuddelen av Norrlandskusten skulle bli lämnad helt utan luftförsvar 
och för att få en rimlig geografisk täckning skulle fordras ytterligare åtta jaktdivisio-
ner fördelade med sju i Norrland och en i södra eller mellersta Sverige.!"

Antalet jaktdivisioner borde alltså enligt dessa beräkningar ha utökats, men skulle 
enligt de planer som fanns i början av !'&"-talet i stället under tiden fram till !'&' 
minska till #& stycken: fyra med J (#B och ## med J (). I själva verket skulle minsk-
ningen komma att bli ännu större och !'&' fanns endast tjugo jaktdivisioner kvar 
i flygvapnet.!!

Antal jaktdivisioner 1962–1969 enligt Flygmaterielplan 196212

Typ 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

J 29 12 10 7 5 2 – – –

J 32 6 6 6 6 6 5 4 4

J 34 5 5 5 4 4 3 – –

J 35A 3 1 3 2 2 2 2 2

J 35B 2 4 2 4 4 4 3 3

J 35D – 2 5 5 5 5 5 4

J 35F – – – 2 5 8 12 13

Summa 28 28 28 28 28 26 26 26

skada eller störning. För varje division räknades tolv operativa flygplan och tolv
flygförare. Varje förare utförde sex företag per dygn, vilket ansågs vara en mycket
hög belastning. Detta räckte till sammanlagt 1 872 företag per dygn så länge förlus-
terna inte översteg ersättningsreserven, och därefter skulle företagsfrekvensen mins-
ka. Detta medförde att ett stort antal fientliga företag (628 stycken) skulle kunna
genomföras utan att engageras av svenskt jaktflyg — trots maximal insats. Eftersom
ett enda flygplan med kärnvapen skulle kunna åstadkomma stora skador ansågs det
vara "icke acceptabelt".

För att kunna engagera alla fientliga företag skulle flygvapnet behöva ytterligare
nio divisioner, men då hade ingen hänsyn tagits till den verkan som RB 68-förban-
den skulle komma att ha: sex RB 68-divisioner med 96 robotar med sjuttio pro-
cents nedskjutningssannolikhet skulle kunna skjuta ned maximak 67 flygplan. För
jaktdivisionerna beräknades nedskjutningssannolikheten till femtio procent och
därmed skulle en division som utförde 72 företag per dygn kunna skjuta ned 36
flygplan. Med detta sätt att räkna kom man fram till att sex luftvärnsrobotdivisio-
ner motsvarade två jaktdivisioner, men detta gällde endast det första dygnet. Där-
efter kunde jaktdivisionerna fortsätta att verka, medan robotförbanden hade skjutit
slut på robotar.

Det sammanlagda behov som blev resultatet av beräkningarna, 33 divisioner, var
sju fler än de 26 divisioner som jaktflyget enligt den planering som gällde 1962 skulle
minska till. Huvuddelen av Norrlandskusten skulle bli lämnad helt utan luftförsvar
och för att få en rimlig geografisk täckning skulle fordras ytterligare åtta jaktdivisio-
ner fördelade med sju i Norrland och en i södra eller mellersta Sverige.rn

Antalet jaktdivisioner borde alltså enligt dessa beräkningar ha utökats, men skulle
enligt de planer som fanns i början av 1960-talet i stället under tiden fram till 1969
minska till 26 stycken: fyra med J 32B och 22 med J 35. I själva verket skulle minsk-
ningen komma att bli ännu större och 1969 fanns endast tjugo jaktdivisioner kvar
i flygvapnee

Antal jaktdivisioner 1962-1969 enligt Flygmaterielplan 196212
Typ 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969
J29 12 10 7 5 2 — — —
1 32 6 6 6 6 6 5 4 4
J34 5 5 5 4 4 3 — —
J 35A 3 1 3 2 2 2 2 2
1 35B 2 4 2 4 4 4 3 3
1 35D — 2 5 5 5 5 5 4
1 35F — — — 2 5 8 12 13
Summa 28 28 28 28 28 26 26 26
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Viktig krigsbasövning
En förutsättning för att luftförsvaret skulle kunna fungera fullt ut var att alla tre län-
karna i kedjan flygtjänst, stridsledningstjänst och bastjänst fungerade som det var 
tänkt. I en stor övning som genomfördes i oktober !$%& vid krigsbasen fält '( Gimo 
i nordöstra Uppland skulle en ny basfilosofi prövas fullt ut på en modern jaktflyg-
bas och samtidigt passade man på att pröva det nya J #'-systemets fältmässighet i 
större skala för första gången. Ständigt hög beredskap skulle dels möjliggöra snabba 
insatser, dels möjliggöra start av flygplanen vid risk för anfall mot basen. Endast den 
personal och materiel som behövdes för att hålla tillräckligt hög beredskap skulle 
finnas framme vid banan och övrig personal och materiel skulle skyddas främst ge-
nom utspridning inom ett stort basområde.

Fält '( var den första bas inom E # som från början utformades efter nya princi-
per. Det som var nytt var bland annat fälthangarer, pipeline för drivmedel, baska-
bel och diverse utrustning av andra slag. De främre klargöringsområdena hade på 
denna bas byggts i form av ”kringlor”, där fyra av klargöringsplatserna försetts med 
öppna hangarer av typ Törebodabåge. I uppställningsområdet, anlagt på åtta kilo-
meters avstånd från banan nordöst om samhället Gimo, fanns elva uppställnings-
platser. Organisationen var i stort sett fulltalig och bland annat hade nära ettusen 
värnpliktiga kallats in. Flygplansbogsering kunde, på grund av hänsyn till den ci-
vila trafiken på den allmänna väg som förband banan med uppställningsområdet, 
bara ske tre gånger per dygn och det område där markstrid övades fick begränsas på 
grund av pågående älgjakt!

Den första versionen av Draken, J 35A, fanns i krigsorganisationen på F 16 i Uppsala från 1964 till 1976. 
Flottiljens tre Drakendivisioner var utgångsbaserade på baserna Gimo, Tierp och Uppsala. Foto: SFF.

Viktig krigsbasövning
En förutsättning för att luftförsvaret skulle kunna fungera fullt ut var att alla tre län-
karna i kedjan flygtjänst, stridsledningstjänst och bastjänst fungerade som det var
tänkt. I en stor övning som genomfördes i oktober 1962 vid krigsbasen fält 54 Gimo
i nordöstra Uppland skulle en ny basfilosofi prövas fullt ut på en modern jaktflyg-
bas och samtidigt passade man på att pröva det nya J 35-systemets fältmässighet i
större skala för första gången. Ständigt hög beredskap skulle dels möjliggöra snabba
insatser, dels möjliggöra start av flygplanen vid risk för anfall mot basen. Endast den
personal och materiel som behövdes för att hålla tillräckligt hög beredskap skulle
finnas framme vid banan och övrig personal och materiel skulle skyddas främst ge-
nom utspridning inom ett stort basområde.

Fält 54 var den första bas inom E 3 som från början utformades efter nya princi-
per. Det som var nytt var bland annat fälthangarer, pipeline för drivmedel, baska-
bel och diverse utrustning av andra slag. De främre klargöringsområdena hade på
denna bas byggts i form av "kringlor", där fyra av klargöringsplatserna försetts med
öppna hangarer av typ Törebodabåge. I uppställningsområdet, anlagt på åtta kilo-
meters avstånd från banan nordöst om samhället Gimo, fanns elva uppställnings-
platser. Organisationen var i stort sett fulltalig och bland annat hade nära ettusen
värnpliktiga kallats in. Flygplansbogsering kunde, på grund av hänsyn till den ci-
vila trafiken på den allmänna väg som förband banan med uppställningsområdet,
bara ske tre gånger per dygn och det område där markstrid övades fick begränsas på
grund av pågående älgjakt!

Den första versionen av Draken, 135A, fanns i krigsorganisationen på F 16 i Uppsala från 1964 till 1976.
Flottiljens tre Drakendivisioner var utgångsbaserade på baserna Gimo, Tierp och Uppsala. Foto: SFE
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Övningen började med i förväg meddelad mobilisering, vilket antogs ge perso-
nalen en bild av hur mobilisering kunde genomföras ”om kriget börjar förhållan-
devis lugnt”, som det står i övningsrapporten. De flygförband som deltog var en 
division J $%B från F !& och en division J $%A från F !$, samt en reducerad division 
J $'B från F !. På anfallssidan fanns en attackdivision från F &, vilken tidvis deltog 
även på försvarssidan, en grupp jaktflyg ur F !( och en spaningsdivision från F !!.

Övningsförutsättningen var att stridigheter mellan öst och väst hade brutit ut 
i Tyskland och föranlett förstärkning av insatsberedskapen i Sverige. Klockan sex 
på morgonen den ) oktober fick F !& order om mobilisering och klockan fyra på 
eftermiddagen började kriget. Från och med följande dag sattes !. divisionen F !& 
(!/F !&) in i full omfattning för dagjaktförsvar och nattetid T-basbetjänades !/F ! 
på basen. En av övningsdagarna sattes både !/F !& och '/F !$ in för attack med 
hög frekvens mot invasionsförberedelser och basen betjänade då båda divisionerna 
samtidigt. Dagen därpå kom en luftlandsättning i basens närhet och sedan följde 
en fientlig invasion av Gävleområdet. !/F !& utgick nu ur övningen och ersattes av 
'/F !$.

På grund av skador efter bland annat flygbekämpning flyttades verksamheten 
därefter till reservvägbas (representerad av fält !# Tierp) och den !* oktober satte 
fienden in kärnvapen och en ”kärnexplosion över Uppsala tvingade till kortvarig 
utrymning”.

Sammanfattningsvis ansåg man att mobiliseringsskedet gått bra. En del missar 
gjordes i klargöringsarbetet: ”Lagarbetet som klargöringsinstruktionen bygger på 
hade inte genomsyrat personalen.” Totalt hade $(# klargöringar genomförts. Bog-
seringen av flygplan längs den delvis smala och krokiga grusvägen från fältet ned 
till stora vägen var besvärlig och måste göras i låg hastighet. Något som inte alls 
hade fungerat var bevakningen av det mycket stora basområdet. Exempelvis hade 
basens kommandocentral lämnats helt obevakad ända till klockan åtta på kvällen 
första dagen. 

Basens kapacitet visade sig annars vara mycket större än vad man trott i förväg 
och flygverksamheten kunde snabbt utökas med nära etthundra procent vad beträf-
far antalet starter och flygtid. J $%-divisionerna skulle enligt mobiliseringstabellerna 
ha femton flygförare och det avlösningssystem som tillämpades under övningen 

Normer för betjäning av jaktförband 196213

Samtidig betjäning (A-service, laddning, bogsering och startning) ska kunna utföras av
- Stationskompani med allmän del och speciell del jaktdivision: åtta flygplan
- Stationskompani med allmän del och speciell del av annan typ: två till åtta jaktflygplan
- Stationskompani med allmän del: fyra jaktflygplan
T-basbetjäning
- Jaktförband ska kunna betjänas på alla baser med utrustning för respektive flygplanstyp.

Normer för betjäning av jaktförband 1962"
Samtidig betjäning (A-service, laddning, bogsering och startning) ska kunna utföras av
- Stationskompani med allmän del och speciell del jaktdivision: åtta flygplan
- Stationskompani med allmän del och speciell del av annan typ: två till åtta jaktflygplan
- Stationskompani med allmän del: fyra jaktflygplan
T-basbetjäning
-Jaktförband ska kunna betjänas på alla baser med utrustning för respektive flygplanstyp.

Övningen började med i förväg meddelad mobilisering, vilket antogs ge perso-
nalen en bild av hur mobilisering kunde genomföras "om kriget börjar förhållan-
devis lugnt", som det står i övningsrapporten. De flygförband som deltog var en
division J 35B från F 16 och en division J 35A från F 13, samt en reducerad division
J 32B från F I. På anfallssidan fanns en attackdivision från F 6, vilken tidvis deltog
även på försvarssidan, en grupp jaktflyg ur F 18 och en spaningsdivision från F

Övningsförutsättningen var att stridigheter mellan öst och väst hade brutit ut
i Tyskland och föranlett förstärkning av insatsberedskapen i Sverige. Klockan sex
på morgonen den 9 oktober fick F 16 order om mobilisering och klockan fyra på
eftermiddagen började kriget. Från och med följande dag sattes I. divisionen F 16
(i/F i6) in i full omfattning för dagjaktförsvar och nattetid T-basbetjänades 1/F
på basen. En av övningsdagarna sattes både i/F i6 och 2/F 13 in för attack med
hög frekvens mot invasionsförberedelser och basen betjänade då båda divisionerna
samtidigt. Dagen därpå kom en luftlandsättning i basens närhet och sedan följde
en fientlig invasion av Gävleområdet. 1/F 16 utgick nu ur övningen och ersattes av
2/F 13.

På grund av skador efter bland annat flygbekämpning flyttades verksamheten
därefter till reservvägbas (representerad av fat 14 Tierp) och den 17 oktober satte
fienden in kärnvapen och en "kärnexplosion över Uppsala tvingade till kortvarig
utrymning".

Sammanfattningsvis ansåg man att mobiliseringsskedet gått bra. En del missar
gjordes i klargöringsarbetet: "Tagarbetet som klargöringsinstruktionen bygger på
hade inte genomsyrat personalen." Totalt hade 384 klargöringar genomförts. Bog-
seringen av flygplan längs den delvis smala och krokiga grusvägen från fältet ned
till stora vägen var besvärlig och måste göras i låg hastighet. Något som inte alls
hade fungerat var bevakningen av det mycket stora basområdet. Exempelvis hade
basens kommandocentral lämnats helt obevakad ända till klockan åtta på kvällen
första dagen.

Basens kapacitet visade sig annars vara mycket större än vad man trott i förväg
och flygverksamheten kunde snabbt utökas med nära etthundra procent vad beträf-
far antalet starter och flygtid. J 35-divisionerna skulle enligt mobiliseringstabellerna
ha femton flygförare och det avlösningssystem som tillämpades under övningen
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innebar sex timmars flygtjänst, fyra timmar för förflyttning och utspisning, samt 
tolv timmars vila per dygn. Sex timmar flygning innebar fem till sju flygpass. Detta 
schema fungerade bra och det konstaterades att förarna ”väl uthärdat den belastning 
som lagts på dem”. Om störningar inträ$ade i form av fientliga eldöverfall, radiak-
beläggning, sjukdom, eller annat, kunde brist på flygdugliga förare uppstå och man 
måste också räkna med ökad psykisk påfrestning och förluster i krig.!%

Övning i samarbete
I september !&'( samordnade E ! och E ( sina eskaderövningar i Sydsverige. Det 
som övades var framför allt samverkan i olika former: med armén och marinen, 
mellan E ! och E ( vid attackuppdrag, mellan attack/spaning och jaktförsvar samt 
mellan olika luftförsvarssektorer. Dagjaktdivisionerna organiserades för kontinu-
erlig beredskap och basförbanden var krigsmässigt organiserade. För en stor del av 
personalen i E (:s stab var det första gången som de tjänstgjorde i en operativ eska-
derstab och enligt övningsrapporten fanns det brister: ”Förmågan hos flygvapnets 
o)cerare att leda och utföra stabsarbete i operativ stab är ej tillfredsställande. Häri 
ingår bland annat att ge kortfattade order, att rätt använda sambandsmedel och 
biträdespersonal.”

Övningsfrekvensen var under !&#"- och !&'"-talen hög och övningarna var ofta 
stora. Under !&'* års flygvapenövning samövade till exempel tre eskadrar – E !, E ( 
och E * – och inte mindre än (+ flygbaser användes för basering av deltagande för-
band. Luftförsvar av E (:s område övades med sexton radarstationer i drift och den 
optiska luftbevakningen igång. Luftvärnet var organiserat vid fyra av baserna och 
armén deltog även med markförsvarsförband vid två baser. Övningen omfattade 
omkring tiotusen personer enbart från flygvapnet.!#

J *#A:s och J *#B:s begränsade räckvidd utan extratank medförde allvarliga be-
gränsningar, exempelvis när man skulle eskortera attackförband. En division J *#D 
från F !* deltog för att bland annat pröva taktisk användbarhet och fältmässighet 
och dessa flygplan hade med större internt bränsleförråd och två extratankar om 
vardera femhundra liter en helt annan uthållighet än J *#A och J *#B med endast en 
extratank. Generellt sett var erfarenheterna med J *#D positiva. F ! prövade anfall 
mot störande mål (!" cm och * cm radarreflekterande remsor) och fann att !" cm 
remsor inte utgjorde något större problem för J *(B. Det flygplan som skyddades 

Kommentar i rapport från 1963 års flygvapenövning
Vid flyglarm och då nödstart ej kan tillgripas skall förarpersonalen lämna flygplanet och ta skydd. […] Syste-
met bedöms från förarsynpunkt ha fungerat väl främst i övningens början. Allt eftersom trötthetsfaktorn gjort 
sig gällande har dock snabbheten i efterlevnaden av dessa bestämmelser minskat. Under verkliga förhållan-
den torde en motståndares förestående anfall snabbt ”hjälpa föraren ur sitsen”!

innebar sex timmars flygtjänst, fyra timmar för förflyttning och utspisning, samt
tolv timmars vila per dygn. Sex timmar flygning innebar fem till sju flygpass. Detta
schema fungerade bra och det konstaterades att förarna "väl uthärdat den belastning
som lagts på dem". Om störningar inträffade i form av fientliga eldöverfall, radiak-
beläggning, sjukdom, eller annat, kunde brist på flygdugliga förare uppstå och man
måste också räkna med ökad psykisk påfrestning och förluster i krig.'4

Övning i samarbete
I september 1962 samordnade E 1 och E 2 sina eskaderövningar i Sydsverige. Det
som övades var framför allt samverkan i olika former: med armen och marinen,
mellan E I och E 2 vid attackuppdrag, mellan attack/spaning och jaktförsvar samt
mellan olika luftförsvarssektorer. Dagjaktdivisionerna organiserades för kontinu-
erlig beredskap och basförbanden var krigsmässigt organiserade. För en stor del av
personalen i E 2:s stab var det första gången som de tjänstgjorde i en operativ eska-
derstab och enligt övningsrapporten fanns det brister: "Förmågan hos flygvapnets
officerare att leda och utföra stabsarbete i operativ stab är ej tillfredsställande. Häri
ingår bland annat att ge kortfattade order, att rätt använda sambandsmedel och
biträdespersonal."

Övningsfrekvensen var under 1950- och 1960-talen hög och övningarna var ofta
stora. Under 1963 års flygvapenövning samövade till exempel tre eskadrar — E I, E 2
och E 3 — och inte mindre än 27 flygbaser användes för basering av deltagande för-
band. Luftförsvar av E 2:s område övades med sexton radarstationer i drift och den
optiska luftbevakningen igång. Luftvärnet var organiserat vid fyra av baserna och
armen deltog även med markförsvarsförband vid två baser. Övningen omfattade
omkring tiotusen personer enbart från flygvapnet.'5

J 35A:s och J 35B:s begränsade räckvidd utan extratank medförde allvarliga be-
gränsningar, exempelvis när man skulle eskortera attackförband. En division J 35D
från F 13 deltog för att bland annat pröva taktisk användbarhet och fältmässighet
och dessa flygplan hade med större internt bränsleförråd och två extratankar om
vardera femhundra liter en helt annan uthållighet än J 35A och J 35B med endast en
extratank. Generellt sett var erfarenheterna med J 35D positiva. F I prövade anfall
mot störande mål (Do cm och 3 cm radarreflekterande remsor) och fann att m cm
remsor inte utgjorde något större problem för J 32B. Det flygplan som skyddades

Kommentar i rapport från 1963 års flygvapenövning
Vid flyglarm och då nödstart ej kan tillgripas skall förarpersonalen lämna flygplanet och ta skydd. L. .1 Syste-
met bedöms från förarsynpunkt ha fungerat väl främst i övningens början. Allt eftersom trötthetsfaktorn gjort
sig gällande har dock snabbheten i efterlevnaden av dessa bestämmelser minskat. Under verkliga förhållan-
den torde en motståndares förestående anfall snabbt "hjälpa föraren ur sitsen"!
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av remsorna syntes oftast tillräckligt bra. Ett moln av $ cm remsor klarade radarn 
emellertid inte av, utan i en sådan situation skulle man inrikta sig på bekämpning 
av det remsfällande flygplanet, vilket kunde ses på radarn.!#

CE %:s påpekanden och en tidigare genomförd utredning angående J %&F:s an-
vändning i luftförsvaret hade föranlett CFV att besluta om införande av jaktrobot-
beväpning i ett antal flygplan, men detta var ännu inte genomfört. Det visade sig 
under övningar att förarna var tvungna att i över hälften av anfallen skjuta bort sina 
raketer under anflygningen för att över huvud taget kunna komma till anfall (med 
automatkanoner). En möjlighet att använda J %& var att sätta in typen tillsammans 
med J $%B eller J $'. Avsikten var då att J %& skulle agera ”lockfågel” och tvinga de 
fientliga eskortflygplanen att lämna bombplanen, varefter J $%B respektive J $' skul-
le sätta in sina anfall. För att taktiken skulle kunna lyckas måste radarjaktledaren 
ha goda kunskaper om de olika flygplanstypernas prestanda samt kunna beräkna 
lämplig starttid från två olika baser och dessutom beräkna lämpliga flygvägar för 
förband med olika prestanda. Risken för J %&-förarna att råka i jaktstrid var mycket 
stor. Metoden var både svår att genomföra och riskabel.!(

Eftersom serieleveranserna av J $) Draken nu var i full gång kunde jaktförban-
den efter hand omskolas till denna typ, till en början inom E $. F !$ mobiliserade 
med J $)A redan !&#! och F !# gick !&#% över från J %&A till J $)B. Flottiljens *ärde 
division, '/F !#, uppsattes dock, som nämnts, med J %&F. F !+ fick under omskol-

Erfarenheter från övningar visade att J 35A hade kort aktionsradie och därför måste relativt kustnära baser 
väljas för utgångsgrupperingen av detta flygplan. Foto: SFF.

Erfarenheter från övninga r visa de att .1 35A hade kort aktionsradie och därför måste relativt kustnära baser
väljas för utgångsgrupperingen av detta flygplan. Foto: SFF.

av remsorna syntes oftast tillräckligt bra. Ett moln av 3 cm remsor klarade radarn
emellertid inte av, utan i en sådan situation skulle man inrikta sig på bekämpning
av det remsfållande flygplanet, vilket kunde ses på radarn.'6

CE 2:S påpekanden och en tidigare genomförd utredning angående J 29F:s an-
vändning i luftförsvaret hade föranlett CFV att besluta om införande av jaktrobot-
beväpning i ett antal flygplan, men detta var ännu inte genomfört. Det visade sig
under övningar att förarna var tvungna att i över hälften av anfallen skjuta bort sina
raketer under anflygningen för att över huvud taget kunna komma till anfall (med
automatkanoner). En möjlighet att använda J 29 var att sätta in typen tillsammans
med J 32B eller J 34. Avsikten var då att J 29 skulle agera "lockfågel" och tvinga de
fientliga eskortflygplanen att lämna bombplanen, varefter J 32B respektive J 34 skul-
le sätta in sina anfall. För att taktiken skulle kunna lyckas måste radarjaktledaren
ha goda kunskaper om de olika flygplanstypernas prestanda samt kunna beräkna
lämplig starttid från två olika baser och dessutom beräkna lämpliga flygvägar för
förband med olika prestanda. Risken för J 29-förarna att råka i jaktstrid var mycket
stor. Metoden var både svår att genomföra och riskabel.'?

Eftersom serieleveranserna av J 35 Draken nu var i full gång kunde jaktförban-
den efter hand omskolas till denna typ, till en början inom E 3. F 13 mobiliserade
med J 35A redan 1961 och F 16 gick 1962 över från J 29A till J 35B. Flottiljens fjärde
division, 4/F 16, uppsattes dock, som nämnts, med J 29F. F 18 fick under omskol-
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ningsskedet från J $% till J $&B minska antalet krigsdivisioner till två och hade tre 
fullt användbara J $&B-divisioner först på hösten !'($. F ' bytte sina J )'F mot J $% 
i takt med nedläggningen av F *, vilket innebar att J $%-divisionerna vid F ' blev 
krigsdugliga !'(!, !'() respektive !'($. För att i någon mån förbättra jaktförsvaret 
av E ) beslutade CFV att även F !" skulle tillföras en division J $% och den ingick i 
krigsorganisationen från sommaren !'($.!*

Sovjetiskt jaktflyg mot J !"
Sedan vad som kallades ”kvalificerade underrättelser” om MiG-!' kommit in till 
flygstabens underrättelseavdelning gjordes tidigt !'($ en teknisk-taktisk jämförelse 
mellan MiG-!' och J $&A, där en arbetsgrupp ur E $ fick i uppgift att planlägga ett 
fiktivt jaktsvep med ett förband MiG-!' mot sektorerna O ! och O ). Beräkning-
arna visade att MiG-!' från bas i Lettland och med användande av stridsfart från en 
linje utanför kusten kunde nå cirka tio mil in över fastlandet på # """ meters höjd. 
Vid användning av efterbrännkammare nådde man bara precis till svenska kusten. 
Diagram som jämförde svängprestanda ritades och visade att MiG-!' kunde svänga 
med högre belastning än J $&A på alla höjder, utom möjligen i mycket låg fart. Detta 
var inte oväntat, eftersom MiG-!' var ett pilvingeflygplan och J $& var deltavingat, 
vilket normalt resulterar i helt olika svängprestanda.!'

I maj !'() hade den taktiska utprovningen av J $&A blivit klar. Standardbeväp-
ningen, jaktroboten RB )%, hade visat sig vara enkel och fältmässig och den hade 

Taktiska anvisningar för jaktförbanden (TAJ)20

Taktiska anvisningar för jaktförbanden (TAJ) beskrev bland annat vilka uppgifter jaktförbanden hade, hur de 
skulle uppträda och hur stridsledningen fungerade. Vidare beskrevs grunderna i luftstriden, hur jaktsvep och 
eskort skulle gå till och hur andrahandsuppgiften attack skulle lösas. Bilagorna avhandlade särskilda anvis-
ningar för varje flygplanstyp, beväpning, stridsledning, bastjänst inklusive jaktförbandens beredskap, tele-
tjänst inklusive terminologi för radiokommunikation, med mera.

Jaktförsvarsuppgiften kunde utföras som jaktförsvar, jaktsvep eller eskort. Jaktförsvar innebar att jakt-
förband inom ett jaktförsvarat område med hjälp av stridsledningen bekämpade fienden i luften. Jaktsvep 
innebar o!ensiva företag för att vilseleda, binda eller bekämpa fienden i luften och med eskort menades att 
jaktförband skulle skydda andra flygförband.

”Jaktföraren skall i den avgörande sekunden med sina vapen trä!a fienden. Detta är beviset på att jakt-, 
stridslednings- och basförbandens alla gemen samma ansträngningar är framgångsrika. Jakt föraren får icke 
glömma att han är en länk i luftförsvarssystemet.

För att jaktföraren skall kunna handla på bästa sätt i olika situatio ner måste han väl känna till anvis-
ningarna i denna bok och även för stå att rätt tillämpa dem.

I luftstriden uppstår dock ofta oväntade situationer för vilka inga anvisningar kan givas. Då är det den 
enskilde jaktförarens skicklighet, uthållighet och improvisationsförmåga som avgör striden. Jaktförarens 
oavlåtliga strävan skall vara att rikta stridsavgörande slag mot fienden utan att själv bli slagen. Då han efter 
striden åter vänt med sitt flygplan skall han vara beredd att snarast ånyo insättas mot fienden.”

ningsskedet från J 34 till J 35B minska antalet krigsdivisioner till två och hade tre
fullt användbara J 35B-divisioner först på hösten 1963. F 9 bytte sina J 29F mot J 34
i takt med nedläggningen av F 8, vilket innebar att J 34-divisionerna vid F 9 blev
krigsdugliga 1961, 1962 respektive 1963. För att i någon mån förbättra jaktförsvaret
av E 2 beslutade CFV att även F io skulle tillföras en division J 34 och den ingick i
krigsorganisationen från sommaren 1963.18

Sovjetiskt jaktflyg mot J 35
Sedan vad som kallades "kvalificerade underrättelser" om MiG-I9 kommit in till
flygstabens underrättelseavdelning gjordes tidigt 1963 en teknisk-taktisk jämförelse
mellan MiG-I9 och J 35A, där en arbetsgrupp ur E 3 fick i uppgift att planlägga ett
fiktivt jaktsvep med ett förband MiG-I9 mot sektorerna 0 1 och 0 2. Beräkning-
arna visade att MiG-I9 från bas i Lettland och med användande av stridsfart från en
linje utanför kusten kunde nå cirka tio mil in över fastlandet på 7 000 meters höjd.
Vid användning av efterbrännkammare nådde man bara precis till svenska kusten.
Diagram som jämförde svängprestanda ritades och visade att MiG-I9 kunde svänga
med högre belastning än J 35A på alla höjder, utom möjligen i mycket låg fart. Detta
var inte oväntat, eftersom MiG-I9 var ett pilvingeflygplan och J 35 var deltavingat,
vilket normalt resulterar i helt olika svängprestanda."

I maj 1962 hade den taktiska utprovningen av J 35A blivit klar. Standardbeväp-
ningen, jaktroboten RB 24, hade visat sig vara enkel och fältmässig och den hade

Taktiska anvisningar för jaktförbanden (TAJ)"
Taktiska anvisningar förjaktförbanden (TAJ) beskrev bland annat vilka uppgifter jaktförbanden hade, hur de
skulle uppträda och hur stridsledningen fungerade. Vidare beskrevs grunderna i luftstriden, hur jaktsvep och
eskort skulle gå till och hur andrahandsuppgiften attack skulle lösas. Bilagorna avhandlade särskilda anvis-
ningar för varje flygplanstyp, beväpning, stridsledning, bastjänst inklusive jaktförbandens beredskap, tele-
tjänst inklusive terminologi för radiokommunikation, med mera.

Jaktförsvarsuppgiften kunde utföras som jaktförsvar, jaktsvep eller eskort. Jaktförsvar innebar att jakt-
förband inom ett jaktförsvarat område med hjälp av stridsledningen bekämpade fienden i luften. Jaktsvep
innebar offensiva företag för att vilseleda, binda eller bekämpa fienden i luften och med eskort menades att
jaktförband skulle skydda andra flygförband.

"Jaktföraren skall i den avgörande sekunden med sina vapen träffa fienden. Detta är beviset på att jakt-,
stridslednings-och basförbandens alla gemensamma ansträngningar ärframgångsrika. Jaktföraren får icke
glömma att han är en länk i luftförsvarssystemet.

För att jaktföraren skall kunna handla på bästa sätt i olika situationer måste han väl känna till anvis-
ningarna i denna bok och även förstå att rätt tillämpa dem.

I luftstriden uppstår dock ofta oväntade situationer för vilka inga anvisningar kan givas. Då är det den
enskilde jaktförarens skicklighet, uthållighet och improvisationsförmåga som avgör striden. Jaktförarens
oavlåtliga strävan skall vara att rikta stridsavgörande slag motfienden utan att själv bli slagen. Då han efter
striden återvänt med sittflygplan skall han vara beredd att snarast ånyo insättas mot fienden."
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mycket god funktionssäkerhet. Trä$ erhölls i %"–#" procent av fallen, eller &"–&' 
procent om båda robotarna sköts samtidigt. Det hade också visat sig att roboten lås-
te på målet även i tunna moln, trots att föraren inte hade ögonkontakt med målet.(!

Den senaste versionen av Draken, J )*D, skilde sig från J )*A och J )*B huvudsak-
ligen genom förbättrad motor och efterbrännkammare, samt större bränsletankar. 
Den operativa utprovningen av J )*D grundade sig dels på en bedömning av ”mot-
ståndarens sannolika insats och taktik”, dels på uppgiftsfördelningen mellan jaktflyg 
och luftvärnsrobot. Motståndarens, alltså Sovjetunionens, materiel och taktik hade 
anpassats för att bekämpa NATO-flygplan och huvuddelen av de mest kvalificerade 
flygplanen, inklusive de med längst räckvidd, skulle i första hand komma att sättas 
in mot NATO. Dessa flygplan skulle alltså J )*D sannolikt inte behöva möta. När 
det gällde att möta kärnvapenbärande flygplan förutsattes nu, som nämnts, anfall 
mot Sverige ske helt, eller till övervägande del, med konventionella vapen. Anfalls-
metoder som förutsatte kärnvapen, till exempel bombfällning från högsta höjd (över 
!" """ meter) och attackrobotfällning från långa avstånd skulle därför inte vara di-
mensionerande för det svenska jaktflyget. Därmed var även denna typ av mål ”bort-
definierade” för J )*D:s del.

Jämfört med J (&F, J )+ och J )*A innebar tillkomsten av J )*D främst ökade in-
satsmöjligheter mot mål på högre höjd än !+ """ meter, mot mål med överljudsfart 

Sedan underrättelser om MiG-19 kommit in till flygstabens underrättelseavdelning gjordes 1963 en  
teknisk-taktisk studie som visade räckvidden för ett jaktsvep med MiG-19 mot sektorerna O 1 och O 2  
från en bas i Lettland.

Exempel på räckvidd f rån e t t
utgångsläge e f t e r  onf/yg

Sedan underrättelser om MiG-19 kommit in till flygstabens underrättelseavdelning gjordes 1963 en
teknisk-taktisk studie som visade räckvidden för ett jaktsvep med MiG-19 mot sektorerna 01 och 0 2
från en bas i Lettland.

mycket god funktionssäkerhet. Träff erhölls i 70-80 procent av fallen, eller 90-96
procent om båda robotarna sköts samtidigt. Det hade också visat sig att roboten lås-
te på målet även i tunna moln, trots att föraren inte hade ögonkontakt med målet.n

Den senaste versionen av Draken, J 35D, skilde sig från J 35A och J 35B huvudsak-
ligen genom förbättrad motor och efterbrännkammare, samt större bränsletankar.
Den operativa utprovningen av J 35D grundade sig dels på en bedömning av "mot-
ståndarens sannolika insats och taktik", dels på uppgiftsfördelningen mellan jaktflyg
och luftvärnsrobot. Motståndarens, alltså Sovjetunionens, materiel och taktik hade
anpassats för att bekämpa NATO-flygplan och huvuddelen av de mest kvalificerade
flygplanen, inklusive de med längst räckvidd, skulle i första hand komma att sättas
in mot NATO. Dessa flygplan skulle alltså J 35D sannolikt inte behöva möta. När
det gällde att möta kärnvapenbärande flygplan förutsattes nu, som nämnts, anfall
mot Sverige ske helt, eller till övervägande del, med konventionella vapen. Anfalls-
metoder som förutsatte kärnvapen, till exempel bombfällning från högsta höjd (över
io 000 meter) och attackrobotfällning från långa avstånd skulle därför inte vara di-
mensionerande för det svenska jaktflyget. Därmed var även denna typ av mål "bort-
definierade" för J 35D:s del.

Jämfört med J 29F, J 34 och J 35A innebar tillkomsten av J 35D främst ökade in-
satsmöjligheter mot mål på högre höjd än 14 000 meter, mot mål med överljudsfart
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och mål i moln. Flygplanstypen skulle därför, åtminstone i början av sin tjänstetid, 
sättas in främst mot sådana mål, men från och med !#$$ skulle denna uppgift över-
tas av den nya Drakenversionen J %&F och av robot RB $'. J %&D skulle då övergå 
till låghöjdsförsvar och därför skulle låghöjdstaktik, särskilt i mörker, utprovas och 
de nya anfallsformer som togs fram för J %&D skulle – så långt möjligt – även gälla 
för J %&B.

I första hand skulle taktiken utformas för enskilt uppträdande och först i andra 
hand skulle rote, det vill säga två flygplan, sättas in mot samma mål. Utprovningen 
skulle ske med två raketkapslar och två jaktrobotar som beväpning. För anfall i moln 
skulle följande anfallstyper utprovas:

- direktanfall (med Tu-!$ Badger, Tu-(' Fiddler och Jak-('P Firebar som repre-
sentativa mål)

- kurvanfall med jaktrobot på hög och låg höjd, även under mörker (med MiG-
!# Farmer, Su-) Fitter, Tu-!$ Badger, Tu-(' Fiddler och Jak-('P Firebar som repre-
sentativa mål)

- anfall med automatkanon upp till tvåtusen meter mot helikopter och 
transportflygplan

- anfall mot lätta fartyg med attackraketer.
Även taktik vid störning skulle utprovas, men endast mot enklare störning (brus-

störning och radarreflekterande remsor). Sådan typ av störning ansågs vara san-

J 32B Lansen tillfördes F 4 på Frösön 1967, då typen ersatte J 29F Tunnan. Foto: SFF.

och mål i moln. Flygplanstypen skulle därför, åtminstone i början av sin tjänstetid,
sättas in främst mot sådana mål, men från och med 1966 skulle denna uppgift över-
tas av den nya Drakenversionen J 35F och av robot RB 68. J 35D skulle då övergå
till låghöjdsförsvar och därför skulle låghöjdstaktik, särskilt i mörker, utprovas och
de nya anfallsformer som togs fram för J 35D skulle — så långt möjligt — även gälla
för J 35B.

I första hand skulle taktiken utformas för enskilt uppträdande och först i andra
hand skulle rote, det vill säga två flygplan, sättas in mot samma mål. Utprovningen
skulle ske med två raketkapslar och två jaktrobotar som beväpning. För anfall i moln
skulle följande anfallstyper utprovas:

direktanfall (med Tu-i6 Badger, Tu-28 Fiddler och Jak-28P Firebar som repre-
sentativa mål)

kurvanfall med jaktrobot på hög och låg höjd, även under mörker (med MiG-
19 Farmer, Su-7 Fitter, Tu-i6 Badger, Tu-28 Fiddler och Jak-28P Firebar som repre-
sentativa mål)

- anfall med automatkanon upp til l tvåtusen meter mot helikopter och
transportflygplan

- anfall mot lätta fartyg med attackraketer.
Även taktik vid störning skulle utprovas, men endast mot enklare störning (brus-

störning och radarreflekterande remsor). Sådan typ av störning ansågs vara san-

132B Lansen tillfördes F 4 på Frösön 1967, då typen ersatte J 29F Tunnan. Foto: SEE
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nolikare än mer komplicerad störning inriktad särskilt på svensk styrradio eller 
igenkänningsutrustning. Också här vilade resonemanget på antagandet att mot-
ståndaren skulle sätta in sina mer kvalificerade störresurser mot NATO och inte 
mot Sverige.##

Modernisering av bassystemet
För att minska sårbarheten vid fientliga anfall mot flygbaserna skulle helst endast en 
division finnas på varje bas och dessutom borde tomma reservbaser finnas för att er-
sätta utslagna baser. Basplanen upptog !$%& exempelvis #! baser avsedda för E #, va-
rav tre var reservbaser. Det var ändå fortfarande så att de flesta av de utsatta kustnära 
baserna måste utnyttjas för utgångsbasering. Sedan en föreslagen nedskärning av det 
totala antalet baser genomförts skulle E # disponera endast sexton baser, vilket åter 
skulle leda till dubbelbeläggning på flera baser. Ett krigsspel (Spel !/%&) som ordnats 
hade klart visat, ”att en sådan ordning icke (kunde) godtagas ur operativ synpunkt” 
och CE # ansåg dessutom att E & prioriterats på E #:s bekostnad. Enligt överbefäl-
havaren bedömdes risken för anfall mot södra Sverige vara större än risken för Mel-
lansverige och trots detta skulle CE & nu få betydligt större resurser. Enligt den nya 
%!-basplanen skulle fördelningen i framtiden bli !% (E #) respektive #' (E &).#&

Även i norr behövdes förändringar när det gällde bassystemet. CE (:s operativa 
ansvar omfattade bland annat luftförsvar av Boden och Luleå och för basering av 
jaktflyg i området disponerades endast fält &# och F #! Kallax. Kallax hade lika utsatt 
läge som kustbaserna i Skåne och kunde användas endast för basering av en rote. 
Jaktförsvarets uthållighet skulle kraftigt kunna stärkas genom tillkomst av en ny bas 
i området nordväst om Piteå och CE ( ansåg därför att utbyggnad av planerade fält 
() var en ”operativ angelägenhet av hög klass”.#(

Den ! oktober !$%( gjordes en del ändringar i jaktflygets utgångsgruppering, 
framför allt inom E #. F $ flyttade två divisioner från Säve och Halmstad till fält ! 

Reviderad flygbasplan, maj 196325

(E 1:s attackbaser är ej medtagna.)

E 2. Ljungbyhed, Säve, Ängelholm, Kalmar, Halmstad, Ronneby, Hultsfred, Everöd, Bulltofta, fält 1 Sjöbo,  
fält 82* eller fält 86*, fält 83 Ålem, fält 84 Knislinge, fält 87 Kosta, fält 89 Eneryda

E 3. Malmen, Barkarby, Nyköping, Bråvalla, Söderhamn, Uppsala, Tullinge, Tannefors, Kungsängen, Arlanda, 
Visby, Borlänge, fält 14 Tierp, fält 52 Sandviken, fält 53*, fält 54 Gimo, fält 57 Strängnäs, fält 58 Björkvik*, 
fält 60*, fält 61*

E 4. Frösön, Kallax, Kiruna, Gällivare*, fält 28 Gunnarn, fält 32 Heden, fält 40 Fällfors, fält 41 Åmsele,  
fält 42 Vidsel, fält 43 Kramfors*, fält 44 Kubbe, fält 45 Sättna, fält 46 Färila, fält 48 Piteå*

* Ännu ej utbyggda.

nolikare än mer komplicerad störning inriktad särskilt på svensk styrradio eller
igenkänningsutrustning. Också här vilade resonemanget på antagandet att mot-
ståndaren skulle sätta in sina mer kvalificerade störresurser mot NATO och inte
mot Sverige."

Modernisering av bassystemet
För att minska sårbarheten vid fientliga anfall mot flygbaserna skulle helst endast en
division finnas på varje bas och dessutom borde tomma reservbaser finnas för att er-
sätta utslagna baser. Basplanen upptog 1963 exempelvis 21 baser avsedda för E 2, va-
rav tre var reservbaser. Det var ändå fortfarande så att de flesta av de utsatta kustnära
baserna måste utnyttjas för utgångsbasering. Sedan en föreslagen nedskärning av det
totala antalet baser genomförts skulle E 2 disponera endast sexton baser, vilket åter
skulle leda till dubbelbeläggning på flera baser. Ett krigsspel (Spel 1/63) som ordnats
hade klart visat, "att en sådan ordning icke (kunde) godtagas ur operativ synpunkt"
och CE 2 ansåg dessutom att E 3 prioriterats på E 2:s bekostnad. Enligt överbefäl-
havaren bedömdes risken för anfall mot södra Sverige vara större än risken för Mel-
lansverige och trots detta skulle CE 3 nu få betydligt större resurser. Enligt den nya
6i-basplanen skulle fördelningen i framtiden bli 16 (E 2) respektive 25 (E 3).Z3

Även i norr behövdes förändringar när det gällde bassystemet. CE 4:s operativa
ansvar omfattade bland annat luftförsvar av Boden och Luleå och för basering av
jaktflyg i området disponerades endast fält 32 och F 21 Kallax. Kallax hade lika utsatt
läge som kustbaserna i Skåne och kunde användas endast för basering av en rote.
Jaktförsvarets uthållighet skulle kraftigt kunna stärkas genom tillkomst av en ny bas
i området nordväst om Piteå och CE 4 ansåg därför att utbyggnad av planerade fält
48 var en "operativ angelägenhet av hög klass".z4

Den 1 oktober 1964 gjordes en del ändringar i jaktflygets utgångsgruppering,
framför allt inom E 2. F 9 flyttade två divisioner från Säve och Halmstad till fält

Reviderad flygbasplan, maj 196325
(E 1:s attackbaser är ej medtagna.)
E 2. Ljungbyhed, Säve, Ängelholm, Kalmar, Halmstad, Ronneby, Hultsfred, Everöd, Bulltofta, fält 1 Sjöbo,
fält 82* ellerfält 86*, fält 83 Ålem, fält 84 Knislinge, fält 87 Kosta, fält 89 Eneryda
E 3. Malmen, Barkarby, Nyköping, Bråvalla, Söderhamn, Uppsala, Tullinge, Tannefors, Kungsängen, Arlanda,
Visby, Borlänge, fält 14 Tierp, fält 52 Sandviken, fält 53*, fält 54 Gimo, fält 57 Strängnäs, fält 58 Björkvik*,
fält 60*, fält 61*
E 4. Frösön, Kallax, Kiruna, Gällivare*, fält 28 Gunnarn, fält 32 Heden, fält 40 Fällfors, fält 41 Åmsele,
fält 42 Vidsel, fält 43 Kramfors*, fält 44 Kubbe, fält 45 Sättna, fält 46 Färila, fält 48 Piteå*
* Ännu ej utbyggda.
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Sjöbo och Ronneby, varvid den F !"-division som tidigare baserats på Sjöbobasen 
flyttades till fält #$ Knislinge. F !% flyttade sina två divisioner från Ljungbyhed och 
Uråsa till Kalmar och fält #& Kosta. F ' hade redan flyttat den division som tidigare 
baserats på Kalmar till fält #' Ålem och Ronnebydivisionen fick nu överta Ljung-
byhed från F !%. Utöver dessa omflyttningar var den enda ytterligare ändring som 
gjordes att F !# flyttade en av sina divisioner från Tullinge till fält (& Strängnäs.%)

Detta innebar att fyra nybygga krigsbaser hade tagits i bruk och det betydde 
också att målsättningen att ha endast en division per bas hade uppnåtts. Enda un-
dantaget var F !' som hade två divisioner kvar på hemmabasen i Norrköping till 
januari !*)(, då en division flyttades till Uppsala. Därvid blev i stället den basen 
dubbelbelagd.

En annan förändring berörde stridsledningen. Från och med den ! juli !*)$ in-
fördes sektorledning O ( i krigsorganisationen och därmed utgick sektorerna O % 
och O ' när deras områden slogs ihop till den nya sektor O (. Sektorledningen O ( 
samgrupperades med eskaderledningen E '.%&

Ominriktning av jaktförsvaret
Som redan antytts räknade man nu med att ett storkrig skulle innebära minskade 
möjligheter för Sovjetunionen att använda sina mest kvalificerade flygplan mot Sve-
rige. Risken fanns dock alltid att ett visst antal kvalificerade flygplan kunde sättas in 
och överflygningar av kvalificerade flygplan riktade mot målområden utanför Sve-
rige måste också tas med i beräkningarna. Inriktningen av försvaret hade under se-
nare delen av !*("-talet grundats på en antagen relativt stor insats av kärnvapen och 
bland annat hade fienden förväntats uppträda med enskilda flygplan på hög höjd. 
Nu räknade man i stället med ökad risk för anfall på lägre höjd, samt med konven-
tionella vapen. Risken för anfall med långdistansrobotar bedömdes också minska 
och sammantaget innebar detta att jaktförsvarets inriktning måste ändras.

Detta innebär bland annat att anfallsmetoder, vilka sannolikt förutsätter kärnladdning, 
såsom bombfällning från högsta höjd, attackrobotfällning från långa avstånd samt lågan-
fall mot markmål under mörker sannolikt förekommer endast i ringa utsträckning och ej 
skall vara dimensionerande för våra jaktflygplans användning.

I ett förberedelseskede innan det egentliga anfallet började skulle angriparens mål 
i stor utsträckning ligga inom ett område strax innanför den svenska kusten och det 
innebar att flertalet av de sovjetiska flygplanstyperna kunde nå fram även vid låg-
flygning. Jaktförsvaret mot detta hot måste därför ges högsta prioritet. Även trans-
portflygplan var i samband med luftlandsättningar synnerligen viktiga mål, men 
målkategorin ansågs, liksom helikoptrar, vara relativt enkel och var därför inte di-
mensionerande för jaktflygets användning. Bombplan med mycket höga prestanda, 
samt mål på extremt hög höjd skulle i fortsättningen bekämpas med luftvärnsrobot 
och inte ingå i den operativa målsättningen för jaktflyget.

Sjöbo och Ronneby, varvid den F jo-division som tidigare baserats på Sjöbobasen
flyttades till fält 84 Knislinge. F 12 flyttade sina två divisioner från Ljungbyhed och
Uråsa till Kalmar och fait 87 Kosta. F 3 hade redan flyttat den division som tidigare
baserats på Kalmar till fält 83 Ålem och Ronnebydivisionen fick nu överta Ljung-
byhed från F 12. Utöver dessa omflyttningar var den enda ytterligare ändring som
gjordes att F 18 flyttade en av sina divisioner från Tullinge till fait 57 Strängnäs.26

Detta innebar att fyra nybygga krigsbaser hade tagits i bruk och det betydde
också att målsättningen att ha endast en division per bas hade uppnåtts. Enda un-
dantaget var F 13 som hade två divisioner kvar på hemmabasen i Norrköping till
januari 1965, då en division flyttades till Uppsala. Därvid blev i stället den basen
dubbelbelagd.

En annan förändring berörde stridsledningen. Från och med den 1 juli 1964 in-
fördes sektorledning 0 5 i krigsorganisationen och därmed utgick sektorerna 0 2
och 0 3 när deras områden slogs ihop till den nya sektor 0 5. Sektorledningen 0 5
samgrupperades med eskaderledningen E 3.27

Ominriktning av jaktförsvaret
Som redan antytts räknade man nu med att ett storkrig skulle innebära minskade
möjligheter för Sovjetunionen att använda sina mest kvalificerade flygplan mot Sve-
rige. Risken fanns dock alltid att ett visst antal kvalificerade flygplan kunde sättas in
och överflygningar av kvalificerade flygplan riktade mot målområden utanför Sve-
rige måste också tas med i beräkningarna. Inriktningen av försvaret hade under se-
nare delen av 195o-talet grundats på en antagen relativt stor insats av kärnvapen och
bland annat hade fienden förväntats uppträda med enskilda flygplan på hög höjd.
Nu räknade man i stället med ökad risk för anfall på lägre höjd, samt med konven-
tionella vapen. Risken för anfall med långdistansrobotar bedömdes också minska
och sammantaget innebar detta att jaktförsvarets inriktning måste ändras.

Detta innebär bland annat att anfallsmetoder, vilka sannolikt förutsätter kärnladdning,
såsom bombfällning från högsta höjd, attackrobotfällning från långa avstånd samt lågan-
fall mot markmål under mörker sannolikt förekommer endast i ringa utsträckning och ej
skall vara dimensionerande för våra jaktflygplans användning.

I ett förberedelseskede innan det egentliga anfallet började skulle angriparens mål
i stor utsträckning ligga inom ett område strax innanför den svenska kusten och det
innebar att flertalet av de sovjetiska flygplanstyperna kunde nå fram även vid låg-
flygning. Jaktförsvaret mot detta hot måste därför ges högsta prioritet. Även trans-
portflygplan var i samband med luftlandsättningar synnerligen viktiga mål, men
målkategorin ansågs, liksom helikoptrar, vara relativt enkel och var därför inte di-
mensionerande för jaktflygets användning. Bombplan med mycket höga prestanda,
samt mål på extremt hög höjd skulle i fortsättningen bekämpas med luftvärnsrobot
och inte ingå i den operativa målsättningen för jaktflyget.
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De troligaste måltyperna för jaktförbanden skulle inom den närmaste perioden 
komma att bli flygplan med överljudsprestanda, flygplan med underljudsfart (exem-
pelvis Tupolev Tu-!#) och flygplan som utnyttjade moln som skydd mot IR-robotar. 
Tillkomsten av J $%B och framför allt J $%D samt stridsledning med ökad precision 
innebar möjligheter att bekämpa mål på höjder över !$ &&& meter, mål med över-
ljudsfart och mål i moln och därför skulle sådana mål prioriteras för dessa flygplans-
typer till dess att J $%F och RB #' kom i tjänst."'

I överbefälhavarens riktlinjer för krigsmaktens fortsatta utveckling !(#" (ÖB #") 
framfördes också krav på förbättring av möjligheterna för jaktflyget att verka på låg 
höjd över både land och vatten. Detta skulle bland annat ske genom att flygplanen 
utrustades med IR-spanare, samt genom utbyggnad av stridsledningen och tillkom-
sten av tornradarn PS-!%. För skydd mot fientlig anflygning på lägsta höjd behöv-
des också luftvärnsrobotar med möjlighet att verka med mycket kort förvarning.

Jaktflyg var fortfarande det mest lönsamma vapensystemet. Det hade generellt 
väsentligt större systemräckvidd än luftvärnsrobotar, särskilt på låg höjd, och hade 
dessutom mycket större rörlighet. Jaktflyget kunde följa målet för att göra uppre-
pade insatser, särskilt mot långsamma mål, men roboten hade högre insatsfrekvens 

Vinterövning på krigsbas. J 35A från F 13 Norrköping, som vid denna tid var utgångsbaserad på baserna  
Bråvalla, Kungsängen och Nyköping. Foto: SFF.

Vinterövning på krigsbas.1 35A från F 13 Norrköping, som vid denna tid var utgångsbaserad på baserna
Bråvalla, Kungsängen och Nyköping. Foto: SFF.

De troligaste måltyperna för jaktförbanden skulle inom den närmaste perioden
komma att bli flygplan med överljudsprestanda, flygplan med underljudsfart (exem-
pelvis Tupolev Tu-i6) och flygplan som utnyttjade moln som skydd mot IR-robotar.
Tillkomsten av J 35B och framför allt J 35D samt stridsledning med ökad precision
innebar möjligheter att bekämpa mål på höjder över 13 000 meter, mål med över-
ljudsfart och mål i moln och därför skulle sådana mål prioriteras för dessa flygplans-
typer till dess att J 35F och RB 68 kom i tjänst.28

I överbefälhavarens riktlinjer för krigsmaktens fortsatta utveckling 1962 (ÖB 62)
framfördes också krav på förbättring av möjligheterna för jaktflyget att verka på låg
höjd över både land och vatten. Detta skulle bland annat ske genom att flygplanen
utrustades med IR-spanare, samt genom utbyggnad av stridsledningen och tillkom-
sten av tornradarn PS-i5. För skydd mot fientlig anflygning på lägsta höjd behöv-
des också luftvärnsrobotar med möjlighet att verka med mycket kort förvarning.

Jaktflyg var fortfarande det mest lönsamma vapensystemet. Det hade generellt
väsentligt större systemräckvidd än luftvärnsrobotar, särskilt på låg höjd, och hade
dessutom mycket större rörlighet. Jaktflyget kunde följa målet för att göra uppre-
pade insatser, särskilt mot långsamma mål, men roboten hade högre insatsfrekvens
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(omladdning). När optisk identifiering behövdes kunde inte robot sättas in och den 
kunde inte heller, som flygplan, användas för attackuppgifter.#$

Samordning med luftvärnet ett problem
Den för låghöjdsförsvar beställda luftvärnsroboten RB %& Hawk skulle används 
restriktivt i krigets inledningsskede för att därigenom öka luftförsvarets uthållig-
het. Den måste också inordnas i luftförsvaret så att särskilda luftvärnsrobotom-
råden inte behövde skapas, utan så att insats av både jaktflyg och luftvärnsrobot i 
samma område kunde ske. Tills stridsledningssystemet hade moderniserats måste 
dock RB %&-förbanden tills vidare tilldelas ett eget område och det borde då ligga 
där jaktflygets verkansmöjligheter var minst, men där det samtidigt skulle finnas 
många mål, exempelvis södra Skåne. Detta passade bra med CFV:s vilja att ”med 
alla till buds stående medel” möta det alltmer växande låghöjdshotet i södra Sverige.

Försöken att samordna luftvärn och jaktflyg hade dock aldrig fungerat särskilt 
bra. När luftvärnet fick eldförbud för att inte vådabeskjutning av eget flyg skulle 
ske fanns till exempel ingen teknisk möjlighet att få kvittens på att ordern upp-
fattats. Detta var extra aktuellt när jaktplan av någon anledning måste passera ett 
luftvärnsområde där luftvärnet normalt hade ständigt eldtillstånd. En ”tröst” i sam-

F 21 i Luleå satte upp en division J 32B Lansen från 1961. Den var i krig utgångsbaserad på Fällforsbasen.  
Foto: SFF.

(omladdning). När optisk identifiering behövdes kunde inte robot sättas in och den
kunde inte heller, som flygplan, användas för attackuppgifter."

Samordning med luftvärnet ett problem
Den för låghöjdsförsvar beställda luftvärnsroboten RB 67 Hawk skulle används
restriktivt i krigets inledningsskede för att därigenom öka luftförsvarets uthållig-
het. Den måste också inordnas i luftförsvaret så att särskilda luftvärnsrobotom-
råden inte behövde skapas, utan så att insats av både jaktflyg och luftvärnsrobot i
samma område kunde ske. Tills stridsledningssystemet hade moderniserats måste
dock RB 67-förbanden tills vidare tilldelas ett eget område och det borde då ligga
där jaktflygets verkansmöjligheter var minst, men där det samtidigt skulle finnas
många mål, exempelvis södra Skåne. Detta passade bra med CFV:s vilja att "med
alla till buds stående medel" möta det alltmer växande låghöjdshotet i södra Sverige.

Försöken att samordna luftvärn och jaktflyg hade dock aldrig fungerat särskilt
bra. När luftvärnet fick eldförbud för att inte vådabeskjutning av eget flyg skulle
ske fanns till exempel ingen teknisk möjlighet att få kvittens på att ordern upp-
fattats. Detta var extra aktuellt när jaktplan av någon anledning måste passera ett
luftvärnsområde där luftvärnet normalt hade ständigt eldtillstånd. En "tröst" i sam-

F 21 i Luleå satte upp en division .132B Lansen från 1961. Den vari krig utgångsbaserad på Fällforsbasen.
Foto: SFF
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manhanget var att det äldre, handriktade luftvärnet förutsattes vara så ine#ektivt att 
det kunde överflygas av eget flyg utan större risk!$%

Den med J &'F utrustade F !(-divisionen var det jaktförband som hade lägst 
stridsvärde och på grund av ökat antal elever vid F &% minskade möjligheterna för 
den personal som skulle ingå i division att ägna tid åt jaktövningar. Denna division 
var därmed inte likvärdig med andra jaktdivisioner och frågan väcktes om inte de 
flygplan som fått installation för RB &" borde överföras till de mer ”högvärdiga” 
J &'F-förbanden vid F $ och F ". Enligt planeringen skulle F $ ha fyrtio robotbe-
väpnade flygplan, och F " och F &% skulle ha tjugo stycken vardera.

Inom E $ var F !(-divisionen den enda som flög J &'F (dagjakt), medan alla an-
dra divisioner kunde användas för allvädersjakt. På grund av sämre prestanda skulle 
F !(-divisionen komma att startas i sista hand av stridsledningen. CFV beslutade 
därför i februari !'(" att F !(-divisionen i första hand skulle användas för lättare 
attackuppgifter och endast i andra hand för enklare luftförsvarsuppgifter, exempel-
vis anfall mot transportflygplan, men förbandet skulle ändå behålla benämningen 
jaktdivision. Utbildningen skulle koncentreras på attack och endast enstaka jaktöv-
ningar med RB &" Sidewinder skulle ingå. Till sist fördelades därför flygplanen så 
att F !( fick tio med robotinstallation, medan F $ och F " fick $) vardera.$!

Basorganisation i ständig förändring
En jaktflygbas bestod normalt av huvudbana och taxibana samt ett främre klargö-
ringsområde i vardera banänden med fyra ordinarie klargöringsplatser och en re-
servplats. På mellan fem och sex kilometers avstånd skulle ett uppställningsområde 
med arton platser finnas. På jaktattackbaserna, som också skulle klara T-basering av 
en attackdivision, fanns ett bakre klargöringsområde för nio attackflygplan, och på 
jaktspaningsbaserna fanns ett klargöringsområde med fyra platser för spaningsflyg-
plan. Taxibanan eller delar av en flygplansväg skulle utformas så att den i nödfall 
gick att använda som startbana.

I oktober !'(" fanns $& jaktbaser, tio jaktattackbaser och sju jaktspaningsbaser 
och enligt planeringen skulle efter utbyggnad ytterligare elva baser för jaktflyg till-
komma. Den normala banlängden var tvåtusen meter och av flygvapnets totalt *" 
existerande krigsbaser hade )! stycken den banlängden. Sexton hade & $%% meter 
långa banor, fyra hade banor på & )%% meter och en (Arlanda) hade en bana på $ 
$%% meter. Man räknade dessutom vid denna tid med att så många som !&% reserv-
vägbaser skulle byggas på raka sträckor på allmänna vägar.$&

Från och med den ! januari !'() överfördes en av F !:s J $&B-divisioner till nor-
ra Sverige och baserades på fält "" Kubbe. Den J &'-division från F " som tidigare 
fanns där flyttade till fält &* Gunnarn i avvaktan på att fält "* Piteå blev utbyggt. Di-
visionen på Gunnarn skulle som främre ”insatsbaser” utnyttja fält "! Åmsele och fält 
"& Vidsel.$$ F !(:s J &'F-division flyttades nu från Söderhamnsbasen till ett mycket 
mer tillbakadraget läge på Borlängebasen.

manhanget var att det äldre, handriktade luftvärnet förutsattes vara så ineffektivt att
det kunde överflygas av eget flyg utan större risk!3°

Den med J 29F utrustade F i6-divisionen var det jaktförband som hade lägst
stridsvärde och på grund av ökat antal elever vid Fao minskade möjligheterna för
den personal som skulle ingå i division att ägna tid åt jaktövningar. Denna division
var därmed inte likvärdig med andra jaktdivisioner och frågan väcktes om inte de
flygplan som fått installation för RB 24 borde överföras till de mer "högvärdiga"
J 29F-förbanden vid F 3 och F 4. Enligt planeringen skulle F 3 ha fyrtio robotbe-
väpnade flygplan, och F 4 och Fao skulle ha tjugo stycken vardera.

Inom E 3 var F i6-divisionen den enda som flög J 29F (dagjakt), medan alla an-
dra divisioner kunde användas för allvädersjakt. På grund av sämre prestanda skulle
F i6-divisionen komma att startas i sista hand av stridsledningen. CFV beslutade
därför i februari 1964 att F i6-divisionen i första hand skulle användas för lättare
attackuppgifter och endast i andra hand för enklare luftförsvarsuppgifter, exempel-
vis anfall mot transportflygplan, men förbandet skulle ändå behålla benämningen
jaktdivision. Utbildningen skulle koncentreras på attack och endast enstaka jaktöv-
ningar med RB 24 Sidewinder skulle ingå. Till sist fördelades därför flygplanen så
att F 16 fick tio med robotinstallation, medan F 3 och F 4 fick 35 vardera.31

Basorganisation i ständig Förändring
En jaktflygbas bestod normalt av huvudbana och taxibana samt ett främre klargö-
ringsområde i vardera banänden med fyra ordinarie klargöringsplatser och en re-
servplats. På mellan fem och sex kilometers avstånd skulle ett uppställningsområde
med arton platser finnas. På jaktattackbaserna, som också skulle klara T-basering av
en attackdivision, fanns ett bakre klargöringsområde för nio attackflygplan, och på
jaktspaningsbaserna fanns ett klargöringsområde med fyra platser för spaningsflyg-
plan. Taxibanan eller delar av en flygplansväg skulle utformas så att den i nödfall
gick att använda som startbana.

I oktober 1964 fanns 32 jaktbaser, tio jaktattackbaser och sju jaktspaningsbaser
och enligt planeringen skulle efter utbyggnad ytterligare elva baser för jaktflyg till-
komma. Den normala banlängden var tvåtusen meter och av flygvapnets totalt 84
existerande krigsbaser hade 51 stycken den banlängden. Sexton hade 2 30o meter
långa banor, fyra hade banor på 2 500 meter och en (Arlanda) hade en bana på 3
30o meter. Man räknade dessutom vid denna tid med att så många som 120 reserv-
vägbaser skulle byggas på raka sträckor på allmänna vägar.32

Från och med den 1 januari 1965 överfördes en av F Es J 32B-divisioner till nor-
ra Sverige och baserades på fält 44 Kubbe. Den J 29-division från F 4 som tidigare
fanns där flyttade till fält 28 Gunnarn i avvaktan på att fält 48 Piteå blev utbyggt. Di-
visionen på Gunnarn skulle som främre "insatsbaser" utnyttja fält 41 Amsele och fält
42 Vidse1.33 F 16:s J 29F-division flyttades nu från Söderhamnsbasen till ett mycket
mer tillbakadraget läge på Borlängebasen.
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Utgångsbasering från och med den 1 januari 196534

E2 E3 E4

F 3 Ljungbyhed, fält 83 Ålem, 
Hultsfred

F 1 Nyköping, Arlanda,  
fält 44 Kubbe

F 4 Frösön, fält 28 Gunnarn,  
fält 32 Heden

F 9 Säve, fält 1 Sjöbo, Ronneby F 13 Bråvalla, Kungsängen, 
Uppsala

F 21 Fält 40 Fällfors

F 10 Ängelholm,  
fält 84 Knislinge, Everöd

F 16 Uppsala, fält 14 Tierp,  
fält 54 Gimo, Borlänge*

F 12 Kalmar, fält 87 Kosta F 18 Tullinge, fält 57, Barkarby

* F 16:s J 29F-division.

Nya versioner av Draken
Vid F !# fanns en taktikutprovningsgrupp som i maj och juni !$%& utförde låg-
höjdsprov med den nya Drakenversionen J #"D. Insats gjordes då i form av kurv-
anfall mot '() företag från kustnära bas och från patrullbana i luften. Kontakterna 
skedde delvis i fingerat mörker/nedsatt sikt, vilket innebar att flygföraren flög på 
instrument, men av säkerhetsskäl fick söka optisk kontakt med målet på två till fyra 
kilometers avstånd. Av de uppdrag som räknades i studien ledde (& procent till ra-
darkontakt och *% procent till låsning och bekämpning.#"

En grupp J 35A Draken från F 13 på uppdrag. Foto: SFF.En grupp 135A Draken från F 13 på uppdrag. Foto: SFF.

Utgångsbasering från odi med den 1 januari 196534
E2 E3 E4
F 3 Ljungbyhed, få It 83 Ålem,

Hultsfred
F 1 Nyköping, Arlanda,

falt 44 Kubbe
F 4 Frösön, få It 28 Gunnam,

fält 32 Heden
F 9 Säve, fält 1 Sjöbo, RonnebyF 13 Bråvalla, Kungsängen,

Uppsala
F 21 Fält 40 Fällfors

F 10 Ängelholm,
fält 84 Knislinge, Everöd

F 16 Uppsala, fait 14 Tierp,
fält 54 Gimo, Borlänge*

F 12 Kalmar, fält 87 Kosta F 18 Tullinge, fält 57, Barkarby
*F 16 s129F-division.

Nya versioner av Draken
Vid F 13 fanns en taktikutprovningsgrupp som i maj och juni 1964 utförde låg-
höjdsprov med den nya Drakenversionen J 35D. Insats gjordes då i form av kurv-
anfall mot 2.8o företag från kustnära bas och från patrullbana i luften. Kontakterna
skedde delvis i fingerat mörker/nedsatt sikt, vilket innebar att flygföraren flög på
instrument, men av säkerhetsskäl fick söka optisk kontakt med målet på två till fyra
kilometers avstånd. Av de uppdrag som räknades i studien ledde 84 procent till ra-
darkontakt och 76 procent till låsning och bekämpning.35
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Året därpå gjordes i maj och augusti prov med anfall mot mål på högsta höjd. 
Det var svårt att ordna målflygning på högre höjd än !# $$$ meter, men slutsat-
sen blev att insats med J %#D var möjlig upp till cirka !" $$$ meters höjd mot mål 
i ljudfart eller något högre. Stridsledningsmetodiken behövde dock justeras. Re-
sultatet berodde i hög grad på stridsledningens precision och på förarens förmåga 
att utnyttja flygplanet och systemen. Anfallen genomfördes med stigning till bästa 
accelerationshöjd, acceleration och därefter ”hissning” (brant stigning) mot målet 
och robotskjutning. Av totalt nittio uppdrag ledde &' procent till bekämpat mål.%"

Systemutprovningen av J %#D pågick från februari !("' till november !("# och 
resultaten gällde i allt väsentligt även för J %#B. Den visade att den e)ektivare an-
fallsmetodik som man hoppats kunna utveckla, nämligen direktanfall framifrån, 
inte var praktiskt genomförbar. På grund av den korta kontaktbehandlingstiden 
kunde stridsledningen och föraren inte åstadkomma tillräcklig precision i ledning 
och siktning för att acceptabel nedskjutningssannolikhet skulle erhållas. Direktan-
fall var därför möjligt endast i tvärs- och bakomsektorn.

Sammanfattningsvis bedömde CE % att J %#B och J %#D efter beslutade modi-
fieringar med god verkan kunde sättas in på de sätt som preciserats av CFV. Un-
der störda förhållanden, särskilt i moln, reducerades dock verkansmöjligheterna på 
grund av relativt stor störkänslighet. Flygplanstyperna kunde också med god verkan 
användas i attackrollen mot minde kvalificerade mark- och sjömål.%*

F !% hade från !("' mobiliserat med J %#D och på F !$ bytte två av flottiljens di-
visioner J +(F mot J %#D !("'–!("#, medan den tredje divisionen tidigare hade fått 
J %'. F % gick över från J +(F till J %#D !("" och längre fram använde även F ' och 

Endast en av F 10:s divisioner, den som tidigare varit utrustad med J 34, fick 1967 J 35B-versionen av Draken. 
Övriga två divisioner flög med J 35D. Foto: SFF.

Året därpå gjordes i maj och augusti prov med anfall mot mål på högsta höjd.
Det var svårt att ordna målflygning på högre höjd än 15 000 meter, men slutsat-
sen blev att insats med J 35D var möjlig upp till cirka 16 000 meters höjd mot mål
i ljudfart eller något högre. Stridsledningsmetodiken behövde dock justeras. Re-
sultatet berodde i hög grad på stridsledningens precision och på förarens förmåga
att utnyttja flygplanet och systemen. Anfallen genomfördes med stigning till bästa
accelerationshöjd, acceleration och därefter "hissning" (brant stigning) mot målet
och robotskjutning. Av totalt nittio uppdrag ledde 84 procent till bekämpat mål.36

Systemutprovningen av J 35D pågick från februari 1964 till november 1965 och
resultaten gällde i allt väsentligt även för J 35B. Den visade att den effektivare an-
fallsmetodik som man hoppats kunna utveckla, nämligen direktanfall framifrån,
inte var praktiskt genomförbar. På grund av den korta kontaktbehandlingstiden
kunde stridsledningen och föraren inte åstadkomma tillräcklig precision i ledning
och siktning för att acceptabel nedskjutningssannolikhet skulle erhållas. Direktan-
fall var därför möjligt endast i tvärs- och bakomsektorn.

Sammanfattningsvis bedömde CE 3 att J 35B och J 35D efter beslutade modi-
fieringar med god verkan kunde sättas in på de sätt som preciserats av CFV. Un-
der störda förhållanden, särskilt i moln, reducerades dock verkansmöjligheterna på
grund av relativt stor störkänslighet. Flygplanstyperna kunde också med god verkan
användas i attackrollen mot minde kvalificerade mark- och sjömål.37

F 13 hade från 1964 mobiliserat med J 35D och på F io bytte två av flottiljens di-
visioner J 2.9F mot J 35D 1964-1965, medan den tredje divisionen tidigare hade fått
J 34. F 3 gick över från J 29F till J 35D 1966 och längre fram använde även F 4 och

Endast en av F 10:s divisioner, den som tidigare varit utrustad med134, fick 1967135B-versionen av Draken.
Övriga två divisioner flög med .135D. Foto: SFE
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F #! denna version av Draken. F !$ skulle enligt ursprungliga planer ha ombeväp-
nats från J %&B till J %&F och i samband med detta skulle J %&B med början !'(( ha 
överlämnats till F ', men av flera anledningar genomfördes detta inte.%$

Taktisk utprovning av den mest utvecklade versionen av Draken, J %&F, börja-
de i maj !'(& vid F !% och leverans till förband inleddes !'(&. I störfri miljö hade 
J %&F goda möjligheter att bekämpa mål med farter upp till mer än Mach !,&, men 
åtminstone i början fanns avsevärda begränsningar i störd miljö, samt på låg höjd 
– det senare på grund av markeko. Både flygplansradarn PS-)!/A och radarroboten 
RB #" hade liten störrestistens. Anfall mot remsfällande flygplan fungerade mycket 
dåligt och i stället skulle tills vidare IR-roboten RB #$ användas tillsammans med 
radar alternativt optisk sikt. Radarn fungerade ned till ")) meters höjd över land 
och ned till lägsta höjd över hav, dock endast till mellan &)) och ")) meters höjd 
vid grov sjö. Passage av kustlinje medförde mycket stor risk för överlåsning på mar-
kekon. RB #$ krävde direktträ* för verkan i målet och en osäkerhetsfaktor var att 
några prov för att utröna robotens känslighet för störning med IR-facklor inte hade 
genomförts.

Med hänsyn till flygplanets fartprestanda kunde med J %&F högfartsmål endast 
bekämpas i framifrånsektorn om man ville uppnå tidig bekämpningspunkt. Som 
högfartsmål räknades flygplan mot vilka J %&F inte kunde uppnå fartförhållandet 
!,!:!. Sådana anfall kunde endast göras med RB #" och bara i ostörd miljö. Om 
man bortsåg från krav på tidig bekämpningspunkt kunde skjutläge uppnås efter 
ikappjagning. Motsvarande begränsning gällde anfall i moln. Även i störfri miljö 
begränsades allväderskapaciteten med hänsyn till RB #":s zonrörsfunktion till mål 
på höjder över ! &)) meter och i kombination med detta bedömdes kravet på di-
rektträ* för RB #$ som en operativt allvarlig brist. Tills vidare kunde RB #" och 
RB #$ dessutom endast avfyras parvis, vilket gav högre trä*säkerhet men lägre ut-
hållighet. Dessa begränsningar var inte riktigt vad man hade väntat sig av den ”slut-
giltiga” versionen av J %&.%'

Antal jaktdivisioner. Planerad utveckling 1964–197040

1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970

J 29F 9 7 6 2 – – –

J 34 4 4 4 4 3 – –

J 32B 6 6 6 7 6 5 3

J 35A 3 3 3 3 3 3 3

J 35B 3 3 3 3 3 3 3

J 35D 3 5 5 5 5 5 5

J 35F – – 1 4 7 11 13

Totalt 28 28 28 28 27 27 27

F 21 denna version av Draken. F 18 skulle enligt ursprungliga planer ha ombeväp-
nats från J 35B till J 35F och i samband med detta skulle J 35B med början 1966 ha
överlämnats till F 9, men av flera anledningar genomfördes detta inte.38

Taktisk utprovning av den mest utvecklade versionen av Draken, J 35F, börja-
de i maj 1965 vid F 13 och leverans till förband inleddes 1965. I störfri miljö hade
J 35F goda möjligheter att bekämpa mål med farter upp till mer än Mach 1,5, men
åtminstone i början fanns avsevärda begränsningar i störd miljö, samt på låg höjd
— det senare på grund av markeko. Både flygplansradarn PS-cn/A och radarroboten
RB 27 hade liten störrestistens. Anfall mot remsfållande flygplan fungerade mycket
dåligt och i stället skulle tills vidare IR-roboten RB 28 användas tillsammans med
radar alternativt optisk sikt. Radarn fungerade ned till 700 meters höjd över land
och ned till lägsta höjd över hav, dock endast till mellan 500 och 700 meters höjd
vid grov sjö. Passage av kustlinje medförde mycket stor risk för överlåsning på mar-
kekon. RB 28 krävde direktträff för verkan i målet och en osäkerhetsfaktor var att
några prov för att utröna robotens känslighet för störning med IR-facklor inte hade
genomförts.

Med hänsyn till flygplanets fartprestanda kunde med J 35F högfartsmål endast
bekämpas i framifrånsektorn om man ville uppnå tidig bekämpningspunkt. Som
högfartsmål räknades flygplan mot vilka J 35F inte kunde uppnå fartförhållandet
1,1:1. Sådana anfall kunde endast göras med RB 27 och bara i ostörd miljö. Om
man bortsåg från krav på tidig bekämpningspunkt kunde skjutläge uppnås efter
ikappjagning. Motsvarande begränsning gällde anfall i moln. Även i störfri miljö
begränsades allväderskapaciteten med hänsyn till RB 27:s zonrörsfunktion till mål
på höjder över 1 50o meter och i kombination med detta bedömdes kravet på di-
rektträff för RB 28 som en operativt allvarlig brist. Tills vidare kunde RB 27 och
RB 28 dessutom endast avfyras parvis, vilket gav högre träffsäkerhet men lägre ut-
hållighet. Dessa begränsningar var inte riktigt vad man hade väntat sig av den "slut-
giltiga7 versionen av J 35.39

Antal jaktdivisioner. Planerad utveckling 1964-19704°
1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970

129F 9 7 6 2 — — —
J34 4 4 4 4 3 — —
132B 6 6 6 7 6 5 3
13SA 3 3 3 3 3 3 3
135B 3 3 3 3 3 3 3
13SD 3 5 5 5 5 5 5
135F — — 1 4 7 11 13
Totalt 28 28 28 28 27 27 27
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Oroande uppgifter om RB !"
Jaktroboten RB #$ Sidewinder hade sedan !%&' varit flygvapnets standardvapen för 
jaktflygplan. I april !%&& kom oroande uppgifter om denna robottyp från utlandet. 
Året innan hade krig brutit ut mellan Indien och Pakistan och det påstods nu att 
man under detta krig med lämpliga undanmanövrer relativt lätt hade kunnat utma-
növrera Sidewinderroboten och därigenom undgått nedskjutning. Flygstaben skaf-
fade ”viss kompletterande information” i frågan och fick veta att jaktflyget oftast 
hade satts in på låg och lägsta höjd utan stridsledning och med optisk målfångning. 
Ett antal Sidewinder hade missat sitt mål och orsakerna angavs vara branta manöv-
rer med överskridna lastfaktorer för roboten, undanmanövrer hos målet, varvid jakt-
planet ibland hade hamnat för nära målet, samt att roboten i vissa fall tycktes ha låst 
på markeko. Slutsatsen blev att ”[d]et förefaller troligt att förtroendet för Sidewin-
der kan ha minskat”, men man konstaterade samtidigt att RB #$ hade mycket hög 
trä(sannolikhet när skjutvillkoren var uppfyllda, samt att utökad träning av förarna 
under olika förhållanden behövdes.$!

Totalt )! ”svenska” RB #$ hade skjutits mot målraket på höjder mellan *'' och 
!$ ''' meter och åtta mot målrobot. Trä(sannolikheten i det första fallet var sjut-
tio procent och i det andra etthundra procent. Sju robotar hade skjutits mot fall-
skärmsmål på mellan !* ''' och !& ''' meters höjd och av dem hade alla missat 
målet. RB #$:s operativa svagheter var att den hade litet skjutområde på låg höjd och 
att den saknade verkan på hög höjd. I övrigt var den fältmässig och lätt att handha 
för både markpersonal och flygförare. Funktionssannolikheten låg på %) procent.

RB #$ var en ren IR-robot som sökte sig till de varma delar av målet vilka utsände 
infraröd strålning. RB #+ Falcon hade en halvaktiv pulsradarmålsökare och RB #", 

F 10:s Drakendivisioner var utgångsgrupperade på baserna Everöd, Knislinge och Ängelholm. Foto: SFF.F 103 Drakendivisioner var utgångsgrupperade på baserna Everöd, Knislinge och Ängelholm. Foto: SFE

Oroande uppgifter om RB 24
Jaktroboten RB 24 Sidewinder hade sedan 1960 varit flygvapnets standardvapen för
jaktflygplan. I april 1966 kom oroande uppgifter om denna robottyp från utlandet.
Året innan hade krig brutit ut mellan Indien och Pakistan och det påstods nu att
man under detta krig med lämpliga undanmanövrer relativt lätt hade kunnat utma-
növrera Sidewinderroboten och därigenom undgått nedskjutning. Flygstaben skaf-
fade "viss kompletterande information" i frågan och fick veta att jaktflyget oftast
hade satts in på låg och lägsta höjd utan stridsledning och med optisk målfångning.
Ett antal Sidewinder hade missat sitt mål och orsakerna angavs vara branta manöv-
rer med överskridna lastfaktorer för roboten, undanmanövrer hos målet, varvid jakt-
planet ibland hade hamnat för nära målet, samt att roboten i vissa fall tycktes ha låst
på markeko. Slutsatsen blev att "[diet förefaller troligt att förtroendet för Sidewin-
der kan ha minskat", men man konstaterade samtidigt att RB 24 hade mycket hög
träffsannolikhet när skjutvillkoren var uppfyllda, samt att utökad träning av förarna
under olika förhållanden behövdes.0

Totalt 31 "svenska" RB 24 hade skjutits mot målraket på höjder mellan 500 och
14 000 meter och åtta mot målrobot. Träffsannolikheten i det första fallet var sjut-
tio procent och i det andra etthundra procent. Sju robotar hade skjutits mot fall-
skärmsmål på mellan 15 000 och 16 000 meters höjd och av dem hade alla missat
målet. RB 2.4:s operativa svagheter var att den hade litet skjutområde på låg höjd och
att den saknade verkan på hög höjd. I övrigt var den fältmässig och lätt att handha
för både markpersonal och flygförare. Funktionssannolikheten låg på 93 procent.

RB 24 var en ren IR-robot som sökte sig till de varma delar av målet vilka utsände
infraröd strålning. RB 27 Falcon hade en halvaktiv pulsradarmålsökare och RB 28,
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som var en variant av samma robot, hade i stället – precis som RB #$ – en passiv IR-
målsökare. Alla tre typerna var amerikanska. När en föredragning gjordes för över-
befälhavaren i augusti !"%% om RB #&/#' hade de varit i tjänst endast en kort tid. 
Nio RB #& hade då skjutits i USA och ytterligare #( i Sverige under åren !"%)–!"%( 
och samtliga var bedömda som trä*ar. Roboten hade modifierats för skjutning på 
ned till (++ meters höjd. Lägsta användningshöjd var därefter (++ meter över land 
och vatten, men ! +++ meter i framifrånsektorn, då målsökaren annars stördes av 
markekon. Tillverkaren angav en femtioprocentig risk för misslyckade anfall vid 
remsstörning, men flygprov visade att roboten inte fungerade alls vid remsstörning. 
”I praktiken nödgas man nog konstatera att roboten helt oskadliggörs om målet fäl-
ler remsor”, fick överbefälhavaren veta. Dessutom fanns frågetecken när det gällde 
zonrörets och målsökarens funktion på låg höjd, samt robotens funktion mot sam-
manhållna förband med flera mål.

Av RB #' hade sex skjutits i USA under enkla anfallsförhållanden och sedan ytter-
ligare tjugo i Sverige och av dessa #% robotar hade fyra missat målet. Modifieringar 
hade gjorts med förbättrade trä*resultat som följd. Roboten hade hög trä*sannolik-
het i bakifrånanfall, men i framifrånsektorn var trä*sannolikheten låg.$#

Luftförsvarets uppgifter och målsättning
Generellt sett skulle luftförsvaret sträva efter att bekämpa anfallande flyg tidigt för 
att dels kunna skydda framskjutna mål, dels kunna genomföra upprepade insatser. 
Luftförsvaret var i första hand ett periferiförsvar, men så långt möjligt skulle det 
också fungera som ett kontinuerligt ytförsvar och även återflygande företag skulle 
bekämpas. Alla företag skulle bekämpas, oavsett geografisk inriktning, men när så 
krävdes med hänsyn till det operativa läget och tillgängliga resurser kunde koncen-
trering ske. Störflygplan var prioriterade mål.

Luftvärnsrobotarna RB %& och RB %' var ett komplement till jaktflyget och 
skulle utnyttjas mot målkategorier där jaktflyget hade begränsad eller ingen verkan. 
Robotluftvärnet kunde verka i huvudsak oberoende av vädret, hade relativt bra stör-
fasthet och kunde utnyttjas även när stridsledningssystemet allvarligt påverkades av 
störning. När det gällde fördelningen av mål mellan jaktflyg och luftvärnsrobot var 
huvudprincipen att jaktflyg skulle sättas in i alla lägen där det bedömdes få god-
tagbar verkan. Med hjälp av fart- och höjdvärden kunde ett mål i stället definieras 
som robotmål, men eventuell insats styrdes också av vilket jaktflyg som för tillfäl-
let var tillgänglig.

För jaktflyget var hög beredskap en förutsättning för att kunna lösa uppgiften. 
Besättningarna skulle om möjligt inte sitta i högsta beredskap i mer än två timmar i 
följd och efter varje uppdrag skulle normalt byte av besättning ske. För att momen-
tant öka verkansmöjligheterna, framför allt på låga höjder, kunde patrullering i luf-
ten användas och inom varje sektor skulle ett antal patrullbanor fastställas i förväg. 
Detta förfarande var dock extremt resurskrävande.

som var en variant av samma robot, hade i stället — precis som RB 24 — en passiv IR-
målsökare. Alla tre typerna var amerikanska. När en föredragning gjordes för över-
befälhavaren i augusti 1966 om RB 27/28 hade de varit i tjänst endast en kort tid.
Nio RB 27 hade då skjutits i USA och ytterligare 25 i Sverige under åren 1963-1965
och samtliga var bedömda som träffar. Roboten hade modifierats för skjutning på
ned till 500 meters höjd. Lägsta användningshöjd var därefter 500 meter över land
och vatten, men 1000 meter i framifrånsektorn, då målsökaren annars stördes av
markekon. Tillverkaren angav en femtioprocentig risk för misslyckade anfall vid
remsstörning, men flygprov visade att roboten inte fungerade alls vid remsstörning.
"I praktiken nödgas man nog konstatera att roboten helt oskadliggörs om målet fal-
ler remsor", fick överbefälhavaren veta. Dessutom fanns frågetecken när det gällde
zonrörets och målsökarens funktion på låg höjd, samt robotens funktion mot sam-
manhållna förband med flera mål.

Av RB 28 hade sex skjutits i USA under enkla anfallsförhållanden och sedan ytter-
ligare tjugo i Sverige och av dessa 26 robotar hade fyra missat målet. Modifieringar
hade gjorts med förbättrade träffresultat som följd. Roboten hade hög träffsannolik-
het i bakifrå' nanfall, men i framifrånsektorn var träffsannolikheten låg.41

Luftförsvarets uppgifter och målsättning
Generellt sett skulle luftförsvaret sträva efter att bekämpa anfallande flyg tidigt för
att dels kunna skydda framskjutna mål, dels kunna genomföra upprepade insatser.
Luftförsvaret var i första hand ett periferiförsvar, men så långt möjligt skulle det
också fungera som ett kontinuerligt ytförsvar och även återflygande företag skulle
bekämpas. Alla företag skulle bekämpas, oavsett geografisk inriktning, men när så
krävdes med hänsyn till det operativa läget och tillgängliga resurser kunde koncen-
trering ske. Störflygplan var prioriterade mål.

Luftvärnsrobotarna RB 67 och RB 68 var ett komplement till jaktflyget och
skulle utnyttjas mot målkategorier där jaktflyget hade begränsad eller ingen verkan.
Robotluftvärnet kunde verka i huvudsak oberoende av vädret, hade relativt bra stör-
fasthet och kunde utnyttjas även när stridsledningssystemet allvarligt påverkades av
störning. När det gällde fördelningen av mål mellan jaktflyg och luftvärnsrobot var
huvudprincipen att jaktflyg skulle sättas in i alla lägen där det bedömdes få god-
tagbar verkan. Med hjälp av fart- och höjdvärden kunde ett mål i stället definieras
som robotmål, men eventuell insats styrdes också av vilket jaktflyg som för tillfäl-
let var tillgänglig.

För jaktflyget var hög beredskap en förutsättning för att kunna lösa uppgiften.
Besättningarna skulle om möjligt inte sitta i högsta beredskap i mer än två timmar i
följd och efter varje uppdrag skulle normalt byte av besättning ske. För att momen-
tant öka verkansmöjligheterna, framför allt på låga höjder, kunde patrullering i luf-
ten användas och inom varje sektor skulle ett antal patrullbanor fastställas i förväg.
Detta förfarande var dock extremt resurskrävande.
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Val av beväpning styrdes bland annat av väder, klargöringskapacitet och tillgång 
till robotar och ammunition, samt det standardalternativ som fanns för varje flyg-
planstyp. Full vapenlast gav maximal elduthållighet, men försämrade stig- och ac-
celerationsprestanda och utrustade med enbart två jaktrobotar hade både J $"B och 
J $% påtagligt ökade möjligheter att bekämpa snabba mål. Förare kunde av denna 
anledning i undantagsfall fälla ”onödig” last för att lätta flygplanet och därigenom 
kunna komma till verkan.

I god sikt var RB "& normalt bästa alternativ, det vill säga det som gav den största 
nedskjutningssannolikheten, och därför skulle J $"B och J $%B/D vid liten moln-
mängd och vid anfall mot mål ovan moln helst bära full robotlast. Mot mål med 
svag IR-strålning var dock jaktraketer att föredra. Vid attackinsatser skulle i första 
hand jaktraketkapslar bäras och endast om det krävdes för att nå tillräcklig ver-
kan skulle den tidskrävande monteringen av balkar för attackraketer ske. Fälltankar 
skulle utnyttjas främst för att förbättra insatsmöjligheterna vid dåligt basläge och 
för att öka uthålligheten vid patrullering.

Val av flygplanstyp
Eftersom de olika flygplanstyperna hade olika stridsvärde anpassades utgångsbase-
ringen därefter. J $%F var modernast och hade högst stridsvärde och därför skulle den 
versionen sättas in mot de snabbaste och högst flygande målen. Sedan följde J $%D 
och därefter J $%A och J $%B. Mot mål på höjd under ' ### meter och tidigt upp-
täckta mål på ' ### till !" ### meters höjd skulle dock i första hand J $"B sättas in. 
J "( och J $& skulle användas mot långsamma mål, men bara upp till !# ### meters 
höjd. Vid låghöjdsförsvar var däremot val av startbas viktigare än val av flygplanstyp.

I princip skulle lika många jaktflygplan sättas in som antalet fiendeflygplan. Den 

Taktiska anvisningar för stridsledningen, april 1966
Insats av olika flygplanstyper. I första hand insatt typ anges med fetstil.

Målets fart (Mach) Under 0,75 0,75 till 0,90 Över 0,90

Startavstånd (km) Under 200 Över 200

Högsta höjd, över 12 000 m – J 35F
J 35A, B, D

J 35F
J 35D, F

J 35F
J 35D, F

Hög höjd, 8 000–12 000 m J 32B
J 29*, J 34*
J 35A, B, D, F

J 32B
J 29*, J 34*
J 35A, B, D, F

J 35F
J 32B
J 35A, B, D, F

J 35F
J 35D, F

Höjd under 8 000 m J 32B
J 29, J 34
J 32B
J 35A, B, D, F

J 32B
J 34
J 35A, B, D, F

J 32B
J 34
J 35A, B, D, F

J 35F
J 35D, F

* Mycket begränsad användbarhet över 10 000 meters höjd.

Val av beväpning styrdes bland annat av väder, klargöringskapacitet och tillgång
till robotar och ammunition, samt det standardalternativ som fanns for varje flyg-
planstyp. Full vapenlast gav maximal elduthållighet, men försämrade stig- och ac-
celerationsprestanda och utrustade med enbart två jaktrobotar hade både J 32B och
J 35 påtagligt ökade möjligheter att bekämpa snabba mål. Förare kunde av denna
anledning i undantagsfall fälla "onödig" last för att lätta flygplanet och därigenom
kunna komma till verkan.

I god sikt var RB 24 normalt bästa alternativ, det vill säga det som gav den största
nedskjutningssannolikheten, och därför skulle J 32B och J 35B/D vid liten moln-
mängd och vid anfall mot mål ovan moln helst bära full robotlast. Mot mål med
svag IR-strålning var dock jaktraketer att föredra. Vid attackinsatser skulle i första
hand jaktraketkapslar bäras och endast om det krävdes för att nå tillräcklig ver-
kan skulle den tidskrävande monteringen av balkar för attackraketer ske. Fälltankar
skulle utnyttjas främst för att förbättra insatsmöjligheterna vid dåligt basläge och
för att öka uthålligheten vid patrullering.

Målets fart (Mach) Under 0,75 0,75 till 0,90 Över 0,90
Startavstånd (km) Under 200 Över 200
Högsta höjd, over 12 000 m — 135F 135F 135F

135A, B, D 135D, F 1 35D, F
Hög höjd, 8 000-12 000 m 132B 132B 135F 135F

129*,1 34* 129*,1 34* 1 32B 1 35D, F
135A, B, D, F 135A, B, D, F 1 35A, B, D, F

Höjd under 8 000 m 132B 132B 132B J 35F
129,134 134 1 34 135D, F
132B 135A, B, D, F 1 35A, B, D, F
135A, B, D, F

* Mycket begränsad användbarhet över 10 000 meters höjd.

Val av flygplanstyp
Eftersom de olika flygplanstyperna hade olika stridsvärde anpassades utgångsbase-
ringen därefter. J 35F var modernast och hade högst stridsvärde och därför skulle den
versionen sättas in mot de snabbaste och högst flygande målen. Sedan följde J 35D
och därefter J 35A och J 35B. Mot mål på höjd under 8 000 meter och tidigt upp-
täckta mål på 8 000 till 12 000 meters höjd skulle dock i första hand J 32B sättas in.
J 29 och J 34 skulle användas mot långsamma mål, men bara upp till io 000 meters
höjd. Vid låghöjdsförsvar var däremot val av startbas viktigare än val av flygplanstyp.

I princip skulle lika många jaktflygplan sättas in som antalet fiendeflygplan. Den

Taktiska anvisningarfdr stridsledningen, april 1966
Insats av olika flygplanstyper. I första hand insatt typ anges med fetstil.
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taktiska enheten var normalt för allvädersjaktplan (J #"B och J #$) enskilt flygplan i 
mörker och nedsatt sikt, i övriga fall rote eller enskilt flygplan. För dagjaktplan (J "% 
och J #&) insattes rote eller grupp.

Kortaste startavstånd med jaktbasen trettio kilometer innanför skyddslinjen va-
rierade med målets höjd och fart, samt med jaktflygplanstyp. För J #$F med enbart 
två jaktrobotar var kortaste startavstånd mot mål på !$ ''' meters höjd och med en 
fart på Mach ',($–!,", !$–"! mil. För J "% och J #& krävdes !(–!) mil mot mål un-
der !' ''' meters höjd med låg fart (Mach ',($). Detta gällde bakifrånanfall mot 
flygplan med konstant fart. Vid framifrånanfall med J #$F minskade startavståndet, 
men för att öka nedskjutningssannolikheten skulle bakifrånanfall eftersträvas med 
samtliga flygplanstyper.

Den normala startorden löd ”Starta”, men i vissa fall kunde ordern ”Sparstarta” 
användas (gällde endast J #$) och då startade föraren utan att använda efterbränn-
kammare och kunde därigenom spara bränsle. Startordern gavs tillsammans med 
angivande av ett väderstreck. Vid lågt flygande mål valdes startriktning mot beräk-
nad ”kollisionspunkt”, i övriga fall i riktning mot målet, eller om målets kurs ledde 
i närheten av basen, i &$ graders vinkel mot målets kontrakurs.&#

Försvar mot ”Stormakten” övas
I kronologin börjar vi nu närma oss den undersökta tidsperiodens slut och det kan 
därför vara på sin plats att ta en närmare titt på hur jaktflyget vid mitten av !%*'-ta-
let fungerade i verkligheten, åtminstone i den verklighet som kan utläsas av utvär-
deringar från större övningar. I E #:s eskaderövning i juni !%** deltog bland annat 
F ! med J #"B, F !# med J #$F, F !* med J #$A och F !) med J #$B, samt RB *)-för-
band. Det var för övrigt första gången som J #$F, RB *), höjdmätningsradar av typ 
PH-#%, samt något som kryptiskt kallades ”viss identifieringsutrustning” prövades 
under en större övning.

Den !# maj besatte ”Stormakten” Finland och partiell mobilisering genom-
fördes i Sverige, varvid flygvapnet satte upp sina beredskapsförband. Den "' maj 
anföll ”Stormakten” på kontinenten och sedan Sverige avslagit ett ultimatum an-
fölls militära mål i Sydsverige, östra Svealand och övre Norrland med början näs-
ta dag. Allmän mobilisering anbefalldes. Den #! maj hade Gotland ockuperats av 
”Stormakten” och ön användes sedan för uppladdning inför en invasion av östra 
Mellansverige.

Övningen begränsades geografiskt till Mellansverige (sektor O ! och södra de-
len av sektor O $). På A-sidan (försvarssidan) deltog sju divisioner och #. och $. ro-
botkompanierna (med utgångsbasering på Barkarby och Bråvalla) och på B-sidan 
fanns fyra jaktdivisioner, två spaningsdivisioner och två attackdivisioner. För att alla 
E #-förband skulle få öva på försvarssidan fick en del av jaktdivisionerna efter några 
dagar byta sida.

Vid insatser med J #$B och J #$D ledde stridsledningen i de flesta fall förarna 

taktiska enheten var normalt för allvädersjaktplan (J 32B och J 35) enskilt flygplan i
mörker och nedsatt sikt, i övriga fall rote eller enskilt flygplan. För dagjaktplan (J 29
och J 34) insattes rote eller grupp.

Kortaste startavstånd med jaktbasen trettio kilometer innanför skyddslinjen va-
rierade med målets höjd och fart, samt med jaktflygplanstyp. För J 35F med enbart
två jaktrobotar var kortaste startavstånd mot mål på 15 000 meters höjd och med en
fart på Mach 0,75-1,2,15-21 mil. För J 29 och J 34 krävdes 17-18 mil mot mål un-
der to 000 meters höjd med låg fart (Mach 0,75). Detta gällde bakifrånanfall mot
flygplan med konstant fart. Vid framifrånanfall med J 35F minskade startavståndet,
men för att öka nedskjutningssannolikheten skulle bakifrånanfall eftersträvas med
samtliga flygplanstyper.

Den normala startorden löd "Starta", men i vissa fall kunde ordern "Sparstarta"
användas (gällde endast J 35) och då startade föraren utan att använda efterbränn-
kammare och kunde därigenom spara bränsle. Startordern gavs tillsammans med
angivande av ett väderstreck. Vid lågt flygande mål valdes startriktning mot beräk-
nad "kollisionspunkt", i övriga fall i riktning mot målet, eller om målets kurs ledde
i närheten av basen, i 45 graders vinkel mot målets kontrakurs.43

Försvar mot "Stormakten" övas
I kronologin börjar vi nu närma oss den undersökta tidsperiodens slut och det kan
därför vara på sin plats att ta en närmare titt på hur jaktflyget vid mitten av 196o-ta-
let fungerade i verkligheten, åtminstone i den verklighet som kan utläsas av utvär-
deringar från större övningar. I E 3:s eskaderövning i juni 1966 deltog bland annat
F i med J 32B, F 13 med J 35F, F 16 med J 35A och F 18 med J 35B, samt RB 68-för-
band. Det var för övrigt första gången som J 35F, RB 68, höjdmätningsradar av typ
PH-39, samt något som kryptiskt kallades "viss identifieringsutrustning" prövades
under en större övning.

Den 13 maj besatte "Stormakten" Finland och partiell mobilisering genom-
fördes i Sverige, varvid flygvapnet satte upp sina beredskapsförband. Den 20 maj
anföll "Stormakten" på kontinenten och sedan Sverige avslagit ett ultimatum an-
fölls militära mål i Sydsverige, östra Svealand och övre Norrland med början näs-
ta dag. Allmän mobilisering anbefalldes. Den 31 maj hade Gotland ockuperats av
"Stormakten" och ön användes sedan för uppladdning inför en invasion av östra
Mellansverige.

Övningen begränsades geografiskt till Mellansverige (sektor 0 i och södra de-
len av sektor 0 5). På A-sidan (försvarssidan) deltog sju divisioner och 3. och S. ro-
botkompanierna (med utgångsbasering på Barkarby och Bråvalla) och på B-sidan
fanns fyra jaktdivisioner, två spaningsdivisioner och två attackdivisioner. För att alla
E 3-förband skulle få öva på försvarssidan fick en del av jaktdivisionerna efter några
dagar byta sida.

Vid insatser med J 35B och J 35D ledde stridsledningen i de fiesta fall förarna
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till ett kurvanfall med RB "# efter optisk kontakt, särskilt mot låghöjdsmål. Ett 
problem som visade sig var att ifall jaktplanens radar användes i ett sent skede för 
skjutgränsberäkning förlorades överraskningse$ekten genom att fiendeflygplanet 
varnades, vilket ledde till att föraren började utföra undanmanövrer. Om radarn 
inte användes måste föraren själv fastställa riktiga skjutparametrar.

J %&F utnyttjade däremot sin radar för skjutning av RB "' så fort det var möj-
ligt. Efter radarlåsning skötte beväpningssystemet preparering av roboten, målfölj-
ning och avfyrning. Målets undanmanövrer påverkade trä$sannolikheten mycket 
lite. Direktanfall med J %&F provades för första gången under övningen sommaren 
!()) och metoden bedömdes öka möjligheterna att bekämpa överljudsmål. Förar-
na hade i många fall valt fel vapen vid anfall mot mål i molnskikt – IR-robot i stäl-
let för jaktraketer, och förbanden uppmanades därför att förbättra utbildningen i 
detta avseende. De flesta insatserna, även med J %&F, hade skett i rote och inte med 
enskilt flygplan. Anledningen var att det ökade chanserna till målupptäckt, särskilt 
på låg höjd, och dessutom kunde fler mål bekämpas om målet visade sig bestå av 
flera flygplan.

Det fanns också ett allvarligt problem som skulle leda till onödiga förluster om 
det som hände under övningen motsvarades av verkliga förhållanden i krig. I bör-
jan av övningen hade stridsledningen varit så osäker att jaktflyget ibland hade letts 
till anfall av egna förband och ”många anfall mot fi” hade avbrutits på grund av 
att stridsledningen hade trott att de fientliga förbanden var egna enheter. Återled-
ning genom egna luftvärnsområden hade förekommit i några fall, men det skulle 
om möjligt undvikas, eftersom risken för vådabeskjutning av eget luftvärn var stor.

RB )*-förband deltog under denna övning för första gången i ett större opera-

J 35B Draken från F 18 beväpnad med två RB 24 Sidewinder. Samtliga tre F 18-divisioner var från 1963  
utrustade med denna version och disponerade krigsbaserna Barkarby och Tullinge, från 1964 även  
fält 57 Strängnäs. Foto: SFF.

till ett kurvanfall med RB 24 efter optisk kontakt, särskilt mot låghöjdsmål. Ett
problem som visade sig var att ifall jaktplanens radar användes i ett sent skede för
skjutgränsberäkning förlorades överraskningseffekten genom att fiendeflygplanet
varnades, vilket ledde till att föraren började utföra undanmanövrer. Om radarn
inte användes måste föraren själv fastställa riktiga skjutparametrar.

J 35F utnyttjade däremot sin radar för skjutning av RB 27 så fort det var möj-
ligt. Efter radarlåsning skötte beväpningssystemet preparering av roboten, målfölj-
ning och avfyrning. Målets undanmanövrer påverkade träffsannolikheten mycket
lite. Direktanfall med J 35F provades för första gången under övningen sommaren
1966 och metoden bedömdes öka möjligheterna att bekämpa överljudsmål. Förar-
na hade i många fall valt fel vapen vid anfall mot mål i molnskikt — IR-robot i stäl-
let för jaktraketer, och förbanden uppmanades därför att förbättra utbildningen i
detta avseende. De flesta insatserna, även med J 35F, hade skett i rote och inte med
enskilt flygplan. Anledningen var att det ökade chanserna till målupptäckt, särskilt
på låg höjd, och dessutom kunde fler mål bekämpas om målet visade sig bestå av
flera flygplan.

Det fanns också ett allvarligt problem som skulle leda till onödiga förluster om
det som hände under övningen motsvarades av verkliga förhållanden i krig. I bör-
jan av övningen hade stridsledningen varit så osäker att jaktflyget ibland hade letts
till anfall av egna förband och "många anfall mot fi" hade avbrutits på grund av
att stridsledningen hade trott att de fientliga förbanden var egna enheter. Återled-
ning genom egna luftvärnsområden hade förekommit i några fall, men det skulle
om möjligt undvikas, eftersom risken för vådabeskjutning av eget luftvärn var stor.

RB 68-förband deltog under denna övning för första gången i ett större opera-

.135B Draken från F 18 beväpnad med två RB 24 Sidewinder. Samtliga tre F 18-divisioner var från 1963
utrustade med denna version och disponerade krigsbaserna Barkarby och Tullinge, från 1964 även
fält 57 Strängnäs. Foto: SFF
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tivt sammanhang. Medelavståndet för låsning på målet för förbandens belysnings-
radar var under övningen drygt etthundra kilometer och medelskjutavståndet åttio 
kilometer. Materielen hade fungerat bra. Tiden för robotomladdning under fältför-
hållanden var trettio minuter och tiden från order om omgruppering till stridsbe-
redskap på ny plats "$ kilometer bort var mellan sju och åtta timmar. Maskering 
med hjälp av nät hade provats med gott resultat.

På bassidan hade tjänsten i kommandocentral (KC) bedrivits krigsmässigt, men 
alla baser hade fortfarande provisoriska centraler i avvaktan på att de planerade KC-
bunkrarna skulle byggas. Klargöringen av flygplanen fungerade rutinmässigt och 

Ett uppdrag med J 35F
Direktanfall med radarrobot mot fiendeflygplan (1962)

Föraren får startorder, trycker snabbt in startknappen och öppnar kranen för bränslets lågtryckssystem innan 
ordern besvaras. Generatorströmställaren slås till. Föraren kontrollerar att motor- och flyglägesinstrument vi-
sar riktiga värden och att varningstablån på instrumentbrädan slocknar. Pitotvärmen slås till. Därefter trycker 
föraren ned styrautomatens väljarknapp för attitydhållning och slår på igenkänningsutrustningen. Han kon-
trollerar med spak och pedaler att rodren kan röra sig fritt och avvaktar därefter mekanikerns klartecken att 
markanslutningar och bromsklossar är borttagna. När allt är klart ökar han motorvarvet, kör ut från klargö-
ringsplatsen till banan och startar.

Under stigningen som sker i fyrtio graders vinkel följer föraren styrdatapresentationen. Instrumenten visar 
kurs, höjd, målets höjd och avstånd till målet samt olika textkommandon. Han lyssnar samtidigt på eventu-
ella muntliga orienteringar från radarjaktledaren. Radarväljaren ställs i läge radartystnad och beroende på si-
tuationen väljs typ av förstärkning, fram- eller bakkantslåsning och parametrisk förstärkning, och radarns och 
polaroidfiltrets ljusstyrka ställs in. Föraren kontrollerar att radarn arbetar som den ska och cirka 2 000 meter 
innan sluthöjd påbörjas övergång till planflykt.

Tre minuter efter startordern befinner sig flygplanet i planflykt på 11 000 meters höjd.
Föraren följer hela tiden styrdatainformationen och ställer nu radarväljaren i läge Sändning, väljer ett 

smalt spaningsprogram och ställer in antennen i höjdled, samtidigt som han spanar i sida i anslutning till det 
av stridsledningen angivna målläget. Han släcker efterbrännkammaren och minskar motorvarvet för att inte 
ha för hög fart när målet närmar sig. Han osäkrar robotarna som samtidigt börjar prepareras. 

Spaningsprogram växlas efter läget och när målet upptäckts läggs avståndsstroben över målekot. När eko-
styrkan är tillräckligt stark väljs låsprogrammet och föraren avvaktar därefter insvängning med hjälp av styr-
presentationen. Han ställer in den relativa hastigheten och följer den taktiska informationen.

När 38 sekunder återstår börjar tiden indikeras. När fem till tio sekunder återstår trycker föraren in avfyr-
ningsknappen, varefter robotarna lämnar flygplanet då optimalt skjutläge nåtts. Föraren släpper avtryckaren, 
fortsätter att följa styrinformationen och övergår nu till en kurvinflygning för ett anfall med IR-robotar som 
prepareras genom att avfyrningsknappen trycks in och släpps ut igen. I lämpligt läge med litet styrfel avfyras 
sedan robotarna och anfallet avbryts.

Om flygplanet utsatts för radarstörning i samband med anfallet skulle föraren ha genomfört en kompli-
cerad procedur med radarn för att om möjligt trots störningarna försöka komma till anfall. Normalt hade han 
bara mellan femton och tjugo sekunder på sig för att genomföra dessa åtgärder.44

tivt sammanhang. Medelavståndet för låsning på målet för förbandens belysnings-
radar var under övningen drygt etthundra kilometer och medelskjutavståndet åttio
kilometer. Materielen hade fungerat bra. Tiden för robotomladdning under fältför-
hållanden var trettio minuter och tiden från order om omgruppering till stridsbe-
redskap på ny plats 25 kilometer bort var mellan sju och åtta timmar. Maskering
med hjälp av nät hade provats med gott resultat.

På bassidan hade tjänsten i kommandocentral (KC) bedrivits krigsmässigt, men
alla baser hade fortfarande provisoriska centraler i avvaktan på att de planerade KC-
bunkrarna skulle byggas. Klargöringen av flygplanen fungerade rutinmässigt och

Ett uppdrag med J 35F
Direktanfall med radarrobot mot fiendeflygplan (1962)

Föraren får startorder, trycker snabbt in startknappen och öppnar kranen för bränslets lågtryckssystem innan
ordern besvaras. Generatorströmställaren slås till. Föraren kontrollerar att motor- och flyglägesinstrument vi-
sar riktiga värden och att varningstablån på instrumentbrädan slocknar. Pitotvärmen slås till. Därefter trycker
föraren ned styrautomatens väljarknapp för attitydhållning och slår på igenkänningsutrustningen. Han kon-
trollerar med spak och pedaler att rodren kan röra sig fritt och avvaktar därefter mekanikerns klartecken att
markanslutningar och bromsklossar är borttagna. När allt är klart ökar han motorvarvet, kör ut från klargö-
ringsplatsen till banan och startar.

Under stigningen som sker i fyrtio gradersvinkel följerföraren styrdatapresentationen. Instrumenten visar
kurs, höjd, målets höjd och avstånd till målet samt olika textkommandon. Han lyssnar samtidigt på eventu-
ella muntliga orienteringar från radarjaktledaren. Radarväljaren ställs i läge radartystnad och beroende på si-
tuationen väljstyp av förstärkning, fram- eller bakkantslåsning och parametriskförstärkning, och radarns och
polaroidfiltrets ljusstyrka ställs in. Föraren kontrollerar att radarn arbetar som den ska och cirka 2 000 meter
innan sluthöjd påbörjas övergång till planflykt.

Tre minuter efter startordern befinner sig flygplanet i planflykt på 11 000 meters höjd.
Föraren följer hela tiden styrdatainformationen och ställer nu radarväljaren i läge Sändning, väljer ett

smalt spaningsprogram och ställer in antennen i höjdled, samtidigt som han spanar i sida i anslutning till det
av stridsledningen angivna målläget. Han släcker efterbrännkammaren och minskar motorvarvet för att inte
ha för hög fart när målet närmar sig. Han osäkrar robotarna som samtidigt börjar prepareras.

Spaningsprogram växlas efter läget och när målet upptäckts läggs avståndsstroben över målekot. När eko-
styrkan är tillräckligt stark väljs låsprogrammet och föraren avvaktar därefter insvängning med hjälp av styr-
presentationen. Han ställer in den relativa hastigheten och följer den taktiska informationen.

När 38 sekunder återstår börjar tiden indikeras. När fem till tio sekunder återstår trycker föraren in avfyr-
ningsknappen, varefter robotarna lämnarflygplanet då optimalt skjutläge nåtts. Föraren släpper avtryckaren,
fortsätter att följa styrinformationen och övergår nu till en kurvinflygning för ett anfall med IR-robotar som
prepareras genom att avfyrningsknappen trycks in och släpps ut igen. I lämpligt läge med litet styrfel avfyras
sedan robotarna och anfallet avbryts.

Om flygplanet utsatts för radarstörning i samband med anfallet skulle föraren ha genomfört en kompli-
cerad procedur med radarn för att om möjligt trots störningarna försöka komma till anfall. Normalt hade han
bara mellan femton och tjugo sekunder på sig för att genomföra dessa åtgärder.4
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bra. J $%F tog i medeltal två minuter längre att klargöra än tidigare Drakenversioner, 
främst beroende på tyngre jaktrobotar, exempelvis RB "&, som vägde !"' kg styck. 
Startorder, rapportering och orientering kunde ske på radio, men detta måste und-
vikas på grund av avlyssningsrisken. Den fasta startorderförbindelsen till flygpla-
nen som fanns på klargöringsplatserna var avlyssningssäker, men den hade fungerat 
dåligt. Trots modifieringsförsök var ljudstyrkan i anläggningarna för låg. En provi-
sorisk lösning, den så kallade Brolinförstärkaren, ett ”hemsnickeri” utfört av en el-
mästare vid F !$, hade provats och fungerade utan anmärkning på J $%.

Låghöjdshotet var ständigt aktuellt. En förutsättning för goda resultat mot fient-
liga inflygningar på låg höjd ansågs nu vara att ha egna jaktplan på patrullbana, al-
ternativt att annat jaktflyg som redan fanns i luften kunde sättas in. Kontakt- och 
bekämpningszonerna vid insats från patrullbana låg långt utanför motsvarande zo-
ner vid insats från högsta beredskap på baserna. Patrulleringen var dock krävande 
och slet hårt på både personal och materiel. Taktiken fungerade därför bara vid pe-
rioder av återkommande inflygningar med korta mellanrum.

Under övningen hade insats skett mot samtliga !%# företag på hög höjd, och av 
dem hade ($ procent lett till kontakt. Totalt sett hade jaktflyg satts in mot %) pro-
cent av fiendeföretagen, kontakt hade uppnåtts i ## procent av fallen och $& procent 
av företagen ansågs ha blivit bekämpade. Det samlade omdömet om övningen blev: 
”Denna eskaderövning har återigen givit ett klart belägg för att vi har ett e*ektivt 
fungerande luftförsvar.”#%

Slutsatsen blir därmed att ett luftförsvar som klarade av att bekämpa ungefär en 
tredjedel av samtliga inflygande fiendeföretag räknades som tillräckligt e*ektivt.

J 35B hade begränsad räckvidd utan extratank. Med större internt bränsleförråd och två extratankar hade 
J 35D en helt annan uthållighet än J 35A och J 35B, som endast kunde bära en extratank. Foto: SFF.

-db
J 35B hade begränsad räckvidd utan extratank. Med större internt bränsleförråd och två extratankar hade
J 35D en helt annan uthållighet än J 35A och J 35B, som endast kunde bära en extratank. Foto: SFE

bra. J 35F tog i medeltal två minuter längre att klargöra än tidigare Drakenversioner,
främst beroende på tyngre jaktrobotar, exempelvis RB 27, som vägde no kg styck.
Startorder, rapportering och orientering kunde ske på radio, men detta måste und-
vikas på grund av avlyssningsrisken. Den fasta startorderförbindelsen till flygpla-
nen som fanns på klargöringsplatserna var avlyssningssäker, men den hade fungerat
dåligt. Trots modifieringsförsök var ljudstyrkan i anläggningarna för låg. En provi-
sorisk lösning, den så kallade Brolinförstärkaren, ett "hemsnickeri" utfört av en el-
mästare vid F 13, hade provats och fungerade utan anmärkning på J 35.

Låghöjdshotet var ständigt aktuellt. En förutsättning för goda resultat mot fient-
liga inflygningar på låg höjd ansågs nu vara att ha egna jaktplan på patrullbana, al-
ternativt att annat jaktflyg som redan fanns i luften kunde sättas in. Kontakt- och
bekämpningszonerna vid insats från patrullbana låg långt utanför motsvarande zo-
ner vid insats från högsta beredskap på baserna. Patrulleringen var dock krävande
och slet hårt på både personal och materiel. Taktiken fungerade därför bara vid pe-
rioder av återkommande inflygningar med korta mellanrum.

Under övningen hade insats skett mot samtliga 154 företag på hög höjd, och av
dem hade 63 procent lett till kontakt. Totalt sett hade jaktflyg satts in mot 59 pro-
cent av fiendeföretagen, kontakt hade uppnåtts i 44 procent av fallen och 37 procent
av företagen ansågs ha blivit bekämpade. Det samlade omdömet om övningen blev:
"Denna eskaderövning har återigen givit ett klart belägg för att vi har ett effektivt
fungerande luftförsvar."45

Slutsatsen blir därmed att ett luftförsvar som klarade av att bekämpa ungefär en
tredjedel av samtliga inflygande fiendeföretag räknades som tillräckligt effektivt.
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Övning med beredskapskontroll
Ungefär samtidigt som E $:s övning pågick genomförde E " eskaderövningen Ö/%% i 
södra Sverige. Deltagande förband var alla E ":s kuppförsvarsförband inklusive spa-
ningsförbanden och övningsområdet utgjordes i ett första skede av E ":s eskader-
område och därefter sektor S " (södra delen av Småland samt Blekinge och Öland) 
med tillhörande havsområde. Övningsändamålet var att pröva de åtgärder som skul-
le vidtas vid beredskapssteget Givakt, det vill säga den högsta beredskap som kunde 
intas utan att krigstjänstskyldig personal inkallades i tjänst. För jaktflyget gällde att 
"# procent av de flygande förbanden skulle inta högsta beredskap och de resterande 
en timmes beredskap och denna beredskap skulle sedan kunna hållas i fem dygn. 
Flygplanen skulle spridas inom flottiljområdet, laddas enligt standardalternativet 
och sedan skulle man successivt ombasera till krigsbaserna.

Bakgrunden till övningen var att en försämring av det politiska klimatet hade 
skett och krigsförberedelser inletts. Givakt anbefalldes den & juni samtidigt som 
krig utbröt på kontinenten och spred sig till Danmark. Den ' juni fick den svenska 
regeringen ett ultimatum med hot om anfall samma dag. Beredskapen höjdes då 
maximalt inom luftförsvaret och anfallet fördröjdes därigenom till klockan (&:(( 
nästa dag. När anfallet kom gavs order om mobilisering. Det första övningsskedet 
motsvarade tiden från det ögonblick då Givaktordern kom på morgonen den & juni 
och två dygn framåt.

Tjugofem procent av styrkan i högsta beredskap motsvarade för E " elva rotar 
och detta uppnåddes efter två timmar, klockan ():#(. Då hade man också försökt 
fördela dessa rotar till alla O-baser. Under ombaseringen skulle, enligt den kupp-
order som CE " utfärdat, två grupper stå i högsta beredskap vid flottiljflygplatserna 
tills beredskapsrotarna hunnit inta högsta beredskap på krigsbaserna. Kommando-
centralerna var klara för användning efter en och en halv timme och de flesta baser-
na var färdigorganiserade efter tre timmar. Det visade sig att stabslokalerna i S ! och 
W " inte var i operativt skick, eftersom nödvändiga kartor och tablåer inte fanns på 
plats, och det fanns även andra brister på ledningsnivån. Exempelvis misslyckades 
CE ":s överlämning av ansvaret för uppföljning, identifiering, insats och rapporte-
ring till sektorcheferna. Orsaken var missuppfattningar i sektorstab och strilbataljon 

E 2:s eskaderövning Ö/66
Deltagande jaktförband:
F 3 (två divisioner J 29F)
F 9 (tre divisioner J 34)
F 10 (två divisioner J 35D och en division J 34)
F 12 (två divisioner J 32B)

Som O-baser användes vid övningens början Ängelholm, Ljungbyhed, fält 1 Sjöbo, Everöd,  
fält 84 Knislinge, Kalmar, Ronneby, Hultsfred, Uråsa, fält 87 Kosta och Säve.

Övning med beredskapskontroll
Ungefär samtidigt som E 3:s övning pågick genomförde E 2 eskaderövningen Ö/66 i
södra Sverige. Deltagande förband var alla E 2:s kuppförsvarsförband inklusive spa-
ningsförbanden och övningsområdet utgjordes i ett första skede av E 2:S eskader-
område och därefter sektor S 2 (södra delen av Småland samt Blekinge och Öland)
med tillhörande havsområde. Övningsändamålet var att pröva de åtgärder som skul-
le vidtas vid beredskapssteget Givakt, det vill säga den högsta beredskap som kunde
intas utan att krigstjänstskyldig personal inkallades i tjänst. För jaktflyget gällde att
25 procent av de flygande förbanden skulle inta högsta beredskap och de resterande
en timmes beredskap och denna beredskap skulle sedan kunna hållas i fem dygn.
Flygplanen skulle spridas inom flottiljområdet, laddas enligt standardalternativet
och sedan skulle man successivt ombasera till krigsbaserna.

Bakgrunden till övningen var att en försämring av det politiska klimatet hade
skett och krigsförberedelser inletts. Givakt anbefalldes den 7 juni samtidigt som
krig utbröt på kontinenten och spred sig till Danmark. Den 8 juni fick den svenska
regeringen ett ultimatum med hot om anfall samma dag. Beredskapen höjdes då
maximalt inom luftförsvaret och anfallet fördröjdes därigenom till klockan o7:oo
nästa dag. När anfallet kom gavs order om mobilisering. Det första övningsskedet
motsvarade tiden från det ögonblick då Givaktordern kom på morgonen den 7 juni
och två dygn framåt.

Tjugofem procent av styrkan i högsta beredskap motsvarade för E 2 elva rotar
och detta uppnåddes efter två timmar, klockan 09:50. Då hade man också försökt
fördela dessa rotar till alla 0-baser. Under ombaseringen skulle, enligt den kupp-
order som CE 2 utfärdat, två grupper stå i högsta beredskap vid flottiljflygplatserna
tills beredskapsrotarna hunnit inta högsta beredskap på krigsbaserna. Kommando-
centralerna var klara för användning efter en och en halv timme och de flesta baser-
na var fårdigorganiserade efter tre timmar. Det visade sig att stabslokalerna i S 1 och
W 2 inte var i operativt skick, eftersom nödvändiga kartor och tablåer inte fanns på
plats, och det fanns även andra brister på ledningsnivån. Exempelvis misslyckades
CE 2:S överlämning av ansvaret för uppföljning, identifiering, insats och rapporte-
ring till sektorcheferna. Orsaken var missuppfattningar i sektorstab och strilbataljon

E 2:s eskaderövning Ö/66
Deltagande jaktförband:
F3 (två divisioner) 29F)
F 9 (tre divisioner) 34)
F10 (två divisioner) 35D och en division J 34)
F 12 (två divisioner) 32B)

Som 0-baser användes vid övningens början Ängelholm, Ljungbyhed, fält 1 Sjöbo, Everöd,
fält 84 Knislinge, Kalmar, Ronneby, Hultsfred, Uråsa, fält 87 Kosta och Säve.
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S ! som medförde att ingen e$ektiv jaktinsats kunde ske i sektorn under %& minuter 
(hög höjd) respektive tre timmar (låg höjd). Sektorstab S " trodde felaktigt att den 
del av IKFN som gällde neutralitetstillstånd skulle tillämpas, medan den i själva ver-
ket gällde endast efter särskild order.

Ammunitionstjänsten var i de flesta fall en fördröjande faktor på grund av brist 
på personal, men flygförbandens verksamhet var i stort sett utan anmärkning och 
basförbanden lyckades under hela övningen hålla anbefallt antal flygplan i högsta 
startberedskap. Markpersonalen hann dock aldrig gräva de skyddsgropar som ut-
gjorde deras enda skydd i händelse av fientligt anfall. Vid beredskapsordern Lystring 
skulle flygplanen spridas inom flottiljområdena och vid ordern Givakt i möjligas-
te mån även utanför flygfälten. Vid Givakt skulle hangarerna tömmas först och de 
flygplan som snabbt kunde klargöras skulle inta högsta startberedskap. Övriga flyg-
plan skulle spridas ut och sedan klargöras för att därefter inta högsta beredskap eller 
spridas ytterligare. Tillstånd hade inhämtats att få använda allmänna landsvägar för 
bogsering av flygplanen, men under övningen spreds flygplanen på grund av bevak-
ningssvårigheter och sabotagerisk ändå inte vid alla förband enligt instruktionerna. 
På många ställen lät man också bli att maskera flygplanen, eftersom maskeringsma-
terielen lagts upp så att den tog för lång tid att ta fram.%#

Elektroniska motmedel
En ny komponent i krigföringen var de elektroniska motmedel som kunde störa ut 
både radiokommunikation och radar. En arbetsgrupp tillsatt av överbefälhavaren i 
december !'#& för att göra en bedömning av östblockets resurser för telekrigföring 
lämnade en rapport i november !'## och den skulle sedan användas som under-

Klargöring av J 35  
Draken. Påfyllning av 
bränsle, kontroll av 
bromsskärm och häng-
ning av robot RB 24  
Sidewinder. Foto: SFF.

Klargöring av 135
Draken. Påfyllning av
bränsle, kontroll av
bromsskärm och häng-
ning av robot RB 24
Sidewinder. Foto: SFF.

S 1 som medförde att ingen effektiv jaktinsats kunde ske i sektorn under 45 minuter
(hög höjd) respektive tre timmar (låg höjd). Sektorstab S 2 trodde felaktigt att den
del av IKFN som gällde neutralitetstillstånd skulle tillämpas, medan den i själva ver-
ket gällde endast efter särskild order.

Ammunitionstjänsten var i de flesta fall en fördröjande faktor på grund av brist
på personal, men flygförbandens verksamhet var i stort sett utan anmärkning och
basförbanden lyckades under hela övningen hålla anbefallt antal flygplan i högsta
startberedskap. Markpersonalen hann dock aldrig gräva de skyddsgropar som ut-
gjorde deras enda skydd i händelse av fientligt anfall. Vid beredskapsordern Lystring
skulle flygplanen spridas inom flottiljområdena och vid ordern Givakt i möjligas-
te mån även utanför flygfälten. Vid Givakt skulle hangarerna tömmas först och de
flygplan som snabbt kunde klargöras skulle inta högsta startberedskap. Övriga flyg-
plan skulle spridas ut och sedan klargöras för att därefter inta högsta beredskap eller
spridas ytterligare. Tillstånd hade inhämtats att få använda allmänna landsvägar för
bogsering av flygplanen, men under övningen spreds flygplanen på grund av bevak-
ningssvårigheter och sabotagerisk ändå inte vid alla förband enligt instruktionerna.
På många ställen lät man också bli att maskera flygplanen, eftersom maskeringsma-
terielen lagts upp så att den tog för lång tid att ta fram.46

Elektroniska motmedel
En ny komponent i krigföringen var de elektroniska motmedel som kunde störa ut
både radiokommunikation och radar. En arbetsgrupp tillsatt av överbefälhavaren i
december 1965 för att göra en bedömning av östblockets resurser för telekrigföring
lämnade en rapport i november 1966 och den skulle sedan användas som under-

126



!"#

lag vid krigsplanläggning och utbildning. Som telekrigföring definierades signal-
spaning, falsk signalering, användning av telemotmedel och signalsökande vapen.

De svenska kunskaperna om Warszawapaktens telekrigföring var bristfälliga på 
grund av den stränga sekretess som tillämpandes inom området och de bedömning-
ar som gjordes var därför grundade på tillgängliga underrättelser och på kännedom 
om den allmänna tekniska utvecklingen. Vissa möjligheter hade funnits att iaktta 
östblockets övningsverksamhet i luften med telemotmedel och genom bearbetning 
kunde man bilda sig en uppfattning om den taktik som tillämpades. Den grundläg-
gande bedömning som gjordes var att öst hade teknisk förmåga motsvarande den 
svenska, men större ekonomiska resurser och högre prioritet för utveckling av krigs-
materiel inklusive motmedel.

Inom de sovjetiska attackregementena bedömdes två eller tre flygplan, inom 
bomb- och transportregementena sju eller åtta flygplan, vara utrustade med stör-
sändare för sambandsstörning. Flygburen motmedelsutrustning för radar förekom i 
stor omfattning och användning av såväl störsändare som radarreflekterande remsor 
ingick i taktiken. Särskilda motmedelsförband fanns för understöd av vapenbärande 
förband. Motmedelsförbanden var i regel utrustade med flygplan av typ Tu-!$ Bad-
ger och Il-"% Beagle och det totala antalet sådana flygplan bedömdes vara högst två-
hundra, varav sextio var tillgängliga i Europa. Det ansågs dock troligt att den typen 
av flygplan skulle utgå ur organisationen när nämnda typer föll för åldersstrecket 
och i stället skulle flygplan i ordinarie förband bära egna motmedel.

Inom frontflyget, strategiska flyget och transportflyget skulle samtliga flygplan 
komma att ha störsändare och remsor för egenskydd. Inom attackflygregementena, 
de strategiska bombflygregementena och transportflygregementena fanns dessutom 
ett antal flygplan med störsändare på flera frekvensband för skydd av hela förbandet. 
Enligt rapporten var det också sannolikt att öst hade IR-varnare och IR-facklor för 
skydd mot värmesökande robotar.

Sveriges geografiska läge och det ringa djupet och kustnära läget för många an-

Sovjetiska flygplanstyper (enligt svensk rapport om telekrigföring, november 1966)
Frontflyg 
Jakt- och attackflygplan: MiG-17 Fresco, MiG-19 Farmer, Su-7 Fitter, MiG-21 Fishbed
Attackflygplan: Il-28 Beagle, Jak-28B Brewer, Tu-28 Fiddler
Spaningsflygplan: Jak-27R Mangrove

Strategiskt flyg och marinflyg
Bombflygplan: Tu-16 Badger, Tu-22 Blinder, Tu-95 Bear, M-4 Bison
Spaningsflygplan: Jak-25RV Mandrake, Tu-16 Badger, Tu-22 Blinder

Motmedelsförband
Il-28 Beagle, Tu-16 Badger

lag vid krigsplanläggning och utbildning. Som telekrigföring definierades signal-
spaning, falsk signalering, användning av telemotmedel och signalsökande vapen.

De svenska kunskaperna om Warszawapaktens telekrigföring var bristfälliga på
grund av den stränga sekretess som tillämpandes inom området och de bedömning-
ar som gjordes var därför grundade på tillgängliga underrättelser och på kännedom
om den allmänna tekniska utvecklingen. Vissa möjligheter hade funnits att iaktta
östblockets övningsverksamhet i luften med telemotmedel och genom bearbetning
kunde man bilda sig en uppfattning om den taktik som tillämpades. Den grundläg-
gande bedömning som gjordes var att öst hade teknisk förmåga motsvarande den
svenska, men större ekonomiska resurser och högre prioritet for utveckling av krigs-
materiel inklusive motmedel.

Inom de sovjetiska attackregementena bedömdes två eller tre flygplan, inom
bomb- och transportregementena sju eller åtta flygplan, vara utrustade med stör-
sändare för sambandsstörning. Flygburen motmedelsutrustning för radar förekom i
stor omfattning och användning av såväl störsändare som radarreflekterande remsor
ingick i taktiken. Särskilda motmedelsförband fanns för understöd av vapenbärande
förband. Motmedelsförbanden var i regel utrustade med flygplan av typ Tu-i6 Bad-
ger och Il-28 Beagle och det totala antalet sådana flygplan bedömdes vara högst två-
hundra, varav sextio var tillgängliga i Europa. Det ansågs dock troligt att den typen
av flygplan skulle utgå ur organisationen när nämnda typer föll för åldersstrecket
och i stället skulle flygplan i ordinarie förband bära egna motmedel.

Inom frontflyget, strategiska flyget och transportflyget skulle samtliga flygplan
komma att ha störsändare och remsor för egenskydd. Inom attackflygregementena,
de strategiska bombflygregementena och transportflygregementena fanns dessutom
ett antal flygplan med störsändare på flera frekvensband för skydd av hela förbandet.
Enligt rapporten var det också sannolikt att öst hade IR-varnare och IR-facklor för
skydd mot värmesökande robotar.

Sveriges geografiska läge och det ringa djupet och kustnära läget för många an-

Sovjetiska flygplanstyper (enligt svensk rapport om telekrigföring, november 1966)
Frontflyg
Jakt- och attackflygplan: MiG-17 Fresco, MiG-19 Farmer, Su-7 Fitter, MiG-21 Fishbed
Attackflygplan: II-28 Beagle, Jak-28B Brewer, Tu-28 Fiddler
Spaningsflygplan: Jak-27R Mangrove

Strategiskt flyg och marinflyg
Bombflygplan:Tu-16 Badger, Tu-22 Blinder,Tu-95 Bear, M-4 Bison
Spaningsflygplan: Jak-25RV Mandrake, Tu-16 Badger, Tu-22 Blinder

Motmedelsförband
11-28 Beagle, Tu-16 Badger
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fallsmål gynnade angriparens telekrigföring. Ett problem var att e$ektiva bered-
skapsförberedelser ofta krävde att det svenska försvarets komponenter ”visades upp” 
redan under fred och därmed kunde utspaning med signalspaning inte förhindras. 
Trots att stora resurser hade lagts ned för att skapa störtålig materiel hade möjlighe-
terna att utnyttja tekniska framsteg dittills i stället gynnat motmedlen. Resurserna 
räckte inte heller till för att ta fram alternativa funktioner som kunde förbättra stör-
tåligheten. Det var mycket som behövde förbättras, exempelvis personalens kun-
skaper. ”Vår utbildning i störd miljö är bristfällig till obefintlig”, skrev utredarna.

Telekrigföring mot luftförsvaret
Utredningen hade undersökt hur telekrigföringen skulle kunna påverka luftförsva-
ret vid ett anfall mot Sverige. För luftbevakningen bedömdes upptäcktsavståndet 
minska till hälften för mål på hög höjd och stridsledningskapaciteten skulle också 
minska med femtio procent. Telestörning direkt mot jaktflyget skulle kunna riktas 
mot flygplanens radarsikte och mot robotarnas målsökare och zonrör och särskilda 
studier pågick för att beräkna remsors och IR-facklors inverkan på J %&F-systemet.

Enligt utredningens bedömningar förelåg det stor sannolikhet för att mer än 
hälften av alla direktanfall med J %&F med radarrobot i framifrånsektorn skulle miss-
lyckas på grund av störning. Även vid anfall i moln med radarrobot skulle det bli 
problem. I övriga fall ansågs störning riktad mot jaktplan ha relativt liten betydelse 
för jaktflygsystemets verkansmöjligheter. Störning av RB '( och RB '# krävde kva-
lificerade motmedelssystem och det var tveksamt om äldre sovjetiska flygplanstyper 
skulle komma att bära sådan utrustning inom aktuell tidsperiod. En viktig faktor 
var att östblockets dimensionering av materiel och taktik främst avgjordes av ho-
tet från huvudmotståndaren NATO. En viss teknisk och taktisk anpassning kunde 
komma i fråga vid anfall mot Sverige, men knappast i någon större omfattning. Av 
denna anledning skulle svenskutvecklade system troligen klara störning bättre än 
dem som användes av NATO.

Sammanfattningsvis lyser det igenom att underlaget för bedömningarna verkar 
vara tunt och många uppgifter är osäkra.)(

! Besluts- och kontaktlinjeberäkningar… Stril/F !# till CE %, "%.".'*. E %(H), F, vol. )(.
" PM ang basering av fpl J %&A m h t fpl operativa möjligheter. CE %, %.&.'*. CE %(H), F, vol. )(; PM med an-

ledning av CFV inspektion av E) "%/!*–"'/!* !+'". FS/Op till CLI, !*.!.'". FS(H), Operationsavd., B, vol. &; 
samt Utbyggnad av flygbaser. FS/Op till CO, "'.".'". FS(H), Operationsavd., E, vol. !&.

% Yttrande över utkast till PUF !+'*. E " till CFV, !!.(.'*, Yttrande över utkast till PUF !+'*. CE % till CFV 
!&.'.'* och Yttrande över utkast till PUF !+'*. CE ) till CFV, !%.'.'*. FS(H), Centralexp., E I, vol. +#.

) Kompletterande bestämmelser till av ÖB utgivna ”Särskilda bestämmelser för eskaderchefer”, CFV "!.+.'!. 
HKV (KH).

& Krigsfall IISN. E ! till CF ', etc., +.!".!+'*. E !(KH), B I, vol. ".
' E ! insatsmöjligheter m m – CE ! bedömande. E ! till CE ", etc., !%.!!.!+'". E !(KH), B I, vol. %; CE ! operativa 

order – OpO !+'%. E ! till CF ', etc., "*.!!.!+'". E !(KH), F I, vol. !.

fallsmål gynnade angriparens telekrigföring. Ett problem var att effektiva bered-
skapsförberedelser ofta krävde att det svenska försvarets komponenter "visades upp"
redan under fred och därmed kunde utspaning med signalspaning inte förhindras.
Trots att stora resurser hade lagts ned för att skapa störtålig materiel hade möjlighe-
terna att utnyttja tekniska framsteg dittills i stället gynnat motmedlen. Resurserna
räckte inte heller till för att ta fram alternativa funktioner som kunde förbättra stör-
tåligheten. Det var mycket som behövde förbättras, exempelvis personalens kun-
skaper. "Vår utbildning i störd miljö är bristfällig till obefintlig", skrev utredarna.

Telekrigföring mot luftförsvaret
Utredningen hade undersökt hur telekrigföringen skulle kunna påverka luftförsva-
ret vid ett anfall mot Sverige. För luftbevakningen bedömdes upptäcktsavståndet
minska till hälften för mål på hög höjd och stridsledningskapaciteten skulle också
minska med femtio procent. Telestörning direkt mot jaktflyget skulle kunna riktas
mot flygplanens radarsikte och mot robotarnas målsökare och zonrör och särskilda
studier pågick för att beräkna remsors och IR-facklors inverkan på J 35F-systemet.

Enligt utredningens bedömningar förelåg det stor sannolikhet för att mer än
hälften av alla direktanfall med J 35F med radarrobot i framifrånsektorn skulle miss-
lyckas på grund av störning. Även vid anfall i moln med radarrobot skulle det bli
problem. I övriga fall ansågs störning riktad mot jaktplan ha relativt liten betydelse
för jaktflygsystemets verkansmöjligheter. Störning av RB 67 och RB 68 krävde kva-
lificerade motmedelssystem och det var tveksamt om äldre sovjetiska flygplanstyper
skulle komma att bära sådan utrustning inom aktuell tidsperiod. En viktig faktor
var att östblockets dimensionering av materiel och taktik främst avgjordes av ho-
tet från huvudmotståndaren NATO. En viss teknisk och taktisk anpassning kunde
komma i fråga vid anfall mot Sverige, men knappast i någon större omfattning. Av
denna anledning skulle svenskutvecklade system troligen klara störning bättre än
dem som användes av NATO.

Sammanfattningsvis lyser det igenom att underlaget för bedömningarna verkar
vara tunt och många uppgifter är osäkra.47

Besluts- och kontakdinjeberäkningar... Stril/F 18 till CE 3, 23.2..60. E 3(H), F, vol. 47.
z PM  ang basering av fpl J 35A m h t fpl operativa möjligheter. CE 3, 3.5.6o. CE 3(H), F, vol. 47; PM med an-

ledning av CFV inspektion av E4 23/to—z6/10 1962.. FS/Op till CLI, F S ( H ) ,  Operationsavd., B, vol. 5;
samt Utby nad av flygbaser. FS/Op till CO, 26.2.62.. FS(H), Operationsavd., E, vol. 15.

3 Yttrande över utkast till PUF 196o. E 2. till CFV, 11.7.60, Yttrande över utkast till PUF 1960. CE 3 till CFV
15.6.6o och Yttrande över utkast till PUF 1960. CE 4 till CFV, 13.6.60. FS(H), Centralexp., E I, vol. 98.

4 Kompletterande bestämmelser till av ÖB utgivna "Särskilda bestämmelser för eskaderchefer", CFV 21.9.61.
HKV (KH).

5 Krigsfall IISN. E 1 till CF 6, etc., 9.12.1960. E I(KH), B I, vol. z.
6 E  1 insatsmöjligheter m m — CE 1 bedömande. E 1 till CE 2, etc., 13.11.1962. E I(KH), B I, vol. 3; CE 1 operativa

order — Op0 1963. E 1 till CF 6, etc., 20.11.1962. E '(KH), F I, vol. t.
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$ Några synpunkter på de krav som ställes på en % i J &'F. KFF/FC till C FS/U, !$.(.)". FS(H), Centralexp., E I, 
vol. !!(.

( Larsson, Arne, Svenska flygvapnets styrdatasystem. Ett tekniskt genombrott med internationell uppmärksamhet. För-
svarets Historiska Telesamlingar, "**' (www.fht.nu/$/&$/var/dfolderID/!*/dID/+), sid. (, '+–'', '(, )), $&–$+, 
!*&–!*+.

# Stabschefssammanträde !$/# !#'". Fst/Sekt IV till CAst, etc., &!.(.)", och Militärledningssammanträde &!/( 
!#)". Fst/Sekt IV till CAst, etc., "#.(.)". FS(H), Centralexp., B I, vol. '#; Militärledningssammanträde "/!* 
!#)". Fst/Sekt IV, ").#.)". FS(H), Centralexp., E I, vol. !!(.

!* Synpunkter på avvägningen kvalitet–kvantitet inom flygvapnet. FS/Op till CPlan/FS, +.$.)". FS(H), Opera-
tionsavd., B, vol. '.

!! Flygmaterielplan för bassystemet… FS/Op till CPlan/FS, '.".)". FS(H), Operationsavd., B, vol. '.
!" Flygmaterielplan för bassystemet… FS/Op till CPlan/FS, '.".)". FS(H), Operationsavd., B, vol. '.
!& Krigsfall IISN. CE & till CFV, etc., #.!!.)!. E &(H), F I, vol. $*A.
!+ BÖV E &/)", CE & genomgång. CE & till ÖB, etc., !#.!*.)". FS(H), Centralexp., E I, vol. !!#.
!' Pettersson, Tommy, Med invasionen i sikte. Flygvapnets krigsplanläggning och luftoperativa doktrin !"#$–!"%% 

(FOKK-publikation nr !#). Stockholm "**#, sid. !*(.
!) Flygtjänst (Eskö/FVÖ )&). CE & &*.!!.!#)&. F !&(H), Avd. L/Avd. Stril, F !, vol. ".
!$ Erfarenheter utbildningshalvåret sommaren -)", främst eskaderövningen E "/)". CE " till CFV, !(.!".)". 

Fst(H), Operationsavd., F I, vol. "–&.
!( F !) till CE &, &.#.)". E &(H), F I, vol. $&; (Utan rubrik). CF !( till CFV, $.#.)". FS(H), Centralexp., E I, vol. 

!!$; samt E " och E & ombeväpning till J &+, J &', mm. FS/Op till CE ", CE &, etc., +.!*.)". FS(H), Centralexp., 
B I, vol. )*.
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Luftförsvarsfrågorna

När man efter andra världskriget summerade erfarenheterna hade man i Sverige 
särskilt tittat på det finska jaktflygets framgångar mot sovjetiskt flyg, men man var 
också medveten om att luftförsvaret ofta inte någonstans hade varit tillräckligt ef-
fektivt för att helt omöjliggöra luftanfall. Anfall mot städer kunde inte förhindras, 
men däremot verksamma anfall mot viktiga punktmål. Luftförsvaret var i princip 
en förutsättning för att resten av totalförsvaret över huvud taget skulle kunna fung-
era. Jaktflyget bedömdes som e#ektivare i jämförelse med luftvärnet, men de egna 
förlusterna för jaktflyget hade varit stora under kriget. Luftvärnets fördel var att det 
var mer uthålligt och mindre sårbart. Det skulle därför bibehållas i Sverige, men 
luftbevakningen behövde e#ektiviseras, dagjaktflyget borde utökas och nattjaktfly-
get – som saknades helt – måste införas.

Alltsedan slaget om Storbritannien hade det brittiska flygvapnet varit något av 
en förebild för Sverige och efter kriget ordnades ett antal resor för studier av det 
brittiska luftförsvarssystemet. Samtliga jaktflygförband, allt luftvärn och all luftbe-
vakning sorterade där under en chef, chefen för Fighter Command. Utvecklingen 
hade gjort att ledningen av dagjaktflyget allt mer kom att förläggas till de centraler 
för ground control interception (GCI) som ursprungligen hade upprättats enbart för 
nattjaktflyget och ledningen skedde där direkt på radarstationernas PPI-skärmar.

Som redan har framgått skulle enligt !$%& års riksdagsbeslut F % (lätt bombflyg), 
F !! (spaningsflyg) och F !' (lätt bombflyg) omvandlas till jaktflottiljer, vilket inne-
bar en utökning av jaktflyget från sju till tio flottiljer. I !$%( års försvarsbeslut fast-
ställdes att spaningsflottiljen F " skulle bli jaktflottilj i stället för F !! och dessutom 
beslutades att F ! (tungt bombflyg) skulle omvandlas till nattjaktflottilj. Flygvapnets 
luftvärn överfördes till armén och all luftbevakning till flygvapnet. En utökad ra-
darorganisation för jaktstridsledning skulle införas. Utbyggnaden av luftbevakning 
och stridsledning skulle av ekonomiska skäl främst koncentreras till södra Sverige, 
östra Mellansverige och området kring Boden och Luleå. De första luftförsvarscen-
tralerna, lfc O " i Uppsala och lfc O ' i Tullinge, blev klara !$)* respektive !$)!. Lfc 
O " förlades till ett skyddsrum under kanslihuset på F !+, där tidigare en jaktcentral 
hade funnits, och lfc O ' byggdes i anslutning till berghangaren vid F !(.!

I januari !$)' besökte Wing Commander (överstelöjtnant) Peter Wykeham-Bar-
nes Sverige. Han hade under kriget bland annat tjänstgjort som Sector Comman-
der och han blev senare bland annat Director of Fighter and ,eatre Air Force 
Operations i Royal Air Force. Han berättade att jaktförsvaret av London hade di-
mensionerats för att möta kärnvapenanfall och att målet var att driva upp kontakt-
procenten – det vill säga jaktflygets förmåga att hitta och anfalla fiendeflygplan – till 
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Luftförsvarsfrågorna

När man efter andra världskriget summerade erfarenheterna hade man i Sverige
särskilt tittat på det finska jaktflygets framgångar mot sovjetiskt flyg, men man var
också medveten om att luftförsvaret ofta inte någonstans hade varit tillräckligt ef-
fektivt för att helt omöjliggöra luftanfall. Anfall mot städer kunde inte förhindras,
men däremot verksamma anfall mot viktiga punktmål. Luftförsvaret var i princip
en förutsättning för att resten av totalförsvaret över huvud taget skulle kunna fung-
era. Jaktflyget bedömdes som effektivare i jämförelse med luftvärnet, men de egna
förlusterna för jaktflyget hade varit stora under kriget. Luftvärnets fördel var att det
var mer uthålligt och mindre sårbart. Det skulle därför bibehållas i Sverige, men
luftbevakningen behövde effektiviseras, dagjaktflyget borde utökas och nattjaktfly-
get — som saknades helt — måste införas.

Alltsedan slaget om Storbritannien hade det brittiska flygvapnet varit något av
en förebild för Sverige och efter kriget ordnades ett antal resor för studier av det
brittiska luftförsvarssystemet. Samtliga jaktflygförband, allt luftvän och all luftbe-
vakning sorterade där under en chef, chefen för Fighter Command. Utvecklingen
hade gjort att ledningen av dagjaktflyget allt mer kom att förläggas till de centraler
för ground control interception (GCI) som ursprungligen hade upprättats enbart för
nattjaktflyget och ledningen skedde där direkt på radarstationernas PPI-skärmar.

Som redan har framgått skulle enligt 1947 års riksdagsbeslut F 4 (lätt bombflyg),
F II (spaningsflyg) och F 12 (lätt bombflyg) omvandlas till jaktflottiljer, vilket inne-
bar en utökning av jaktflyget från sju till tio flottiljer. I 1948 års försvarsbeslut fast-
ställdes att spaningsflottiljen F 3 skulle bli jaktflottilj i stället för F II och dessutom
beslutades att F 1 (tungt bombflyg) skulle omvandlas till nattjaktflottilj. Flygvapnets
luftvärn överfördes till armen och all luftbevakning till flygvapnet. En utökad ra-
darorganisation för jaktstridsledning skulle införas. Utbyggnaden av luftbevakning
och stridsledning skulle av ekonomiska skäl främst koncentreras till södra Sverige,
östra Mellansverige och området kring Boden och Luleå. De första luftförsvarscen-
tralerna, lfc 0 3 i Uppsala och lfc 0 2 i Tullinge, blev klara 195o respektive 1951. Lfc
O 3 förlades till ett skyddsrum under kanslihuset på F 16, där tidigare en jaktcentral
hade funnits, och lfc 0 2 byggdes i anslutning till berghangaren vid F 18.1

I januari 1952. besökte Wing Commander (överstelöjtnant) Peter Wykeham-Bar-
nes Sverige. Han hade under kriget bland annat tjänstgjort som Sector Comman-
der och han blev senare bland annat Director of Fighter and Theatre Air Force
Operations i Royal Air Force. Han berättade att jaktförsvaret av London hade di-
mensionerats för att möta kärnvapenanfall och att målet var att driva upp kontakt-
procenten — det vill säga jaktflygets förmåga att hitta och anfalla fiendeflygplan — till
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etthundra procent, vilket skulle ske genom hög beredskap. I Storbritannien hade 
stridsledningssystemet redan moderniserats, delvis på bekostnad av modernisering 
av jaktflygets flygplanspark. Luftbevakningscentralerna var igång dygnet runt och 
övervakade all trafik i Londonområdet.

Efter visning av luftförsvarscentralen på F !$ framkom, enligt en rapport om be-
söket, ”inga direkta erinringar mot vår organisation”, men Wykeham-Barnes ansåg 
att det var en allvarlig brist att stridsledningsorganisationen inte alls var i funktion 
under fredsförhållanden. Den brittiske o%ceren passade också på att göra klart var 
Sveriges potentielle fiende fanns: ”Kartan i vår luftförsvarscentral ansågs böra om-
fatta ett betydligt större område åt öster med motsvarande minskning åt väster.”#

Luftbevakning och stridsledning
Den luftbevaknings- och stridsledningsorganisation som växte fram under !&'(-ta-
let kom att kallas Stril '(. I början av !&'(-talet hade anska)ats tio rörliga luft-
försvarscentraler av typ AN/TTQ-! från USA och med hjälp av dessa ordnades 
provisoriska stridslednings- och luftbevakningsorgan. På detta sätt fick ytterligare 
nio luftförsvarssektorer ledningscentraler och de gamla jaktcentraler som funnits ti-
digare kunde därmed avska)as. År !&'! indelades landet i #! luftförsvarssektorer som 
numrerades från söder till norr: S !, S #, S ", G !, W !, W #, W ", W *, W ', O !, 
O #, ( ", N !, N #, N ", N *, N ', ÖN !, ÖN #, ÖN " och ÖN * (se karta sidan '#). 

Det första steget mot  
Stril 60 kan sägas vara  
tillkomsten av PS-08 –  
en radarstation med över 
40 mils räckvidd.
Foto: Krigsarkivet.

Det första steget mot
Stril 60 kan sägas vara
tillkomsten av PS-08 —
en radarstation med över
40 mils räckvidd.

_ Foto: Krigsarkivet.

etthundra procent, vilket skulle ske genom hög beredskap. I Storbritannien hade
stridsledningssystemet redan moderniserats, delvis på bekostnad av modernisering
av jaktflygets flygplanspark. Luftbevakningscentralerna var igång dygnet runt och
övervakade all trafik i Londonområdet.

Efter visning av luftförsvarscentralen på F 16 framkom, enligt en rapport om be-
söket, "inga direkta erinringar mot vår organisation", men Wykeham-Barnes ansåg
att det var en allvarlig brist att stridsledningsorganisationen inte alls var i funktion
under fredsförhållanden. Den brittiske officeren passade också på att göra klart var
Sveriges potentielle fiende fanns: "Kartan i vår luftförsvarscentral ansågs böra om-
fatta ett betydligt större område åt öster med motsvarande minskning åt väster."2

Luftbevakning och stridsledning
Den luftbevaknings- och stridsledningsorganisation som växte fram under 1950-ta-
let kom att kallas Stril 5o. I början av i950-talet hade anskaffats tio rörliga luft-
försvarscentraler av typ AN/TTQ-i från USA och med hjälp av dessa ordnades
provisoriska stridslednings- och luftbevakningsorgan. På detta sätt fick ytterligare
nio luftförsvarssektorer ledningscentraler och de gamla jaktcentraler som funnits t i-
digare kunde därmed avskaffas. År 1951 indelades landet i 21 luftförsvarssektorer som
numrerades från söder till norr: S I, S 2, S 3, G I, W I, W 2, W 3, W 4, W 5, 0  I,
0  2, 0 3, N I, N 2, N 3, N 4, N 5, ÖN I, ÖN 2, ÖN 3 och ÖN 4 (se karta sidan 52).
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Antalet sektorer minskades i mars !#$% till elva stycken och den radarorganisation 
som från början skulle ha omfattat sjuttio radartroppar genomgick en motsvarande 
reducering till %& radartroppar (se karta sidan #'). Luftförsvarscentralerna gruppe-
rades till följande orter:
S ! Hässleholm
S & Karlskrona
G ! Tingstäde
W & Mölndal
W $ Örebro
O ! Kolmården
O & Tullinge
O " Uppsala
N " Frösön
ÖN ! Vännäs
ÖN " Boden

För lfc S !, S &, W &, W $, O ! och ÖN " byggdes nya moderna berganläggningar 
av större modell, men för lfc O " byggdes befintliga utrymmen om. I lfc G ! Tingstä-
de, N " Frösön och ÖN ! Vännäs kom den provisoriska AN/TTQ-!-utrustningen i 
stället att finnas kvar och användas ända in på !#('-talet. Som komplettering till N 
" i Frösöberget byggdes en mindre stridsledningscentral (kustjaktcentral N ") nord-
väst om Sundsvall för lokal jaktstridsledning inom en radie av fem mil. Ytterligare 
en sådan kompletterande central, ÖN "), byggdes i Gällivare.

Omkring !#(' moderniserades lfc N ", medan lfc ÖN ! flyttades från Vännäs till 

I luftbevaknings- och stridsledningsorganisationen ingående radarförband (1968)3

Antal Radartyp Förband

4 PS-08 R108, 128, 138, 188

24 PJ-21 R11, 21, 22, 31, 41–43, 51, 61, 71, 91, 92, 101, 103, 121, 122, 131, 132, 151, 161, 181, 
211–213

1 PS-23 R12

3 PH-39 R109, 169, 189

11 PS-41 R46, 167, 215–219, 221

1 PS-47 R210

6 PS-65 R40, 100, 120, 130, 180, 220

1 PS-68 R167

4 LFV* R97, 107, 166, 187

* DASR-1, ATCR

Antalet sektorer minskades i mars 1954 till elva stycken och den radarorganisation
som från början skulle ha omfattat sjuttio radartroppar genomgick en motsvarande
reducering till 42 radartroppar (se karta sidan 9o). Luftförsvarscentralerna gruppe-
rades till följande orter:
S 1 Hässleholm
S 2 Karlskrona
G 1 Tingstäde
W 2 Mölndal
W 5 Örebro
O1 Kolmården
0  2 Tullinge
0  3 Uppsala
N  3 F r ö s ö n
ÖN i Vännäs
ÖN 3 Boden

Antal Radartyp Förband
4 PS-08 R108,128,138,188
24 11-21 R11,21,22,31,41-43,51,61,71,91,92,101,103,121,122,131,132,151,161,181,

211-213
1 PS-23 R12
3 PH-39 R109,169,189
11 PS-41 R46,167,215-219,221
1 PS-47 R210
6 PS-65 R40,100,120,130,180,220
1 PS-68 R167
4 LFV* R97,107,166,187
* DASR-1, ATCR

För lfc  Si, S 2, W 2, W 5, 0 1 och ÖN 3 byggdes nya moderna berganläggningar
av större modell, men för lfc 0 3 byggdes befintliga utrymmen om. I lfc G i Tingstä-
de, N 3 Frösön och ÖN 1 Vännäs kom den provisoriska AN/TTQ-i-utrustningen i
stället att finnas kvar och användas ända in på 1960-talet. Som komplettering till N
3 i Frösöberget byggdes en mindre stridsledningscentral (kustjaktcentral N 3) nord-
väst om Sundsvall för lokal jaktstridsledning inom en radie av fem mil. Ytterligare
en sådan kompletterande central, ÖN 37, byggdes i Gällivare.

Omkring 1960 moderniserades lfc N 3, medan lfc ÖN 1 flyttades från Vännäs till

I luftbevaknings- och stridsledningsorganisationen ingående radarförband (1968)3

133



!"#

Umeå och moderniserades även den. Sektorerna O $ och O " slogs !%&' samman 
till den nya sektorn O ', med en luftförsvarscentral utrustad enligt den nya standar-
den, m/&( (Stril &(). Även lfc S ! moderniserades ett år senare till Stril &( och båda 
förlades till nybyggda berganläggningar. Från och med oktober !%') hade eskader-
staberna ansvar för luftförsvarssektorerna enligt följande indelning:

E $ S !, S $ och W $ (södra Sverige)
E " O !, O $, O ", G ! och W ' (mellersta Sverige)
E # N ", ÖN ! och ÖN " (norra Sverige)#

Stril !"
Luftbevakningen i Stril '( var i princip organiserad endast för krigsförhållan-
den. Den byggde på rapportering från den optiska luftbevakningen och från ra-
darstationer. Luftbevakningsstationerna (ls) rapporterade optiska observationer av 
flygföretag och vissa andra iakttagelser till luftförsvarsgruppcentralerna (lgc), där 

Radarjaktstridsledningens 
täckning i fred 1958, på  
6 000 meter respektive  
12 000 meters höjd.

Umeå och moderniserades även den. Sektorerna 0 2 och 0 3 slogs 1965 samman
till den nya sektorn 0 5, med en luftförsvarscentral utrustad enligt den nya standar-
den, m/6o (Stril 6o). Även lfc moderniserades ett år senare till Stril 6o och båda
förlades till nybyggda berganläggningar. Från och med oktober 1957 hade eskader-
staberna ansvar för luftförsvarssektorerna enligt följande indelning:

E 2 S  1, S 2 och W 2 (södra Sverige)
E 3 0 1 ,  0  2, 0 3, G 1 och W 5 (mellersta Sverige)
E 4 N  3, ÖN I och ÖN 3 (norra Sverige)4

Stril 5o
Luftbevakningen i Stril 5o var i princip organiserad endast för krigsförhållan-
den. Den byggde på rapportering från den optiska luftbevakningen och från ra-
darstationer. Luftbevakningsstationerna (1s) rapporterade optiska observationer av
flygföretag och vissa andra iakttagelser till luftförsvarsgruppcentralerna (lgc), där

Radarjaktstridst edningens
täckning i  f r e d  1 f 7  1 9 5 8 .

—  .1447.1.'"
 0 4  1.0 000  v.

4 " .

Radarjaktstridsledningens
täckning i fred 1958, på
6 000 meter respektive
12 000 meters höjd.
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rapporterna togs emot, sammanställdes, analyserades och rapporterades vidare till 
luftförsvarscentralen (lfc) – som var ”hjärnan” i luftförsvarssektorn. Denna del av 
systemet organiserades först vid mobilisering, men övades flera gånger årligen. 

Radarstationerna rapporterade på samma sätt som lgc till lfc. Denna rapporte-
ring skedde från och med hösten !$#% i det så kallade georefsystemet som byggde på 
longitud- och latitudangivelser.# Vissa radarstationer hade så grov upplösning, till 
exempel PS-!& med sin trettio grader breda lob, att radarobservatören (rrobs) rap-
porterade bäring och avstånd till en kartritare på stationen som omsatte detta läge 
i en georefrapportering till lfc.&

Lfc var organiserad i tre enheter: luftbevakningscentral (lc), jaktstridslednings-
central (jc), och luftvärnscentral (lvc). I lfc markerade kartmarkören (kam) lägena 
på lägeskartan och på grundval av detta läge gjordes i lc identifiering av flygföreta-
gen. (Sektor)jaktledaren (jal) fattade beslut om eventuella jaktinsatser. Startordern 
gavs till trådjaktledaren (tråjal), som hade direkt telefonförbindelse med jaktförban-
den på flygbaserna. Biträdande jaktledaren (bijal) fördelade stridsledningsuppdra-
get till lämplig radarjaktstridsledare (rrjal), som kunde sitta centralt i lfc eller på en 
framskjuten jaktradar. När jaktflyget kommit i luften ledde sedan rrjal flygplanen 
per radio till kontakt med målet.

Samordning med luftvärnet sköttes av luftvärnsledaren i lvc och skedde genom 
tidsmässig och/eller geografisk separation gentemot eget flyg med eldförbud och 
eldtillstånd till luftvärnsförbanden. Detta kunde meddelas dessa direkt från lvc el-
ler via lgc.'

Stril !"
Med införandet av Stril &( förändrades i många avseenden förutsättningarna för 
ledning och samordning inom luftförsvaret i och med att automatiserade funktioner 
och dataöverföringsmöjlighet tillkom. Det första steget kan sägas vara tillkomsten 
i slutet av !$#(-talet av PS-() – en radarstation som hade avsevärt större räckvidd 
och precision i lägesbestämningen.

Under den tid som behandlas i denna undersökning, det vill säga till !$&(-talets 
slut, hann de två stora lfc O # (för de nu sammanslagna sektorerna O % och O ") 
och S ! tas i operativ tjänst. Radarbilderna från anslutna radarstationer länkades nu 
bredbandigt in till lfc och en sekundaktuell luftlägesbild presenterades, utan den 
fördröjning som den tidigare muntliga rapporteringen hade förorsakat. Målföljning 
skedde automatiskt och stridsledningskapaciteten centralt ökade dramatiskt. Här-
till kom att jaktflyget utöver talstridsledningen kunde ledas med styrdata. Samtliga 
befattningshavare med behov av det hade tillgång till luftlägespresentation på egen 
radarskärm.

Förfarandet i stort vid ledning av luftförsvaret följde emellertid de princi-
per som hade utvecklats inom Stril #(. Några nya befattningshavare tillkom 
emellertid och andra förändringar skedde. För den övergripande ledningen av 

rapporterna togs emot, sammanställdes, analyserades och rapporterades vidare till
luftförsvarscentralen (lfc) — som var "hjärnan" i luftförsvarssektorn. Denna del av
systemet organiserades först vid mobilisering, men övades flera gånger årligen.

Radarstationerna rapporterade på samma sätt som lgc till lfc. Denna rapporte-
ring skedde från och med hösten 1952 i det så kallade georefsystemet som byggde på
longitud- och latitudangivelsers Vissa radarstationer hade så grov upplösning, till
exempel PS-46 med sin trettio grader breda lob, att radarobservatören (rrobs) rap-
porterade bäring och avstånd till en kartritare på stationen som omsatte detta läge
i en georefrapportering till lfc.6

Lfc var organiserad i tre enheter: luftbevakningscentral (lc), jaktstridslednings-
central (jc), och luftvärnscentral (1vc). I lfc markerade kartmarkören (kam) lägena
på lägeskartan och på grundval av detta läge gjordes i lc identifiering av flygföreta-
gen. (Sektor) jaktledaren (jal) fattade beslut om eventuella jaktinsatser. Startordern
gavs till trådjaktledaren (tråjal), som hade direkt telefonförbindelse med jaktförban-
den på flygbaserna. Biträdande jaktledaren (bijal) fördelade stridsledningsuppdra-
get till lämplig radarjaktstridsledare (rrjal), som kunde sitta centralt i lfc eller på en
framskjuten jaktradar. När jaktflyget kommit i luften ledde sedan rrjal flygplanen
per radio till kontakt med målet.

Samordning med luftvärnet sköttes av luftvärnsledaren i lvc och skedde genom
tidsmässig och/eller geografisk separation gentemot eget flyg med eldförbud och
eldtillstånd till luftvärnsförbanden. Detta kunde meddelas dessa direkt från lvc el-
ler via lgc.7

Stril 6o
Med införandet av Stril 6o förändrades i många avseenden förutsättningarna för
ledning och samordning inom luftförsvaret i och med att automatiserade funktioner
och dataöverföringsmöjlighet tillkom. Det första steget kan sägas vara tillkomsten
i slutet av 1950-talet av PS-o8 — en radarstation som hade avsevärt större räckvidd
och precision i lägesbestämningen.

Under den tid som behandlas i denna undersökning, det vill säga till 1960-talets
slut, hann de två stora lfc 0  5 (för de nu sammanslagna sektorerna 0 2 och 0  3)
och S i tas i operativ tjänst. Radarbilderna från anslutna radarstationer länkades nu
bredbandigt in till lfc och en sekundaktuell luftlägesbild presenterades, utan den
fördröjning som den tidigare muntliga rapporteringen hade förorsakat. Målföljning
skedde automatiskt och stridsledningskapaciteten centralt ökade dramatiskt. Här-
till kom att jaktflyget utöver talstridsledningen kunde ledas med styrdata. Samtliga
befattningshavare med behov av det hade tillgång till luftlägespresentation på egen
radarskärm.

Förfarandet i stort vid ledning av luftförsvaret följde emellertid de princi-
per som hade utvecklats inom Stril 5o. Några nya befattningshavare tillkom
emellertid och andra förändringar skedde. För den övergripande ledningen av
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luftförsvaret i sektorn svarade luftförsvarsledaren (lufled), jal benämndes nu chefs-
jaktledare (Cjal) och chefsrobotledare (Crbled) tillkom för ledning av de kvalifice-
rade luftvärnsrobotförbanden.

I den fredsmässiga incidentberedskapen utnyttjades, med undantag för den op-
tiska luftbevakningen, ovan beskrivna infrastruktur. Nu var det dock inte fråga om 
att möta storskaliga angrepp med hela krigsorganisationens resurser, utan om att 
identifiera och vid behov avvisa enstaka flygföretag. Detta skedde med fredsorgani-
sationens mer begränsade resurser. Stridsledningen skulle under incidentuppdrag 
skötas av en krigsplacerad jaktledare eller annan av eskaderchef godkänd stridsleda-
re med lägst utbildning till biträdande jaktledare, undantagsvis en o$cer med lägst 

De luftförsvarssektorer som låg i södra och 
sydöstra delen av landet var prioriterade när 
det gällde utbyggnad av luftbevaknings- och 
stridsledningssystemet och därmed hela  
luftförsvaret. Karta från 1960.

De luftförsvarssektorer som låg i södra och
sydöstra delen av landet var prioriterade när
det gällde utbyggnad av luftbevaknings- och
stridsledningssystemet och därmed hela
luftförsvaret. Karta från 1960.

luftförsvaret i sektorn svarade luftförsvarsledaren (lufted), jal benämndes nu chefs-
jaktledare (Cjal) och chefsrobotledare (Crbled) tillkom för ledning av de kvalifice-
rade luftvärnsrobotförbanden.

I den fredsmässiga incidentberedskapen utnyttjades, med undantag för den op-
tiska luftbevakningen, ovan beskrivna infrastruktur. Nu var det dock inte fråga om
att möta storskaliga angrepp med hela krigsorganisationens resurser, utan om att
identifiera och vid behov avvisa enstaka flygföretag. Detta skedde med fredsorgani-
sationens mer begränsade resurser. Stridsledningen skulle under incidentuppdrag
skötas av en krigsplacerad jaktledare eller annan av eskaderchef godkänd stridsleda-
re med lägst utbildning till biträdande jaktledare, undantagsvis en officer med lägst
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löjtnants tjänsteställning. Som radarjaktledare skulle av sektorchef godkända befatt-
ningshavare tjänstgöra och båda skulle vara väl insatta i bestämmelserna i IKFN. 
Chefen för beredskapsroten skulle vara stato$cer eller av flottiljchef godkänd re-
servo$cer eller fältflygare och även han skulle ha god kännedom om IKFN.%

Satsningarna på luftbevakning och stridsledning konkurrerade med satsningar 
på ny flygmateriel och, visserligen i mycket mindre utsträckning, bassystemet om 
de medel som stod till flygvapnets förfogande. För att ta fram ett ”neutralt” mått 
på olika satsningars e&ekt användes en matematisk modell, operationsanalys, som 
tydligt och pedagogiskt visade hur jaktflygplanen i luften och stridsledningssyste-
met på marken tillsammans bildade ett integrerat system. Idealet borde vara att re-
surserna kanaliserades till de delar i kedjan där de gjorde mesta möjliga nytta till 
lägsta möjliga kostnad.

En kritik mot flygvapnets tidigare ensidiga prioritering av kostsamma jaktplan 
hade vuxit fram. Ledningssystemen hade försummats och slutsatsen blev nu att det 
svenska jaktförsvaret var felaktigt balanserat och detta kunde dessutom underbyg-
gas genom internationella erfarenheter. Under ett besök i Storbritannien i novem-
ber !'(( hade man diskuterat operationsanalys med brittiska specialister. Brittiska 
Fighter Command hade under en luftförsvarsövning i september !'(( använt spa-
nings- och stridsledningsstationen Type %) för första gången tillsammans med Haw-
ker Hunter. Erfarenheterna visade att ett modernt och balanserat jaktförsvarssystem 
kunde ge nedskjutningssannolikheter på uppemot sextio procent, vilket innebar en 
kraftig förbättring jämfört med tidigare.'

Avvägningen mellan luftvärnsrobot och jaktflygplan
Luftförsvarsfrågan utvecklades under !'()-talet till något av en dragkamp om resur-
ser mellan flygvapnet, som ville att jaktplanen skulle utgöra ryggraden i luftförsvaret, 
och armén som ville ha markbaserade luftvärnsrobotsystem och luftvärnsartilleri av 
traditionellt slag. Överbefälhavaren tillsatte en särskild utredning som fick i upp-
drag att ta fram rekommendationer angående luftförsvarets framtida utformning. 
Den leddes av Axel Ljungdahl, som i egenskap av CE " ansvarade för Stockholms 
luftförsvar och hade varit drivande i arbetet med att taktiskt förnya jaktflygets roll. 
När den presenterade sin slutrapport i maj !'(* var resultatet en kompromiss mellan 
armén och flygvapnet. Slutsatsen blev nämligen att det bemannade jaktflygplanet 
fortsatt skulle utgöra ryggraden i luftförsvaret medan luftvärnsrobotsystem skulle 
utgöra ett komplement som skydd mot flyganfall på mycket höga höjder. Rekom-
mendationerna kom att ingå i utredningen ÖB (* som överlämnades till riksdagen 
i oktober !'(*.!)

I detta sammanhang bör även framhållas att det sannolikt kommer att finnas en övre 
gräns för jaktförsvarets verkansområde, som sammanhänger med motortekniska faktorer 
samt den utformning ett jaktflygplan måste ha för att fylla kraven på hög fart och till-
räckligt höga stigprestanda. Kraven härpå medför bland annat små vingar, som i förening 

löjtnants tjänsteställning. Som radarjaktledare skulle av sektorchef godkända befatt-
ningshavare tjänstgöra och båda skulle vara väl insatta i bestämmelserna i IKFN.
Chefen för beredskapsroten skulle vara statofficer eller av flottiljchef godkänd re-
servofficer eller fältflygare och även han skulle ha god kännedom om IKFN.8

Satsningarna på luftbevakning och stridsledning konkurrerade med satsningar
på ny flygmateriel och, visserligen i mycket mindre utsträckning, bassystemet om
de medel som stod till flygvapnets förfogande. För att ta fram ett "neutralt" mått
på olika satsningars effekt användes en matematisk modell, operationsanalys, som
tydligt och pedagogiskt visade hur jaktflygplanen i luften och stridsledningssyste-
met på marken tillsammans bildade ett integrerat system. Idealet borde vara att re-
surserna kanaliserades till de delar i kedjan där de gjorde mesta möjliga nytta till
lägsta möjliga kostnad.

En kritik mot flygvapnets tidigare ensidiga prioritering av kostsamma jaktplan
hade vuxit fram. Ledningssystemen hade försummats och slutsatsen blev nu att det
svenska jaktförsvaret var felaktigt balanserat och detta kunde dessutom underbyg-
gas genom internationella erfarenheter. Under ett besök i Storbritannien i novem-
ber 1955 hade man diskuterat operationsanalys med brittiska specialister. Brittiska
Fighter Command hade under en luftförsvarsövning i september 1955 använt spa-
nings- och stridsledningsstationen Type 8o för första gången tillsammans med Haw-
ker Hunter. Erfarenheterna visade att ett modernt och balanserat jaktförsvarssystem
kunde ge nedskjutningssannolikheter på uppemot sextio procent, vilket innebar en
kraftig förbättring jämfört med tidigare.9

Avvägningen mellan luftvärnsrobot och jaktflygplan
Luftförsvarsfrågan utvecklades under 1950-talet till något av en dragkamp om resur-
ser mellan flygvapnet, som ville att jaktplanen skulle utgöra ryggraden i luftförsvaret,
och armen som ville ha markbaserade luftvärnsrobotsystem och luftvärnsartilleri av
traditionellt slag. Överbefälhavaren tillsatte en särskild utredning som fick i upp-
drag att ta fram rekommendationer angående luftförsvarets framtida utformning.
Den leddes av Axel Ljungdahl, som i egenskap av CE 3 ansvarade för Stockholms
luftförsvar och hade varit drivande i arbetet med att taktiskt förnya jaktflygets roll.
När den presenterade sin slutrapport i maj 1954 var resultatet en kompromiss mellan
armen och flygvapnet. Slutsatsen blev nämligen att det bemannade jaktflygplanet
fortsatt skulle utgöra ryggraden i luftförsvaret medan luftvärnsrobotsystem skulle
utgöra ett komplement som skydd mot flyganfall på mycket höga höjder. Rekom-
mendationerna kom att ingå i utredningen ÖB 54 som överlämnades till riksdagen
i oktober 1954.1°

I detta sammanhang bör även framhållas att det sannolikt kommer att finnas en övre
gräns för jaktförsvarets verkansområde, som sammanhänger med motortekniska faktorer
samt den utformning ett jaktflygplan måste ha för att fylla kraven på hög fart och till-
räckligt höga stigprestanda. Kraven härpå medför bland annat små vingar, som i förening
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med reamotorns avtagande dragkraft på höga höjder kraftigt begränsar jaktflygplanets 
manövrerbarhet. Den na övre höjdgräns ligger i dagens läge för moderna (eller moderni-
serade) jaktflygplan som Hunter, J $%F, Super Sabre och MiG-!& på !' ((( à !) ((( m 
höjd. Dessa topphöjder är tillfyllest vid strid mot dagens angripare, men på längre sikt 
krävs än mer högtflygande jaktflygplan. Sådana finns också i olika prototypstadier och 
kan väntas komma i tjänst inom något år.

Även om jaktflygplanet inom några år kommer att kunna flyga upp till !# à $( km 
höjd torde dock dess manövrerbarhet på dessa höjder bli sämre än bombflygplanets, som 
kan ges en för höjdflygning bättre lämpad aerodynamisk utformning. Jaktflyg plan utrus-
tade med målsökande robotar kommer dock fortfarande att kunna nå god verkan mot 
mål på den na höjd.

Jaktens ”stridsekonomiska värde” avtar över cirka !) à !* km höjd, medan luftförsvars-
robotens ökar, när det gäller försvaret av särskilt värdefulla men begränsade mål, till ex-
empel större städer. Man kan därför förutse att jaktförsvaret på de hög sta höjderna måste 
kompletteras med en luftförsvarsrobot. I dagens läge finns emellertid icke något som ty-
der på att luftförsvarsroboten inom överskåd lig framtid kommer att kunna ersätta jakt-

Flygförare i J 28 Vampire. Under 
ett antal år diskuterades livligt 
fördelarna respektive nackde-
larna hos jaktplan flugna av 
piloter respektive luftvärns-
robotar. Foto: SFF.

med reamotorns avtagande dragkraft på höga höjder kraftigt begränsar jaktflygplanets
manövrerbarhet. Denna övre höjdgräns ligger i dagens läge för moderna (eller moderni-
serade) jaktflygplan som Hunter, J 29F, Super Sabre och MiG-17 på 14 000 å 15 000 m
höjd. Dessa topphöjder är tillfyllest vid strid mot dagens angripare, men på längre sikt
krävs än mer högtflygande jaktflygplan. Sådana finns också i olika prototypstadier och
kan väntas komma i tjänst inom något år.

Även om jaktflygplanet inom några år kommer att kunna flyga upp till i8 å 20 km
höjd torde dock dess manövrerbarhet på dessa höjder bli sämre än bombflygplanets, som
kan ges en för höjdflygning bättre lämpad aerodynamisk utformning. Jaktflygplan utrus-
tade med målsökande robotar kommer dock fortfarande att kunna nå god verkan mot
mål på denna höjd.

Jaktens "stridsekonomiska värde" avtar över cirka 15 å i6 km höjd, medan luftförsvars-
robotens ökar, när det gäller försvaret av särskilt värdefulla men begränsade mål, till ex-
empel större städer. Man kan därför förutse att jaktförsvaret på de högsta höjderna måste
kompletteras med en luftförsvarsrobot. I dagens läge finns emellertid icke något som ty-
der på att luftförsvarsroboten inom överskådlig framtid kommer att kunna ersätta jakt-

Flygförare i i 28 Vampire. Under
ett antal år diskuterades livligt
fördelarna respektive nackde-
larna hos jaktplan flugna av
piloter respektive luftvärns-
robotar. Foto: SFF
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flyget, vilket för övrigt nyligen framhållits även av chefen för det nya tyska flygvapnet, 
generallöjtnant Kammhuber. Likaså upptar den nya amerikanska budgeten oförändrad 
styrka på luftförsvarets jaktflyg, trots att robotmaterielen drar avsevärt ökade kostnader.

Ur artikel i Underrättelser från flygledningen, !#$%.!!

I slutet av !#&' redovisades en senare utredning om luftförsvaret och i rappor-
ten konstaterades att ett kvalificerat luftbevaknings- och stridsledningssystem var 
av fundamental betydelse för hela försvaret. Ett sådant var också under utbyggnad 
(Stril &'). Jaktflyget väntades under överskådlig tid fortsatt vara en nödvändig kom-
ponent i luftförsvaret genom sin förmåga till områdesförsvar samt förmågan att i 
andra hand kunna lösa spanings- och attackuppgifter. Luftvärnsroboten utgjorde 
ännu endast ett komplement till jaktflyget och automatkanonluftvärnet, främst på 
hög höjd och långa avstånd. Det var tills vidare osäkert om luftvärnsrobotar i fram-
tiden helt och hållet skulle kunna överta jaktflygets uppgifter. Utredningen note-
rade som viktig och intressant information om att man i Sovjetunionen satsade på 
att förnya kanonluftvärnet (med större kaliber än tidigare), trots att robotutveck-
lingen kommit långt.

Utredningen hade kommit fram till att bombflyget i stor utsträckning skulle 
komma att ersättas med robotar, medan motsvarande utveckling för attack- eller 
jaktattackflygplan och spaningsflygplan ansågs vara osannolik. Styrda robotar var 
emellertid dyra, varför robotar av detta slag ”knappast kommer till användning i 
större omfattning vid aggression mot vårt land”, som utredarna skrev. Realistisk 
målsättning för luftförsvaret var inte att förhindra, utan att minska verkan av fient-
liga luftanfall. Det skulle koncentreras till sådana objekt som hade särskild betydelse 
för vår motståndsförmåga, men problemet var att det fanns över ! $'' sådana ob-
jekt, krigsmaktens förband oräknade.

När det gällde terrorangrepp mot tätorter med kärnvapenrobotar konstaterades 
att luftförsvaret inte kunde avvärja sådana, men sannolikheten för terrorangrepp an-
togs vara liten, bland annat med hänsyn till de politiska olägenheter de skulle orsaka 
angriparen. Luftförsvar skulle ändå finnas vid tätorterna, men avsett för skydd av 
väsentliga objekt i eller vid tätorterna och inte för att skydda befolkningen. Luftvärn 
och luftvärnsrobotar skulle i första hand sättas in för att skydda luftförsvarets egen 
bevaknings- och ledningsorganisation, samt bassystem, ledningsorgan och kommu-
nikationscentra som hade betydelse för mobiliseringen. Efter mobilisering kunde 

Vårt luftförsvar har i realiteten aldrig primärt syftat till att säkerställa skyddet av civilbefolkningen i tät orterna 
genom aktivt luftförsvar, även om o!ciella uttalanden, av psykologiska skäl, kan ha givit anledning till en 
sådan uppfattning.

Utredning om luftförsvaret, november 1960.

flyget, vilket för övrigt nyligen framhållits även av chefen för det nya tyska flygvapnet,
generallöjtnant Kammhuber. Likaså upptar den nya amerikanska budgeten oförändrad
styrka på luftförsvarets jaktflyg, trots att robotmaterielen drar avsevärt ökade kostnader.

Ur artikel i Underrättelser från flygledningen, 1957 .1'

I slutet av 196o redovisades en senare utredning om luftförsvaret och i rappor-
ten konstaterades att ett kvalificerat luftbevaknings- och stridsledningssystem var
av fundamental betydelse för hela försvaret. Ett sådant var också under utbyggnad
(Stril 6o). Jaktflyget väntades under överskådlig tid fortsatt vara en nödvändig kom-
ponent i luftförsvaret genom sin förmåga till områdesförsvar samt förmågan att i
andra hand kunna lösa spanings- och attackuppgifter. Luftvärnsroboten utgjorde
ännu endast ett komplement till jaktflyget och automatkanonluftvärnet, främst på
hög höjd och långa avstånd. Det var tills vidare osäkert om luftvärnsrobotar i fram-
tiden helt och hållet skulle kunna överta jaktflygets uppgifter. Utredningen note-
rade som viktig och intressant information om att man i Sovjetunionen satsade på
att förnya kanonluftvärnet (med större kaliber än tidigare), trots att robotutveck-
lingen kommit långt.

Utredningen hade kommit fram till att bombflyget i stor utsträckning skulle
komma att ersättas med robotar, medan motsvarande utveckling för attack- eller
jaktattackflygplan och spaningsflygplan ansågs vara osannolik. Styrda robotar var
emellertid dyra, varför robotar av detta slag "knappast kommer till användning i
större omfattning vid aggression mot vårt land", som utredarna skrev. Realistisk
målsättning för luftförsvaret var inte att förhindra, utan att minska verkan av fient-
liga luftanfall. Det skulle koncentreras till sådana objekt som hade särskild betydelse
för vår motståndsförmåga, men problemet var att det fanns över 1 500 sådana ob-
jekt, krigsmaktens förband oräknade.

När det gällde terrorangrepp mot tätorter med kärnvapenrobotar konstaterades
att luftförsvaret inte kunde avvärja sådana, men sannolikheten för terrorangrepp an-
togs vara liten, bland annat med hänsyn till de politiska olägenheter de skulle orsaka
angriparen. Luftförsvar skulle ändå finnas vid tätorterna, men avsett för skydd av
väsentliga objekt i eller vid tätorterna och inte för att skydda befolkningen. Luftvärn
och luftvärnsrobotar skulle i första hand sättas in för att skydda luftförsvarets egen
bevaknings- och ledningsorganisation, samt bassystem, ledningsorgan och kommu-
nikationscentra som hade betydelse för mobiliseringen. Efter mobilisering kunde

Vårt luftförsvar har i realiteten aldrig primärt syftat till att säkerställa skyddet av civilbefolkningen i tätorterna
genom aktivt luftförsvar, även om officiella uttalanden, av psykologiska skäl, kan ha givit anledning till en
sådan uppfattning.

Utredning om luftförsvaret, november 1960.
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prioriteringen ändras. I fred skulle aktiva åtgärder som ständig övervakning av luft-
rummet, incidentberedskap och rimligt hög beredskap i övrigt, samt vissa passiva 
åtgärder, vara viktiga.!$

Vid ett sammanträde i april !%&% sammanfattade representanter för flygförvalt-
ningen rådande uppfattning om frågan om man skulle prioritera jaktflygplan eller 
luftvärnsrobotar:

- Antalet jaktflygplan kommer, bland annat av ekonomiska skäl, att minska och 
de kommer att kompletteras eller ersättas med luftförsvarsrobotar

- Ett framtida luftförsvarssystem med dygnetruntberedskap kommer att medfö-
ra ökade kostnader för personal och materielunderhåll, vilket inverkar negativt på 
jaktflyget och innebär en fördel för luftvärnsroboten.!'

Debatten som handlade om luftvärnsrobotar kontra jaktplan blev stundtals het. 
Sven-Olof Olson, chef för flygvapnet !%($–!%((, berättar:

När det gäller jaktflyg och luftvärnsrobotar var det en annan spännande och hektisk dis-
kussion som pågick under det kalla kriget. Det var en intensiv och eldfängd debatt. Vi 
hade tillkomsten av robotar, bland annat Hawk, som tillfördes armén som ett luftvärns-
robotsystem. Det skapade vid den tiden, jag skulle vilja säga hos somliga, lite grand av ro-
bothysteri. Robotar skulle nu lösa allting. Jag erinrar mig att man i Dagens Nyheter fann 
artiklar där man hävdade, och ritade cirklar, hur man kunde täcka hela landet och e)ek-
tivt luftförsvara Sverige med bland annat Hawkrobotar. Man förleddes, som jag ser det, 
av just denna cirkelritning och glömde bort den flexibilitet, uthållighet och rörlighet med 
mera, som erfordras plus distansfrågorna. Det blev i viss mån en försvarsgrensdebatt som 
egentligen, enligt min åsikt, var helt onödig.!"

Luftvärnsrobotarna RB !", RB !! och RB !#
I Sverige var ordningen sådan att arméns tygförvaltning och marinförvaltningen 
till armén respektive marinen anska)ade de robotsystem som inte fordrade utveck-
ling och som inte skulle licenstillverkas i landet. Flygförvaltningens robotavdelning 
anska)ade flygvapnets robotar och handlade de anska)ningsärenden som var ge-
mensamma för alla tre vapengrenarna, och flygförvaltningen och Försvarets forsk-
ningsanstalt svarade för forskning inom robotområdet.!&

I november !%&* bestämde överbefälhavaren att CFV skulle få sätta upp ett luft-
värnsrobotförband för försök och i september !%&( skrevs avtal med Bristol Aircraft 
om inköp av ett förband utrustat med roboten Bristol Bloodhound I. Noteras bör 
att Sverige var det första land utanför Storbritannien och Royal Air Force (RAF) 
som fick köpa denna robot, som i Sverige fick typbeteckningen RB +& (först rb '+&). 
Ändamålet med inköpet var att snarast möjligt undersöka vilka tekniska, organisa-
toriska och utbildningsmässiga problem som var förknippade med luftvärnsrobotar. 
RB +& var inte avsedd för operativ insats utan endast för försöken, som skulle skötas 
av armén (Lv '), men flygvapnet (F $) skulle svara för stridsledning och flygförvalt-
ningen skötte själva anska)ningen.

prioriteringen ändras. I fred skulle aktiva åtgärder som ständig övervakning av luft-
rummet, incidentberedskap och rimligt hög beredskap i övrigt, samt vissa passiva
åtgärder, vara viktiga.n

Vid ett sammanträde i april 1959 sammanfattade representanter för flygförvalt-
ningen rådande uppfattning om frågan om man skulle prioritera jaktflygplan eller
luftvärnsrobotar:

- Antalet jaktflygplan kommer, bland annat av ekonomiska skäl, att minska och
de kommer att kompletteras eller ersättas med luftförsvarsrobotar

- Ett framtida luftförsvarssystem med dygnetruntberedskap kommer att medfö-
ra ökade kostnader för personal och materielunderhåll, vilket inverkar negativt på
jaktflyget och innebär en fördel för luftvärnsroboten."

Debatten som handlade om luftvärnsrobotar kontra jaktplan blev stundtals het.
Sven-Olof Olson, chef för flygvapnet 1982-1988, berättar:

När det gäller jaktflyg och luftvärnsrobotar var det en annan spännande och hektisk dis-
kussion som pågick under det kalla kriget. Det var en intensiv och eldfängd debatt. Vi
hade tillkomsten av robotar, bland annat Hawk, som tillfördes armen som ett luftvärns-
robotsystem. Det skapade vid den tiden, jag skulle vilja säga hos somliga, lite grand av ro-
bothysteri. Robotar skulle nu lösa allting. Jag erinrar mig att man i Dagens Nyheter fann
artiklar där man hävdade, och ritade cirklar, hur man kunde täcka hela landet och effek-
tivt luftförsvara Sverige med bland annat Hawkrobotar. Man förleddes, som jag ser det,
av just denna cirkelritning och glömde bort den flexibilitet, uthållighet och rörlighet med
mera, som erfordras plus distansfrågorna. Det blev i viss mån en försvarsgrensdebatt som
egentligen, enligt min åsikt, var helt onödig.4

Luftvärnsrobotarna RB 65, RB 66 och RB 67
I Sverige var ordningen sådan att armas tygförvaltning och marinförvaltningen
till armen respektive marinen anskaffade de robotsystem som inte fordrade utveck-
ling och som inte skulle licenstillverkas i landet. Flygförvaltningens robotavdelning
anskaffade flygvapnets robotar och handlade de anskaffningsärenden som var ge-
mensamma för alla tre vapengrenarna, och flygförvaltningen och Försvarets forsk-
ningsanstalt svarade för forskning inom robotområdet."

I november 1957 bestämde överbefälhavaren att CFV skulle få sätta upp ett luft-
värnsrobotförband för försök och i september 1958 skrevs avtal med Bristol Aircraft
om inköp av ett förband utrustat med roboten Bristol Bloodhound I. Noteras bör
att Sverige var det första land utanför Storbritannien och Royal Air Force (RAF)
som fick köpa denna robot, som i Sverige fick typbeteckningen RB 65 (först rb 365).
Ändamålet med inköpet var att snarast möjligt undersöka vilka tekniska, organisa-
toriska och utbildningsmässiga problem som var förknippade med luftvärnsrobotar.
RB 65 var inte avsedd för operativ insats utan endast för försöken, som skulle skötas
av armen (Lv 3), men flygvapnet (F 2) skulle svara för stridsledning och flygförvalt-
ningen skötte själva anskaffningen.
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RB #$ var %,% meter lång, flög med en hastighet av Mach &,'–&,$, hade en prak-
tisk topphöjd på &' ''' meter och räckvidden låg på över sextio kilometer. Den 
hade en halvaktiv målsökare, vilket innebar att målet hela tiden måste belysas med 
förbandets radar för att roboten skulle hitta rätt. Systemet var väl utprovat och cirka 
femhundra robotar hade skjutits under de prov som utförts i Storbritannien. I juli 
!($( levererades en första robot från RAF som lån under tio månader för utbild-
ning av personal vid Lv ).

Alla robotdetaljer var levererade i februari !(#! och försöksförbandet, som bestod 
av två separata eldenheter med egen belysningsradar och fyra robotlavetter med to-
talt tretton robotar, övertogs av flygförvaltningen från leverantören och överlämna-

Robot 67 Hawk  
anska!ades från  
USA i relativt liten  
omfattning av armén. 
Foto: Krigsarkivet.

RB 65 var 7,7 meter lång, flög med en hastighet av Mach 2,o-2,5, hade en prak-
tisk topphöjd på 20 000 meter och räckvidden låg på över sextio kilometer. Den
hade en halvaktiv målsökare, vilket innebar att målet hela tiden måste belysas med
förbandets radar för att roboten skulle hitta rätt. Systemet var väl utprovat och cirka
femhundra robotar hade skjutits under de prov som utförts i Storbritannien. I juli
1959 levererades en första robot från RAF som lån under tio månader för utbild-
ning av personal vid Lv 3.

Alla robotdetaljer var levererade i februari 1961 och försöksförbandet, som bestod
av två separata eldenheter med egen belysningsradar och fyra robotlavetter med to-
talt tretton robotar, övertogs av flygförvaltningen från leverantören och överlämna-

Robot 67 Hawk
anskaffades från
USA i relativt liten
omfattning av armen.
Foto: Krigsarkivet.
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des till Lv $ den !% oktober samma år. De teknisk-taktiska proven påbörjades den % 
januari !&'#. En utvärdering av tre simulerade anfallsföretag på !( ((( meters höjd 
(med en fart av Mach (,&) visade att förbandet hann avge två eller tre salvor mot 
målet och att nedskjutningssannolikheten för varje robot var femtio procent.

Senare föddes idén att efter provperioden utnyttja den potentiella tillgång RB ') 
utgjorde i luftförsvaret, men komplettering av materielen skulle i så fall ha krävts 
och systemet skulle ändå inte ha kunnat användas i mer än ett par år. Till sist kom 
man fram till att det operativa värdet av RB ') var ringa i förhållande till de insat-
ser som skulle ha erfordrats ekonomiskt och personellt för att göra det ”skarpt”.!'

En annan robot som sedan !&)% var aktuell för närmare studium var Boeing IM-
&&B Bomarc, i Sverige kallad RB '' (rb $''). Den hade aktiv målsökare med hög 
störsäkerhet och kunde även användas mot markmål och vissa sjömål. Normalt var 
den i USA utrustad med kärnstridsspets, men för Sveriges del undersöktes endast en 
konventionell version och en eventuell anska*ning av sextio robotar diskuterades. 
Bomarc var !$,%# meter lång och vägde över sju ton. Den hade en maxfart på Mach 
#,) och den operativa räckvidden var ")(–))( kilometer. Varje robot skulle ställas 
upp i separata, slutna värn och vid start öppnades värnets portar, roboten fördes ut, 
restes till vertikalläge och avfyrades inom trettio sekunder efter order.

CFV skickade i februari !&'( till överbefälhavaren en begäran om anska*ning av 
Bomarc och fortsatta operativa överväganden styrkte senare flygstabens uppfattning 
att roboten borde anska*as. Man följde samtidigt noga utprovningen av systemet 
i USA sedan flygförvaltningen !&)& hade slutit ett studiekontrakt med tillverkaren 
Boeing angående konstruktionsmässig anpassning av IM-&&B till svenska förhållan-
den. I oktober !&'( kom emellertid avslag på CFV:s framställan och därmed lades 
arbetet med RB '' ned.!+

Sven-Olof Olson beskriver den föreslagna anska*ningen av Bomarc på följande 
sätt:

I början på '(-talet hade vi fortfarande inte frånsagt oss kärnvapen möjligheter. Då kom 
frågan upp från en grupp flygo,cerare och från mate rielverket, eller flygförvaltningen 
som det då hette, om att vi skulle ska*a Bomarc. Bomarc var ju en flygande robot som 
såg ut som ett flygplan. Den var ostyrd men sökte själv mot sitt mål. Det var ett slags 
amerikansk cruise missile i sitt första skede. I en senare version hade den en ganska lång 
räck vidd. Den kunde också ges möjlighet att beväpnas med kärnvapen.

Det blev naturligtvis i bakgrunden en diskussion kring just detta utan att den blev of-
fentlig. Gruppen som arbetade med Bomarc var mycket duktiga o,cerare, som jag inte 
här behöver nämna vid namn. De övertalade också Rapp. Jag tänker på den Rapp som 
var flygvapenchef !&'! och sedan blev ÖB. Han blev ganska intresserad och positivt in-
ställd. Gud ske lov kom detta projekt dock aldrig till skott. Det var en robot som enligt 
min mening inte passade in i den svenska luftförsvarsstrategin. Jag kritiserade den starkt.

Den skulle inte ha kunnat användas på det teoretiska sätt som man skrev om. Och 
det blev ju heller aldrig aktuellt att beväpna med någon typ av kärnladdningar. Jag säger 

des till Lv 3 den 18 oktober samma år. De teknisk-taktiska proven påbörjades den 8
januari 1962. En utvärdering av tre simulerade anfallsföretag på io 000 meters höjd
(med en fart av Mach o,9) visade att förbandet hann avge två eller tre salvor mot
målet och att nedskjutningssannolikheten för varje robot var femtio procent.

Senare föddes iden att efter provperioden utnyttja den potentiella tillgång RB 65
utgjorde i luftförsvaret, men komplettering av materielen skulle i så fall ha krävts
och systemet skulle ändå inte ha kunnat användas i mer än ett par år. Till sist kom
man fram till att det operativa värdet av RB 65 var ringa i förhållande till de insat-
ser som skulle ha erfordrats ekonomiskt och personellt för att göra det "skarpt".'6

En annan robot som sedan 1958 var aktuell för närmare studium var Boeing IM-
99B Bomarc, i Sverige kallad RB 66 (rb 366). Den hade aktiv målsökare med hög
störsäkerhet och kunde även användas mot markmål och vissa sjömål. Normalt var
den i USA utrustad med kärnstridsspets, men för Sveriges del undersöktes endast en
konventionell version och en eventuell anskaffning av sextio robotar diskuterades.
Bomarc var 13,82 meter lång och vägde över sju ton. Den hade en maxfart på Mach
2,5 och den operativa räckvidden var 45o-55o kilometer. Varje robot skulle ställas
upp i separata, slutna värn och vid start öppnades värnets portar, roboten fördes ut,
restes till vertikalläge och avfyrades inom trettio sekunder efter order.

CFV skickade i februari 1960 till överbefälhavaren en begäran om anskaffning av
Bomarc och fortsatta operativa överväganden styrkte senare flygstabens uppfattning
att roboten borde anskaffas. Man följde samtidigt noga utprovningen av systemet
i USA sedan flygförvaltningen 1959 hade slutit ett studiekontrakt med tillverkaren
Boeing angående konstruktionsmässig anpassning av IM-99B till svenska förhållan-
den. I oktober 1960 kom emellertid avslag på CFV:s framställan och därmed lades
arbetet med RB 66 ned.17

Sven-Olof Olson beskriver den föreslagna anskaffningen av Bomarc på följande
sätt:

I början på 6o-talet hade vi fortfarande inte frånsagt oss kärnvapenmöjligheter. Då kom
frågan upp från en grupp flygofficerare och från materielverket, eller flygförvaltningen
som det då hette, om att vi skulle skaffa Bomarc. Bomarc var ju en flygande robot som
såg ut som ett flygplan. Den var ostyrd men sökte själv mot sitt mål. Det var ett slags
amerikansk cruise missile i sitt första skede. I en senare version hade den en ganska lång
räckvidd. Den kunde också ges möjlighet att beväpnas med kärnvapen.

Det blev naturligtvis i bakgrunden en diskussion kring just detta utan att den blev of-
fentlig. Gruppen som arbetade med Bomarc var mycket duktiga officerare, som jag inte
här behöver nämna vid namn. De övertalade också Rapp. Jag tänker på den Rapp som
var flygvapenchef 1961 och sedan blev ÖB. Han blev ganska intresserad och positivt in-
ställd. Gud ske lov kom detta projekt dock aldrig till skott. Det var en robot som enligt
min mening inte passade in i den svenska luftförsvarsstrategin. Jag kritiserade den starkt.

Den skulle inte ha kunnat användas på det teoretiska sätt som man skrev om. Och
det blev ju heller aldrig aktuellt att beväpna med någon typ av kärnladdningar. Jag säger
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det därför att det under en tid gjorde ett starkt intrång på avvägningen inom flygvapnet, 
där de övriga flygsystemen, framför allt J #$, kom i kläm. Det dröjde en tid innan vi hade 
återfått sansen och balansen i den frågan och jag tror att den väg vi sedan vandrade blev 
den rätta vägen. Bomarc blev ju inte heller någon succé i USA och ska% ades bara i någon 
enstaka division i Canada.!&

En annan amerikansk robot som studerades sedan !'$& var Raytheon MIM-(# 
Hawk, i Sverige betecknad RB )* (rb #)*). Sommaren !'$& frigavs detta system för 
Sverige, men stoppades i State Department eftersom NATO skulle ha förtur. Hawk 
var ett rörligt punktförsvarssystem för låghöjdsområdet och robotarna som var för-
sedda med dopplermålsökare krävde belysning av radar på marken. Anska%ning 
av !"" robotar studerades. Den för armén senare inköpta bataljonen skulle främst 
komma att användas i Skåne för skydd av arméstridskrafter.!'

RB )* anska%ades alltså endast i ganska liten omfattning (fyra batterier med !!+ 
robotar) och av armén – inte flygvapnet. Luftförsvarsutredningen LFU )* stude-
rade i slutet av !')+-talet en utökad anska%ning av RB )* och kom fram till att det 
bara kunde ske på bekostnad av ytterligare minskning av jaktflyget. En utökning av 
luftförsvarets totala kostnader för att kunna köpa fler robotar var inte möjlig. Ut-
redningen avstyrkte ytterligare anska%ning av RB )*.(+

RB !" Bloodhound II
Kungl. Maj:t (före !'*$ formell benämning på regeringen) bemyndigade den #+ juni 
!')! flygförvaltningen att teckna avtal med tillverkaren och den #! oktober samma 
år undertecknades kontrakt om inköp av sex robotdivisioner Bloodhound II. Robo-
ten fick typbeteckningen RB )& (rb #)&) och leverans av för Sverige tillverkad ma-
teriel beräknades kunna börja i slutet av !')#.(!

Robotdivisionerna skulle i krigsorganisationen sätta upp tolv robotgrupper med 
vardera fyra lavetter, åtta robotar och belysningsradar. Räckvidden var mellan sextio 
och nittio kilometer (beroende på målfart), maximal skjuthöjd (! +++ meter och 
fronttäckningen omkring !$+ kilometer. RB )& var avsedd att sättas in mot snabba 
mål på alla höjder utom de allra lägsta, samt mot spanings- och störflygplan på höj-
der dit jaktflyget inte nådde.

Robotorganisationens mobiliseringsberedskap skulle vara (" timmar och vid be-
redskapssteget ”Lystring” hade man två timmars eldberedskap på fredsgrupperings-
platsen. Vid ”Giv akt” intogs högsta eldberedskap på krigsgrupperingsplatserna. 
Utgångsgrupperingen koncentrerades till sektorerna S !, S (, O !, O ( och O #, det 
vill säga kustområdena i Syd- och Mellansverige, och under perioden !')"–!'*+ 
skulle två eller tre krigsgrupperingsplatser för varje robotgrupp anläggas med bör-
jan i sektorerna S!, O( och O#.

Grupperingsområdena kallades ”operativa grönområden” och robotgrupperna 
placerades så att sammanhängande täckning utanför kusten erhölls. Områdena 

det därför att det under en tid gjorde ett starkt intrång på avvägningen inom flygvapnet,
där de övriga flygsystemen, framför allt J 35, kom i kläm. Det dröjde en tid innan vi hade
återfatt sansen och balansen i den frågan och jag tror att den väg vi sedan vandrade blev
den rätta vägen. Bomarc blev ju inte heller någon succe i USA och skaffades bara i någon
enstaka division i Canada."

En annan amerikansk robot som studerades sedan 1958 var Raytheon MIM-23
Hawk, i Sverige betecknad RB 67 (rb 367). Sommaren 1958 frigavs detta system för
Sverige, men stoppades i State Department eftersom NATO skulle ha förtur. Hawk
var ett rörligt punktförsvarssystem för lå' ghöjdsområdet och robotarna som var för-
sedda med dopplermålsökare krävde belysning av radar på marken. Anskaffning
av 144 robotar studerades. Den för armen senare inköpta bataljonen skulle främst
komma att användas i Skåne för skydd av arm6tridskrafter.'9

RB 67 anskaffades alltså endast i ganska liten omfattning (fyra batterier med 110
robotar) och av armen — inte flygvapnet. Luftförsvarsutredningen LFU 67 stude-
rade i slutet av 1960-talet en utökad anskaffning av RB 67 och kom fram till att det
bara kunde ske på bekostnad av ytterligare minskning av jaktflyget. En utökning av
luftförsvarets totala kostnader för att kunna köpa fler robotar var inte möjlig. Ut-
redningen avstyrkte ytterligare anskaffning av RB 67.10

RB 68 Bloodhound II
Kungl. Maj:t (före 1975 formell benämning på regeringen) bemyndigade den 3o juni
1961 flygförvaltningen att teckna avtal med tillverkaren och den 31 oktober samma
år undertecknades kontrakt om inköp av sex robotdivisioner Bloodhound II. Robo-
ten fick typbeteckningen RB 68 (rb 368) och leverans av för Sverige tillverkad ma-
teriel beräknades kunna börja i slutet av 1963.21

Robotdivisionerna skulle i krigsorganisationen sätta upp tolv robotgrupper med
vardera fyra lavetter, åtta robotar och belysningsradar. Räckvidden var mellan sextio
och nittio kilometer (beroende på målfart), maximal skjuthöjd 21000 meter och
fronttäckningen omkring 15o kilometer. RB 68 var avsedd att sättas in mot snabba
mål på alla höjder utom de allra lägsta, samt mot spanings- och störflygplan på höj-
der dit jaktflyget inte nådde.

Robotorganisationens mobiliseringsberedskap skulle vara 24 timmar och vid be-
redskapssteget "Lystring" hade man två timmars eldberedskap på fredsgrupperings-
platsen. Vid "Giv akt" intogs högsta eldberedskap på krigsgrupperingsplatserna.
Utgångsgrupperingen koncentrerades till sektorerna S I, S 2, 0 ,, 0 2 och 0 3, det
vill säga kustområdena i Syd- och Mellansverige, och under perioden 1964-1970
skulle två eller tre krigsgrupperingsplatser för varje robotgrupp anläggas med bör-
jan i sektorerna Si, 02 och 03.

Grupperingsområdena kallades "operativa grönområden" och robotgrupperna
placerades så att sammanhängande täckning utanför kusten erhölls. Områdena
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skulle ha en radie av cirka en mil och skulle ligga med sin medelpunkt mellan en och 
två mil från kusten. Den första fältmässiga grupperingsplatsen tillhörde F # och blev 
klar i september !$%& och den fick användas även i fred för övningar. I fred tillhör-
de för övrigt robotdivisionerna F # (två divisioner), F !', F !(, F !) och F !&. Freds-
grupperingsplatserna på flottiljerna byggdes ut i den takt materielen levererades.((

RB %# skulle alltså i första hand insättas mot sådana mål, på höjder över de lägsta, 
som inte kunde bekämpas med tillräcklig verkanssannolikhet av jaktflyget, och be-
kämpning av bland annat störsändande flygplan hade hög prioritet. Systemets upp-
gifter skulle kunna lösas omedelbart från krigets inledningsskede och skulle kunna 
fullföljas under lång tid. Restriktivitet i insat serna skulle dock eftersträvas för att ge 
systemet stridsekonomisk uthållighet. Insats av samtliga robotar i ett tidigt skede 

De sex divisionerna med RB 68 Bloodhound II skulle i krig sätta upp tolv robotgrupper med vardera fyra  
lavetter, åtta robotar och belysningsradar. Foto: Krigsarkivet.

skulle ha en radie av cirka en mil och skulle ligga med sin medelpunkt mellan en och
två mil från kusten. Den första fältmässiga grupperingsplatsen tillhörde F 8 och blev
klar i september 1967 och den fick användas även i fred för övningar. I fred tillhör-
de för övrigt robotdivisionerna F 8 (två divisioner), F io, F 12, F 13 och F 17. Freds-
grupperingsplatserna på flottiljerna byggdes ut i den takt materielen levererades."

RB 68 skulle alltså i första hand insättas mot sådana mål, på höjder över de lägsta,
som inte kunde bekämpas med tillräcklig verkanssannolikhet av jaktflyget, och be-
kämpning av bland annat störsändande flygplan hade hög prioritet. Systemets upp-
gifter skulle kunna lösas omedelbart från krigets inledningsskede och skulle kunna
fullföljas under lång tid. Restriktivitet i insatserna skulle dock eftersträvas för att ge
systemet stridsekonomisk uthållighet. Insats av samtliga robotar i ett tidigt skede

De sex divisionerna med RB 68 Bloodhound II skulle i krig sätta upp tolv robotgrupper med vardera fyra
lavetter, åtta robotar och belysningsradar. Foto: Krigsarkivet.
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skulle visserligen kunna ge ett stort antal nedskjutna flygplan, men medförde ock-
så att angriparen därefter fick luftoperativ handlingsfrihet när systemet inte längre 
kunde verka. Alltför restriktiv insats i inlednings skedet kunde å andra sidan med-
föra vinster för angriparen och ökad risk för att robotförband blev utslagna innan 
de alls hunnit verka.

Skyddet av förbanden byggde på hög sekretess, signalskydd, maskering och om-
gruppering. Mycket hög sekretess tillämpades beträ$ande krigsgrupperingsplat-
sernas geografiska lägen. Endast ett fåtal befattningshavare fick över huvud taget 
besöka platserna och då bara de platser som avsågs för det egna förbandet. Inga 
övningar hölls där, utan man övade i stället på ett fåtal grupperingsplatser som var 
särskilt avsedda för detta ändamål. Vid val av krigsgrupperingsplatser eftersträvades 
terräng med så få geografiska hållpunkter som möjligt, vilket skulle göra det svårare 
att hitta platsen från luften, men det styrande var i första hand kraven på god luft-
operativ täckning. Av sekretesskäl utfördes inget fortifikatoriskt skydd.%&

Planerat verkansområde för det krigsbaserade RB 68-systemet. Av någon anledning saknas den tolfte  
robotgruppen med krigsbas i nordvästra Skåne på originalet till denna karta.

skulle visserligen kunna ge ett stort antal nedskjutna flygplan, men medförde ock-
så att angriparen därefter fick luftoperativ handlingsfrihet när systemet inte längre
kunde verka. Alltför restriktiv insats i inledningsskedet kunde å andra sidan med-
föra vinster för angriparen och ökad risk för att robotförband blev utslagna innan
de alls hunnit verka.

Skyddet av förbanden byggde på hög sekretess, signalskydd, maskering och om-
gruppering. Mycket hög sekretess tillämpades beträffande krigsgrupperingsplat-
sernas geografiska lägen. Endast ett fåtal befattningshavare fick över huvud taget
besöka platserna och då bara de platser som avsågs för det egna förbandet. Inga
övningar hölls där, utan man övade i stället på ett fåtal grupperingsplatser som var
särskilt avsedda för detta ändamål. Vid val av krigsgrupperingsplatser eftersträvades
terräng med så få geografiska hållpunkter som möjligt, vilket skulle göra det svårare
att hitta platsen från luften, men det styrande var i första hand kraven på god luft-
operativ täckning. Av sekretesskäl utfördes inget fortifikatoriskt skydd.23

P anerat verkansområde för det krigsbaserade RB 68-systemet. Av någon anledning saknas den tolfte
robotgruppen med krigsbas i nordvästra Skåne på originalet till denna karta.
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Normalberedskap var en minut och målsättningen var att ett grupperat 
RB #$-förband skulle kunna hålla hög eldberedskap %& av dygnets %" timmar, men 
erfarenheter från övningar visade snart att det inte gick att hålla så hög beredskap. 
Mobiliseringstiden var som redan nämnts %" timmar, men ofta hade i verkligheten 
endast hälften av förbanden kunnat hålla denna tid på grund av tekniska svårighe-
ter och personalbrist.%"

Jaktflyg eller robot
Sammanfattningsvis kan man säga att frågan om avvägning mellan luftvärnsrobo-
tar och jaktplan blev aktuell i Sverige under andra hälften av !'()-talet. Efter nog-
grant övervägande och utprovning av ett på försök anska*at robotförband beslutade 
man att satsa på två typer av robotar som komplettering till det ordinarie jaktflyget: 
RB #+ Hawk och RB #$ Bloodhound. Den förra skulle sättas in mot mål på låg höjd 
i försvar av arméstridskrafter i södra Sverige. RB #$ var i högre grad ett komplement 
till jaktflyget och skulle användas mot sådana mål som inte kunde bekämpas med 
jaktflygplan, framför allt mycket snabba mål och störsändande flygplan.

Planerad gruppering av RB 68 Bloodhound i fred (Moderflottilj för division) och krig (Krigsgrupperingsplats 
för grupp).
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Planerad gruppering av RB 68 Bloodhound i fred (Moderflottilj för division) och krig (Krigsgrupperingsplats
för grupp).

Normalberedskap var en minut och målsättningen var att ett grupperat
RB 68-förband skulle kunna hålla hög eldberedskap 2.3 av dygnets 24 timmar, men
erfarenheter från övningar visade snart att det inte gick att hålla så hög beredskap.
Mobiliseringstiden var som redan nämnts 24 timmar, men ofta hade i verkligheten
endast hälften av förbanden kunnat hålla denna tid på grund av tekniska svårighe-
ter och personalbrist.24

Jaktflyg eller robot
Sammanfattningsvis kan man säga att frågan om avvägning mellan luftvärnsrobo-
tar och jaktplan blev aktuell i Sverige under andra hälften av i950-talet. Efter nog-
grant övervägande och utprovning av ett på försök anskaffat robotförband beslutade
man att satsa på två typer av robotar som komplettering till det ordinarie jaktflyget:
RB 67 Hawk och RB 68 Bloodhound. Den förra skulle sättas in mot mål på låg höjd
i försvar av armsstridskrafter i södra Sverige. RB 68 vari högre grad ett komplement
till jaktflyget och skulle användas mot sådana mål som inte kunde bekämpas med
jaktflygplan, framför allt mycket snabba mål och störsändande flygplan.
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I början av !$#%-talet ansåg sig CFV av ekonomiska skäl inte längre kunna bi-
behålla RB &' enligt tidigare plan. Kungl. Maj:t beslutade att utbildningen skulle 
börja avvecklas och materielen skulle förrådsställas med ett halvårs mobili seringstid. 
Överbefälhavaren ansåg emellertid att systemet i stället snarast borde läggas ned och 
utgå ur krigsorganisationen. !$#(–!$#" indrogs fyra robotdivisioner och de återstå-
ende enheterna, då kallade robotbataljoner, lades ned !$#'.

Samarbete med NATO
En annan fråga av mer allmän karaktär är det svenska samarbetet, eller förberedel-
serna för samarbete med västmakterna inom luftförsvarets område. Sveriges geogra-
fiska läge mitt mellan öst och väst och med mycket lång nord-sydlig utsträckning 
innebar att vi, vare sig vi ville det eller inte, kom att på olika sätt beröras av båda 
stormaktsblockens flygverksamhet i närområdet. Vad som skulle hända i krig – även 
om Sverige förklarat sig neutralt – kan man bara spekulera över, men eftersom flyg-
planen blev allt snabbare och på kort tid hann förflytta sig över stora områden skulle 
territorialgränser i krig säkerligen komma att överskridas både oavsiktligt och med-
vetet. Därmed var detta en fråga som i allra högsta grad berörde jaktflyget. Som vi 
ska se i nästa kapitel gjordes under den period som här är aktuell avsiktliga överflyg-
ningar av Sveriges territorium även i fredstid.

Några dokument som tyder på att en överenskommelse om att överflygningar 
skulle tillåtas i krig har inte kommit fram, men det finns indikationer på att både 
NATO och Sovjetunionen vid anfall på motståndaren skulle ha tagit vägen över 
Sverige. I Norge räknade man åtminstone med att det amerikanska bombflyget 
skulle flyga över Sverige och intervjuuppgifter i Mikael Holmströms bok Den dolda 
alliansen stödjer detta antagande.)* Enligt en militär amerikansk rapport från Joint 
Strategic Plans Committee daterad våren !$"$ räknade man i gällande strategiska 
planer med överflygning av bland annat svenskt territorium i krig.)&

Hur skulle Sveriges ledning ha ställt sig till en begäran om sådan överflygning, 
eller framför allt, vad hade gjorts om en överflygning i större skala hade genom-
förts utan föregående meddelande? Det har spekulerats i att Sverige inte skulle ha 
bekämpat västs överflygningar i krig och därför togs denna fråga upp av både Neu-
tralitetspolitikkommissionen (SOU !$$":!!) och Säkerhetspolitiska utredningen 
(SOU )%%):!%'). Enligt Neutralitetspolitikkommissionen skulle den svenske för-
svarsministern Allan Vougt !$"$ o+entligt ha uttalat sig på ett sätt som uppfattades 
som att han ansåg att Sverige skulle skjuta på västmaktsflyg som kränkte svenskt 
territorium. Detta uttalande uppmärksammades av brittiska och amerikanska dip-
lomater, men åtminstone britterna lät sig lugnas av försäkringar från höga svenska 
ämbetsmän om att detta inte skulle tas på allvar. En svensk diplomat i Washington 
förklarade att det förhöll sig precis tvärs om. Den svenska regeringen var inställd på 
att inte hindra västmakterna från att utnyttja svenskt luftrum.)#

I praktiken hade ett svenskt luftförsvarssamarbete, åtminstone med Norge, in-

I början av 1970-talet ansåg sig CFV av ekonomiska skäl inte längre kunna bi-
behålla RB 68 enligt tidigare plan. Kungl. Maj:t beslutade att utbildningen skulle
börja avvecklas och materielen skulle förrådsställas med ett halvårs mobiliseringstid.
Överbefälhavaren ansåg emellertid att systemet i stället snarast borde läggas ned och
utgå ur krigsorganisationen. 1973-1974 indrogs fyra robotdivisioner och de återstå-
ende enheterna, då kallade robotbataljoner, lades ned 1978.

Samarbete med NATO
En annan fråga av mer allmän karaktär är det svenska samarbetet, eller förberedel-
serna för samarbete med västmakterna inom luftförsvarets område. Sveriges geogra-
fiska läge mitt mellan öst och väst och med mycket lång nord-sydlig utsträckning
innebar att vi, vare sig vi ville det eller inte, kom att på olika sätt beröras av båda
stormaktsblockens flygverksamhet i närområdet. Vad som skulle hända i krig — även
om Sverige förklarat sig neutralt — kan man bara spekulera över, men eftersom flyg-
planen blev allt snabbare och på kort tid hann förflytta sig över stora områden skulle
territorialgränser i krig säkerligen komma att överskridas både oavsiktligt och med-
vetet. Därmed var detta en fråga som i allra högsta grad berörde jaktflyget. Som vi
ska se i nästa kapitel gjordes under den period som här är aktuell avsiktliga överflyg-
ningar av Sveriges territorium även i fredstid.

Några dokument som tyder på att en överenskommelse om att överflygningar
skulle tillåtas i krig har inte kommit fram, men det finns indikationer på att både
NATO och Sovjetunionen vid anfall på motståndaren skulle ha tagit vägen över
Sverige. I Norge räknade man åtminstone med att det amerikanska bombflyget
skulle flyga över Sverige och intervjuuppgifter i Mikael Holmströms bok Den dolda
alliansen stödjer detta antagande.25 Enligt en militär amerikansk rapport från Joint
Strategic Plans Committee daterad våren 1949 räknade man i gällande strategiska
planer med överflygning av bland annat svenskt territorium i krig.26

Hur skulle Sveriges ledning ha ställt sig till en begäran om sådan överflygning,
eller framför allt, vad hade gjorts om en överflygning i större skala hade genom-
förts utan föregående meddelande? Det har spekulerats i att Sverige inte skulle ha
bekämpat västs överflygningar i krig och därför togs denna fråga upp av både Neu-
tralitetspolitikkommissionen (SOU 1994:11) och Säkerhetspolitiska utredningen
(SOU 2.002:108). Enligt Neutralitetspolitikkommissionen skulle den svenske för-
svarsministern Allan Vougt 1949 offentligt ha uttalat sig på ett sätt som uppfattades
som att han ansåg att Sverige skulle skjuta på västmaktsflyg som kränkte svenskt
territorium. Detta uttalande uppmärksammades av brittiska och amerikanska dip-
lomater, men åtminstone britterna lät sig lugnas av försäkringar från höga svenska
ämbetsmän om att detta inte skulle tas på allvar. En svensk diplomat i Washington
förklarade att det förhöll sig precis tvärs om. Den svenska regeringen var inställd på
att inte hindra västmakterna från att utnyttja svenskt luftrum.27

I praktiken hade ett svenskt luftförsvarssamarbete, åtminstone med Norge, in-
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letts redan innan NATO bildades i april !$"$. Året innan hade nämligen en svensk 
framställan gjorts till brittiska Air Ministry om lån av ett mindre antal radarstatio-
ner av typ AMES %!. Anledningen var att man ville komma igång med utbildning 
på denna typ av radar, eftersom man i juni hade lagt en beställning hos Marconi i 
Storbritannien på &' stycken AMES !& och "( stycken AMES !", vilka tillsammans 
bildade AMES %!, i Sverige kallad PJ-%!. En AMES-%! levererades till Stockholm 
den ) juli, men sedan stoppades vidare leveranser på grund av det skärpta utrikespo-
litiska läget. Stationen ställdes upp på F !* i Uppsala och i september provades den 
brittiska radarstationen i samband med E &:s eskaderövning. I oktober–december 
!$"# fick arton svenska radartekniker gå en radarkurs i Norge och i november !$"$ 
överläts två av de beställda AMES !& och tre AMES !" till Danmark, kanske som en 
gest för att utverka goodwill från NATO, men de av Sverige beställda stationerna 
kom ändå inte att friges för leverans förrän flera år senare.%#

Svensk-norskt samarbete
!$"$ lånades ytterligare en radarstation av samma typ – men nu från Norge – och 
denna kontakt med grannlandet, som sedan april !$"$ var nybliven NATO-med-
lem, utvecklade sig snart till något avsevärt mer omfattande. Det norska Luftforsva-

Den första luftförsvarscentralen i Stril 50-systemet, lfc O 3 i Uppsala, blev klar 1950. Inom Stril 60-systemet 
togs centralerna lfc O 5 och S 1 i operativ tjänst före 1970. I krig skulle förbindelser ha kopplats upp mellan 
den svenska luftbevakningen och dess motsvarigheter i Danmark och Norge. Foto: Krigsarkivet.

letts redan innan NATO bildades i april 1949. Året innan hade nämligen en svensk
framställan gjorts till brittiska Air Ministry om lån av ett mindre antal radarstatio-
ner av typ AMES 21. Anledningen var att man ville komma igång med utbildning
på denna typ av radar, eftersom man i juni hade lagt en beställning hos Marconi i
Storbritannien på 35 stycken AMES 13 och 4o stycken AMES 14, vilka tillsammans
bildade AMES 21, i Sverige kallad PJ-2.I. En AMES-21 levererades till Stockholm
den 7 juli, men sedan stoppades vidare leveranser på grund av det skärpta utrikespo-
litiska läget. Stationen ställdes upp på F 16 i Uppsala och i september provades den
brittiska radarstationen i samband med E 3:s eskaderövning. I oktober—december
1948 fick arton svenska radartekniker gå en radarkurs i Norge och i november 1949
överläts två av de beställda AMES 13 och tre AMES 14 till Danmark, kanske som en
gest för att utverka goodwill från NATO, men de av Sverige beställda stationerna
kom ändå inte att friges för leverans förrän flera år senare."

Svensk-norskt samarbete
1949 lånades ytterligare en radarstation av samma typ — men nu från Norge — och
denna kontakt med grannlandet, som sedan april 1949 var nybliven NATO-med-
lem, utvecklade sig snart till något avsevärt mer omfattande. Det norska Luftforsva-

Den första luftförsvarscentralen i Stril 50-systemet, Ifc 0 3 i Uppsala, blev klar 1950. Inom Stril 60-systemet
togs centralerna Ifc 0 5 och 5 1 i operativ tjänst före 1970.1 krig skulle förbindelser ha kopplats upp mellan
den svenska luftbevakningen och dess motsvarigheter i Danmark och Norge. Foto: Krigsarkivet
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ret hade tillgång till fem stationer av typ AMES $! och ett kontrakt om utlåning av 
en station komplett med personal undertecknades i mars !#"#. Överenskommelsen 
gällde till och med den !% juni samma år. Den lånade radarstationen ställdes upp i 
Göteborg och därefter genomfördes en stor övning med jaktförband ur E $ och E & 
samt attack- och spaningsflyg, då radarstridsledning provades.

Övningen slutade den !! april och därefter började man planera för en gemen-
sam norsk-svensk övning. Enligt gällande bestämmelser kunde en sådan övning an-
ordnas endast utanför respektive territorialgränser, det vill säga över Skagerack och 
Kattegatt, och för att kunna öva inflygningar över land krävdes särskilt tillstånd från 
respektive lands regering. I flygstabens ansökan anges att flygning med enmotoriga 
flygplan över öppet hav innebar stora risker ur flygsäkerhetssynpunkt och att det 
därför var önskvärt att man fick flyga in över motpartens territorium i erforderlig 
utsträckning. För svensk del skulle tillståndet gälla Göteborgs och Bohus län samt 
Hallands län norr om Varberg.$#

Två direkta telefonförbindelser mellan F # i Göteborg och den norska luftför-
svarscentralen i Oslo kopplades upp redan från och med den $! april !#"# och sedan 
satte man igång med förberedande rapporteringsövningar, överlämning av flygfö-
retag mellan Norge och Sverige samt kontaktövningar med förband ur F #.&' Båda 
regeringarna gav tillstånd till flygningarna, men åtminstone den svenska krävde att 
övningarna skulle genomföras med diskretion och endast med ett litet antal flyg-
plan varje gång. Dessutom fick tre svenska o(cerare tillstånd att landa på Garder-
moen och Fornebu utan formalia och två norska o(cerare fick samma tillstånd att 
landa i Sverige.&!

Övningen pågick mellan den # maj och den ) juli !#"# och dess syfte var att öva 
rapporteringssambandet vid jaktstridsledning med radar på svenskt och norskt om-
råde samt att genomföra kontaktövningar med norska och svenska flygplan. Jakt-
förarna var ovana vid den nya tekniken och i början rådde till och med viss skepsis 
mot att lita på order från radar. En brist var att någon direkt förbindelse mellan 
svenska flygplan och norsk stridsledning inte hade kunnat ordnas på grund av av-
saknad av lämpliga kristaller till radiostationerna.&$

I början av juni hade flygvapenchefen Bengt Nordenskiöld tillskrivit chefen för 
Luftforsvaret i en ”strängt konfidentiell” angelägenhet. Man hade nu fått reda på att 
leveranserna till Sverige av radar kunde komma att fördröjas eller förhindras med 
hänsyn till USA:s förpliktelser mot NATO-länderna och Nordenskiöld bad därför 
Norge att ”trycka på” till Sveriges förmån. Han framhöll att det skulle stärka även 
Norges försvarsförmåga om det svenska försvaret försågs med radar. Han ville också 
förlänga lånet av den norska radarstationen till den !% september.&&

I september och oktober !#"# hade flygvapnet besök av två brittiska o(cerare, 
Air Commodore (brigadgeneral) Hallings-Pott, sedan !#"* chef för Air Ministrys 
luftförsvarsavdelning och från och med oktober !#"# placerad i NATO:s luftför-
svarsstab i slottet Fontainebleau, och Wing Commander Marshall, tidigare tjänst-

ret hade tillgång till fem stationer av typ AMES 21 och ett kontrakt om utlåning av
en station komplett med personal undertecknades i mars 1949. Överenskommelsen
gällde till och med den 15 juni samma år. Den lånade radarstationen ställdes upp i
Göteborg och därefter genomfördes en stor övning med jaktförband ur E 2 och E 3
samt attack- och spaningsflyg, då radarstridsledning provades.

Övningen slutade den II april och därefter började man planera för en gemen-
sam norsk-svensk övning. Enligt gällande bestämmelser kunde en sådan övning an-
ordnas endast utanför respektive territorialgränser, det vill säga över Skagerack och
Kattegatt, och för att kunna öva inflygningar över land krävdes särskilt tillstånd från
respektive lands regering. I flygstabens ansökan anges att flygning med enmotoriga
flygplan över öppet hav innebar stora risker ur flygsäkerhetssynpunkt och att det
därför var önskvärt att man fick flyga in över motpartens territorium i erforderlig
utsträckning. För svensk del skulle tillståndet gälla Göteborgs och Bohus län samt
Hallands län norr om Varberg."

Två direkta telefonförbindelser mellan F 9 i Göteborg och den norska luftför-
svarscentralen i Oslo kopplades upp redan från och med den 21 april 1949 och sedan
satte man igång med förberedande rapporteringsövningar, överlämning av flygfö-
retag mellan Norge och Sverige samt kontaktövningar med förband ur F 9.3° Båda
regeringarna gav tillstånd till flygningarna, men åtminstone den svenska krävde att
övningarna skulle genomföras med diskretion och endast med ett litet antal flyg-
plan varje gång. Dessutom fick tre svenska officerare tillstånd att landa på Garder-
moen och Fornebu utan formalia och två norska officerare fick samma tillstånd att
landa i Sverige.33

Övningen pågick mellan den 9 maj och den 6 juli 1949 och dess syfte var att öva
rapporteringssambandet vid jaktstridsledning med radar på svenskt och norskt om-
råde samt att genomföra kontaktövningar med norska och svenska flygplan. Jakt-
förarna var ovana vid den nya tekniken och i början rådde till och med viss skepsis
mot att lita på order från radar. En brist var att någon direkt förbindelse mellan
svenska flygplan och norsk stridsledning inte hade kunnat ordnas på grund av av-
saknad av lämpliga kristaller till radiostationerna.32

I början av juni hade flygvapenchefen Bengt Nordenskiöld tillskrivit chefen för
Luftforsvaret i en "strängt konfidentiell" angelägenhet. Man hade nu fått reda på att
leveranserna till Sverige av radar kunde komma att fördröjas eller förhindras med
hänsyn till USA:s förpliktelser mot NATO-länderna och Nordenskiöld bad därför
Norge att "trycka på" till Sveriges förmån. Han framhöll att det skulle stärka även
Norges försvarsförmåga om det svenska försvaret försågs med radar. Han ville också
förlänga lånet av den norska radarstationen till den 15 september.33

I september och oktober 1949 hade flygvapnet besök av två brittiska officerare,
Air Commodore (brigadgeneral) Hallings-Pott, sedan 1947 chef för Air Ministrys
luftförsvarsavdelning och från och med oktober 1949 placerad i NATO:s luftför-
svarsstab i slottet Fontainebleau, och Wing Commander Marshall, tidigare tjänst-
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görande inom luftförsvarsstaben i Fighter Command Headquarters, och vid tiden 
för Sverigebesöket chef för luftbevaknings- och jaktstridsledningssektionen inom 
Air Ministrys luftförsvarsavdelning. Det handlade alltså om två av det brittiska luft-
försvarets högsta chefer.

Man fick bland annat besöka E $:s stab och i det sammanträde som ordnades 
deltog även personal från flygstaben, flygförvaltningen, F !, F !$, F !% och F !& samt 
från SAAB i Linköping. ”De brittiska o'cerarna besvarade med mycket stor be-
redvillighet och efter vad jag kunde förstå, fullt uppriktigt den mängd av frågor 
som framställdes”, skrev eskaderchefen Axel Ljungdahl efter besöket. ”Jag anser de 
uppgifter som erhölls mycket värdefulla för tjänsten vid flygvapnet.” De brittiska 
o'cerarna hade påstått sig vara imponerade av vad de fått se av flygvapnet och de 
områden som avhandlats rörde det mesta inom luftförsvaret: sektororganisation, 
befälsförhållanden, sektorcentraler, jaktstridsledningen, samverkan mellan jaktflyg 
och luftvärn, beväpning, bastjänst, dag- och nattjakttaktik, luftbevakning, alarme-
ring, utbildning, radar, igenkänning och signaltjänst.$(

I samband med ett besök i Stockholm i juni !)"*, mindre än en vecka efter ned-
skjutningen av den svenska DC-$:an, beskrev brittiske vice flygvapenchefen Ralph 
Cochrane möjligheterna till samarbete mellan Royal Air Force och flygvapnet. En-
ligt hans uppfattning, bland annat grundad på uppgifter från svenske flygvapenche-
fen Nordenskiöld, skulle flygvapnet kunna inleda ett samarbete omedelbart om så 
behövdes. ”As a result it would probably be easier for squadrons of the RAF to ope-
rate with the Swedish Air Force than with any other NATO force, except possibly 
the United States”, skrev Cochrane hem till Storbritannien.$"

Topphemlig planering
Efter samövningen med Norge !)() löpte arbetet vidare med planering av hur fort-
satt samarbete skulle ordnas. Den !) april !)"# fanns ett utkast färdigt till en plan 
för samarbete mellan luftbevakningen i Sverige och Norge (Plan lbev SN). Planen 
gick ut på att luftförsvarscentralen i Göteborg och operationsrummet i Holmen-
kollen skulle orientera varandra på direkt telefonförbindelse om flygföretag som 
befann sig inom tvåhundra kilometer från Oslo och detsamma gällde motsvarande 
centraler längre norrut i de båda länderna. Det man skulle orientera om var samtliga 
fientliga och icke identifierade flygföretag, övriga icke förhandsmeddelade utländska 
flygföretag och dessutom egna flygföretag i riktning mot grannlandets territorium.

Bestämmelserna för telefonförbindelsen fanns i Plan Signal NS och särskilda 
planer skulle utarbetas för stridsledning av svenska flygförband över norskt område 
och för norska förband över svenskt område. Sambandso'cerare skulle avdelas till 
grannlandets centraler. Plan lbev NS fastställdes vid årsskiftet !)"#–!)"! och skulle 
träda i kraft endera efter särskild order från respektive flygvapenchefer eller auto-
matiskt om båda länderna kom i krig mot samma fiende. Från oktober !)"* finns 
ett utkast till plan för samverkan mellan Sverige och Norge över Skagerack, Plan 

görande inom luftförsvarsstaben i Fighter Command Headquarters, och vid tiden
för Sverigebesöket chef för luftbevaknings- och jaktstridsledningssektionen inom
Air Ministrys luftförsvarsavdelning. Det handlade alltså om två av det brittiska luft-
försvarets högsta chefer.

Man fick bland annat besöka E 3:s stab och i det sammanträde som ordnades
deltog även personal från flygstaben, flygförvaltningen, F I, F 13, F 16 och F 18 samt
från SAAB i Linköping. "De brittiska officerarna besvarade med mycket stor be-
redvillighet och efter vad jag kunde förstå, fullt uppriktigt den mängd av frågor
som framställdes", skrev eskaderchefen Axel Ljungdahl efter besöket. "Jag anser de
uppgifter som erhölls mycket värdefulla för tjänsten vid flygvapnet." De brittiska
officerarna hade påstått sig vara imponerade av vad de fått se av flygvapnet och de
områden som avhandlats rörde det mesta inom luftförsvaret: sektororganisation,
befälsförhållanden, sektorcentraler, jaktstridsledningen, samverkan mellan jaktflyg
och luftvärn, beväpning, bastjänst, dag- och nattjakttaktik, luftbevakning, alarme-
ring, utbildning, radar, igenkänning och signaltjänst.34

I samband med ett besök i Stockholm i juni 1952, mindre än en vecka efter ned-
skjutningen av den svenska DC-3:an, beskrev brittiske vice flygvapenchefen Ralph
Cochrane möjligheterna till samarbete mellan Royal Air Force och flygvapnet. En-
ligt hans uppfattning, bland annat grundad på uppgifter från svenske flygvapenche-
fen Nordenskiöld, skulle flygvapnet kunna inleda ett samarbete omedelbart om så
behövdes. "As a result it would probably be easier for squadrons of the RAF to ope-
rate with the Swedish Air Force than with any other NATO force, except possibly
the United States", skrev Cochrane hem till Storbritannien.33

Topphemlig planering
Efter samövningen med Norge 1949 löpte arbetet vidare med planering av hur fort-
satt samarbete skulle ordnas. Den 19 april 1950 fanns ett utkast färdigt till en plan
för samarbete mellan luftbevakningen i Sverige och Norge (Plan lbev SN). Planen
gick ut på att luftförsvarscentralen i Göteborg och operationsrummet i Holmen-
kollen skulle orientera varandra på direkt telefonförbindelse om flygföretag som
befann sig inom tvåhundra kilometer från Oslo och detsamma gällde motsvarande
centraler längre norrut i de båda länderna. Det man skulle orientera om var samtliga
fientliga och icke identifierade flygföretag, övriga icke förhandsmeddelade utländska
flygföretag och dessutom egna flygföretag i riktning mot grannlandets territorium.

Bestämmelserna för telefonförbindelsen fanns i Plan Signal NS och särskilda
planer skulle utarbetas för stridsledning av svenska flygförband över norskt område
och för norska förband över svenskt område. Sambandsofficerare skulle avdelas till
grannlandets centraler. Plan lbev NS fastställdes vid årsskiftet 1950-1951 och skulle
träda i kraft endera efter särskild order från respektive flygvapenchefer eller auto-
matiskt om båda länderna kom i krig mot samma fiende. Från oktober 1952. finns
ett utkast till plan för samverkan mellan Sverige och Norge över Skagerack, Plan
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Skagerack SN. Den gick ut på att svenska eller norska jaktförband som insatts för 
jaktförsvar, jaktsvep eller eskort skulle kunna ledas även av det andra landets strids-
ledningsorgan. Åtgärder skulle vidtas för att undvika vådabeskjutning och viss ma-
teriel som behövdes för att betjäna främmande förband skulle läggas upp. Denna 
plan verkar dock inte ha godkänts och trätt i kraft förrän senare.#$

Av tillgängligt material att döma fanns det alltså sedan !%"! avtal med NATO-
landet Norge om att samband mellan svensk och norsk luftbevakning skulle ordnas 
i krig och sannolikt fanns även ett avtal angående stridsledning. Avtalens innehåll 
motsvarade sannolikt det samarbete som etablerades under övningen !%&%.

Den ! april !%"" trädde en liknande plan för samarbete mellan luftbevakningen i 
Danmark och Sverige (Plan lbev DS) i kraft, och den !$ juni samma år trädde också 
en reviderad Plan lbev SN i kraft. Sannolikt hade det även tidigare funnits en mot-
svarande plan för samarbete med Danmark. Någon plan för jaktstridsledning har 
inte återfunnits.#'

I ett vidare perspektiv fanns också planer på en hopkoppling av den svenska 
luftbevakningen med NATO:s övervakning av det västeuropeiska luftrummet. I 
Storbritannien ville man genom att koppla ihop de olika nationella systemen öka 
förvarningstiderna för det brittiska luftförsvaret. Fasta kommunikationer mellan 
Storbritannien och kontinenten började upprättas !%"&–!%"", bland annat genom 
utbyggnad av en länk över Engelska kanalen, vilket gav det brittiska luftförsvarets 

Startberedd J 32B Lansen med RB 24 Sidewinder. Skulle svenska flygplan i krig ha kunnat samverka med 
flygplan från NATO och fanns planering för detta? Foto: SFF.

Skagerack SN. Den gick ut på att svenska eller norska jaktförband som insatts för
jaktförsvar, jaktsvep eller eskort skulle kunna ledas även av det andra landets strids-
ledningsorgan. Åtgärder skulle vidtas för att undvika vådabeskjutning och viss ma-
teriel som behövdes för att betjäna främmande förband skulle läggas upp. Denna
plan verkar dock inte ha godkänts och trätt i kraft förrän senare.36

Av tillgängligt material att döma fanns det alltså sedan 1951 avtal med NATO-
landet Norge om att samband mellan svensk och norsk luftbevakning skulle ordnas
i krig och sannolikt fanns även ett avtal angående stridsledning. Avtalens innehåll
motsvarade sannolikt det samarbete som etablerades under övningen 1949.

Den 1 april 1955 trädde en liknande plan för samarbete mellan luftbevakningen i
Danmark och Sverige (Plan lbev DS) i kraft, och den i6 juni samma år trädde också
en reviderad Plan lbev SN i kraft. Sannolikt hade det även tidigare funnits en mot-
svarande plan för samarbete med Danmark. Någon plan för jaktstridsledning har
inte återfunnits.37

I ett vidare perspektiv fanns också planer på en hopkoppling av den svenska
luftbevakningen med NATO:s övervakning av det västeuropeiska luftrummet. I
Storbritannien ville man genom att koppla ihop de olika nationella systemen öka
förvarningstiderna för det brittiska luftförsvaret. Fasta kommunikationer mellan
Storbritannien och kontinenten började upprättas 1954-1955, bland annat genom
utbyggnad av en länk över Engelska kanalen, vilket gav det brittiska luftförsvarets

Startberedd132B Lansen med RB 24 Sidewinder. Skulle svenska flygplan i krig ha kunnat samverka med
flygplan från NATO och fanns planering för detta? Foto: SF
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högkvarter utanför London tillgång till information från spaningsradarstationer i 
Frankrike och Belgien. Sammankoppling med den norska luftbevakningen var i 
ett långt framskridet planeringsstadium och den skulle ske via en undervattenska-
bel mellan Skottland och Bergen och väntades kunna tas i bruk under våren !$"".

Detta innebar att det svenska luftbevakningssystemet fick en potentiell luftope-
rativ betydelse ur brittisk synvinkel, eftersom planer redan fanns för att i en kris- el-
ler krigssituation utbyta information mellan Sverige och Norge. I juli !$"% tog den 
brittiska ambassadören i Stockholm, Robin Hankey, upp frågan i ett brev till Fo-
reign O&ce i London och i början av september vidtalades Air Ministry, som ome-
delbart uttryckte sitt intresse. I ett yttrande konstaterades att en förbindelse med 
Sverige skulle ge den brittiska luftbevakningen en utökad förvarning som skulle vara 
av enorm betydelse. Foreign O&ce betonade samtidigt att saken under inga om-
ständigheter fick tas upp vare sig med svenska militära eller politiska företrädare. 
Förhoppningen var att den svensk-norsk-brittiska sammankopplingen ändå i största 
hemlighet skulle kunna fullbordas på det tekniska planet i takt med att samarbetet 
mellan Sverige och Norge fördjupades.

I november !$"% togs från svenskt håll upp frågan om hur flygvapnets nya strids-
ledningssystem kunde anpassas till de motsvarande system som var under upp-
byggnad i Storbritannien och inom NATO. Det man framför allt ville diskutera 
var utrustning för identifiering och kommunikation i syfte att möjliggöra ett krigs-
tida samarbete mellan svenska och västliga flygstridskrafter. I november !$"" skick-
ades en svensk delegation under Åke Mangård till Storbritannien för att fortsätta 
den diskussion om ett nytt svenskt luftbevaknings- och stridsledningssystem som 
tidigare hade inletts. Mangård ansvarade i egenskap av chef för flygstabens opera-
tionsavdelning sedan !$"# för flygvapnets operativa krigsplanering och i denna roll 
ingick även förbindelser med kolleger i utlandet. Sådana personkontakter var till 
nytta i fredstid, men skulle framför allt fylla en viktig sambandsfunktion i en krigs-
situation. Mangård hade skapat ett omfattande internationellt kontaktnät och sva-
rade personligen för mycket av flygstabens informationsutbyte med de brittiska och 
amerikanska flygvapnen.'(

Med sig hem från Storbritannien fick man ett dokument med instruktioner om 
NATO-terminologi och den !) mars !$"" gick flygstaben ut med en orientering om 
hur jaktstridsledning av NATO-flygplan skulle gå till, vars innehåll skulle delges of-
ficerare med vederlikar. Terminologin skulle gås igenom i samband med befälsut-
bildning, men radiotrafik med engelsk terminologi fick inte övas. Jaktstridsledning 
av NATO-flygplan skedde i princip på samma sätt som svensk jaktstridsledning 
och det som skilde sig var termerna och i viss mån taktiken.  De svenska o&cerarna 
fick bland annat lära sig att uttrycket ”bandits” betecknade fientliga flygföretag.'$

När norska flygvapnet från !$") började gå över från VHF- till UHF-radio ska-
pade detta problem för planeringen av ett gemensamt luftförsvar, men detta löstes 
när UHF-utrustning anska*ades även i Sverige, vilket dock inte skedde förrän flera 

högkvarter utanför London tillgång till information från spaningsradarstationer i
Frankrike och Belgien. Sammankoppling med den norska luftbevakningen var i
ett långt framskridet planeringsstadium och den skulle ske via en undervattenska-
bel mellan Skottland och Bergen och väntades kunna tas i bruk under våren 1955.

Detta innebar att det svenska luftbevakningssystemet fick en potentiell luftope-
rativ betydelse ur brittisk synvinkel, eftersom planer redan fanns för att i en kris- el-
ler krigssituation utbyta information mellan Sverige och Norge. I juli 1954 tog den
brittiska ambassadören i Stockholm, Robin Hankey, upp frågan i ett brev till Fo-
reign Office i London och i början av september vidtalades Air Ministry, som ome-
delbart uttryckte sitt intresse. I ett yttrande konstaterades att en förbindelse med
Sverige skulle ge den brittiska luftbevakningen en utökad förvarning som skulle vara
av enorm betydelse. Foreign Office betonade samtidigt att saken under inga om-
ständigheter fick tas upp vare sig med svenska militära eller politiska företrädare.
Förhoppningen var att den svensk-norsk-brittiska sammankopplingen ändå i största
hemlighet skulle kunna fullbordas på det tekniska planet i takt med att samarbetet
mellan Sverige och Norge fördjupades.

I november 1954 togs från svenskt håll upp frågan om hur flygvapnets nya strids-
ledningssystem kunde anpassas till de motsvarande system som var under upp-
byggnad i Storbritannien och inom NATO. Det man framför allt ville diskutera
var utrustning för identifiering och kommunikation i syfte att möjliggöra ett krigs-
tida samarbete mellan svenska och västliga flygstridskrafter. I november 1955 skick-
ades en svensk delegation under Åke Mangård till Storbritannien för att fortsätta
den diskussion om ett nytt svenskt luftbevaknings- och stridsledningssystem som
tidigare hade inletts. Mangård ansvarade i egenskap av chef för flygstabens opera-
tionsavdelning sedan 1952 för flygvapnets operativa krigsplanering och i denna roll
ingick även förbindelser med kolleger i utlandet. Sådana personkontakter var till
nytta i fredstid, men skulle framför allt fylla en viktig sambandsfunktion i en krigs-
situation. Mangård hade skapat ett omfattande internationellt kontaktnät och sva-
rade personligen för mycket av flygstabens informationsutbyte med de brittiska och
amerikanska flygvapnen.38

Med sig hem från Storbritannien fick man ett dokument med instruktioner om
NATO-terminologi och den 17 mars 1955 gick flygstaben ut med en orientering om
hur jaktstridsledning av NATO-flygplan skulle gå till, vars innehåll skulle delges of-
ficerare med vederlikar. Terminologin skulle gås igenom i samband med befälsut-
bildning, men radiotrafik med engelsk terminologi fick inte övas. Jaktstridsledning
av NATO-flygplan skedde i princip på samma sätt som svensk jaktstridsledning
och det som skilde sig var termerna och i viss mån taktiken. De svenska officerarna
fick bland annat lära sig att uttrycket "bandits" betecknade fientliga flygföretag.39

När norska flygvapnet från 1957 började gå över från VHF- till UHF-radio ska-
pade detta problem för planeringen av ett gemensamt luftförsvar, men detta löstes
när UHF-utrustning anskaffades även i Sverige, vilket dock inte skedde förrän flera
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år senare. Luftbevakningens tidigare upprättade sambandsförbindelse utökades och 
i slutet av !$%&-talet upprättades även en radiolänkförbindelse mellan Jämtland och 
mellersta Norge. Luftförsvarscentralerna W ' i Göteborg och W " i Örebro hade 
kontakt med sin motsvarighet sektoroperationscentralen SOC/Ø Holmenkollen. 
Lfc N " i Östersund och lfc ÖN # i Boden hade på motsvarande sätt kontakt med 
SOC/T i Trondheim och SOC/N i Bodø. I dessa luftförsvarscentraler fanns förbe-
redda arbetsplatser och enklare teleteknisk utrustning för den personal som skulle 
sköta samarbetet.(&

Vän eller fiende?
En viktig fråga inför ett eventuellt samarbete inom luftförsvaret var hur egna, allie-
rade och fientliga flygplan skulle kunna identifieras och skiljas åt på radarskärmar-
na. Flygvapnet hade ska)at en tidig typ av igenkänningsutrustning som användes 
i J '*, J '$, J #&, J ## och J #(, men flygstaben ansåg nu att igenkänningsdelen i 
det planerade nya luftbevakningssystemet borde baseras på den brittisk-amerikan-
ska igenkänningsutrustningen IFF Mark X. Förhandlingarna med britterna om 
detta blev segdragna och det tekniska underlaget var länge ofullständigt, eftersom 
systemet omgavs av en ytterst sträng sekretess. Den tekniska funktionen, koderna 
och det operativa användandet hörde till NATO:s mest välbevakade hemligheter 
och systemets fredstida användning var starkt begränsad i syfte att försvåra fientlig 
signalspaning.

Trots alla säkerhetsåtgärder, vilka i sig begränsade systemets operativa värde, hade 
det skett flera sekretessbrott under utvecklingen, bland annat inom den amerikan-
ska industrin, varför systemets grundkonstruktion redan var känd av den sovjetiska 
underrättelsetjänsten. USA beslutade därför innan systemet var operativt att kom-
plettera det med ett tilläggssystem med beteckningen SIF, vilket endast skulle vara 
tillgängligt för USA, Storbritannien och Canada. Övriga NATO-länder skulle få 
systemet först i en kris- eller krigssituation.

Flygvapnet ville ha ett e)ektivt och fungerande igenkänningssystem som helst 
skulle vara NATO-kompatibelt. Åke Mangård hade tagit upp saken vid ett flertal 
tillfällen i samband med sina resor till Storbritannien !$"" och !$"% och fick slutligen 
till stånd ett brittiskt frisläppande. Detta beslut gällde emellertid endast systemets 
grundversion och inte den vidareutvecklade SIF-funktionen.

Under strikt sekretess hade också en svensk studie av olika igenkänningssystem 
satts i gång och hösten !$"+ var en egen prototyp med kodnamnet projekt "#" fär-
dig. Denna apparatur var inte kompatibel med NATO:s system och därmed sakna-
des möjlighet att identifiera västallierade flygplan i svenskt luftrum. I januari !$"* 
formulerades de operativa krav som ett svenskt system måste uppfylla:

- Det skulle kunna skilja mellan vän och fiende.
- Det skulle kunna identifiera västallierade flygplan.
- Det skulle kunna skilja mellan olika flygplansindivider.

år senare. Luftbevakningens tidigare upprättade sambandsförbindelse utökades och
i slutet av 1960-talet upprättades även en radiolänkförbindelse mellan Jämtland och
mellersta Norge. Luftförsvarscentralerna W 2 i Göteborg och W 5 i Örebro hade
kontakt med sin motsvarighet sektoroperationscentralen SOC/0 Holmenkollen.
Lfc N 5 i Östersund och lfc ÖN 3 i Boden hade på motsvarande sätt kontakt med
SOC/T i Trondheim och SOC/N i Bodo. I dessa luftförsvarscentraler fanns förbe-
redda arbetsplatser och enklare teleteknisk utrustning för den personal som skulle
sköta samarbetet.0

Vän eller fiende?
En viktig fråga inför ett eventuellt samarbete inom luftförsvaret var hur egna, allie-
rade och fientliga flygplan skulle kunna identifieras och skiljas åt på radarskärmar-
na. Flygvapnet hade skaffat en tidig typ av igenkänningsutrustning som användes
i J 28, J 29, J 30, J 33 och J 34, men flygstaben ansåg nu att igenkänningsdelen i
det planerade nya luftbevakningssystemet borde baseras på den brittisk-amerikan-
ska igenkänningsutrustningen IFF Mark X. Förhandlingarna med britterna om
detta blev segdragna och det tekniska underlaget var länge ofullständigt, eftersom
systemet omgavs av en ytterst sträng sekretess. Den tekniska funktionen, koderna
och det operativa användandet hörde till NATO:s mest välbevakade hemligheter
och systemets fredstida användning var starkt begränsad i syfte att försvåra fientlig
signalspaning.

Trots alla säkerhetsåtgärder, vilka i sig begränsade systemets operativa värde, hade
det skett flera sekretessbrott under utvecklingen, bland annat inom den amerikan-
ska industrin, varför systemets grundkonstruktion redan var känd av den sovjetiska
underrättelsetjänsten. USA beslutade därför innan systemet var operativt att kom-
plettera det med ett tilläggssystem med beteckningen SIF, vilket endast skulle vara
tillgängligt för USA, Storbritannien och Canada. Övriga NATO-länder skulle få
systemet först i en kris- eller krigssituation.

Flygvapnet ville ha ett effektivt och fungerande igenkänningssystem som helst
skulle vara NATO-kompatibelt. Åke Mangård hade tagit upp saken vid ett flertal
tillfällen i samband med sina resor till Storbritannien 1955 och 1956 och fick slutligen
till stånd ett brittiskt frisläppande. Detta beslut gällde emellertid endast systemets
grundversion och inte den vidareutvecklade SIF-funktionen.

Under strikt sekretess hade också en svensk studie av olika igenkänningssystem
satts i gång och hösten 1957 var en egen prototyp med kodnamnet projekt 535 far-
dig. Denna apparatur var inte kompatibel med NATO:s system och därmed sakna-
des möjlighet att identifiera västallierade flygplan i svenskt luftrum. I januari 1958
formulerades de operativa krav som ett svenskt system måste uppfylla:

- Det skulle kunna skilja mellan vän och fiende.
- Det skulle kunna identifiera västallierade flygplan.
- Det skulle kunna skilja mellan olika flygplansindivider.
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En utprovnings- och planeringsverksamhet vidtog därefter och fortsatte fram till 
hösten !$%!. I september !$"& beställdes från brittiska Marconi markutrustning och 
ett antal flygburna transpondrar för utprovning och hösten !$%! var flygförvaltning-
en slutligen redo att gå vidare med en större beställning, men i oktober beslutade 
flygstaben att någon ytterligare anska'ning tills vidare inte skulle ske. En orsak var 
att det brittisk-amerikanska systemet var komprometterat. I USA hade man under 
tiden satsat stora resurser på ett nytt system, IFF Mk XII, vilket testades av Stor-
britannien och USA !$"$–!$%( och det skulle först i ett senare skede kunna bli till-
gängligt för andra NATO-länder.#!

Regeringen införstådd
Av sekretesskäl hade i Sverige endast försvarsstabschefen och överbefälhavaren full-
ständig överblick över det planerade samarbetet med Danmark och Norge, men 
regeringen var också införstådd med upplägget. En PM hade överlämnats till stats-
ministern och försvarsministern i februari !$#$ och regeringsföredragningar hade 
hållits i maj och september samma år. Regeringen godkände redan den !$ septem-
ber !$#$ att förberedelser fick göras för samordning av bland annat luftbevakning 
och jaktstridsledning. Planerna utarbetades sedan under mycket sträng sekretess, 
normalt på bilateral basis. De förvarades i alla tre länderna separat från andra hand-
lingar och delgavs inte underlydande myndigheter. I en regeringsföredragning som 
hölls i november !$"$ poängterades att planerna endast rörde de tre ländernas egna 
luftförsvar och att några NATO-förhållanden inte berördes av de arrangemang som 
gjorts.#)

Denna formulering måste nog betecknas som en lek med ord, eftersom det dans-
ka och norska försvaret var inordnat i NATO och därmed var även de båda län-
dernas flygvapen och luftförsvar i krig en del av NATO. Kanske kunde uttalandet 
fungera som ett lugnande besked till oroliga politiker som inte var bevandrade i 
militära frågor?

Robert Dalsjö har i sin bok Life-line lost, som behandlar just Sveriges hemliga för-
bindelser med NATO, tagit upp bland annat ovan beskrivna samarbetsplaner. Han 
menar att neutralitetsdogmen efter hand blev starkare även i militära kretsar, sam-
tidigt som den politiska rädslan för att västsamarbetet skulle avslöjas ökade. Detta 
gjorde att viljan att upprätthålla förbindelserna och att hålla planerna aktuella mins-
kade med tiden. I princip var ju alla förberedelser för militärt samarbete förbjudna 
och den planering som skett hade gjorts med i hemlighet givna tillstånd som stred 
mot vad som hade sagts o*ciellt. Hela förfaringssättet var därmed potentiellt farligt 
ur inrikespolitisk synvinkel för den styrande socialdemokratin.

De planer som fanns tilläts av denna anledning falla i glömska och de höga mi-
litära chefer som tog över efter dem som tidigare hade tillhört ”de invigda” fick i 
många fall ingen information om planerat samarbete, eftersom någon överlämning 

En utprovnings- och planeringsverksamhet vidtog därefter och fortsatte fram till
hösten 1961. I september 1958 beställdes från brittiska Marconi markutrustning och
ett antal flygburna transpondrar för utprovning och hösten 1961 var flygförvaltning-
en slutligen redo att gå vidare med en större beställning, men i oktober beslutade
flygstaben att någon ytterligare anskaffning tills vidare inte skulle ske. En orsak var
att det brittisk-amerikanska systemet var komprometterat. I USA hade man under
tiden satsat stora resurser på ett nytt system, IFF Mk XII, vilket testades av Stor-
britannien och USA 1959-1960 och det skulle först i ett senare skede kunna bli till-
gängligt för andra NATO-länder.0

Regeringen införstådd
Av sekretesskäl hade i Sverige endast försvarsstabschefen och överbefälhavaren full-
ständig överblick över det planerade samarbetet med Danmark och Norge, men
regeringen var också införstådd med upplägget. En PM hade överlämnats till stats-
ministern och försvarsministern i februari 1949 och regeringsföredragningar hade
hållits i maj och september samma år. Regeringen godkände redan den 19 septem-
ber 1949 att förberedelser fick göras för samordning av bland annat luftbevakning
och jaktstridsledning. Planerna utarbetades sedan under mycket sträng sekretess,
normalt på bilateral basis. De förvarades i alla tre länderna separat från andra hand-
lingar och delgavs inte underlydande myndigheter. I en regeringsföredragning som
hölls i november 1959 poängterades att planerna endast rörde de tre ländernas egna
luftförsvar och att några NATO-förhållanden inte berördes av de arrangemang som
gjorts.42

Denna formulering måste nog betecknas som en lek med ord, eftersom det dans-
ka och norska försvaret var inordnat i NATO och därmed var även de båda län-
dernas flygvapen och luftförsvar i krig en del av NATO. Kanske kunde uttalandet
fungera som ett lugnande besked till oroliga politiker som inte var bevandrade i
militära frågor?

Robert Dalsjö har i sin bok Life-line lost, som behandlar just Sveriges hemliga för-
bindelser med NATO, tagit upp bland annat ovan beskrivna samarbetsplaner. Han
menar att neutralitetsdogmen efter hand blev starkare även i militära kretsar, sam-
tidigt som den politiska rädslan för att västsamarbetet skulle avslöjas ökade. Detta
gjorde att viljan att upprätthålla förbindelserna och att hålla planerna aktuella mins-
kade med tiden. I princip var ju alla förberedelser för militärt samarbete förbjudna
och den planering som skett hade gjorts med i hemlighet givna tillstånd som stred
mot vad som hade sagts officiellt. Hela förfaringssättet var därmed potentiellt farligt
ur inrikespolitisk synvinkel för den styrande socialdemokratin.

De planer som fanns tilläts av denna anledning falla i glömska och de höga mi-
litära chefer som tog över efter dem som tidigare hade tillhört "de invigda" fick i
många fall ingen information om planerat samarbete, eftersom någon överlämning
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inte skedde. I praktiken ska möjligheterna till planerat samarbete ha upphört på 
!#$%-talet.&'

Samarbetsmöjligheterna underskattade
Johan Gribbe tar i sin avhandling om Stril (% upp en intressant aspekt. Inom svensk 
historieforskning har det funnit en tendens att överskatta graden av militärteknisk 
integration mellan NATO:s medlemsstater, vilket har lett till missuppfattningar 
både i vetenskapliga sammanhang och i den o)entliga debatten. Exempelvis konsta-
terade Neutralitetspolitikkommissionen i sitt betänkande att telefonförbindelserna 
mellan svenska, norska och danska luftförsvarscentraler inte hade tillräcklig kapa-
citet att överföra annat än talinformation. På grundval av detta drogs slutsatsen att 
ländernas luftförsvar inte kunde integreras, exempelvis genom att stridsledning från 
centraler i Danmark eller Norge utnyttjade svenska radarbilder.

Denna slutsats är i och för sig riktig, men i sammanhanget kan man inte bortse 
från hur motsvarande system inom NATO var uppbyggda. NATO:s NADGE-sys-

En J 35 Draken kör in i en Törebodabåge i ett främre klargöringsområde på en krigsbas. De svenska baserna 
var inte utbyggda till en sådan standard att de skulle ha kunnat ta emot amerikanska bombplan och fram till 
slutet av 1960-talet var alla tillgängliga baser fullbelagda med svenska flygförband. Foto: SFF.

En 135 Draken kör in i en Törebodabåge i ett främre klargöringsområde på en krigsbas. De svenska baserna
var inte utbyggda till en sådan standard att de skulle ha kunnat ta emot amerikanska bombplan och fram till
slutet av 1960-talet var alla tillgängliga baser fullbelagda med svenska flygförband. Foto: SFF

inte skedde. I praktiken ska möjligheterna till planerat samarbete ha upphört på
980-talet.43

Samarbetsmöjlighetema underskattade
Johan Gribbe tar i sin avhandling om Stril 6o upp en intressant aspekt. Inom svensk
historieforskning har det funnit en tendens att överskatta graden av militärteknisk
integration mellan NATO:s medlemsstater, vilket har lett till missuppfattningar
både i vetenskapliga sammanhang och i den offentliga debatten. Exempelvis konsta-
terade Neutralitetspolitikkommissionen i sitt betänkande att telefonförbindelserna
mellan svenska, norska och danska luftförsvarscentraler inte hade tillräcklig kapa-
citet att överföra annat än talinformation. På grundval av detta drogs slutsatsen att
ländernas luftförsvar inte kunde integreras, exempelvis genom att stridsledning från
centraler i Danmark eller Norge utnyttjade svenska radarbilder.

Denna slutsats är i och för sig riktig, men i sammanhanget kan man inte bortse
från hur motsvarande system inom NATO var uppbyggda. NATO:s NADGE-sys-
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tem var inte ett integrerat stridsledningssystem motsvarande det svenska, utan ett 
gemensamt förvarningssystem med begränsad stridsledningskapacitet. Att överfö-
ra radarbilder var vid den aktuella tiden varken operativt nödvändigt eller tekniskt 
möjligt. Trots de relativt begränsade ambitionerna präglades utbyggnaden av sam-
bandssystemen inom NATO av stora tekniska problem. Digitala datalänkar för ut-
byte av luftbevakningsinformation började bli verklighet först under senare delen av 
!$#%-talet och i början av !$&%-talet. Mellan Storbritannien och kontinenten skedde 
exempelvis allt informationsutbyte muntligt fram till våren !$&'.''

Detta betyder att de tekniska begränsningar som fanns i sig inte utgjorde något 
hinder för ett samarbete inom luftbevakningen mellan Sverige och Norge/NATO 
– i liknande omfattning som man samarbetade mellan olika länder inom NATO. 
Det betyder inte att systemen var integrerade, utan att det fanns en reell möjlighet 
till samband mellan dem.

Studiebesök och utbyten
I maj !$#% gjordes ett svenskt studiebesök i Norge på inbjudan av generalen Birger 
Fredrik Motzfeldt, chef för norska Luftforsvaret !$""–!$#%. Motzfeldt hade tidi-
gare besökt flygvapnet. Föredragningar hölls för Hans Neij (då överstelöjtnant vid 
F !, senare chef för flygstaben) om det norska luftförsvarets organisation, om sär-
skilda problem inom stridsledningstjänsten och om operativa ansvarsförhållanden. 
Man besökte Luftkommendörstaben Sydnorge (vars chef var generalmajor Bull), 
Air Operations Center (AOC) Holmenkollen, luftförsvarscentralen SOC Kongs-
vinger samt olika flygande förband.

Det gavs en detaljerad bild av det norska luftförsvarets uppbyggnad och funktion 
och man fick bland annat veta att räckvidden för luftvärnsroboten Nike Hercules, 
som var grupperad runt Oslo, var !(% kilometer. Mot mål med en hastighet av Mach 
%,$ räknade man med nedskjutning på sjuttio kilometers avstånd, vilket innebar 
nedskjutning över svenskt territorium. Detta ansågs vara absolut nödvändigt, efter-
som det fanns vissa begränsningar i robotsystemets verkansområde, vilket kunde or-
saka problem om man väntade med bekämpning tills den kunde göras över norskt 
område. Man diskuterade också de funderingar som fanns på norsk sida över om 
den svenska regeringen skulle kunna tolerera ”överflygningar om den kan få visshet 
om att de ej är riktade mot svenskt territorium eller svensk egendom”. Några över-
enskommelser i denna fråga redovisas emellertid inte i Neijs rapport.

Enligt vad som anges i rapporten gällde inga sekretessrestriktioner i samband 
med besöket, utöver information om vissa förhållanden som specifikt rörde NATO. 
”Synnerligen stor uppmärksamhet och älskvärdhet” visades av de norska värdarna 
och general Motzfeldt betonade för den svenske besökaren att man fortsättningsvis 
var villiga till ”ett samarbete med det svenska flygvapnet, som sträckte sig så långt 
Atlantpaktsavtalet över huvud taget gjorde det möjligt”. Han bad Neij att särskilt 
framföra detta till svenske flygvapenchefen Axel Ljungdahl. När det gällde allmän-

tern var inte ett integrerat stridsledningssystem motsvarande det svenska, utan ett
gemensamt förvarningssystem med begränsad stridsledningskapacitet. Att överfö-
ra radarbilder var vid den aktuella tiden varken operativt nödvändigt eller tekniskt
möjligt. Trots de relativt begränsade ambitionerna präglades utbyggnaden av sam-
bandssystemen inom NATO av stora tekniska problem. Digitala datalänkar för ut-
byte av luftbevakningsinformation började bli verklighet först under senare delen av
1960-talet och i början av 197o-talet. Mellan Storbritannien och kontinenten skedde
exempelvis allt informationsutbyte muntligt fram till våren 1974.44

Detta betyder att de tekniska begränsningar som fanns i sig inte utgjorde något
hinder för ett samarbete inom luftbevakningen mellan Sverige och Norge/NATO
— i liknande omfattning som man samarbetade mellan olika länder inom NATO.
Det betyder inte att systemen var integrerade, utan att det fanns en reell möjlighet
till samband mellan dem.

Studiebesök och utbyten
I maj 196o gjordes ett svenskt studiebesök i Norge på inbjudan av generalen Birger
Fredrik Motzfeldt, chef för norska Luftforsvaret 1955-1960. Motzfeldt hade tidi-
gare besökt flygvapnet. Föredragningar hölls för Hans Neij (då överstelöjtnant vid
F I, senare chef för flygstaben) om det norska luftförsvarets organisation, om sär-
skilda problem inom stridsledningstjänsten och om operativa ansvarsförhållanden.
Man besökte Luftkommendörstaben Sydnorge (vars chef var generalmajor Bull),
Air Operations Center (AOC) Holmenkollen, luftförsvarscentralen SOC Kongs-
vinger samt olika flygande förband.

Det gavs en detaljerad bild av det norska luftförsvarets uppbyggnad och funktion
och man fick bland annat veta att räckvidden för luftvärnsroboten Nike Hercules,
som var grupperad runt Oslo, var 120 kilometer. Mot mål med en hastighet av Mach
0,9 räknade man med nedskjutning på sjuttio kilometers avstånd, vilket innebar
nedskjutning över svenskt territorium. Detta ansågs vara absolut nödvändigt, efter-
som det fanns vissa begränsningar i robotsystemets verkansområde, vilket kunde or-
saka problem om man väntade med bekämpning tills den kunde göras över norskt
område. Man diskuterade också de funderingar som fanns på norsk sida över om
den svenska regeringen skulle kunna tolerera "överflygningar om den kan få visshet
om att de ej är riktade mot svenskt territorium eller svensk egendom". Några över-
enskommelser i denna fråga redovisas emellertid inte i Neijs rapport.

Enligt vad som anges i rapporten gällde inga sekretessrestriktioner i samband
med besöket, utöver information om vissa förhållanden som specifikt rörde NATO.
"Synnerligen stor uppmärksamhet och älskvärdhet" visades av de norska värdarna
och general Motzfeldt betonade för den svenske besökaren att man fortsättningsvis
var villiga till "ett samarbete med det svenska flygvapnet, som sträckte sig så långt
Atlantpaktsavtalet över huvud taget gjorde det möjligt". Han bad Neij att särskilt
framföra detta till svenske flygvapenchefen Axel Ljungdahl. När det gällde allmän-
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na förhållanden i det norska luftförsvaret sammanfattade Neij: ”I stort sett torde 
dock det svenska flygvapnet inte ha mycket att lära av de norska kollegorna, ehuru 
kontakter av detta slag otvivelaktigt ändå har stort värde för att vinna förståelse för 
varandras problem.”$"

Livlig utbytesverksamhet
I övrigt förekom ett mycket livligt utbyte med framför allt Storbritannien, men även 
med USA och andra NATO-länder. Det handlade både om svenska studiebesök och 
utländska besök vid flygvapnet, olika utbildningar i utlandet samt så kallad växel-
tjänstgöring. Det sistnämnda innebar att svensk flygvapenpersonal tjänstgjorde ex-
empelvis i Royal Air Force i Storbritannien och att RAF-personal sedan tjänstgjorde 
under motsvarande tid vid ett svenskt flygförband. Här ska endast ett par exempel 
på sådan växeltjänstgöring med just RAF tas upp.

Flight Lieutenant Alan Redshaw, RAF, anlände till F !% i april !&"# för växeltjänst-
göring vid flygvapnet, huvudsakligen som radarjaktstridsledare. Under den första 
månaden fick Redshaw sätta sig in i svenska förhållanden, flygvapnets, luftförsva-
rets och flottiljens organisation samt den dagliga tjänsten, varvid gällande bestäm-
melser för stridsledningstjänsten och Taktiska anvisningar för jaktförbanden (TAJ) 
studerades. Jaktterminologi på engelska utarbetades och skickades till F !% och F % 
och Redshaw höll också flera föredrag om ämnet för jaktstridsledare och flyg förare.

Därefter vidtog ett successivt utökat övningsprogram med Redshaw som radar-
jaktledare och svensk personal vid sidan. Han genomförde sammanlagt ungefär 
femtio övningar med trehundra kontakter och det visade sig att han förstod så 
mycket svenska att även svensk radiotrafik uppfattades och behandlades korrekt. 
Ganska tidigt ledde han taktiska övningar med starter från högsta beredskap, luft-
strid division mot division och så vidare. Redshaw fick delta i flera stora övningar, 
bland annat på Gotland, och även besöka andra ledningscentraler.

Gott samförstånd uppnåddes och Redshaw fick goda insikter i svenska förhål-
landen samtidigt som all berörd svensk personal fick god inblick i brittiska flyg-
vapnets förhållanden. Enligt svensk bedömning visade det sig också att de svenska 
radarjaktledarna kunde anses ha väl så hög standard som sin brittiska kollega och 
beträ'ande ledningstekniken hade inget väsentligt av värde för svenska förhållan-
den framkommit.$(

I april !&(! skulle en ny utbytesomgång organiseras och de önskemål om delta-
gande som framkom inom E ) ger en uppfattning om utbytets karaktär och om-
fattning. F % ville skicka en eller två divisionschefer för att studera flygtaktik, F & 
ville skicka en divisionschef för studium av utbildning och taktik på ett jaktrobot-
bestyckat dagjaktförband, F !* ville sända en o+cer till ett förband utrustat med 
jaktflygplan av typ Lightning, och F !) ville sända två o+cerare för att studera ut-
bildning och stridsledning inom allvädersjakt.$#

Vid svenske flygstabschefens besök i Storbritannien i september !&(! diskutera-

na förhållanden i det norska luftförsvaret sammanfattade Neij: "I stort sett torde
dock det svenska flygvapnet inte ha mycket att lära av de norska kollegorna, ehuru
kontakter av detta slag otvivelaktigt ändå har stort värde för att vinna förståelse för
varandras problem."45

Livlig utbytesverksamhet
I övrigt förekom ett mycket livligt utbyte med framför allt Storbritannien, men även
med USA och andra NATO-länder. Det handlade både om svenska studiebesök och
utländska besök vid flygvapnet, olika utbildningar i utlandet samt så kallad växel-
tjänstgöring. Det sistnämnda innebar att svensk flygvapenpersonal tjänstgjorde ex-
empelvis i Royal Air Force i Storbritannien och att RAF-personal sedan tjänstgjorde
under motsvarande tid vid ett svenskt flygförband. Här ska endast ett par exempel
på sådan växeltjänstgöring med just RAF tas upp.

Flight Lieutenant Alan Redshaw, RAF, anlände till F 13 i april 1957 för växeltjänst-
göring vid flygvapnet, huvudsakligen som radarjaktstridsledare. Under den första
månaden fick Redshaw sätta sig in i svenska förhållanden, flygvapnets, luftförsva-
rets och flottiljens organisation samt den dagliga tjänsten, varvid gällande bestäm-
melser för stridsledningstjänsten och Taktiska anvisningar för jaktförbanden (TAJ)
studerades. Jaktterminologi på engelska utarbetades och skickades till F 13 och F 3
och Redshaw höll också flera föredrag om ämnet för jaktstridsledare och flygförare.

Därefter vidtog ett successivt utökat övningsprogram med Redshaw som radar-
jaktledare och svensk personal vid sidan. Han genomförde sammanlagt ungefär
femtio övningar med trehundra kontakter och det visade sig att han förstod så
mycket svenska att även svensk radiotrafik uppfattades och behandlades korrekt.
Ganska tidigt ledde han taktiska övningar med starter från högsta beredskap, luft-
strid division mot division och så vidare. Redshaw fick delta i flera stora övningar,
bland annat på Gotland, och även besöka andra ledningscentraler.

Gott samförstånd uppnåddes och Redshaw fick goda insikter i svenska förhål-
landen samtidigt som all berörd svensk personal fick god inblick i brittiska flyg-
vapnets förhållanden. Enligt svensk bedömning visade det sig också att de svenska
radarjaktledarna kunde anses ha väl så hög standard som sin brittiska kollega och
beträffande ledningstekniken hade inget väsentligt av värde för svenska förhållan-
den framkommit.46

I april 1961 skulle en ny utbytesomgång organiseras och de önskemål om delta-
gande som framkom inom E 2 ger en uppfattning om utbytets karaktär och om-
fattning. F 3 ville skicka en eller två divisionschefer för att studera flygtaktik, F 9
ville skicka en divisionschef för studium av utbildning och taktik på ett jaktrobot-
bestyckat dagjaktförband, F io ville sända en officer till ett förband utrustat med
jaktflygplan av typ Lightning, och F 12 ville sända två officerare för att studera ut-
bildning och stridsledning inom allvädersjakt.47

Vid svenske flygstabschefens besök i Storbritannien i september 1961 diskutera-
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des möjligheterna att ordna ett byte med en division ur RAF och en division J $" 
ur flygvapnet, något som CFV ansåg vara angeläget. Nu gällde det alltså inte att 
bara skicka viss personal för tjänstgöring i ett NATO-land, utan att ett svenskt flyg-
förband skulle överföras till Storbritannien för att där öva tillsammans med RAF. 
Framställning i ärendet gjordes till Kungl. Maj:t den % februari !&'( och en o)-
ciell inbjudan från RAF att med en division om åtta flygplan besöka Storbritannien 
kom i maj månad. Divisionen sattes samman av en grupp ur F !$ och en grupp ur 
F !'.*# Tillstånd beviljades och besöket vid No %* Squadron i Coltishall varade mel-
lan den ! och den ' juni !&'!. En av de brittiska o)cerare som mindes det svenska 
Drakenbesöket berättade senare: ”+ey gave a superb low level, high speed flying 
exhibition, mainly between %*’s hangar and No * hangar!”*&

Otaliga Sverigebesök gjordes under kalla kriget av högt uppsatta företrädare för 
försvaret i bland annat Storbritannien och USA. Ett exempel på detta är den ameri-
kanske generalen Curtiss LeMays besök i oktober !&'(. !&*& hade han tillträtt tjäns-
ten som chef för det amerikanska flygvapnets strategiska flygkommando, Strategic 
Air Command (SAC), och !&'! blev han Chief of Sta,, det vill säga närmaste ame-
rikanska motsvarighet till flygvapenchef. Han tillskrevs senare uttrycket ”Vi borde 
bomba Vietnam tillbaka till stenåldern” och hade under hela sin karriär förordat 
massiva strategiska luftanfall som bästa krigföringsmetod. Under Cubakrisen kom 
han i konflikt med president John F. Kennedy och Robert McNamara när han ville 
bomba ramperna för de kärnvapenbärande robotar som Sovjetunionen höll på att 
placera på Cuba.

När Cubakrisen skärptes den !" oktober hade LeMays besök i Sverige just börjat. 
Samma dag fick USA fram spaningsbilder som visade att en robotbas byggdes på 
Cuba och LeMay blev tvungen att brådskande återvända hem till USA. Studiebe-
söket sköts först upp några dagar och ställdes sedan in, men den beskrivning som 
finns bevarad över vad som skulle ingå i den orientering som skulle hållas för LeMay 
ger en uppfattning om den öppenhet gentemot NATO som rådde inom flygvapnet. 
Bland de ämnen som skulle avhandlas fanns flygvapnets freds- och krigsorganisa-

Amerikansk general på Sverigebesök
Chefen för amerikanska flygvapnet, trestjärninge generalen Curtiss LeMay, kom på måndagen till Stockholm 
för ett tre dagars besök, varunder han bland annat skall titta på SAAB:s verkstäder i Linköping. LeMay hör till 
de tu!aste amerikanska generalerna från sista kriget.

Dagens Nyheter, 16 oktober 1962.

Den amerikanske flygvapenchefen, trestjärninge generalen Curtiss LeMay avbröt hastigt sitt besök i Sverige. 
Han flög på onsdagsmorgonen från Arlanda med sitt eget Boeing 707 tillbaka till Washington. […] På den 
amerikanska ambassaden känner man inte till anledningen till den brådstörtade hemresan. Man tror dock att 
det har något samband med toppmötet mellan Kennedy och Gromyko.

Svenska Dagbladet, 18 oktober 1962.

Amerikansk general på Sverigebesök
Chefen för amerikanska flygvapnet, trestjärninge generalen Curtiss LeMay, kom på måndagen till Stockholm
för ett tre dagars besök, varunder han bland annat skall titta på SAAB:s verkstäder i Linköping. LeMay hör till
de tuffaste amerikanska generalerna från sista kriget.

Dagens Nyheter, 16 oktober 1962.

Den amerikanske flygvapenchefen, trestjärninge generalen Curtiss LeMay avbröt hastigt sitt besök i Sverige.
Han flög på onsdagsmorgonen från Arlanda med sitt eget Boeing 707 tillbaka till Washington. L. .1 På den
amerikanska ambassaden känner man inte till anledningen till den brådstörtade hemresan. Man tror dock att
det har något samband med toppmötet mellan Kennedy och Gromyko.

Svenska Dagbladet, 18 oktober 1962.

des möjligheterna att ordna ett byte med en division ur RAF och en division J 35
ur flygvapnet, något som CFV ansåg vara angeläget. Nu gällde det alltså inte att
bara skicka viss personal för tjänstgöring i ett NATO-land, utan att ett svenskt flyg-
förband skulle överföras till Storbritannien för att där öva tillsammans med RAE
Framställning i ärendet gjordes till Kungl. Maj:t den 7 februari 1962 och en offi-
ciell inbjudan från RAF att med en division om åtta flygplan besöka Storbritannien
kom i maj månad. Divisionen sattes samman av en grupp ur F 13 och en grupp ur
F 16.48 Tillstånd beviljades och besöket vid No 74 Squadron i Coltishall varade mel-
lan den 1 och den 6 juni 1961. En av de brittiska officerare som mindes det svenska
Drakenbesöket berättade senare: "They gave a superb low level, high speed flying
exhibition, mainly between 74's hangar and No 4 hangar!"49

Otaliga Sverigebesök gjordes under kalla kriget av högt uppsatta företrädare för
försvaret i bland annat Storbritannien och USA. Ett exempel på detta är den ameri-
kanske generalen Curtiss LeMays besök i oktober '962. 1949 hade han tillträtt tjäns-
ten som chef för det amerikanska flygvapnets strategiska flygkommando, Strategic
Air Command (SAC), och 1961 blev han Chief of Staff, det vill säga närmaste ame-
rikanska motsvarighet till flygvapenchef. Han tillskrevs senare uttrycket "Vi borde
bomba Vietnam tillbaka till stenåldern" och hade under hela sin karriär förordat
massiva strategiska luftanfall som bästa krigföringsmetod. Under Cubakrisen kom
han i konflikt med president John F. Kennedy och Robert McNamara när han ville
bomba ramperna för de kärnvapenbärande robotar som Sovjetunionen höll på att
placera på Cuba.

När Cubakrisen skärptes den is oktober hade LeMays besök i Sverige just börjat.
Samma dag fick USA fram spaningsbilder som visade att en robotbas byggdes på
Cuba och LeMay blev tvungen att brådskande återvända hem till USA. Studiebe-
söket sköts först upp några dagar och ställdes sedan in, men den beskrivning som
finns bevarad över vad som skulle ingå i den orientering som skulle hållas för LeMay
ger en uppfattning om den öppenhet gentemot NATO som rådde inom flygvapnet.
Bland de ämnen som skulle avhandlas fanns flygvapnets freds- och krigsorganisa-
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tion, krigsbaser, beredskap i fred, Stril $% och jaktflygets kontaktlinjer. Dessutom 
skulle redogörelse lämnas över luftförsvarets e&ektivitet, sårbarhet och uthållighet.

LeMay flög hastigt hem till USA i eget flygplan på morgonen den !' oktober och 
med honom åkte överste Åke Mangård, en av de o(cerare som visste mest om Sve-
riges hemliga krigsplanläggning och om samarbetet med väst. Bakom beslutet att i 
detta läge sända Mangård till USA stod överbefälhavare Torsten Rapp, försvarsstabs-
chefen Carl Eric Almgren och försvarsminister Sven Andersson. Efter några dagars 
väntan kallades Mangård till Pentagon och han fortsatte sedan resan tillsammans 
med LeMay till Kalifornien. Senare besökte han luftförsvarscentralen NORAD i 
Colorado Springs och, enligt vissa uppgifter, Strategic Air Commands underjor-
diska högkvarter i Omaha."%

Krigsspel
Försvarshögskolans (FHS) krigsspel där högre civila och militära befattningshavare 
fick träna gemensamt beslutsfattande kan rimligtvis antas ge en någorlunda realis-
tisk bild av vilka beslut som skulle ha fattats i händelse av krig. Syftet med dessa spel 
var att deltagarna skulle förebereda sig för de befattningar de skulle ha i krig och de 
problem som då måste lösas, ofta under tidspress. Mikael Holmström beskriver i sin 
bok Den dolda alliansen. Sveriges hemliga NATO-förbindelser hur i krigsspel från åren 
!#")–!#$$ luftbevakningen i Sverige och Norge alltid ”kopplades ihop” vid krigsut-
brottet, alternativt när Sverige angreps, vilket var i enlighet med den planering för 
samband mellan länderna som alltså fanns. Det betyder att denna topphemliga pla-
nering var någorlunda känd, eller åtminstone var dess innehåll underförstått bland 
de makthavare som deltog i spelen.

NATO:s attack- och spaningsflyg kallades ofta in som förstärkning av det svenska 
flyget vid invasion över Bottenhavet riktad mot Norrlandskusten (perioden !#"$–
!#$*) och NATO-flyg baserades också på svenska baser (!#"$–!#'$). I ett spel !#'% 
fick NATO i samband med bekämpning av sovjetiskt flyg baserat i Finland flytta 
över en division F-!%+G Starfighter och en division RF-"A Freedom Fighter till Frö-
sön, två divisioner F-"A till Gunnarn och en division F-"A till Vidsel. Amerikanskt 
och norskt flyg fick vidare använda Frösön, Gunnarn, Vidsel och Kiruna som T-
baser och i samband med detta diskuterades hur de praktiska och tekniska problem 
som kunde uppstå skulle lösas."!

Frågan är dock hur realistiska dessa tankar om basering av NATO-flyg i Sverige 
egentligen var. När det gäller strategiskt bombflyg, som ibland har nämns, fanns 
i verkligheten varken startbanor av tillräcklig längd eller uppställningsplatser som 
skulle ha kunnat rymma flygplan av den storleken. Endast på de största civila flyg-
platserna fanns anordningar som skulle ha medgivit tillfällig basering av sådana flyg-
plan. De svenska krigsbaserna hade tvåtusen meter långa banor, med undantag för 
ett fåtal med , *%% meter långa banor där A *,A Lansen var baserad samt tre baser 
med något längre banor (se nedan). De amerikanska bombflygplan som var aktu-

tion, krigsbaser, beredskap i fred, Stril 6o och jaktflygets kontaktlinjer. Dessutom
skulle redogörelse lämnas över luftförsvarets effektivitet, sårbarhet och uthållighet.

LeMay flög hastigt hem till USA i eget flygplan på morgonen den 17 oktober och
med honom åkte överste Åke Mangård, en av de officerare som visste mest om Sve-
riges hemliga krigsplanläggning och om samarbetet med väst. Bakom beslutet att i
detta läge sända Mangård till USA stod överbefälhavare Torsten Rapp, försvarsstabs-
chefen Carl Eric Almgren och försvarsminister Sven Andersson. Efter några dagars
väntan kallades Mangård till Pentagon och han fortsatte sedan resan tillsammans
med LeMay till Kalifornien. Senare besökte han luftförsvarscentralen NORAD i
Colorado Springs och, enligt vissa uppgifter, Strategic Air Commands underjor-
diska högkvarter i Omaha.5°

Krigsspel
Försvarshögskolans (FHS) krigsspel där högre civila och militära befattningshavare
fick träna gemensamt beslutsfattande kan rimligtvis antas ge en någorlunda realis-
tisk bild av vilka beslut som skulle ha fattats i händelse av krig. Syftet med dessa spel
var att deltagarna skulle förebereda sig för de befattningar de skulle ha i krig och de
problem som då måste lösas, ofta under tidspress. Mikael Holmström beskriver i sin
bok Den dolda alliansen. Sveriges hemliga NATO förbindelser hur i krigsspel från åren
1958-1966 luftbevakningen i Sverige och Norge alltid "kopplades ihop" vid krigsut-
brottet, alternativt när Sverige angreps, vilket var i enlighet med den planering för
samband mellan länderna som alltså fanns. Det betyder att denna topphemliga pla-
nering var någorlunda känd, eller åtminstone var dess innehåll underförstått bland
de makthavare som deltog i spelen.

NATO:s attack- och spaningsflyg kallades ofta in som förstärkning av det svenska
flyget vid invasion över Bottenhavet riktad mot Norrlandskusten (perioden 1956-
1963) och NATO-flyg baserades också på svenska baser (1956-1976). I ett spel 1970
fick NATO i samband med bekämpning av sovjetiskt flyg baserat i Finland flytta
över en division F-Io4G Starfighter och en division RF-5A Freedom Fighter till Frö-
sön, två divisioner F-5A till Gunnarn och en division F-5A till Vidsel. Amerikanskt
och norskt flyg fick vidare använda Frösön, Gunnarn, Vidsel och Kiruna som T-
baser och i samband med detta diskuterades hur de praktiska och tekniska problem
som kunde uppstå skulle lösas.51

Frågan är dock hur realistiska dessa tankar om basering av NATO-flyg i Sverige
egentligen var. När det gäller strategiskt bombflyg, som ibland har nämns, fanns
i verkligheten varken startbanor av tillräcklig längd eller uppställningsplatser som
skulle ha kunnat rymma flygplan av den storleken. Endast på de största civila flyg-
platserna fanns anordningar som skulle ha medgivit tillfällig basering av sådana flyg-
plan. De svenska krigsbaserna hade tvåtusen meter långa banor, med undantag för
ett fåtal med 2 30o meter långa banor där A 32A Lansen var baserad samt tre baser
med något längre banor (se nedan). De amerikanska bombflygplan som var aktu-
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ella under !$%#-talet och i början av !$"#-talet – B-&', B-%( och B-%' – opererade 
från flygbaser med ) %##–& !## meter långa banor, vilket betyder att svenska startba-
nor var alldeles för korta för dessa flygplan. Sannolikt var även bärigheten för låg.%(

Mikael Holmström tar i sin bok upp den vid krig eller mobilisering planerade 
förlängningen av banorna på ett antal krigsbaser till intäkt för att detta skulle ha ett 
samband med basering av NATO-flyg. Han påstår också att banorna kunde för-
längas med stålplank och att de betongplattor som fanns för mindre banreparatio-
ner skulle ha kunnat användas för samma ändamål.%)

Vid det djupare studium av det svenska flygbassystemets utveckling som redo-
visades i Svenska flygbaser (FOKK-publikation nr !)) framkom inte någonting över 
huvud taget som skulle kunna stödja dessa påståenden. Dels var det så att man inom 
flygstaben i själva verket redan tidigt bedömde den planering som fanns för utbygg-
nad av baserna vid mobilisering eller krigsutbrott som orealistisk. Det stod klart att 
ett krig med kärnvapen endast skulle vara under en så kort tidsperiod att sådana åt-
gärder aldrig skulle hinna eller kunna slutföras. Man var klar över att de basresurser 
som fanns i fred var det man kunde räkna med att använda även i krig.

Jakt-, attack- och spaningsflyg skulle däremot mer eller mindre omgående ha 
kunnat baseras på svenska baser. Här var dock problemet ett annat. Enligt Holm-
ström skulle de svenska flygflottiljerna (fredsbaserna) i krig tömmas på flygplan som 
spreds ut till vägbaserna och därmed skulle dessa flygfält vara lediga för basering av 

Klargöring av stridsflygplan, här bland annat laddning av en J 35, kräver rätt utrustning och övad personal. 

Foto: SFF.

ella under 1950-talet och i början av 1960-talet — B-47, B-52 och B-57 — opererade
från flygbaser med 3 500-4 ioo meter långa banor, vilket betyder att svenska startba-
nor var alldeles för korta för dessa flygplan. Sannolikt var även bärigheten för låg."

Mikael Holmström tar i sin bok upp den vid krig eller mobilisering planerade
förlängningen av banorna på ett antal krigsbaser till intäkt för att detta skulle ha ett
samband med basering av NATO-flyg. Han påstår också att banorna kunde för-
längas med stålplank och att de betongplattor som fanns för mindre banreparatio-
ner skulle ha kunnat användas för samma ändamål."

Vid det djupare studium av det svenska flygbassystemets utveckling som redo-
visades i Svenska flygbaser (FOKK-publikation nr 13) framkom inte någonting över
huvud taget som skulle kunna stödja dessa påståenden. Dels var det så att man inom
flygstaben i själva verket redan tidigt bedömde den planering som fanns för utbygg-
nad av baserna vid mobilisering eller krigsutbrott som orealistisk. Det stod klart att
ett krig med kärnvapen endast skulle vara under en så kort tidsperiod att sådana åt-
gärder aldrig skulle hinna eller kunna slutföras. Man var klar över att de basresurser
som fanns i fred var det man kunde räkna med att använda även i krig.

Jakt-, attack- och spaningsflyg skulle däremot mer eller mindre omgående ha
kunnat baseras på svenska baser. Här var dock problemet ett annat. Enligt Holm-
ström skulle de svenska flygflottiljerna (fredsbaserna) i krig tömmas på flygplan som
spreds ut till vägbaserna och därmed skulle dessa flygfält vara lediga för basering av

Klargöring av stridsflygplan, här bland annat laddning av en 135, kräver rätt utrustning och övad personal.
Foto: SFF.
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NATO-flyg.#$ I själva verket var i princip alla flottiljflygfält också krigsbaser – många 
just för jaktflyget. Det fanns alltså inga ”lediga” baser, utan flygvapnet brottades i 
stället länge med brist på baser. Alla tillgängliga flygfält, inklusive de större civila 
flygplatserna och flottiljernas fredsbaser ingick i krigsorganisationen och utnyttjades 
för utgångsbasering av svenska förband. Ofta var fälten i själva verket ”dubbelbelag-
da” av flera divisioner. Ett av problemen var att det inte fanns klargörings- eller upp-
ställningsplatser ens för de svenska flygplan som skulle ha befunnit sig på baserna 
efter mobilisering. Det är alltså svårt att se hur den antagna baseringen av NATO-
flyg skulle ha kunnat ordnas, annat än i begränsad skala.

Neutralitetspolitikkommissionen hävdade i sin rapport (SOU !%%$:!!) att banor-
na på ett mindre antal flygbaser under !%#&- och !%"&-talen hade längder och bred-
der som ”i viss utsträckning överskred” de svenska behoven. Vad detta påstående 
grundas på redovisas inte, men av resonemanget framgår att flygvapnet enligt kom-
missionen inte behövde startbanor som var längre än ' (&& meter. De enda militära 
baser som !%"! hade längre banor än ' (&& meter var F ! Västerås (' #&& meter), F !! 
Nyköping (' #&& meter) och F !# Söderhamn (' ##& meter). På dessa baser använ-
des emellertid den av flygvapnets typer som behövde längst startbana, flygplan (' 
Lansen, och sannolikt kan lokal tillgång till lämpliga markområden för utvidgning 
av flottiljområdet förklara de tvåhundra meter längre bana som byggdes i dessa fall.

Kommissionen stödde sig på uttalanden (minnesbilder) av befattningshavare 
som inte hade insyn i flygbasfrågor och egentligen redovisas endast en uppgift som 
tyder på att möjligheterna för NATO-flyg att landa i Sverige undersöktes. I okto-
ber !%"& begärde nämligen flygstaben från London uppgifter om brittiska flygplan 
”för en undersökning angående NATO-transportflygplans möjligheter att begagna 
våra baser”. Sammanfattningsvis bedömde kommissionen att ”vissa åtgärder vidtogs 
under den aktuella tidsperioden för att möjliggöra start/landning i begränsad ut-
sträckning för tungt [sic!] västligt militärflyg på svenska flygbaser”. Tyvärr har denna 
slutsats tagits för sanning och den har senare upprepats i olika sammanhang, ofta i 
vidare tolkning, av både forskare och andra.##

Var basering av NATO-flyg i Sverige möjlig?
För att avgöra huruvida basering av NATO-flyg i Sverige hade varit möjlig under 
här undersökt tidsperiod måste både teknisk-praktiska och politiska aspekter tas 
med i bedömningen.

Teknisk-praktiska möjligheter:
- Ordinarie basering av ett flygförband (ofta omkring tio flygplan med tillhöran-

de markutrustning för tankning, motorstart, laddning etc., vapenbalkar, ammuni-
tion, robotar och annan beväpning, fordon, personal, med mera) krävde utspridda 
och kamouflerade hårdgjorda ytor med tillräcklig bärighet där flygplan och mate-
riel kunde ställas, samt utrymmen där flygande personal och markpersonal kunde 
vistas, men det sistnämnda hade möjligen kunnat ordnas med tält. Förutsatt att 

NATO-flyg.54 I själva verket vari princip alla flottiljflygfält också krigsbaser — många
just för jaktflyget. Det fanns alltså inga "lediga" baser, utan flygvapnet brottades i
stället länge med brist på baser. Alla tillgängliga flygfält, inklusive de större civila
flygplatserna och flottiljernas fredsbaser ingick i krigsorganisationen och utnyttjades
för utgångsbasering av svenska förband. Ofta var fälten i själva verket "dubbelbelag-
da" av flera divisioner. Ett av problemen var att det inte fanns klargörings- eller upp-
ställningsplatser ens för de svenska flygplan som skulle ha befunnit sig på baserna
efter mobilisering. Det är alltså svårt att se hur den antagna baseringen av NATO-
flyg skulle ha kunnat ordnas, annat än i begränsad skala.

Neutralitetspolitikkommissionen hävdade i sin rapport (SOU 1994:11) att banor-
na på ett mindre antal flygbaser under 1950- och 1960-talen hade längder och bred-
der som "i viss utsträckning överskred" de svenska behoven. Vad detta påstående
grundas på redovisas inte, men av resonemanget framgår att flygvapnet enligt kom-
missionen inte behövde startbanor som var längre än 2 300 meter. De enda militära
baser som 1961 hade längre banor än 2 300 meter var F 1 Västerås (2 500 meter), F II
Nyköping (2 500 meter) och F 15 Söderhamn (2 550 meter). På dessa baser använ-
des emellertid den av flygvapnets typer som behövde längst startbana, flygplan 32
Lansen, och sannolikt kan lokal tillgång till lämpliga markområden för utvidgning
av flottiljområdet förklara de tvåhundra meter längre bana som byggdes i dessa fall.

Kommissionen stödde sig på uttalanden (minnesbilder) av befattningshavare
som inte hade insyn i flygbasfrågor och egentligen redovisas endast en uppgift som
tyder på att möjligheterna för NATO-flyg att landa i Sverige undersöktes. I okto-
ber 196o begärde nämligen flygstaben från London uppgifter om brittiska flygplan
"for en undersökning angående NATO-transportflygplans möjligheter att begagna
våra baser". Sammanfattningsvis bedömde kommissionen att "vissa åtgärder vidtogs
under den aktuella tidsperioden för att möjliggöra start/landning i begränsad ut-
sträckning för tungt [sic!] västligt militärflyg på svenska flygbaser". Tyvärr har denna
slutsats tagits för sanning och den har senare upprepats i olika sammanhang, ofta i
vidare tolkning, av både forskare och andra."

Var basering av NATO-flyg i Sverige möjlig?
För att avgöra huruvida basering av NATO-flyg i Sverige hade varit möjlig under
här undersökt tidsperiod måste både teknisk-praktiska och politiska aspekter tas
med i bedömningen.

Teknisk-praktiska möjligheter:
- Ordinarie basering av ett flygförband (ofta omkring tio flygplan med tillhöran-

de markutrustning för tankning, motorstart, laddning etc., vapenbalkar, ammuni-
tion, robotar och annan beväpning, fordon, personal, med mera) krävde utspridda
och kamouflerade hårdgjorda ytor med tillräcklig bärighet där flygplan och mate-
riel kunde ställas, samt utrymmen där flygande personal och markpersonal kunde
vistas, men det sistnämnda hade möjligen kunnat ordnas med tält. Förutsatt att
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samma utrustning kunde användas både för NATO-flygplan och svenska flygplan 
bortföll en del av ovanstående krav vid tillfällig basering (mellanlandning för tank-
ning och laddning).

- Större flygplan såsom strategiska bombplan hade inte kunnat baseras i Sverige, 
dels på grund av bristande standard på start- och landningsbanorna, dels på grund 
av avsaknad av klargöringsplatser för flygplanen. Start med fullastade flygplan kräv-
de lång bana, men tomma flygplan på hemväg från uppdrag över Sovjetunionen 
hade möjligen kunnat nödlanda eller mellanlanda för tankning på baser i Sverige – 
likaväl som på baser i andra länder.

- Mindre flygplan såsom jakt- och attackplan hade sannolikt kunnat baseras i 
Sverige, men fram till mitten av !$"%-talet fanns knappast några utrymmen lediga 
på baserna, där flygplanen hade kunnat ställas upp och klargöras för nya uppdrag. 
I ett skede där det svenska flygvapnet decimerats skulle läget möjligen ha varit ett 
annat – förutsatt att inte bassystemet förstörts i samma (eller större) utsträckning, 
vilket är det troliga. Eftersom antalet svenska förband minskade kraftigt !$"&–!$"', 
ökade i detta skede sannolikt möjligheterna att i begränsad omfattning basera ut-
ländskt flyg i Sverige.

- För att kunna fungera i praktiken borde möjligheten att basera exempelvis jakt-
flyg från NATO i Sverige ha planerats i förväg. Anmärkningsvärt nog lyser NATO 
helt med sin frånvaro i krigsplanläggningen för flygvapnet. Detta gäller även de 
eventuella åtgärder NATO skulle kunna tänkas ha vidtagit utan basering i Sverige.

Politiska möjligheter:
- Här är fältet öppet för spekulationer. Hittills har ingen (Neutralitetspolitik-

kommissionen, Säkerhetspolitiska utredningen, Dalsjö, Holmström, etc.) hittat 
några dokument som visar att det funnits någon som helst planering för motta-
gande eller basering av NATO-flyg på svenska baser. Det enda som återfunnits är 
handlingar från krigsspel där basering av NATO-flyg förutsätts vara möjligt. Så vitt 
bekant är det som sker i dessa spel emellertid inte baserat på något underlag som 
visar att de åtgärder angående basering som där görs verkligen skulle ha varit ge-
nomförbara i verkligheten. Inom ramen för föreliggande undersökning har inga 
handlingar hittats som på något sätt antyder att man planerat för basering i Sverige 
av utländskt jaktflyg.

Sammanfattningsvis kan hävdas att det mot slutet av !$"%-talet utrymmesmäs-
sigt fanns en möjlighet att basera jakt- eller attackflyg från NATO i Sverige och 
denna möjlighet ingick som förutsättning eller som en del av händelseförloppet i 
krigsspel. Några konkreta bevis för att man på någon nivå planerade för hur denna 
möjlighet skulle utnyttjas i praktiken har dock inte återfunnits.

Svenorda
I början av !$(%-talet inleddes ett militärt flygsäkerhetssamarbete mellan Danmark, 
Norge och Sverige. Syftet var att förbättra säkerheten vid flygningar över omgivan-

samma utrustning kunde användas både för NATO-flygplan och svenska flygplan
bortföll en del av ovanstående krav vid tillfällig basering (mellanlandning för tank-
ning och laddning).

- Större flygplan såsom strategiska bombplan hade inte kunnat baseras i Sverige,
dels på grund av bristande standard på start- och landningsbanorna, dels på grund
av avsaknad av klargöringsplatser för flygplanen. Start med fullastade flygplan kräv-
de lång bana, men tomma flygplan på hemväg från uppdrag över Sovjetunionen
hade möjligen kunnat nödlanda eller mellanlanda för tankning på baser i Sverige —
likaväl som på baser i andra länder.

- Mindre flygplan såsom jakt- och attackplan hade sannolikt kunnat baseras i
Sverige, men fram till mitten av 1960-talet fanns knappast några utrymmen lediga
på baserna, där flygplanen hade kunnat ställas upp och klargöras för nya uppdrag.
I ett skede där det svenska flygvapnet decimerats skulle läget möjligen ha varit ett
annat — förutsatt att inte bassystemet förstörts i samma (eller större) utsträckning,
vilket är det troliga. Eftersom antalet svenska förband minskade kraftigt 1967-1968,
ökade i detta skede sannolikt möjligheterna att i begränsad omfattning basera ut-
ländskt flyg i Sverige.

- För att kunna fungera i praktiken borde möjligheten att basera exempelvis jakt-
flyg från NATO i Sverige ha planerats i förväg. Anmärkningsvärt nog lyser NATO
helt med sin frånvaro i krigsplanläggningen för flygvapnet. Detta gäller även de
eventuella åtgärder NATO skulle kunna tänkas ha vidtagit utan basering i Sverige.

Politiska möjligheter:
- Här är fältet öppet för spekulationer. Hittills har ingen (Neutralitetspolitik-

kommissionen, Säkerhetspolitiska utredningen, Dalsjö, Holmström, etc.) hittat
några dokument som visar att det funnits någon som helst planering för motta-
gande eller basering av NATO-flyg på svenska baser. Det enda som återfunnits är
handlingar från krigsspel där basering av NATO-flyg förutsätts vara möjligt. Så vitt
bekant är det som sker i dessa spel emellertid inte baserat på något underlag som
visar att de åtgärder angående basering som där görs verkligen skulle ha varit ge-
nomförbara i verkligheten. Inom ramen för föreliggande undersökning har inga
handlingar hittats som på något sätt antyder att man planerat för basering i Sverige
av utländskt jaktflyg.

Sammanfattningsvis kan hävdas att det mot slutet av 1960-talet utrymmesmäs-
sigt fanns en möjlighet att basera jakt- eller attackflyg från NATO i Sverige och
denna möjlighet ingick som förutsättning eller som en del av händelseförloppet i
krigsspel. Några konkreta bevis för att man på någon nivå planerade för hur denna
möjlighet skulle utnyttjas i praktiken har dock inte återfunnits.

Svenorda
I början av 1950-talet inleddes ett militärt flygsäkerhetssamarbete mellan Danmark,
Norge och Sverige. Syftet var att förbättra säkerheten vid flygningar över omgivan-
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de hav och över landgränsområdet mellan Sverige och Norge. Bakgrunden var att 
incidenter föranledda av hastiga väderomslag hade inträ$at och att dåtida flygplan 
hade kort räckvidd och därmed små bränslemarginaler. Genom samarbetet skulle 
ett flygplan i nöd kunna landa på närmaste flygbas i ett grannland i stället för att 
gå mot en mer avlägsen bas i det egna landet och förfarandet i sådana situationer 
skulle vara förberett och övat.

Samarbetet ansågs vara känsligt och hölls till en början hemligt. För att undvika 
misstankar om att det fanns dolda syften med verksamheten gjordes den öppen år 
!%"&. Någon gemensam överenskommelse mellan Sverige och de två NATO-län-
derna hade inte trä$ats, utan i stället gjordes överenskommelser bilateralt och li-
kalydande bestämmelser gavs ut i de tre länderna. Samarbetet kom att benämnas 
Svenorda (Sverige, Norge och Danmark).

Inom ramen för samarbetet kunde militära flygplan övervakas i luften, navige-
ringshjälp och väderinformation vid behov ges och i fall av nöd kunde landning i 
annat land ske. Bestämmelserna förutsatte också övningar i nödlandning, men till-
stånd för sådana övningar krävdes i förväg. Antalet landningar var begränsat till '( 
svenska per år i vardera Danmark och Norge, och vice versa. Högst två stridsflygplan 
samt erforderligt transportflyg med markpersonal och utrustning fick landa vid var-

Ordergivning till bli-
vande jaktflygare på 
F 20 i Uppsala. Svens-
ka besättningar fick 
genom Svenorda-
samarbetet i begrän-
sad utsträckning  
träna (nöd-)landning 
på främmande baser 
i Danmark och Norge. 
Foto: SFF.

de hav och över landgränsområdet mellan Sverige och Norge. Bakgrunden var att
incidenter föranledda av hastiga väderomslag hade inträffat och att dåtida flygplan
hade kort räckvidd och därmed små bränslemarginaler. Genom samarbetet skulle
ett flygplan i nöd kunna landa på närmaste flygbas i ett grannland i stället för att
gå mot en mer avlägsen bas i det egna landet och förfarandet i sådana situationer
skulle vara förberett och övat.

Samarbetet ansågs vara känsligt och hölls till en början hemligt. För att undvika
misstankar om att det fanns dolda syften med verksamheten gjordes den öppen år
1960. Någon gemensam överenskommelse mellan Sverige och de två NATO-län-
derna hade inte träffats, utan i stället gjordes överenskommelser bilateralt och li-
kalydande bestämmelser gavs ut i de tre länderna. Samarbetet kom att benämnas
Svenorda (Sverige, Norge och Danmark).

Inom ramen för samarbetet kunde militära flygplan övervakas i luften, navige-
ringshjälp och väderinformation vid behov ges och i fall av nöd kunde landning i
annat land ske. Bestämmelserna förutsatte också övningar i nödlandning, men till-
stånd för sådana övningar krävdes i förväg. Antalet landningar var begränsat till 24
svenska per år i vardera Danmark och Norge, och vice versa. Högst två stridsflygplan
samt erforderligt transportflyg med markpersonal och utrustning fick landa vid var-

Ordergivning till bli-
vande jaktflygare på
F 20 i Uppsala. Svens-
ka besättningar fick
genom Svenorda-
samarbetet i begrän-
sad utsträckning
träna (nöd-)landning
på främmande baser
i Danmark och Norge.
Foto: SFF
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je tillfälle. Övningslandningarna skulle dessutom vara separata flygningar och några 
andra övningar eller uppdrag fick inte utföras samtidigt.

Genom samarbetet fick svenska piloter kännedom om NATO:s rutiner och eng-
elsk terminologi lärdes in. Med hänsyn till de begränsningar som fanns fick dock 
inte alla piloter möjlighet att övningsnödlanda i grannländerna och verkliga nöd-
landningar genomfördes endast vid några få tillfällen.$"

Så beskrivs Svenordasamarbetet i den o%ciella utredningen Fred och säkerhet. 
Svensk säkerhetspolitik !"#"–!"$" (SOU &''&:!'(). Här finns alltså inget stöd för 
det som i olika sammanhang och vid upprepade tillfällen har hävdats, nämligen att 
Svenorda i själva verket var en del i förberedelserna för ett svenskt samarbete med 
NATO i krig. Det kan därför vara av intresse att se vilken bild som framträder när 
aktuella svenska Svenordahandlingar från !)$'- och !)"'-talen granskas samt att 
undersöka om bilden stämmer överens med SOU-betänkandets beskrivning.

Vad planeringen syftade till
Redan i mars !)$* diskuterades tillstånd för svenska flygplan att landa i Bodø och 
Bardufoss i Norge och för norska flygplan att landa på F &! Luleå och Kiruna, och 
den & november !)$* hade utarbetats en Plan för förbättring av den militära flygsä-
kerheten i Skagerack- och Kattegattområdet. Den lämnades av försvarsstaben till CFV 
den !" januari !)$#. Chefen för &. flygeskadern och norske flygkommendören träf-
fades först personligen innan planen sattes i verket och bland annat uppgifter om 
den radiolänkförbindelse som skulle användas var hemligstämplade. I övrigt var 
planen öppen.

Syftet med planen var att militärflygplan i Skagerack och Kattegattområdet 
snabbt och säkert skulle kunna erhålla sin position eller en kurs till sin bas. I ett 
första skede skulle endast prov utföras, sedan skulle en preliminär plan främst för 
nödsituationer träda i kraft och till sist en plan som medgav ”hjälp i såväl allmänt 
navigatoriskt hänseende som i nödsituationer”. Proven genomfördes !)$# och ra-
diolänkförbindelse upprättades mellan F ) och luftförsvarscentralen SOC/Ø i Oslo.

Den !+ juni !)$# lämnade försvarsstaben en Utvidgad plan för förbättring av den 
militära flygsäkerheten i Skandinavien till CFV, där även Trøndelag och mellersta 
Norrland samt Nordnorge och norra Norrland ingick. Inom ramen för Svenorda 
skedde då och då personliga sammanträ,anden och exempelvis fick i november !)$( 
de norska överstarna Kaldager och Widerberg tillstånd att besöka de svenska luftför-
svarscentralerna ÖN * och W &. Mot slutet av !)$'-talet verkar emellertid Svenorda-
verksamheten ha gått i stå och det fanns behov av ett förnyat avtal. De problem som 
fanns gällde främst sambandsfrågorna.$+

I januari !)"' hade utarbetats nya detaljbestämmelser och en flygvapenorder ut-
gavs i februari. Militära flygplan skulle övervakas under flygning över internationella 
vattenområden med stor flygtrafik, de skulle kunna få navigeringshjälp och väder-

je tillfälle. Övningslandningarna skulle dessutom vara separata flygningar och några
andra övningar eller uppdrag fick inte utföras samtidigt.

Genom samarbetet fick svenska piloter kännedom om NATO:s rutiner och eng-
elsk terminologi lärdes in. Med hänsyn till de begränsningar som fanns fick dock
inte alla piloter möjlighet att övningsnödlanda i grannländerna och verkliga nöd-
landningar genomfördes endast vid några få tillfällen.56

Så beskrivs Svenordasamarbetet i den officiella utredningen Fred och säkerhet.
Svensk säkerhetspolitik 1969-1989 (SOU 2002:108). Här finns alltså inget stöd för
det som i olika sammanhang och vid upprepade tillfällen har hävdats, nämligen att
Svenorda i själva verket var en del i förberedelserna för ett svenskt samarbete med
NATO i krig. Det kan därför vara av intresse att se vilken bild som framträder när
aktuella svenska Svenordahandlingar från 1950- och 1960-talen granskas samt att
undersöka om bilden stämmer överens med SOU-betänkandets beskrivning.

Vad planeringen syftade till
Redan i mars 1953 diskuterades tillstånd för svenska flygplan att landa i Bodo och
Bardufoss i Norge och för norska flygplan att landa på F 21 Luleå och Kiruna, och
den 2 november 1953 hade utarbetats en Plan för förbättring av den militära flygsä-
kerheten i Skagerack- och Kattegattområdet. Den lämnades av försvarsstaben till CFV
den i6 januari 1954. Chefen för 2. flygeskadern och norske flygkommendören träf-
fades först personligen innan planen sattes i verket och bland annat uppgifter om
den radiolänkförbindelse som skulle användas var hemligstämplade. I övrigt var
planen öppen.

Syftet med planen var att militärflygplan i Skagerack och Kattegattområdet
snabbt och säkert skulle kunna erhålla sin position eller en kurs till sin bas. I ett
första skede skulle endast prov utföras, sedan skulle en preliminär plan främst för
nödsituationer träda i kraft och till sist en plan som medgav "hjälp i såväl allmänt
navigatoriskt hänseende som i nödsituationer". Proven genomfördes 1954 och ra-
diolänkförbindelse upprättades mellan F 9 och luftförsvarscentralen SOC/0 i Oslo.

Den 17 juni 1954 lämnade försvarsstaben en Utvidgad plan för förbättring av den
militära flygsäkerheten i Skandinavien till CFV, där även Trondelag och mellersta
Norrland samt Nordnorge och norra Norrland ingick. Inom ramen för Svenorda
skedde då och då personliga sammanträffanden och exempelvis fick i november 1958
de norska överstarna Kaldager och Widerberg tillstånd att besöka de svenska luftför-
svarscentralerna ÖN 3 och W 2. Mot slutet av 1950-talet verkar emellertid Svenorda-
verksamheten ha gått i stå och det fanns behov av ett förnyat avtal. De problem som
fanns gällde främst sambandsfrå'gorna.57

I januari 1960 hade utarbetats nya detaljbestämmelser och en flygvapenorder ut-
gavs i februari. Militära flygplan skulle övervakas under flygning över internationella
vattenområden med stor flygtrafik, de skulle kunna få navigeringshjälp och väder-
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rapporter och i fall av nöd kunna nödlanda på lämpligast belägna flygbas. Samband 
mellan markorgan i respektive länder skulle upprätthållas per telefon, $ärrskrift, te-
lex och radio. Radio fick dock användas först efter tillstånd från försvarsstaben i varje 
enskilt fall. I luften skulle engelska användas som samtalsspråk, men trafik mellan 
samverkande organ på marken skulle ske på landets språk. Om i något fall språksvå-
righeter förelåg ”fick engelska tillgripas”.

I begränsad omfattning fick övningar i räddningstjänst och nödlandning på ut-
sedda flygplatser ske, men nödlandningsövningar skulle i första hand utföras av 
förbandschefer och utbildningso%cerare. Täta personliga kontakter bedömdes vara 
nödvändiga för samarbetet. Deltagande svenska markorgan var pejlstationer på F &, 
F ', F (, F !), F !&, F !#, F *! och Kiruna. De flygbaser som fick utnyttjas av danska 
och norska flygplan var Kallinge, Ljungbyhed, Ängelholm, Halmstad, Göteborg, 
Såtenäs, Frösön, Kallax och Kiruna. De danska baser som fick användas var Ålborg, 
Tirstrup/Århus, Karup och Værløse, och de norska baser som ingick i Svenorda var 
Rygge, Gardermoen, Torp, Kjevik, Bodø, Bardufoss, Ørland och Lista.

Kompletterande lokala bestämmelser utarbetades i samarbete mellan berörda che-
fer i Sverige, Norge och Danmark och konfirmerades genom personliga samman-
trä+anden. Stor gästfrihet utövades vid denna typ av möten och svensk personal fick 
tillfälle att se olika luftförsvarsanläggningar i grannländerna.#,

Svenordaflygningarnas karaktär
Under !("& genomfördes totalt *' Svenordaflygningar, varav femton var svenska 
flygningar till Norge. Av *# planerade norska flygningar till Sverige hade endast sex 
genomförts och samma mönster upprepades !("#. Av totalt *- genomförda flygning-
ar var då ungefär hälften svenska flygningar till Norge och av de arton norska flyg-
ningar som skulle ha gått till svenska flygbaser genomfördes endast fyra. Under dessa 
två år genomfördes sammanlagt endast sjutton besök av danska och norska NATO-
flygplan i Sverige, medan -- svenska flygningar till grannländerna genomfördes.#(

För flygvapnet fanns ett Årsprogram för övningsnödlandningar till Norge, vilket för 
!("# upptog *& flygningar. Vid flygning i övre Norrland skulle de förband som övade 
där om möjligt genomföra en övningsnödlandning i Norge under första veckan av 
baseringsperioden. Flygningarna genomfördes alltid med två flygplan och oftast ett 
följeflygplan (Sk !", Sk #) eller ett transportflygplan). Exempelvis gjordes i april !("# 
en flygning från F & Frösön till Ørland i Trøndelag med två J *(F och en Sk !". För 
varje enskild flygning begärdes tillstånd hos Utrikesdepartementet och hos Försva-
rets kommandoexpedition. De arton flygningar som norska flygvapnet planerat för 
!("# skulle ha utförts med F-,"K eller F-!)& från Bodø till F *! Kallax, från Rygge 
till F ( Säve med F-,"F och RF-,&F, från Sola till F ( Säve med T--- och från Ør-
land till F & Frösön med F-,"F.")

Av undersökt material framgår inget som tyder på att Svenorda ingick som en del 

rapporter och i fall av nöd kunna nödlanda på lämpligast belägna flygbas. Samband
mellan markorgan i respektive länder skulle upprätthållas per telefon, fjärrskrift, te-
lex och radio. Radio fick dock användas först efter tillstånd från försvarsstaben i varje
enskilt fall. I luften skulle engelska användas som samtalsspråk, men trafik mellan
samverkande organ på marken skulle ske på landets språk. Om i något fall språksvå-
righeter förelåg "fick engelska tillgripas".

I begränsad omfattning fick övningar i räddningstjänst och nödlandning på ut-
sedda flygplatser ske, men nödlandningsövningar skulle i första hand utföras av
förbandschefer och utbildningsofficerare. Täta personliga kontakter bedömdes vara
nödvändiga för samarbetet. Deltagande svenska markorgan var pejlstationer på F 4,
F 7, F 9, F jo, F 14, F 15, F 21 och Kiruna. De flygbaser som fick utnyttjas av danska
och norska flygplan var Kallinge, Ljungbyhed, Ängelholm, Halmstad, Göteborg,
Såtenäs, Frösön, Kallax och Kiruna. De danska baser som fick användas var Ålborg,
Tirstrup/Århus, Karup och Vxdose, och de norska baser som ingick i Svenorda var
Rygge, Gardermoen, Torp, Kjevik, Bodo, Bardufoss, Orland och Lista.

Kompletterande lokala bestämmelser utarbetades i samarbete mellan berörda che-
fer i Sverige, Norge och Danmark och konfirmerades genom personliga samman-
träffanden. Stor gästfrihet utövades vid denna typ av möten och svensk personal fick
tillfälle att se olika luftförsvarsanläggningar i grannländerna.58

Svenordaflygningarnas karaktär
Under 1964 genomfördes totalt 27 Svenordaflygningar, varav femton var svenska
flygningar till Norge. Av 25 planerade norska flygningar till Sverige hade endast sex
genomförts och samma mönster upprepades 1965. Av totalt 23 genomförda flygning-
ar var då ungefär hälften svenska flygningar till Norge och av de arton norska flyg-
ningar som skulle ha gått till svenska flygbaser genomfördes endast fyra. Under dessa
två år genomfördes sammanlagt endast sjutton besök av danska och norska NATO-
flygplan i Sverige, medan 33 svenska flygningar till grannländerna genomfördes.59

För flygvapnet fanns ett Årsprogram för övningsnödlandningar till Norge, vilket för
1965 upptog 24 flygningar. Vid flygning i övre Norrland skulle de förband som övade
där om möjligt genomföra en övningsnödlandning i Norge under första veckan av
baseringsperioden. Flygningarna genomfördes alltid med två flygplan och oftast ett
följeflygplan (Sk 16, Sk 5o eller ett transportflygplan). Exempelvis gjordes i april 1965
en flygning från F 4 Frösön till Orland i Trondelag med två J 29F och en Sk 16. För
varje enskild flygning begärdes tillstånd hos Utrikesdepartementet och hos Försva-
rets kommandoexpedition. De arton flygningar som norska flygvapnet planerat för
1965 skulle ha utförts med F-86K eller F-1o4 från Bodo till F 21 Kallax, från Rygge
till F 9 Säve med F-86F och RF-84F, från Sola till F 9 Säve med T-33 och från Or-
land till F 4 Frösön med F-86F."

Av undersökt material framgår inget som tyder på att Svenorda ingick som en del
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av det luftförsvarssamarbete som skulle ha trätt i kraft vid ett krigsutbrott. Däremot 
kan hävdas att verksamheten – precis som besök, utbildningar och utbyte i övrigt 
– skapade en förtrogenhet hos personalen med grannlandets verksamhet, organisa-
tion och utrustning. I samband med den regeringsföredragning som hölls i novem-
ber !#$# om det strängt hemliga samarbetet inom luftbevakningen framhölls också 
särskilt att flygsäkerhetssamarbetet i fredstid, det vill säga Svenorda, inte hade något 
samband med dessa förberedelser."!

Robert Dalsjö har i Life-line lost skrivit om Svenorda, delvis baserat på vad Neu-
tralitetspolitikkommissionen kom fram till !##%. Han antar att arrangemanget an-
vändes för att legitimera förberedelser för NATO-samarbete, men för inte fram 
några egentliga bevis för att så var fallet. Han påstår exempelvis att försvarsminis-
ter Sven Andersson skulle ha hjälpt den företrädare för flygstaben som höll ovan 
nämnda regeringsföredragning !#$#, Carl-Gustaf Simmons, att ”sätta samman en 
föredragning som presenterade Svenorda som ett sätt att rädda liv, och förberedde 
lämpliga frågor och svar” (författarens översättning). Han menar också att när över-
befälhavare Bengt Gustafsson längre fram berättade att han trodde att Svenorda en-
dast handlade om flygsäkerhet så hade ”den en gång perfekta täckmanteln på detta 
sätt […] blivit verklighet” (författarens översättning)."&

Eftersom de övriga, alla politiskt mer känsliga, samarbetsplaner som fanns redo-
visades i samband med regeringsföredragningen inställer sig frågan om vad vinsten 
skulle ha varit med att framställa Svenorda som nödlandningsövningar, om nu ar-
rangemanget hade varit en del av nämnda samarbete. Av ovan redovisade uppgif-
ter om de flygningar som verkligen genomfördes åren !#"%–!#"$ att döma verkar 
det dansk-norska intresset för flygningar till Sverige ha varit mycket mindre än det 
svenska behovet av att landa i Danmark och Norge. Om flygningarna hade syftat 
till att förbereda basering av NATO-flyg i Sverige borde rimligen förhållandet ha 
varit det omvända. Att Svenordaverksamheten, som Säkerhetspolitiska utredningen 
påstår, först skulle ha varit hemlig för att !#"' bli öppen motsägs vidare av !#$% års 
plan för Svenorda – som var öppen med undantag för vissa tekniska detaljuppgifter.

Avtalet utnyttjades nästan aldrig för sitt egentliga ändamål och verkliga nödland-
ningar i Danmark och Norge var mycket sällsynta."( Incidentberedskapen skedde 
nästan helt och hållet över Östersjön och där genomfördes också en stor del av öv-
ningsverksamheten. Endast en liten andel av flygvapnets flygningar skedde nära 
gränsområdet till Norge och på västkusten fanns endast en flygflottilj, efter !#") 
ingen alls. Själva vetskapen om att de möjligheter som Svenorda erbjöd fanns be-
tydde dock sannolikt att flygövningar kunde genomföras på ett säkrare sätt bland 
annat i *ällvärlden.

Vad höga befattningshavare eller enskilda flygvapenpiloter i dag tror att Svenorda 
var utgör svaga bevis för vad de som gjorde upp planerna och fattade besluten för 
upp till sextio år sedan hade för intentioner. Faktum, även när det gäller Svenorda, 
är att antaganden om dolda, bakomliggande syften framförts och återupprepats, 

av det luftförsvarssamarbete som skulle ha trätt i kraft vid ett krigsutbrott. Däremot
kan hävdas att verksamheten — precis som besök, utbildningar och utbyte i övrigt
— skapade en förtrogenhet hos personalen med grannlandets verksamhet, organisa-
tion och utrustning. I samband med den regeringsföredragning som hölls i novem-
ber 1959 om det strängt hemliga samarbetet inom luftbevakningen framhölls också
särskilt att flygsäkerhetssamarbetet i fredstid, det vill säga Svenorda, inte hade något
samband med dessa förberedelser.6'

Robert Dalsjö har i Life-line lost skrivit om Svenorda, delvis baserat på vad Neu-
tralitetspolitikkommissionen kom fram till 1994. Han antar att arrangemanget an-
vändes för att legitimera förberedelser för NATO-samarbete, men för inte fram
några egentliga bevis för att så var fallet. Han påstår exempelvis att försvarsminis-
ter Sven Andersson skulle ha hjälpt den företrädare för flygstaben som höll ovan
nämnda regeringsföredragning 1959, Carl-Gustaf Simmons, att "sätta samman en
föredragning som presenterade Svenorda som ett sätt att rädda liv, och förberedde
lämpliga frågor och svar" (författarens översättning). Han menar också att när över-
befälhavare Bengt Gustafsson längre fram berättade att han trodde att Svenorda en-
dast handlade om flygsäkerhet så hade "den en gång perfekta täckmanteln på detta
sätt [...] blivit verklighet" (författarens översättning)."

Eftersom de övriga, alla politiskt mer känsliga, samarbetsplaner som fanns redo-
visades i samband med regeringsföredragningen inställer sig frågan om vad vinsten
skulle ha varit med att framställa Svenorda som nödlandningsövningar, om nu ar-
rangemanget hade varit en del av nämnda samarbete. Av ovan redovisade uppgif-
ter om de flygningar som verkligen genomfördes åren 1964-1965 att döma verkar
det dansk-norska intresset för flygningar till Sverige ha varit mycket mindre än det
svenska behovet av att landa i Danmark och Norge. Om flygningarna hade syftat
till att förbereda basering av NATO-flyg i Sverige borde rimligen förhållandet ha
varit det omvända. Att Svenordaverksamheten, som Säkerhetspolitiska utredningen
påstår, först skulle ha varit hemlig för att 1960 bli öppen motsägs vidare av 1954 års
plan för Svenorda — som var öppen med undantag för vissa tekniska detaljuppgifter.

Avtalet utnyttjades nästan aldrig för sitt egentliga ändamål och verkliga nödland-
ningar i Danmark och Norge var mycket sällsynta.63 Incidentberedskapen skedde
nästan helt och hållet över Östersjön och där genomfördes också en stor del av öv-
ningsverksamheten. Endast en liten andel av flygvapnets flygningar skedde nära
gränsområdet till Norge och på västkusten fanns endast en flygflottilj, efter 1968
ingen alls. Själva vetskapen om att de möjligheter som Svenorda erbjöd fanns be-
tydde dock sannolikt att flygövningar kunde genomföras på ett säkrare sätt bland
annat i fjällvärlden.

Vad höga befattningshavare eller enskilda flygvapenpiloter i dag tror att Svenorda
var utgör svaga bevis för vad de som gjorde upp planerna och fattade besluten för
upp till sextio år sedan hade för intentioner. Faktum, även när det gäller Svenorda,
är att antaganden om dolda, bakomliggande syften framförts och återupprepats,
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utan att några konkreta bevis som stödjer antagandena har framförts. Också här 
hamnar diskussionen i ett läge där det som påstås om dolt samarbete i och för sig 
skulle kunna vara möjligt, men underlaget för att dra en sådan slutsats är så svagt att 
man hamnar i spekulationer i stället för att beskriva historiska fakta. 

! Hübbert, sid. $$–$%, ""–"&, #!, #', #(–&).
* Sammanställning av uppgifter från Wing Commander Wykeham-Barnes… CE $ till CFV, !&.!.'*. FS(H), 

Organisationsavd., E, vol. !).
$ Flygvapnets krigsorganisation budgetåret !("(/#). CFV till ÖB, %.%.!("&. FS(H), Centralexp., F I, vol. !)".
% Hübbert, sid. !'!–!'$, !"), !(&–*)$, *!&–***, **#, *$#. För vidare studier av Stril ') hänvisas till Hübbert, John, 

Stril !". Stridslednings- och luftbevakningssystem modell !". I Gribbe, Johan, Stril #". Teknik, vetenskap och svensk 
säkerhetspolitik under det kalla kriget beskrivs bakgrunden till och anska+ningen av Stril ").

' Hübbert, sid. !'%–!'".
" Irrtropp, sid. $# f.
# Den allmänna beskrivningen grundas på Lc I, sid. !"–*#, Irrtropp, sid. !!–*! samt beträ+ande luftvärnet på 

Landahl, sid. '#*–'#&.
& Flygvapenorder AH nr ! (Incidentberedskap), !*.#."'. FS(H), Centralexp., B III, vol. !.
( Gribbe, sid. !!*–!!%.
!) Gribbe, sid. "!–"*.
!! Underrättelser från flygledningen, !('#, nr !, sid. (–!), *$.
!* Utredning, Fst, Sekt IV, !&.!!."). FS(H), Centralexp., E I, vol. !)*.
!$ PM betr FFD sammanträde den " april !('(. KFF/System till CSP, etc., %.%.'(. FF(H), Centralexp., F I, 

vol. *)%.

Inget har framkommit som tyder på att de så kallade Svenordaflygningarna ingick som en del av det luft-
försvarssamarbete med NATO-länderna Danmark och Norge som skulle ha trätt i kraft vid ett krigsutbrott.  
En rote danska F-84G Thunderjet. Foto: SMB-arkiv.

Inget har framkommit som tyder på att de så kallade Svenordaflygningarna ingick som en del av det luft-
försvarssamarbete med NATO-länderna Danmark och Norge som skulle ha trätt i kraft vid ett krigsutbrott.
En rote danska F-84GThunderjet. Foto: SMB-arkiv.

utan att några konkreta bevis som stödjer antagandena har framförts. Också här
hamnar diskussionen i ett läge där det som påstås om dolt samarbete i och för sig
skulle kunna vara möjligt, men underlaget för att dra en sådan slutsats är så svagt att
man hamnar i spekulationer i stället för att beskriva historiska fakta.
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Stril 5o. Stridslednings- och luftbevakningssystem modell 5o. I Gribbe, Johan, Stril 6o. Teknik, vetenskap och svensk
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5 Hiibbert, sid. 154-156.
6 Irrtropp, sid. 37 F.
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Landahl, sid. 572-578.
8 Flygvapenorder AH nr 1 (Incidentberedskap), 12.7.65. FS(H), Centralexp., B III, vol. 1.
9 Gribbe, sid. 112-114.
10 Gribbe, sid. 61-62.

Underrättelser från flygledningen, 1957, nr 1, sid. 9-10, 23.
12 Utredning, Fst, Sekt IV, 18.11.60. FS(H), Centralexp., E I, vol. 102.
13 PM betr FFD sammanträde den 6 april 1959. KFF/System till CSP, etc., 44-59. FF(H), Centralexp., F I,

vol. 204.
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Beredskap i fred och krig

Sveriges militärgeografiska läge mellan NATO och Warszawapakten medförde att 
vi under många år hade mycket livlig militär flygaktivitet i nära anslutning till vårt 
territorium. Flygplan från många olika stater flög över Östersjön och antalet flyg-
plansrörelser var stort. Warszawapaktens flygningar gällde främst övnings- och ut-
bildningsverksamhet med enskilda flygplan och förband av olika typer och ofta 
genomfördes stora tillämpningsövningar med insats av många flygplan. NATO:s 
övningsverksamhet gällde jakt-, attack- och spaningsövningar, ofta i närheten av 
västkusten och Skåne.

En annan typ av flygningar utgjordes av olika former av spaningsverksamhet, 
främst signalspaning, och där stod NATO för den absolut övervägande delen av 
flygningarna. Signalspaningen utfördes på medelhög och hög höjd, medan ytöver-
vakande spaning och fotospaning utfördes på låg höjd – främst i södra och syd östra 
Östersjön.

I de fall en kränkning kunde konstateras rapporterades den till överbefälhavaren 
som i sin tur rapporterade till Utrikesdepartementet. Därefter gjordes normalt ett 
diplomatiskt påtalande till det aktuella landets ambassad i Stockholm.!

Incidentberedskapen upprättas
Tidigt !$%& hade röster höjts för att en även i fred organiserad luftbevakning med 
hjälp av radar borde ordnas, framför allt som en beredskapshöjande åtgärd. Luft-
bevakningens mobiliseringstid var ett till två dygn (för vissa radartroppar tre dygn) 
och jaktstridsledningens och jaktförbandens mobiliseringstid var tre dygn. Luftbe-
vakningen krävde dessutom tio till 'orton dagars inkörning innan den fungerade 
fullt ut, vilket regelmässigt visade sig vid övningar. Orsaken var bland annat att or-
ganisationen länge befann sig i en period av kontinuerlig utbyggnad och moderni-
sering. Luftbevakningens långa startsträcka vid mobilisering gjorde att luftförsvarets 
e(ektivitet kunde ifrågasättas och därför behövdes åtgärder som höjde beredskapen 
redan i fred.

I mars !$%& tillsattes en utredning och resultatet redovisades efter knappt en må-
nad. Man hade då kommit fram till att ett minimikrav borde vara att luftbevak-
ningen, främst radarstationerna, hade samma mobiliserings- och inkörningstid som 
jaktförbanden. Av ekonomiska skäl kunde en ständig radarövervakning inte åstad-
kommas, men möjligheterna skulle öka kraftigt när fem radarstationer av typ PS-
!)/F (Marconi $)#) tillkom !$%*. Dessa stationer hade över &%# kilometers räckvidd 
och god höjdtäckning, vilket betydde att de kunde bevaka stora områden utan om-
fattande personella insatser.
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Beredskap i fred och krig

Sveriges militärgeografiska läge mellan NATO och Warszawapakten medförde att
vi under många år hade mycket livlig militär flygaktivitet i nära anslutning till vårt
territorium. Flygplan från många olika stater flög över Östersjön och antalet flyg-
plansrörelser var stort. Warszawapaktens flygningar gällde främst övnings- och ut-
bildningsverksamhet med enskilda flygplan och förband av olika typer och ofta
genomfördes stora tillämpningsövningar med insats av många flygplan. NATO:s
övningsverksamhet gällde jakt-, attack- och spaningsövningar, ofta i närheten av
västkusten och Skåne.

En annan typ av flygningar utgjordes av olika former av spaningsverksamhet,
främst signalspaning, och där stod NATO för den absolut övervägande delen av
flygningarna. Signalspaningen utfördes på medelhög och hög höjd, medan ytöver-
vakande spaning och fotospaning utfördes på låg höjd — främst i södra och sydöstra
Östersjön.

I de fall en kränkning kunde konstateras rapporterades den till överbefälhavaren
som i sin tur rapporterade till Utrikesdepartementet. Därefter gjordes normalt ett
diplomatiskt påtalande till det aktuella landets ambassad i Stockholm.1

Incidentberedskapen upprättas
Tidigt 1952 hade röster höjts för att en även i fred organiserad luftbevakning med
hjälp av radar borde ordnas, framför allt som en beredskapshöjande åtgärd. Luft-
bevakningens mobiliseringstid var ett till två dygn (för vissa radartroppar tre dygn)
och jaktstridsledningens och jaktförbandens mobiliseringstid var tre dygn. Luftbe-
vakningen krävde dessutom tio till fjorton dagars inkörning innan den fungerade
fullt ut, vilket regelmässigt visade sig vid övningar. Orsaken var bland annat att or-
ganisationen länge befann sig i en period av kontinuerlig utbyggnad och moderni-
sering. Luftbevakningens långa startsträcka vid mobilisering gjorde att luftförsvarets
effektivitet kunde ifrågasättas och därför behövdes åtgärder som höjde beredskapen
redan i fred.

I mars 1952 tillsattes en utredning och resultatet redovisades efter knappt en må-
nad. Man hade då kommit fram till att ett minimikrav borde vara att luftbevak-
ningen, främst radarstationerna, hade samma mobiliserings-. och inkörningstid som
jaktförbanden. Av ekonomiska skäl kunde en ständig radarövervakning inte åstad-
kommas, men möjligheterna skulle öka kraftigt när fem radarstationer av typ PS-
16/F (Marconi 96o) tillkom 1954. Dessa stationer hade över 250 kilometers räckvidd
och god höjdtäckning, vilket betydde att de kunde bevaka stora områden utan om-
fattande personella insatser.
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Nedskjutningen av det svenska signalspaningsplanet av typ Tp "# (”DC-$:an”) 
och en Tp %" Catalina den !$ och !& juni !#'( aktualiserade behovet av radaröver-
vakning av Östersjön och redan den !" juni fattades ett beslut om organisation av 
viss fredsluftbevakning med radar. Överbefälhavaren utfärdade motsvarande order 
följande dag och i slutet av månaden beviljade riksdagen extra medel till verksam-
heten. Att märka är att dessförinnan hade det svenska luftrummet inte övervakats 
annat är tillfälligtvis i samband med övningar, och då endast lokalt.

Under täcknamnet ”Övning Valfisken” ordnades radarövervakning från Uppsa-
la, Tullinge, Bråvalla, Kalmar, Ronneby, Korsö, Bungenäs och Hoburgen med rap-
portering till luftförsvarscentralen lfc O ( Tullinge. Regeringen reglerade därefter 
luftbevakningens och jaktflygets beredskap och tilldelade medel för sex månader 
i taget. I januari !#'$ bestämdes att från och med mars samma år skulle incident-
beredskapen (fredsluftbevakning och jaktberedskap) benämnas ”Valfisken”. Den 
skulle upprätthållas med radarstationer i Uppsala, Tullinge, Bråvalla, Kalmar, Ron-
neby och på Gotland under #& timmar per vecka. Övrig tid kunde Centrala flyg-

Incident
Händelse eller iakttagelse som avviker från normalt mönster eller av annat skäl tilldrar sig uppmärksamhet 
och som kan föranleda insats av vår incidentberedskap och bör föranleda rapport.

Kränkning
Då främmande militär personal, örlogsfartyg eller militärt luftfartyg bereder sig tillträde till svenskt territo-
rium i strid mot tillträdesbestämmelserna.

Den första incidentberedskapen (fredsluftbevakning och jaktberedskap) upprättades 1952 under täck-
namnet ”Valfisken” och från mitten av 1950-talet deltog J 34 Hawker Hunter i denna verksamhet. Foto: SFF.

Den första incidentberedskapen (fredsluftbevakning och jaktberedskap) upprättades 1952 under täck-
namnet "Valfisken"och från mitten av 1950-talet deltog 134 Hawker Hunter i denna verksamhet. Foto: SEE

Nedskjutningen av det svenska signalspaningsplanet av typ Tp 79 ("DC-3:an")
och en Tp 47 Catalina den 13 och 16 juni 1952 aktualiserade behovet av radaröver-
vakning av Östersjön och redan den 17 juni fattades ett beslut om organisation av
viss fredsluftbevakning med radar. Överbefälhavaren utfärdade motsvarande order
följande dag och i slutet av månaden beviljade riksdagen extra medel till verksam-
heten. Att märka är att dessförinnan hade det svenska luftrummet inte övervakats
annat är tillfälligtvis i samband med övningar, och då endast lokalt.

Under täcknamnet "Övning Valfisken" ordnades radarövervakning från Uppsa-
la, Tullinge, Bråvalla, Kalmar, Ronneby, Korsö, Bungenäs och Hoburgen med rap-
portering till luftförsvarscentralen lfc 0 2 Tullinge. Regeringen reglerade därefter
luftbevakningens och jaktflygets beredskap och tilldelade medel för sex månader
i taget. I januari 1953 bestämdes att från och med mars samma år skulle incident-
beredskapen (fredsluftbevakning och jaktberedskap) benämnas "Valfisken". Den
skulle upprätthållas med radarstationer i Uppsala, Tullinge, Bråvalla, Kalmar, Ron-
neby och på Gotland under 96 timmar per vecka. Övrig tid kunde Centrala flyg-

Incident
Händelse eller iakttagelse som avviker från normalt mönster eller av annat skäl tilldrar sig uppmärksamhet
och som kan föranleda insats av vår incidentberedskap och bör föranleda rapport.

Kränkning
Då främmande militär personal, örlogsfartyg eller militärt luftfartyg bereder sig tillträde till svenskt territo-
rium i strid mot tillträdesbestämmelserna.
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ledningen (Cefyl) beordra flygplan i luften eller på marken att identifiera upptäckta 
främmande flygföretag. Från januari !$%% organiserades incidentberedskap även i 
övre Norrland med radarstationer i Luleå, Byske och Gunnarn, vilka rapporterade 
till lfc ÖN & i Boden. Denna verksamhet pågick i genomsnitt '# timmar per vecka 
och kallades ”Lappfisken”.#

Amerikanska signalspaningsflygningar över Östersjön föranmäldes normalt av 
amerikanske flygattachén i Stockholm och sannolikt var förfaringssättet liknande 
för brittiska signalspaningsflygningar. !$%& skedde detta till tre namngivna svens-
ka o(cerare, kapten Hellström, major Löfgren och kommendör Henning, som 
i sin tur orienterade flygvapnet och Försvarsväsendets radioanstalt (FRA). Gösta 
Hellström var chef för flygdetaljen vid försvarsstabens underrättelseavdelning, Stig 
Löfgren tillhörde försvarsstabens utrikesavdelning och blev senare svensk försvars-
attaché i Washington, och Holger Henning var chef för försvarsstabens sektion # 
(Inrikesavdelningen). Den inom flygstaben som skulle orienteras var major Åke 
Mangård, som var chef för Operationsavdelningen och som även i övrigt hade hand 
om en stor del av flygvapnets och försvarets kontakter med USA. De föranmälda 
flygningarna redovisades på så kallade A- och B-listor (amerikanska respektive brit-
tiska flygningar), vilka delgavs aktuella luftförsvarscentraler.

Enligt en PM som upprättades i december !$%& skulle flygvapnet inte vidta någ-
ra åtgärder mot sådana av NATO-länder föranmälda flygningar. Skulle ett ameri-
kanskt flygplan behöva nödlanda på en svensk militär flygbas skulle flottiljchefen 
rapportera till CFV och orientera polismyndigheten, men pressen skulle inte med-
delas. När FRA orienterades om NATO-flygningar skulle särskilda koder använ-
das, exempelvis ”Salut” (södra Östersjön) eller ”Nybom” (norra Östersjön), samt 
tidpunkt.&

Falsklarm
Ibland kom indikationer på att sovjetiskt flyg var inne på svenskt område utan att 
det upptäcktes. FRA rapporterade exempelvis i juni !$'$ att man genom avlyssning 
av den sovjetiska luftbevakningsrapporteringen hade konstaterat flygningar som 
även berörde svenskt område. Man var emellertid osäker på om det handlade om 
verkliga flygningar eller om det rörde sig om fingerad rapportering i övningssyfte. 
Två av dessa företag gick från Pärnu respektive Riga till Gotlands sydspets och två 
gick till Fårösundsområdet.'

Kombinerat med rädslan för ett tredje världskrig, den traditionella svenska bilden 
av ett fientligt och hotfullt Ryssland och händelserna i omvärlden, fick den allmän-
na spionskräcken i samhället sin motsvarighet även i luften. I bland annat Aftonbla-
det återgavs den !) februari !$%* uppgifter med rubriken ”Ryskt flyg över Skåne”. 
I detta fall var det rök utan eld och efter att ha utrett saken skrevs i försvarsstabens 
rapport: ”Slutkommentar: Panikunge. En tidnings bristande måttfullhet sprider oro 
bland enklare själar – och även andra!”%

ledningen (Cefyl) beordra flygplan i luften eller på marken att identifiera upptäckta
främmande flygföretag. Från januari 1955 organiserades incidentberedskap även i
övre Norrland med radarstationer i Luleå, Byske och Gunnarn, vilka rapporterade
till lfc ÖN 3 i Boden. Denna verksamhet pågick i genomsnitt 42. timmar per vecka
och kallades "Lappfisken".2

Amerikanska signalspaningsflygningar över Östersjön föranmäldes normalt av
amerikanske flygattachén i Stockholm och sannolikt var förfaringssättet liknande
för brittiska signalspaningsflygningar. 1953 skedde detta till tre namngivna svens-
ka officerare, kapten Hellström, major Löfgren och kommendör Henning, som
i sin tur orienterade flygvapnet och Försvarsväsendets radioanstalt (FRA). Gösta
Hellström var chef för flygdetaljen vid försvarsstabens underrättelseavdelning, Stig
Löfgren tillhörde försvarsstabens utrikesavdelning och blev senare svensk försvars-
attache i Washington, och Holger Henning var chef för försvarsstabens sektion 2.
(Inrikesavdelningen). Den inom flygstaben som skulle orienteras var major Åke
Mangård, som var chef för Operationsavdelningen och som även i övrigt hade hand
om en stor del av flygvapnets och försvarets kontakter med USA. De föranmälda
flygningarna redovisades på så kallade A- och B-listor (amerikanska respektive brit-
tiska flygningar), vilka delgavs aktuella luftförsvarscentraler.

Enligt en PM som upprättades i december 1953 skulle flygvapnet inte vidta någ-
ra åtgärder mot sådana av NATO-länder föranmälda flygningar. Skulle ett ameri-
kanskt flygplan behöva nödlanda på en svensk militär flygbas skulle flottiljchefen
rapportera till CFV och orientera polismyndigheten, men pressen skulle inte med-
delas. När FRA orienterades om NATO-flygningar skulle särskilda koder använ-
das, exempelvis "Salut" (södra Östersjön) eller "Nybom" (norra Östersjön), samt
tidpunkt.;

Falsklarm
Ibland kom indikationer på att sovjetiskt flyg var inne på svenskt område utan att
det upptäcktes. FRA rapporterade exempelvis i juni 1949 att man genom avlyssning
av den sovjetiska luftbevakningsrapporteringen hade konstaterat flygningar som
även berörde svenskt område. Man var emellertid osäker på om det handlade om
verkliga flygningar eller om det rörde sig om fingerad rapportering i övningssyfte.
Två av dessa företag gick från Pärnu respektive Riga till Gotlands sydspets och två
gick till Få'rösundsområdet.4

Kombinerat med rädslan för ett tredje världskrig, den traditionella svenska bilden
av ett fientligt och hotfullt Ryssland och händelserna i omvärlden, fick den allmän-
na spionskräcken i samhället sin motsvarighet även i luften. I bland annat Afionbla-
det återgavs den 16 februari 195o uppgifter med rubriken "Ryskt flyg över Skåne".
I detta fall var det rök utan eld och efter att ha utrett saken skrevs i försvarsstabens
rapport: "Slutkommentar: Panikunge. En tidnings bristande måttfullhet sprider oro
bland enklare själar — och även andrar3
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Trafikledare Andersson på F !$ rapporterade den % maj !&$' per telefon till Cefyl 
att en flygförare Ångman under en flygning med J (! tidigare samma dag observe-
rat ett tvåmotorigt flygplan av okänd typ trettio kilometer sydväst om Söderhamn. 
Han ansåg att det kunde röra sig om en sovjetisk Jak-). Furir Ångman ringde senare 
på dagen till Cefyl och berättade att han under förmiddagen med korpral Persson 
som rotetvåa hade genomfört anfallsövningar på triangelbana F !$–Östanbo–Gäv-
le–Svartnäs–F !$. Vädret hade varit klart med femtio kilometers sikt.

Ångman och Persson hade efter avslutade övningar kommit in mot F !$ på *'' 
meters höjd och därvid sett ett flygplan på cirka sexhundra meters avstånd. De 
passerade snett bakom det andra flygplanet och uppskattade dess hastighet till #$' 
km/h. Det hade mörkt grå färg, saknade nationalitetsbeteckningar och liknade Jak-
), men Ångman tvivlade själv på att det var denna typ på grund av att det var större 
och hade högre hastighet än Jak-). Han hade först trott att det var en DC-# men såg 
sedan att det inte kunde vara denna typ. Eftersom det antagligen var ett utländskt 
flygplan han hade sett rapporterade han iakttagelsen omedelbart efter landning. 
Trafikledningen vid Bromma meddelade att inget civilt flygplan hade varit i dessa 
trakter vid tidpunkten i fråga, men fortsatt undersökning vid flottiljerna, Kartver-
ket, Nordisk Aerotjänst, Svensk Flygtjänst och flygplatsvakten vid Moheds flygfält 
visade snart att det handlade om ett av Kartverkets flygplan, en Focke-Wulf Fw $* 
Weihe.

Samtidigt som de båda svenska flygarna såg ”ryska” flygplan hände saker på oli-
ka håll i världen, även över Östersjön, som gjorde att temperaturen i det pågående 
kalla kriget mellan öst och väst steg några grader. Den ) mars !&$' hade en ameri-

En rote J 29 från F 16 Uppsala. Beredskapsjakten opererade normalt alltid i rote under dagtid. I mörker sattes 
beredskapsflygplan in enskilt. Foto: SFF.

En rote J 29 från F 16 Uppsala. Beredskapsjakten opererade normalt alltid i rote under dagtid. I mörker sattes
beredskapsflygplan in enskilt. Foto: SFE

Trafikledare Andersson på F 15 rapporterade den 4 maj 1950 per telefon till Cefyl
att en flygförare Ångman under en flygning med J 21 tidigare samma dag observe-
rat ett tvåmotorigt flygplan av okänd typ trettio kilometer sydväst om Söderhamn.
Han ansåg att det kunde röra sig om en sovjetisk Jak-6. Furir Ångman ringde senare
på dagen till Cefyl och berättade att han under förmiddagen med korpral Persson
som rotetvåa hade genomfört anfallsövningar på triangelbana F i5—Östanbo—Gäv-
le—Svartnäs—F 15. Vädret hade varit klart med femtio kilometers sikt.

Ångman och Persson hade efter avslutade övningar kommit in mot F 15 på 800
meters höjd och därvid sett ett flygplan på cirka sexhundra meters avstånd. De
passerade snett bakom det andra flygplanet och uppskattade dess hastighet till 35o
km/h. Det hade mörkt grå färg, saknade nationalitetsbeteckningar och liknade Jak-
6, men Ångman tvivlade själv på att det var denna typ på grund av att det var större
och hade högre hastighet än Jak-6. Han hade först trott att det var en DC-3 men såg
sedan att det inte kunde vara denna typ. Eftersom det antagligen var ett utländskt
flygplan han hade sett rapporterade han iakttagelsen omedelbart efter landning.
Trafikledningen vid Bromma meddelade att inget civilt flygplan hade varit i dessa
trakter vid tidpunkten i fråga, men fortsatt undersökning vid flottiljerna, Kartver-
ket, Nordisk Aerotjänst, Svensk Flygtjänst och flygplatsvakten vid Moheds flygfält
visade snart att det handlade om ett av Kartverkets flygplan, en Focke-Wulf Fw 58
Weihe.

Samtidigt som de båda svenska flygarna såg "ryska" flygplan hände saker på oli-
ka håll i världen, även över Östersjön, som gjorde att temperaturen i det pågående
kalla kriget mellan öst och väst steg några grader. Den 6 mars 195o hade en amed-
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kansk Boeing RB-!" från Wiesbaden i Västtyskland uppvaktats närgånget av sov-
jetiska jaktflygplan $% kilometer utanför Liepaja. Ungefär en månad senare, den & 
april, sköt sovjetiska jaktflygplan ned en PB#Y-% Privateer på nästan samma ställe. 
Det förra flygplanet tillhörde US Air Force och det senare US Navy, men båda var 
ute på signalspaningsuppdrag. Svenska FRA kunde i samband med nedskjutningen 
bättra på sitt pluskonto i det ständigt pågående bytet av ”äpplen mot päron” i un-
derrättelsesamarbetet med väst. Man hade nämligen avlyssnat den sovjetiska luft-
bevakningen och kunde i största hemlighet bland annat meddela amerikanerna att 
flygplanet hade skjutits ned på en uttrycklig order från land.'

De olika incidenterna och nedskjutningarna medförde ett uppehåll i den ame-
rikanska signalspaningsverksamheten över Östersjön som varade mellan april !()* 
och januari !()%. Därefter satte US Air Force och US Navy åter igång med flyg-
ningar över Östersjön längs det som kallade ”Route Extra” och natten mellan den %$ 
och %# januari !()% genomförde ett amerikanskt signalspaningsplan av typ P#M-!Q 
Mercator den första flygningen efter uppehållet. Start och landning skedde i Wies-
baden i Västtyskland och flygningen berörde av allt att döma även Sverige.

Efter att ha nått till en punkt i höjd med Dagö vände Mercatorplanet söderut 
längs Östersjöns mittlinje. Där fick man kontakt i mörkret med vad som bedöm-
des vara sovjetiska jaktplan och detta gjorde att man satte kurs västerut mot Sve-
rige. Plötsligt passerade raketer under det amerikanska flygplanet och när piloten 
uppfattade att flygplanet var utsatt för ett anfall gjordes en snabb nedgång till (** 
meters höjd. Hela vägen mot svenska kusten sågs utloppsflammor från motorernas 
avgasrör på flygplan och när man befann sig fem kilometer från Ölands södra del 
”sågs ett flygplan passera i ljuset från svenska kusten”. Även vid passage av Ölands 
södra udde uppfattades ljusstrimmor från jaktraketer. Det amerikanska flygplanet 
fortsatte sedan mot sydväst förbi Skåne och tillbaka till Wiesbaden.

Man kunde efter analys konstatera att det sovjetiska luftförsvaret hade aktive-
rats och de signaler som uppfångats ansågs indikera bland annat sovjetisk radar av 
typ RUS-% och brittisktillverkad eldledningsradar som levererats till Sovjetunionen 
under andra världskriget, samt möjligen luftburen sovjetisk spaningsradar. De sist-
nämnda signalerna kunde även komma från fartygsburen radar. En signal antogs 
kunna komma från luftburen siktesradar liknande SCR-"%* och den härrörde möj-
ligen från ett svenskt J $*-plan i luften norr om Stockholm. (J $* var utrustad med 
radar av typ SCR-"%*B.) Man antog att de anfallande sovjetiska flygplanen var av 
typ Lavotjkin La-( eller La-!!."

Det är inte känt om svenska J $*-plan verkligen befann sig i luften vid tillfäl-
let, men så vitt bekant uppmärksammades inte denna händelse i Sverige – trots att 
främmande flygplan passerade nära eller över svenskt territorium och att stridshand-
lingar möjligen utspelade sig över Öland. Någon radarövervakning av territoriet 
fanns som sagt ännu inte och endast om allmänheten hade lagt märke till händelsen 
skulle den ha kommit till myndigheternas kännedom.

kansk Boeing RB-i7 från Wiesbaden i Västtyskland uppvaktats närgånget av sov-
jetiska jaktflygplan 32. kilometer utanför Liepaja. Ungefär en månad senare, den 8
april, sköt sovjetiska jaktflygplan ned en PB4Y-2 Privateer på nästan samma ställe.
Det förra flygplanet tillhörde US Air Force och det senare US Navy, men båda var
ute på signalspaningsuppdrag. Svenska FRA kunde i samband med nedskjutningen
bättra på sitt pluskonto i det ständigt pågående bytet av "äpplen mot päron" i un-
derrättelsesamarbetet med väst. Man hade nämligen avlyssnat den sovjetiska luft-
bevakningen och kunde i största hemlighet bland annat meddela amerikanerna att
flygplanet hade skjutits ned på en uttrycklig order från land.'

De olika incidenterna och nedskjutningarna medförde ett uppehåll i den ame-
rikanska signalspaningsverksamheten över Östersjön som varade mellan april 195o
och januari 1952. Därefter satte US Air Force och US Navy åter igång med flyg-
ningar över Östersjön längs det som kallade "Route Extra" och natten mellan den 23
och 24 januari 1952. genomförde ett amerikanskt signalspaningsplan av typ P4M-IQ
Mercator den första flygningen efter uppehållet. Start och landning skedde i Wies-
baden i Västtyskland och flygningen berörde av allt att döma även Sverige.

Efter att ha nått till en punkt i höjd med Dagö vände Mercatorplanet söderut
längs Östersjöns mittlinje. Där fick man kontakt i mörkret med vad som bedöm-
des vara sovjetiska jaktplan och detta gjorde att man satte kurs västerut mot Sve-
rige. Plötsligt passerade raketer under det amerikanska flygplanet och när piloten
uppfattade att flygplanet var utsatt för ett anfall gjordes en snabb nedgång till 900
meters höjd. Hela vägen mot svenska kusten sågs utloppsflammor från motorernas
avgasrör på flygplan och när man befann sig fem kilometer från Ölands södra del
"sågs ett flygplan passera i ljuset från svenska kusten". Även vid passage av Ölands
södra udde uppfattades ljusstrimmor från jaktraketer. Det amerikanska flygplanet
fortsatte sedan mot sydväst förbi Skåne och tillbaka till Wiesbaden.

Man kunde efter analys konstatera att det sovjetiska luftförsvaret hade aktive-
rats och de signaler som uppfangats ansågs indikera bland annat sovjetisk radar av
typ RUS-2 och brittisktillverkad eldledningsradar som levererats till Sovjetunionen
under andra världskriget, samt möjligen luftburen sovjetisk spaningsradar. De sist-
nämnda signalerna kunde även komma från fartygsburen radar. En signal antogs
kunna komma från luftburen siktesradar liknande SCR-72o och den härrörde möj-
ligen från ett svenskt J 3o-plan i luften norr om Stockholm. (J 3o var utrustad med
radar av typ SCR-72oB.) Man antog att de anfallande sovjetiska flygplanen var av
typ Lavotjkin La-9 eller La-11.7

Det är inte känt om svenska J 3o-plan verkligen befann sig i luften vid tillfäl-
let, men så vitt bekant uppmärksammades inte denna händelse i Sverige — trots att
främmande flygplan passerade nära eller över svenskt territorium och att stridshand-
lingar möjligen utspelade sig över Öland. Någon radarövervakning av territoriet
fanns som sagt ännu inte och endast om allmänheten hade lagt märke till händelsen
skulle den ha kommit till myndigheternas kännedom.
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Främmande flyg över Sverige
Den !" april !$#% hördes klockan !$:#& ett jetflygplan närma sig Halmstad på låg 
höjd söderifrån. Tre kilometer öster om staden svängde flygplanet ut mot havet igen 
och försvann västerut. Strax efter klockan %& samma dag passerade ett flermotorigt 
jetflygplan, eller möjligen flera enmotoriga, Ängelholm. Efter förfrågan i Danmark 

Incidentrapport, december 1952
Klockan 19.40 den 18 december 1952 rapporterade Bromma radar till Cefyl ”egendomliga ekon” sö-

der Stockholm. Ekona voro i det närmaste stationära. Cefyl anhöll om skärpt uppmärksamhet, uppföljning 
om möjligt och kontroll av radarstationen (en provstation). Bromma radar tager normalt icke mål över cirka 
3 000 m höjd. O 2 hade enligt ”Valfisken” 3 timmars beredskap. Cefyl kontaktade därför F 2, som uppgav, att 
de kunde ha en PS-41 (övningsstation) i tjänst inom 20 min.

Kl 19.55 anmälde Bromma radar, att målet fortfarande var kvar under svag rörelse. Cefyl beordrade då 
F 2 radar i funktion. Först 21.24 upptäckte och rapporterade F 2 ett långsamgående mål i bäring 177° och 
21 km från F 2. Målet rörde sig 1–3 km på 5 min. Observationerna gjordes över Södertörn […]. Cefyl med-
delade då dago! FS, som orienterade COp, varvid beslöts, att F 1 skulle kontaktas och en rote J 30 beordras 
för att identifiera målet (mörkerflygning pågick vid F 1).

En rote i luften beordrades kontakta Hägernästornet för att in ledas mot det okända målet. Rotetvåan 
(Röd K) erhöll 21.50–21.55 radarkontakt med det rapporte rade målet. Läget var då strax söder Stockholm, 
höjd cirka 12.000 fot, avstånd till målet 5 km. Röd K gjorde ensam inflygning mot målet och avståndet mins-
kades till 3 km, varefter kontakten förlorades. Kraftiga störningar hade erhållits på B-scopet under inflyg-
ningen, men dessa upphörde i och med att kontakten förlorades. I början av kontakten var ekot tydligt och 
liknade det som erhålles från DC-6.

Kl 2205 erhöll ettan i roten (Blå L) radarkontakt med ett okänt mål i bäring 98° från Hägernäs, avstånd 
10–15 km, kurs 200°. Målets höjd bedömdes till 7 500 fot och av ekot att döma som ett stort fpl eller rote. 
Målet följdes på kurs 200° och därvid steg detta till 12 000 fot under vänstersväng över trakten av Saltsjöba-
den. Avståndet till målet minskades under tiden till 1 km.

På 12 000 fot gick målet i planflykt på kurs 30–60°, varefter avståndet ökades efter hand till 6 km. Må-
let ”drog ifrån”. Kontakten bröts på order från marken på grund av läge utanför territorialgränsen. Målfarten 
uppskattades då av J 30 besättning till över 550 km/t. Nattjaktflygplanen beordrades efter sina kontakter till 
beredskapslägen innanför svenska territorialgränsen. Ytterligare kontakt erhölls ej. Målet följdes av markra-
dar på internationellt vatten enligt bifogad kar ta, 

Verkställd undersökning synes bekräfta, att målet ej tillhört FV eller varit känt av den civila trafikled-
ningen Bromma. Ur FV var vid tillfället endast roten J 30 i luften. Larm beordrades vid O 2, då första J 30 er-
höll radarkontakt (21.50). O 2 var i funktion omkring 22.50 och rapporterade (23.27) ett mål 70 km sydost 
Stockholm. Målet ”försvann” 23.30.

Kapten Törngren, F 2, som tidvis uppehöll sig vid F 2 radar station, uppgav att radarekot var av mycket 
”underlig” karaktär. Ibland syntes det tydligt, ibland försvann det och stundtals såg det ut som eko från 
två flygplan. (Ekot hade ibland utseende som en ”liggande åtta”.) Törngren bedömde målet till ett stort 
flygplan, flermotorigt och som eventuellt kan ha varit målat med något slag av färg för ”radar-
camouflage”. 8

”

”

Främmande flyg över Sverige
Den 17 april 1952 hördes klockan 19:5o ett jetflygplan närma sig Halmstad på låg
höjd söderifrån. Tre kilometer öster om staden svängde flygplanet ut mot havet igen
och försvann västerut. Strax efter klockan 20 samma dag passerade ett flermotorigt
jetflygplan, eller möjligen flera enmotoriga, Ängelholm. Efter förfrågan i Danmark

Incidentrapport, december 1952
Klockan 19.40 den 18 december 1952 rapporterade Bromma radar till Cefyl "egendomliga ekon"sö-

der Stockholm. Ekona voro i det närmaste stationära. Cefyl anhöll om skärpt uppmärksamhet, uppföljning
om möjligt och kontroll av radarstationen (en provstation). Bromma radar tager normalt icke mål över cirka
3 000 m höjd. 0 2 hade enligt "Valfisken"3 timmars beredskap. Cefyl kontaktade därför F 2, som uppgav, att
de kunde ha en PS-41 (övningsstation) i tjänst inom 20 min.

KI 19.55 anmälde Bromma radar, att målet fortfarande var kvar under svag rörelse. Cefyl beordrade då
F 2 radar i funktion. Först 21.24 upptäckte och rapporterade F 2 ett långsamgående mål i bäring 177° och
21 km från F 2. Målet rörde sig 1-3 km på 5 min. Observationerna gjordes över Södertörn [.. Cefyl med-
delade då dagoff FS, som orienterade COp, varvid beslöts, att F 1 skulle kontaktas och en rote 130 beordras
för att identifiera målet (mörkerflygning pågick vid F 1).

En rote i luften beordrades kontakta Hägernästornet för att inledas mot det okända målet. Rotetvåan
(Röd K) erhöll 21.50-21.55 radarkontakt med det rapporterade målet. Läget var då strax söder Stockholm,
höjd cirka 12.000 fot, avstånd till målet 5 km. Röd K gjorde ensam inflygning mot målet och avståndet mins-
kades till 3 km, varefter kontakten förlorades. Kraftiga störningar hade erhållits på B-scopet under inflyg-
ningen, men dessa upphörde i och med att kontakten förlorades. I början av kontakten var ekot tydligt och
liknade det som erhålles från DC-6.

KI 2205 erhöll ettan i roten (Blå L) radarkontakt med ett okänt mål i bäring 98° från Hägernäs, avstånd
10-15 km, kurs 200°. Målets höjd bedömdes till 7 500 fot och av ekot att döma som ett stort fpl eller rote.
Måletföljdes på kurs 200° och därvid steg detta till 12 000 fot under vänstersväng övertrakten av Saltsjöba-
den. Avståndet till målet minskades under tiden till 1 km.

På 12 000 fot gick målet i planflykt på kurs 30-60°, varefter avståndet ökades efter hand till 6 km. Må-
lerdrog ifrån". Kontakten bröts på order från marken på grund av läge utanför territorialgränsen. Målfarten
uppskattades då av130 besättning till över 550 km/t. Nattjaktflygplanen beordrades efter sina kontakter till
beredskapslägen innanförsvenska territorialgränsen.Ytterligare kontakt erhölls ej. Målet följdes av markra-
dar på internationellt vatten enligt bifogad karta,

Verkställd undersökning synes bekräfta, att målet ej tillhört FV eller varit känt av den civila trafikled-
ningen Bromma. Ur FV var vid tillfället endast roten 130 i luften. Larm beordrades vid 0 2, då första 130 er-
höll radarkontakt (21.50). 0 2 vari funktion omkring 22.50 och rapporterade (23.27) ett mål 70 km sydost
Stockholm. Målet "försvann" 23.30.

Kapten Törngren, F 2, som tidvis uppehöll sig vid F 2 radarstation, uppgav att radarekot var av mycket
"underlig" karaktär. Ibland syntes det tydligt, ibland försvann det och stundtals såg det ut som eko från
två flygplan. (Ekot hade ibland utseende som en "liggande åtta".) Törngren bedömde målet till ett stort
flygplan, flermotorigt och som eventuellt kan ha varit målat med något slag av färg för "radar-
camouflage".
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fick man uppgiften att det sannolikt handlade om danska jaktplan av typ Republic 
F-$%G &underjet som kommit på avvägar.'

Överflygningar av oftast danska eller norska NATO-flygplan var under större de-
len av kalla kriget vanliga på västkusten och föranledde inga särskilda åtgärder. Det 
gjorde däremot de händelser över Östersjön som har gått till historien som ”ned-
skjutningen av DC-(:an” och ”Catalinaa)ären”. DC-(:an (Tp "' nr "'**!) sköts 
ned av sovjetiskt jaktflyg den !( juni !'+, och tre dagar senare sköts Catalinaplanet 
ned. Den !$ juni utfärdade CE ( en order som beordrade E ( att förbereda bered-
skap med jaktförband och stridsledning.

F $ och F !$ skulle växlande vartannat dygn hålla en jaktrote i fem minuters be-
redskap under dager från och med klockan tolv den !' juni och flygplanen skulle 
vara laddade med skarp ammunition. Luftförsvarscentral O , skulle bemannas för 
ledning av jaktrotarna. Alla okända inflygningar från öster mot E (:s eskaderområde 
skulle mötas, mål skulle identifieras och krigsdagbok skulle föras. I ordern betona-
des att ”deltagande personal har en ansvarsfylld uppgift och ett omdömeslöst upp-
trädande kan medföra för vårt land allvarliga konsekvenser”.!*

Dessa händelser markerar starten för den incidentberedskap i luften som upp-
rätthållits av flygvapnet alltsedan !'+,. Denna beredskap gjorde också att händelser 
som tidigare skulle ha passerat obemärkt nu i stället uppmärksammades och blev 
föremål för insatser och undersökning. Exempelvis på kvällen den !$ december !'+, 
upptäcktes på radar vad som bedömdes vara främmande flygverksamhet söder om 
Stockholm och svensk nattjakt kunde sättas in, dock utan resultat.

Efter nedskjutningarna !'+, fick svenska signalspaningsflygningar endast genom-
föras när luftbevakningen var igång, så att flygplanet kunde övervakas. Om under-
rättelser inkom om ”livlig” främmande flygaktivitet nära den planerade flygrutten, 

Jaktplan som ingick i beredskapsroten skulle kunna komma i luften med mycket kort varsel för att hinna 
ikapp och identifiera, samt vid behov avvisa främmande flygplan. J 35A från F 16 Uppsala. Foto: SFF.

fick man uppgiften att det sannolikt handlade om danska jaktplan av typ Republic
F-84G Thunderjet som kommit på avvägar.9

Överflygningar av oftast danska eller norska NATO-flygplan var under större de-
len av kalla kriget vanliga på västkusten och föranledde inga särskilda åtgärder. Det
gjorde däremot de händelser över Östersjön som har gått till historien som "ned-
skjutningen av DC-3:an" och "Catalinaaffären". DC-3:an (Tp 79 nr 79001) sköts
ned av sovjetiskt jaktflyg den 13 juni 1952. och tre dagar senare sköts Catalinaplanet
ned. Den 18 juni utfärdade CE 3 en order som beordrade E 3 att förbereda bered-
skap med jaktförband och stridsledning.

F 8 och F 18 skulle växlande vartannat dygn hålla en jaktrote i fem minuters be-
redskap under dager från och med klockan tolv den 19 juni och flygplanen skulle
vara laddade med skarp ammunition. Luftförsvarscentral 0 2 skulle bemannas för
ledning av jaktrotarna. Alla okända inflygningar från öster mot E 3:s eskaderområde
skulle mötas, mål skulle identifieras och krigsdagbok skulle föras. I ordern betona-
des att "deltagande personal har en ansvarsfylld uppgift och ett omdömeslöst upp-
trädande kan medföra för vårt land allvarliga konsekvenser".rn

Dessa händelser markerar starten för den incidentberedskap i luften som upp-
rätthållits av flygvapnet alltsedan 1952. Denna beredskap gjorde också att händelser
som tidigare skulle ha passerat obemärkt nu i stället uppmärksammades och blev
föremål för insatser och undersökning. Exempelvis på kvällen den 18 december 1952
upptäcktes på radar vad som bedömdes vara främmande flygverksamhet söder om
Stockholm och svensk nattjakt kunde sättas in, dock utan resultat.

Efter nedskjutningarna 1952 fick svenska signalspaningsflygningar endast genom-
föras när luftbevakningen var igång, så att flygplanet kunde övervakas. Om under-
rättelser inkom om "livlig" främmande flygaktivitet nära den planerade flygrutten,

Jaktplan som ingick i beredskapsroten skulle kunna komma i luften med mycket kort varsel för att hinna
ikapp och identifiera, samt vid behov avvisa främmande flygplan.135A från F 16 Uppsala. Foto: SFF.
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om en marin- eller flygövning pågick i närheten eller om sovjetiska flygplan verka-
de närma sig signalspaningsflygplanet skulle det varnas. Om jaktrote fanns i bered-
skap vid främmande inflygning mot signalspaningsflygplanet skulle start beordras 
för skydd.!!

Den #$ mars !%&' observerades en K-slinga efter ett okänt flygplan på västlig kurs 
fyra mil norr om Gotska Sandön. Flygplanet svängde sedan norrut och följde där-
efter svenska kusten upp till Svenska Björn och därefter försvann flygplanet tillbaka 
österut. En J #( från F ( gick upp mot K-slingan från & ))) meters höjd, men kunde 
inte komma ifatt – trots flygning med fullvarv. J #(-föraren såg vid några tillfällen 
det främmande flygplanet som en prick mot himlen.!#

Amerikanska överflygningar
I det utrikespolitiska läge som rådde blev incidenter som berörde sovjetiska flygplan 
oftast mest uppmärksammade, men i själva verket var det USA som stod för de mest 
flagranta kränkningarna av svenskt luftrum – trots att möjligheten fanns att i förväg 
anmäla alla flygningar för att undvika insatser från svensk sida. Exempelvis passera-
de klockan kvart över sex på morgonen den #( maj !%&' ett amerikanskt signalspa-
ningsflygplan av typ Boeing RB-#% Malmö på & &)) meters höjd. Piloten anmälde 
sig på radio och påstod sig ha tillstånd till flygning över svenskt område på rutten 
Kastrup–Bromma–Torslanda–Kastrup. Eftersom Cefyl var osäker på om tillstånd 
verkligen fanns kontaktades Luftfartsstyrelsen. Mycket riktigt saknades tillstånd, 
men man kom överens om att flygplanet ändå som begärt fick gå till Stockholm.

När det amerikanska flygplanet kommit i höjd med Stockholm meddelade pilo-
ten att han tänkte fortsätta till Boden via Sundsvall! Cefyl gav då order om att flyg-
planet omedelbart måste återvända samma väg som det kommit och lämna svenskt 
territorium. I höjd med Vallentuna vände då RB-#%:an och återvände söderut. För-
svarsstaben begärde att flygplanet snarast skulle avvisas från svenskt territorium, 
men eftersom Valfisken inte var i gång kunde detta inte genomföras.

Det amerikanska flygplanet lämnade inte svenskt territorium förrän det klock-
an %:#! befann sig väster om Malmö. Alla som kände till flygningen fick nu order 
om att inte nämna något till pressen och chefen för försvarsstaben orienterade Ut-
rikesdepartementet om vad som hade hänt. Luftfartsstyrelsen gjorde en förfrågan 
hos amerikanska legationen om flygningen, men fick aldrig något svar. På flygsta-
ben (major Mangård) kände man till att en förfrågan hade gjorts via amerikanske 
flygattachén om ”övningsflygning” med B-#% över Sverige, men den hade senare 
dragits tillbaka.

Piloten Swanson hade uppgivit Lakenheath, Storbritannien, som utgångspunkt 
för flygningen, samt att han hade tretton man ombord och var ute på en övnings-
flygning. I dag är det väl känt att Lakenheath var utgångspunkt för amerikanska 
signalspaningsflygningar med just RB-#%.!'

Strax före tre på natten den #$ april !%&$ kunde ett radareko med ostlig kurs föl-

om en marin- eller flygövning pågick i närheten eller om sovjetiska flygplan verka-
de närma sig signalspaningsflygplanet skulle det varnas. Om jaktrote fanns i bered-
skap vid främmande inflygning mot signalspaningsflygplanet skulle start beordras
för skydd.'

Den 24 mars 1953 observerades en K-slinga efter ett okänt flygplan på västlig kurs
fyra mil norr om Gotska Sandön. Flygplanet svängde sedan norrut och följde där-
efter svenska kusten upp till Svenska Björn och därefter försvann flygplanet tillbaka
österut. En J 28 från F 8 gick upp mot K-slingan från 5 000 meters höjd, men kunde
inte komma ifatt — trots flygning med fullvarv. J 28-föraren såg vid några tillfällen
det främmande flygplanet som en prick mot himlen.Iz

Amerikanska överflygningar
I det utrikespolitiska läge som rådde blev incidenter som berörde sovjetiska flygplan
oftast mest uppmärksammade, men i själva verket var det USA som stod för de mest
flagranta kränkningarna av svenskt luftrum — trots att möjligheten fanns att i förväg
anmäla alla flygningar för att undvika insatser från svensk sida. Exempelvis passera-
de klockan kvart över sex på morgonen den 28 maj 1953 ett amerikanskt signalspa-
ningsflygplan av typ Boeing RB-29 Malmö på 5 500 meters höjd. Piloten anmälde
sig på radio och påstod sig ha tillstånd till flygning över svenskt område på rutten
Kastrup—Bromma—Torslanda—Kastrup. Eftersom Cefyl var osäker på om tillstånd
verkligen fanns kontaktades Luftfartsstyrelsen. Mycket riktigt saknades tillstånd,
men man kom överens om att flygplanet ändå som begärt fick gå till Stockholm.

När det amerikanska flygplanet kommit i höjd med Stockholm meddelade pilo-
ten att han tänkte fortsätta till Boden via Sundsvall! Cefyl gav då order om att flyg-
planet omedelbart måste återvända samma väg som det kommit och lämna svenskt
territorium. I höjd med Vallentuna vände då RB-29:an och återvände söderut. För-
svarsstaben begärde att flygplanet snarast skulle avvisas från svenskt territorium,
men eftersom Valfisken inte var i gång kunde detta inte genomföras.

Det amerikanska flygplanet lämnade inte svenskt territorium förrän det klock-
an 9:21 befann sig väster om Malmö. Alla som kände till flygningen fick nu order
om att inte nämna något till pressen och chefen för försvarsstaben orienterade Ut-
rikesdepartementet om vad som hade hänt. Luftfartsstyrelsen gjorde en förfrågan
hos amerikanska legationen om flygningen, men fick aldrig något svar. På flygsta-
ben (major Mangård) kände man till att en förfrågan hade gjorts via amerikanske
flygattachén om "övningsflygning" med B-29 över Sverige, men den hade senare
dragits tillbaka.

Piloten Swanson hade uppgivit Lakenheath, Storbritannien, som utgångspunkt
för flygningen, samt att han hade tretton man ombord och var ute på en övnings-
flygning. I dag är det väl känt att Lakenheath var utgångspunkt för amerikanska
signalspaningsflygningar med just RB-29.13

Strax före tre på natten den 24 april 1954 kunde ett radareko med ostlig kurs föl-
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jas från en punkt tio kilometer väster om F !" Ronneby och vidare över Blekinge. 
Det passerade ut på internationellt vatten klockan tre med en fart på omkring "$$ 
km/h. Flygplanet var inte svenskt – varken militärt eller civilt.!% Sent på kvällen den 
&' april flög åter ett främmande flygplan över svenskt territorium. Det följdes på 
radar av flera stationer och sågs passera Stora Karlsö, Öland, sydöstra Blekinge och 
sydöstra Skåne. Nattjakt dirigerades mot det okända flygplanet och kontakt erhölls 
klockan &!:%# över internationellt vatten femtio kilometer sydost om Karlskrona. 
Man kunde se att det var ett fyrmotorigt propellerflygplan som liknade DC-', B-&( 
eller Tu-%, men i den rapport som skrevs har ”B-&( eller Tu-%” strukits över.!)

Med tanke på vad som hände två dagar senare kan man anta att det även i dessa 
fall rörde sig om amerikanska signalspaningsplan som för att förkorta sin flygväg 
till och från spaningsområdena över Östersjön valde att ta en genväg över svenskt 
territorium.

Händelserna i april och maj !"#$
Mellan klockan åtta och halv nio på kvällen den &# april !()% iakttogs i god sikt 
ett stort flermotorigt flygplan som cirklade runt i havsbandet utanför Göteborg på 
några tusen meters höjd. Efter &) minuter syntes ett mindre tvåmotorigt flygplan 
ansluta bakom det stora flygplanet och båda fortsatte sedan söderut. Vid niotiden 
kom rapporter om flygplan över Skåne och en halvtimme senare syntes ett flygplan 
på radar som flög från en punkt norr om Ölands norra udde och tvärs över norra 
Gotland och Fårösund, för att sedan försvinna i riktning mot Dagö.

FRA kunde följa det okända flygplanets väg in över Sovjetunionen och lämnade 
sedan uppgift om att det hade korsat Estland, passerat Novgorod och sedan svängt 
tillbaka via Pskov, Opotjka, Rezekne och ut över Östersjön via Liepaja i Lettland. 
Det befann sig i sovjetiskt luftrum mellan klockan &!:%' och &*:)#. Efter att ha läm-
nat den sovjetiska kusten fortsatte det sedan med västsydvästlig kurs och klockan 
$$:*$ korsades återigen Skåne mellan Kivik och Malmö.

Det visade sig också att ytterligare två flygplan som ”genat” över Skåne hade flu-
git in över Sovjetunionen. Det ena flög över Palanga norr om Klaipeda i Litauen via 
Panevezys, Vitebsk, och vände vid Ostasjkov mot västsydväst, för att till sist läm-
na den sovjetiska kusten vid Kaliningrad. Det fortsatte sedan västerut och korsade 
klockan ett återigen södra Skåne mellan Kivik och Malmö. Det tredje flygplanet 
flög in över Litauen mot Kaunas och passerade sedan Vilnius, Minsk, Gomel och 
Tjernogov, och lämnade sedan sovjetiskt territorium via Ukraina.

Samtidigt hade två stora flygplan med tända positions- och ledljus flugit i en 
bana mellan Köpenhamn och Malmö. De försvann i sydvästlig riktning tillsam-
mans med det flygplan som först hade återvänt från Sovjetunionen klockan $$:)). 
Svenska militära myndigheter antog att de flygplan som hade cirklat vid Göteborg 
och Malmö var lufttankningsflygplan, men ville inte ange någon nationalitet. Inte 
heller för de mindre och snabbare flygplan som flugit in över Sovjetunionen upp-

jas från en punkt tio kilometer väster om F 17 Ronneby och vidare över Blekinge.
Det passerade ut på internationellt vatten klockan tre med en fart på omkring 700
km/h. Flygplanet var inte svenskt — varken militärt eller civilt.14 Sent på kvällen den
26 april flög åter ett främmande flygplan över svenskt territorium. Det följdes på
radar av flera stationer och sågs passera Stora Karlsö, Öland, sydöstra Blekinge och
sydöstra Skåne. Nattjakt dirigerades mot det okända flygplanet och kontakt erhölls
klockan 21:48 över internationellt vatten femtio kilometer sydost om Karlskrona.
Man kunde se att det var ett fyrmotorigt propellerflygplan som liknade DC-6, B-29
eller Tu-4, men i den rapport som skrevs har "B-29 eller Tu-4" strukits över.I5

Med tanke på vad som hände två dagar senare kan man anta att det även i dessa
fall rörde sig om amerikanska signalspaningsplan som för att förkorta sin flygväg
till och från spaningsområdena över Östersjön valde att ta en genväg över svenskt
territorium.

Händelserna i april och maj 1954
Mellan klockan åtta och halv nio på kvällen den 28 april 1954 iakttogs i god sikt
ett stort flermotorigt flygplan som cirklade runt i havsbandet utanför Göteborg på
några tusen meters höjd. Efter 25 minuter syntes ett mindre tvåmotorigt flygplan
ansluta bakom det stora flygplanet och båda fortsatte sedan söderut. Vid niotiden
kom rapporter om flygplan över Skåne och en halvtimme senare syntes ett flygplan
på radar som flög från en punkt norr om Ölands norra udde och tvärs över norra
Gotland och Fårösund, för att sedan försvinna i riktning mot Dagö.

FRA kunde följa det okända flygplanets väg in över Sovjetunionen och lämnade
sedan uppgift om att det hade korsat Estland, passerat Novgorod och sedan svängt
tillbaka via Pskov, Opotjka, Rezekne och ut över Östersjön via Liepaja i Lettland.
Det befann sig i sovjetiskt luftrum mellan klockan 21:46 och 23:58. Efter att ha läm-
nat den sovjetiska kusten fortsatte det sedan med västsydvästlig kurs och klockan
00:30 korsades återigen Skåne mellan Kivik och Malmö.

Det visade sig också att ytterligare två flygplan som "genat" över Skåne hade flu-
git in över Sovjetunionen. Det ena flög över Palanga norr om Klaipeda i Litauen via
Panevezys, Vitebsk, och vände vid Ostasjkov mot västsydväst, för att till sist läm-
na den sovjetiska kusten vid Kaliningrad. Det fortsatte sedan västerut och korsade
klockan ett återigen södra Skåne mellan Kivik och Malmö. Det tredje flygplanet
flög in över Litauen mot Kaunas och passerade sedan Vilnius, Minsk, Gomel och
Tjernogov, och lämnade sedan sovjetiskt territorium via Ukraina.

Samtidigt hade två stora flygplan med tända positions- och ledljus flugit i en
bana mellan Köpenhamn och Malmö. De försvann i sydvästlig riktning tillsam-
mans med det flygplan som först hade återvänt från Sovjetunionen klockan 00:55.
Svenska militära myndigheter antog att de flygplan som hade cirklat vid Göteborg
och Malmö var lufttankningsflygplan, men ville inte ange någon nationalitet. Inte
heller för de mindre och snabbare flygplan som flugit in över Sovjetunionen upp-
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gavs de gjorda observationerna medge fastställande av flygplanstyp eller nationalitet. 
Det var emellertid tydligt att tre flygplan som lufttankats vid Göteborg sedan hade 
flugit via Skåne och ut mot Sovjetunionen. De hade sannolikt lufttankats även på 
återvägen. Det observerade mönstret gjorde det sannolikt att det rörde sig om flyg-
plan av amerikanskt eller brittiskt ursprung.!$

Redan under natten hade massmedia i Sverige och även de internationella press-
byråerna fått nys om överflygningarna. En privatperson kontaktade försvarsstaben 
med förfrågan om huruvida ”organisatoriska, byråkratiska eller tekniska skäl lagt 
hinder i vägen för svensk jakt att ingripa eller helt enkelt fastställa planens nationa-
litet”. Han påpekade att flygplanen flugit i omedelbar närhet av ett antal svenska 
militära flygbaser samt att det som skrevs i pressen kunde ”väcka misstro till för-
svarsanslagens e%ektiva användning” och att försvaret förlöjligades. Enligt påteck-
ning på skrivelsen besvarades den via telefon fem dagar senare med, som det står, 
”allmänna synpunkter”.!"

Riksdagsledamoten Carl Christenson ställde en enkel fråga till försvarsminister 
Torsten Nilsson om hur försvaret såg på överflygningarna och den !! maj meddelade 
försvarsministern att inga åtgärder hade vidtagits, eftersom flygplanet i fråga ”tyck-
tes vara ett trafikplan, som icke hade några onda avsikter”. Han berättade också att 
nattjaktflyget, som disponerade de enda flygplan som skulle ha kunnat komma i 
fråga för insats, inte kunde dirigeras till Skåne ända från sin bas i Västerås.!&

Den & maj var det dags igen. Klockan halv nio på morgonen hördes motorbul-
ler från ett större flygplan som passerade Kuivakangas, norr om Övertorneå, med 
kurs in över Sverige. Uppskattad höjd var ' ((( meter, men på grund av dimma 
och moln kunde flygplanet bara höras och inte ses. Flygplanet verkade av olika ob-
servationer att döma ha fortsatt västerut till Kalixälven och sedan passerat norr om 
Boden, men det fanns även rapporter om motorbuller längre norrut. Samtidigt pas-
serade ytterligare ett flygplan – sannolikt flermotorigt – gränsen vid Saivomuotka 
söder om Karesuando och fortsatte in över Sverige. Även detta flygplan flög sedan 
mot sydväst, bland annat över Lainio. Ett eller flera flygplan passerade klockan nio 
väster om Arjeplog i södra Lappland.

Flygningarna hade rapporterats till F )! av polis, tulltjänstemän och privatper-
soner. Ingen av observationerna kunde härröra från svenska flygningar och det var 
klart att det inte heller hade flugit något finskt flygplan i området. En enkel karta 
ritad på basis av ”särskilda rapporter” (sannolikt av FRA) visade att flygplanen först 
norrifrån hade närmat sig Kolahalvön. Ett hade klockan ":*( fortsatt rakt söderut 
över Kolahalvön för att i höjd med Kandalaksja svänga västerut och sedan passera 
in över Sverige. Ett annat företag hade svängt mot sydväst redan efter att det kor-
sat den sovjetiska kusten klockan ":*+ och hade fortsatt över norra Finland och in i 
Nordnorge. Flygplanens nationalitet kunde inte fastställas.!#

Försvarsstaben inledde en undersökning, vilken som vanligt hemligstämplades. 
”På förmiddagen och sedan hela dagen till sent mycket väsen för överflygningar i 

gavs de gjorda observationerna medge fastställande av flygplanstyp eller nationalitet.
Det var emellertid tydligt att tre flygplan som lufttankats vid Göteborg sedan hade
flugit via Skåne och ut mot Sovjetunionen. De hade sannolikt lufttankats även på
återvägen. Det observerade mönstret gjorde det sannolikt att det rörde sig om flyg-
plan av amerikanskt eller brittiskt ursprung.16

Redan under natten hade massmedia i Sverige och även de internationella press-
byråerna fått nys om överflygningarna. En privatperson kontaktade försvarsstaben
med förfrågan om huruvida "organisatoriska, byråkratiska eller tekniska skäl lagt
hinder i vägen för svensk jakt att ingripa eller helt enkelt fastställa planens nationa-
litet". Han påpekade att flygplanen flugit i omedelbar närhet av ett antal svenska
militära flygbaser samt att det som skrevs i pressen kunde "väcka misstro till för-
svarsanslagens effektiva användning" och att försvaret förlöjligades. Enligt påteck-
ning på skrivelsen besvarades den via telefon fem dagar senare med, som det står,
"allmänna synpunkter".r7

Riksdagsledamoten Carl Christenson ställde en enkel fråga till försvarsminister
Torsten Nilsson om hur försvaret såg på överflygningarna och den II maj meddelade
försvarsministern att inga åtgärder hade vidtagits, eftersom flygplanet i fråga "tyck-
tes vara ett trafikplan, som icke hade några onda avsikter". Han berättade också att
nattjaktflyget, som disponerade de enda flygplan som skulle ha kunnat komma i
fråga för insats, inte kunde dirigeras till Skåne ända från sin bas i Västerå's.I8

Den 8 maj var det dags igen. Klockan halv nio på morgonen hördes motorbul-
ler från ett större flygplan som passerade Kuivakangas, norr om Övertorneå, med
kurs in över Sverige. Uppskattad höjd var 3 000 meter, men på grund av dimma
och moln kunde flygplanet bara höras och inte ses. Flygplanet verkade av olika ob-
servationer att döma ha fortsatt västerut till Kalixälven och sedan passerat norr om
Boden, men det fanns även rapporter om motorbuller längre norrut. Samtidigt pas-
serade ytterligare ett flygplan — sannolikt flermotorigt — gränsen vid Saivomuotka
söder om Karesuando och fortsatte in över Sverige. Även detta flygplan flög sedan
mot sydväst, bland annat över Lainio. Ett eller flera flygplan passerade klockan nio
väster om Arjeplog i södra Lappland.

Flygningarna hade rapporterats till F 21 av polis, tulltjänstemän och privatper-
soner. Ingen av observationerna kunde härröra från svenska flygningar och det var
klart att det inte heller hade flugit något finskt flygplan i området. En enkel karta
ritad på basis av "särskilda rapporter" (sannolikt av FRA) visade att flygplanen först
norrifrån hade närmat sig Kolahalvön. Ett hade klockan 7:40 fortsatt rakt söderut
över Kolahalvön för att i höjd med Kandalaksja svänga västerut och sedan passera
in över Sverige. Ett annat företag hade svängt mot sydväst redan efter att det kor-
sat den sovjetiska kusten klockan 7:45 och hade fortsatt över norra Finland och in i
Nordnorge. Flygplanens nationalitet kunde inte fastställas.19

Försvarsstaben inledde en undersökning, vilken som vanligt hemligstämplades.
"På förmiddagen och sedan hela dagen till sent mycket väsen för överflygningar i
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Skåne, som vi visste var engelska, men ej kunna säga det”, skrev försvarsstabschefen 
Richard Åkerman i sin dagbok den $% april och den " maj höll han en föredragning 
i ärendet för statsminister Tage Erlander, utrikesminister Östen Undén, finansmi-
nister Per Edvin Sköld och försvarsminister Torsten Nilsson. ”Det som inträ&ade i 
dag är inte av den art att det kommer att föranleda några åtgärder”, förklarade Tor-
sten Nilsson på Dagens Nyheters förfrågan den % maj. Han meddelade också att slut-
satser hade dragits när det gällde flygplanens nationalitet, men avslöjade inte vilka. 
Åkerman trä&ade den brittiske flygattachén Ryan den !' maj och denne ”erkände” 
då att britterna hade haft ”övningar i närheten” den $" april. Danska förfrågningar 
till de amerikanska, brittiska och sovjetiska ambassaderna om flygningarna i april 
hade för övrigt alla besvarats med att respektive lands flygplan inte hade flugit över 
danskt område.$#

Vad som står klart är att överflygningarna i april och maj !%() vad avser omfatt-
ningen saknar motstycke under hela efterkrigstiden och man får gå tillbaka till de 
allierades kränkningar under andra världskrigets senare del för att hitta något lik-
nande. Det kan därför finnas anledning att närmare studera dessa händelser. De 
kränkande flygplanen rapporterades av ett stort antal människor, som sett eller hört 
dem och såväl TT som Associated Press och United Press kontaktade vakthavande 
befäl vid försvarsstaben för att begära information om det inträ&ade. Inflygnings-
ljus tändes både på Kastrup och Bulltofta och flygplanen anropades av den civila 
flygtrafikledningen, men något svar gavs inte – vilket tolkades som bristande res-
pekt för civil flygsäkerhet.

Inget verkar ha gjorts för att dölja verksamheten. Man flög på höjder som gjorde 

En natt i april 1954 passerade tre amerikanska flygplan av typ RB-45C Tornado flera gånger över Sverige i 
samband med ett spaningsuppdrag över sovjetiskt territorium. Foto: SMB-arkiv.

En natt i april 1954 passerade tre amerikanska flygplan av typ RB-45C Tornado flera gånger över Sverige i
samband med ett spaningsuppdrag över sovjetiskt territorium. Foto: SMB-arkiv.

Skåne, som vi visste var engelska, men ej kunna säga det", skrev försvarsstabschefen
Richard Åkerman i sin dagbok den 29 april och den 8 maj höll han en föredragning
i ärendet för statsminister Tage Erlander, utrikesminister Östen Un&n, finansmi-
nister Per Edvin Sköld och försvarsminister Torsten Nilsson. "Det som inträffade i
dag är inte av den art att det kommer att föranleda några åtgärder", förklarade Tor-
sten Nilsson på Dagens Nyheters förfrågan den 9 maj. Han meddelade också att slut-
satser hade dragits när det gällde flygplanens nationalitet, men avslöjade inte vilka.
Åkerman träffade den brittiske flygattachén Ryan den 13 maj och denne "erkände"
då att britterna hade haft "övningar i närheten" den 28 april. Danska förfrågningar
till de amerikanska, brittiska och sovjetiska ambassaderna om flygningarna i april
hade för övrigt alla besvarats med att respektive lands flygplan inte hade flugit över
danskt område.2°

Vad som står klart är att överflygningarna i april och maj 1954 vad avser omfatt-
ningen saknar motstycke under hela efterkrigstiden och man far gå tillbaka till de
allierades kränkningar under andra världskrigets senare del för att hitta något lik-
nande. Det kan därför finnas anledning att närmare studera dessa händelser. De
kränkande flygplanen rapporterades av ett stort antal människor, som sett eller hört
dem och såväl TT som Associated Press och United Press kontaktade vakthavande
befäl vid försvarsstaben för att begära information om det inträffade. Inflygnings-
ljus tändes både på Kastrup och Bulltofta och flygplanen anropades av den civila
flygtrafikledningen, men något svar gavs inte — vilket tolkades som bristande res-
pekt för civil flygsäkerhet.

Inget verkar ha gjorts för att dölja verksamheten. Man flög på höjder som gjorde
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följning på radar tidvis möjlig och flygplanen uppträdde, åtminstone över Sverige, 
med tända positionsljus. Över Sovjetunionen kunde FRA, uppenbarligen med stor 
precision, följa deras rutter, vilket Fred och säkerhet. Svensk säkerhetspolitik !"#"–
!"$" tolkade som att de måste ha haft sändande apparatur igång som avslöjat deras 
positioner. Utredaren spekulerar bland annat i om syftet med flygningarna var att 
rekognoscera inflygningsvägar mot sovjetiska mål eller att verifiera tidigare rekog-
nosceringsresultat med ny utrustning.

Ett annat alternativ, menar utredaren, skulle kunna vara att det handlade om 
rena träningsflygningar mot i krig avsedda mål, alternativt en ren maktdemonstra-
tion gentemot Sovjetunionen. Eftersom FRA i detalj kunde följa flygningarna måste 
sovjetisk signalspaning också ha kunnat göra det och slå larm. Några uppgifter om 
sovjetiska motverkansförsök skulle enligt utredaren inte finnas. Att inkräktarna inte 
”generade sig” för att utnyttja svenskt luftrum kunde möjligen ge en fingervisning 
om hur väst avsåg göra anflygningar mot Sovjetunionen i krig.#!

Den sovjetiska versionen
I dag finns intressant nog tillgång till både ryskt och amerikanskt material som gör 
det möjligt att nästan i detalj rekonstruera vad som egentligen hände, både i april 
!$%# och i april och maj !$%&. Detta material var faktiskt tillgängligt #''#, men an-
vändes inte av ovan nämnda utredning. Enligt den sovjetiska luftbevakningen flög 
natten den !(–!" april !$%# tre flygplan in från Östersjön, det första )% kilometer 
norr om Liepaja klockan ##:&). Det försvann efter passage av Tukums österut. Se-
nare upptäcktes flygplanet på nytt, nu med västlig kurs och det lämnade sovjetiskt 
territorium sexton kilometer norr om Klaipeda. Ett MiG-!%-plan hade startat från 
Tukums klockan ##:&% och ytterligare ett från Palanga klockan '!:)', men hade i 
mörkret inte lyckats hitta något.

Det andra flygplanet kränkte sovjetiskt luftrum tjugo kilometer nordväst om 
Grodno, flög över Kaliningrad och försvann österut. Det sågs igen sydväst om 
Minsk och försvann västerut femtio kilometer söder om Klaipeda. Fem MiG-
!%-flygplan skickades upp mot detta flygplan från Karmelava, Kobrin och Niven-
skoje, men utan att målet kunde hittas. Tre MiG-!%-flygplan sattes in mot det tredje 
spaningsplanet som flög över Ukraina, även där utan resultat. Dessa flygningars ka-
raktär gör att den uppgift som lämnades till svenska myndigheter om att det skulle 
ha rört sig om danska jaktplan kan avfärdas.

När det gällde flygningarna den #"–#$ april !$%& var den sovjetiska radarluftbe-
vakningen bättre utbyggd än !$%# och därför kunde flygplanen följas med stor pre-
cision över ett större område. Det ena flygplanet upptäcktes när det befann sig strax 
norr om Ölands norra udde. Det flög sedan via norra Gotland och in över Ösel. Ef-
ter att ha vänt femtio kilometer öster om Novgorod lämnade det sovjetiskt luftrum 
och följdes av sovjetisk radar in över Öland. Inte mindre än #* jaktplan sändes upp 
mot detta mål, dock utan resultat.

följning på radar tidvis möjlig och flygplanen uppträdde, åtminstone över Sverige,
med tända positionsljus. Över Sovjetunionen kunde FRA, uppenbarligen med stor
precision, följa deras rutter, vilket Fred och säkerhet. Svensk säkerhetspolitik 196p—
.089 tolkade som att de måste ha haft sändande apparatur igång som avslöjat deras
positioner. Utredaren spekulerar bland annat i om syftet med flygningarna var att
rekognoscera inflygningsvägar mot sovjetiska mål eller att verifiera tidigare rekog-
nosceringsresultat med ny utrustning.

Ett annat alternativ, menar utredaren, skulle kunna vara att det handlade om
rena träningsflygningar mot i krig avsedda mål, alternativt en ren maktdemonstra-
tion gentemot Sovjetunionen. Eftersom FRA i detalj kunde följa flygningarna måste
sovjetisk signalspaning också ha kunnat göra det och slå larm. Några uppgifter om
sovjetiska motverkansförsök skulle enligt utredaren inte finnas. Att inkräktarna inte
"generade sig" för att utnyttja svenskt luftrum kunde möjligen ge en fingervisning
om hur väst avsåg göra anflygningar mot Sovjetunionen i krig.n

Den sovjetiska versionen
I dag finns intressant nog tillgång till både ryskt och amerikanskt material som gör
det möjligt att nästan i detalj rekonstruera vad som egentligen hände, både i april
1952 och i april och maj 1954. Detta material var faktiskt tillgängligt 2002, men an-
vändes inte av ovan nämnda utredning. Enligt den sovjetiska luftbevakningen flög
natten den 17-18 april 1952 tre flygplan in från Östersjön, det första 35 kilometer
norr om Liepaja klockan 22:43. Det försvann efter passage av Tukums österut. Se-
nare upptäcktes flygplanet på nytt, nu med västlig kurs och det lämnade sovjetiskt
territorium sexton kilometer norr om Klaipeda. Ett MiG-is-plan hade startat från
Tukums klockan 22:45 och ytterligare ett från Palanga klockan o1:3o, men hade i
mörkret inte lyckats hitta något.

Det andra flygplanet kränkte sovjetiskt luftrum tjugo kilometer nordväst om
Grodno, flög över Kaliningrad och försvann österut. Det sågs igen sydväst om
Minsk och försvann västerut femtio kilometer söder om Klaipeda. Fem MiG-
15-flygplan skickades upp mot detta flygplan från Karmelava, Kobrin och Niven-
skoje, men utan att målet kunde hittas. Tre MiG-I5-flygplan sattes in mot det tredje
spaningsplanet som flög över Ukraina, även där utan resultat. Dessa flygningars ka-
raktär gör att den uppgift som lämnades till svenska myndigheter om att det skulle
ha rört sig om danska jaktplan kan avfärdas.

När det gällde flygningarna den 28-29 april 1954 var den sovjetiska radarluftbe-
vakningen bättre utbyggd än 1952 och därför kunde flygplanen följas med stor pre-
cision över ett större område. Det ena flygplanet upptäcktes när det befann sig strax
norr om Ölands norra udde. Det flög sedan via norra Gotland och in över Ösel. Ef-
ter att ha vänt femtio kilometer öster om Novgorod lämnade det sovjetiskt luftrum
och följdes av sovjetisk radar in över Öland. Inte mindre än 26 jaktplan sändes upp
mot detta mål, dock utan resultat.
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Flygplan nummer två och tre upptäcktes mitt ute över Östersjön och totalt #$ 
respektive %& jaktflygplan sändes mot dessa mål. Av de sammanlagt $# jaktflygplan 
som hade skickats upp av det sovjetiska luftförsvaret under natten var tjugo av ty-
pen MiG-!&P. Denna version var utrustad med radar, men ändå lyckades inte en 
enda av de sovjetiska piloterna hitta något mål. Dessutom hade luftvärnet skjutit 
$' granater.##

Vi ser här att antagandet i ovan nämnda utredning om avsaknad av sovjetiska 
motverkansförsök helt saknar grund. Att den sovjetiska luftbevakningen kunde följa 
de kränkande flygplanen framgår tydligt av sovjetiskt material, som även inkluderar 
kartor baserade på uppgifter från radarstationerna, och detta är förmodligen också 
förklaringen till FRA:s goda kännedom om flygrutterna. FRA:s uppgifter härrörde 
med stor sannolikhet från avlyssning av det sovjetiska luftförsvarets radiotrafik, sna-
rare än någon ”påslagen” sändarutrustning i de (amerikanska) flygplanen.

”Facit”
Enligt chefen för det amerikanska Strategic Air Command (SAC), generalen Curtiss 
LeMay, behövdes radarfoton av de mål i Sovjetunionen som i händelse av krig skulle 
anfallas med kärnvapen, men president Harry S. Truman vägrade tillåta spanings-
flygningar för detta ändamål. I syfte att kringgå detta beslut hade !$'! kontakt tagits 
med Royal Air Force (RAF) i Storbritannien, som hade lovat att utföra de kontro-
versiella flygningarna. US Air Force skulle tillhandahålla flygplan och radarbilderna 
skulle sedan få användas av både USA och Storbritannien.

Många av de kränkningar av svenskt luftrum som skedde på västkusten och i närheten av Skåne orsakades av 
NATO-flyg, främst från Danmark och Norge. Danska F-84G Thunderjet. Foto: SMB-arkiv.

Många av de kränkningar av svenskt luftrum som skedde på västkusten och i närheten av Skåne orsakades av
NATO-flyg, främst från Danmark och Norge. Danska F-84G Thunderjet. Foto: SMB-arkiv.

Flygplan nummer två och tre upptäcktes mitt ute över Östersjön och totalt 29
respektive 37 jaktflygplan sändes mot dessa mål. Av de sammanlagt 92 jaktflygplan
som hade skickats upp av det sovjetiska luftförsvaret under natten var tjugo av ty-
pen MiG-17E Denna version var utrustad med radar, men ändå lyckades inte en
enda av de sovjetiska piloterna hitta något mål. Dessutom hade luftvärnet skjutit
95 granater.22

Vi ser här att antagandet i ovan nämnda utredning om avsaknad av sovjetiska
motverkansförsök helt saknar grund. Att den sovjetiska luftbevakningen kunde följa
de kränkande flygplanen framgår tydligt av sovjetiskt material, som även inkluderar
kartor baserade på uppgifter från radarstationerna, och detta är förmodligen också
förklaringen till FRA:s goda kännedom om flygrutterna. FRA:s uppgifter härrörde
med stor sannolikhet från avlyssning av det sovjetiska luftförsvarets radiotrafik, sna-
rare än någon "påslagen" sändarutrustning i de (amerikanska) flygplanen.

"Facit"
Enligt chefen för det amerikanska Strategic Air Command (SAC), generalen Curtiss
LeMay, behövdes radarfoton av de mål i Sovjetunionen som i händelse av krig skulle
anfallas med kärnvapen, men president Harry S. Truman vägrade tillåta spanings-
flygningar för detta ändamål. I syfte att kringgå detta beslut hade 1951 kontakt tagits
med Royal Air Force (RAF) i Storbritannien, som hade lovat att utföra de kontro-
versiella flygningarna. US Air Force skulle tillhandahålla flygplan och radarbilderna
skulle sedan få användas av både USA och Storbritannien.
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Fyra North American RB-$%C Tornado utrustade för lufttankning ”utlånades” 
under största möjliga sekretess till RAF och försågs med brittiska nationalitetsbe-
teckningar. Detaljerna om flygningarna den !&–!" april !'%( är i dag i allt väsentligt 
kända och återges inte här. Ett av flygplanen mellanlandade för övrigt i Köpen-
hamn på vägen hem. I mars !'%$ målades åter RAF-beteckningar på fyra av USAF:s 
RB-%&C-plan och det var tre av dessa flygplan som flög uppdraget den ("–(' april. 
SOU-betänkandets påstående att det skulle ha handlat om att rekognoscera inflyg-
ningsvägar mot sovjetiska mål kan alltså verifieras.(#

Även när det gäller de ”mystiska” överflygningarna av Norrbotten finns i dag 
goda möjligheter att kartlägga vad som skedde. I Fairford i Storbritannien var ett 
amerikanskt spaningsförband, '!st Strategic Reconnaissance Wing, baserat. Det 
var utrustat med spaningsplan av typ Boeing RB-$&E Stratojet, samt Boeing KC-
'& Stratotanker för lufttankning. Den " maj !'%$ startade tre RB-$&-plan på mor-
gonen, lufttankades utanför norska kusten och fortsatte sedan runt Nordkap. De 
vände därefter söderut mot Murmansk. Som planerat skulle två av dem styra tillba-
ka mot Storbritannien från en punkt norr om Murmansk, medan det tredje skulle 
fotografera nio flygbaser på Kolahalvön. Därifrån skulle man vända västerut mot 
Finland.

Det senare flygplanet flögs av Captain Harold Austin. Man flög på !# ))) me-
ters höjd, men redan över Murmansk kom tre MiG-!&-jaktplan upp i närheten, 
dock utan att anfalla. Detta ändrades snart och det amerikanska flygplanet anfölls 
sedan i omgångar, men de sovjetiska piloterna hade svårt med manövreringen på 
hög höjd och endast en trä* noterades, i ena vingen. RB-$& vände mot Finland, 
men tre MiG-!& fortsatte att beskjuta flygplanet in över finskt territorium. Austin 
flög sedan tvärs över Finland, Sverige och södra Norge och lufttankade därefter på 
vägen tillbaka

Ryska uppgifter visar att tretton MiG-!& sändes upp och piloterna Kitajtjik och 
Zjiganov från !+!'. jaktflygregementet lyckades i närheten av Afrikanda komma på 
närmare åttahundra meters avstånd från det amerikanska flygplanet och öppnade 
eld. Båda flygplanen gjorde slut på all ammunition. Enligt uppgifter från finska 
gränsbevakningen som nu finns i finska Utrikesministeriets arkiv kom Austins flyg-
plan in i Finland över Sallaområdet och skottlossning hördes över finskt område i 
samband med detta. Flygplanet fortsatte sedan tvärs över norra Finland och flög 
därefter in över Sverige vid Övertorneå. Finska tidningar rapporterade att en luft-
strid hade observerats, men finska, amerikanska och sovjetiska myndigheter förne-
kade all kännedom om händelsen.($

Utvidgad incidentberedskap
Ingen av de upprepade amerikanska kränkningarna av svenskt territorium hade 
mötts av någon insats från flygvapnets sida. Några rapporter som förklarar varför 
ingen svensk beredskapsrote skickades upp mot flygningarna över södra Sverige har 

Fyra North American RB-45C Tornado utrustade för lufttankning "utlånades"
under största möjliga sekretess till RAF och försågs med brittiska nationalitetsbe-
teckningar. Detaljerna om flygningarna den 17-18 april 1952 är i dag i allt väsentligt
kända och återges inte här. Ett av flygplanen mellanlandade för övrigt i Köpen-
hamn på vägen hem. I mars 1954 målades åter RAF-beteckningar på fyra av USAF:s
RB-57C-plan och det var tre av dessa flygplan som flög uppdraget den 28-29 april.
SOU-betänkandets påstående att det skulle ha handlat om att rekognoscera inflyg-
ningsvägar mot sovjetiska mål kan alltså verifieras.23

Även när det gäller de "mystiska" överflygningarna av Norrbotten finns i dag
goda möjligheter att kartlägga vad som skedde. I Fairford i Storbritannien var ett
amerikanskt spaningsförband, sast Strategic Reconnaissance Wing, baserat. Det
var utrustat med spaningsplan av typ Boeing RB-47E Stratojet, samt Boeing KC-
97 Stratotanker för lufttankning. Den 8 maj 1954 startade tre RB-47-plan på mor-
gonen, lufttankades utanför norska kusten och fortsatte sedan runt Nordkap. De
vände därefter söderut mot Murmansk. Som planerat skulle två av dem styra tillba-
ka mot Storbritannien från en punkt norr om Murmansk, medan det tredje skulle
fotografera nio flygbaser på Kolahalvön. Därifrån skulle man vända västerut mot
Finland.

Det senare flygplanet flögs av Captain Harold Austin. Man flög på 13 000 me-
ters höjd, men redan över Murmansk kom tre MiG-17-jaktplan upp i närheten,
dock utan att anfalla. Detta ändrades snart och det amerikanska flygplanet anfölls
sedan i omgångar, men de sovjetiska piloterna hade svårt med manövreringen på
hög höjd och endast en träff noterades, i ena vingen. RB-47 vände mot Finland,
men tre MiG-17 fortsatte att beskjuta flygplanet in över finskt territorium. Austin
flög sedan tvärs över Finland, Sverige och södra Norge och lufttankade därefter på
vägen tillbaka

Ryska uppgifter visar att tretton MiG-17 sändes upp och piloterna Kitajtjik och
Zjiganov från 1619. jaktflygregementet lyckades i närheten av Afrikanda komma på
närmare åttahundra meters avstånd från det amerikanska flygplanet och öppnade
eld. Båda flygplanen gjorde slut på all ammunition. Enligt uppgifter från finska
gränsbevakningen som nu finns i finska Utrikesministeriets arkiv kom Austins flyg-
plan in i Finland över Sallaområdet och skottlossning hördes över finskt område i
samband med detta. Flygplanet fortsatte sedan tvärs över norra Finland och flög
därefter in över Sverige vid Övertorneå. Finska tidningar rapporterade att en luft-
strid hade observerats, men finska, amerikanska och sovjetiska myndigheter förne-
kade all kännedom om händelsen.z4

Utvidgad incidentberedskap
Ingen av de upprepade amerikanska kränkningarna av svenskt territorium hade
mötts av någon insats från flygvapnets sida. Några rapporter som förklarar varför
ingen svensk beredskapsrote skickades upp mot flygningarna över södra Sverige har
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inte påträ$ats och anledningen är sannolikt att i stort sett allt material av denna typ 
från tiden före !%&' har bränts. När det gäller avsaknaden av svensk insats kan man 
peka på tre faktorer som troligen haft betydelse i sammanhanget:
– ”Fienden kom från öst”. Att de flygplan som kränkte vårt territorium nu visade 

sig komma från USA minskade möjligen viljan att ingripa.
– Det enda svenska jaktflyg som hade kunnat sättas in var nattjakt (J (' Mosqui-

to) från F ! i Västerås. Flygtiden till exempelvis Skåne var omkring en och en 
halv timme.

– I Norrbotten fanns inget jaktflyg att sätta in.
Uppenbarligen drog man vid denna tid slutsatsen att luftrummet i norr behövde 

övervakas. Från och med den ! februari !%)) organiserades nämligen under täckbe-
nämningen ”Lappfisken” luftbevakning i den norra delen av landet (sektorerna ÖN 
! och ÖN (), i praktiken dock endast ett område med Boden och Luleå i centrum. 
Bevakningen skulle omfatta #* timmar per vecka, i regel under ordinarie flygöv-

Karta som visar inträ!ade incidenter i luften under april månad 1959. Endast åtta berörde sovjetiska flygplan 
och majoriteten (”övriga”) orsakades av NATO-flygplan.

Kontaktpunkter:
*  Civilt flygplan
o Sovjetiskt militärflygplan
o Svenskt militärflygplan
• Övriga militärflygplan

Karta som visar inträffa de incidenter i luften under april månad 1959. Endast åtta berörde sovjetiska flygplan
och majoriteten ("övriga") orsakades av NATO-flygplan.

inte påträffats och anledningen är sannolikt att i stort sett allt material av denna typ
från tiden före 196o har bränts. När det gäller avsaknaden av svensk insats kan man
peka på tre faktorer som troligen haft betydelse i sammanhanget:
— "Fienden kom från öst". Att de flygplan som kränkte vårt territorium nu visade

sig komma från USA minskade möjligen viljan att ingripa.
— Det enda svenska jaktflyg som hade kunnat sättas in var nattjakt (J 3o Mosqui-

to) från F 1 i Västerås. Flygtiden till exempelvis Skåne var omkring en och en
halv timme.

— I  Norrbotten fanns inget jaktflyg att sätta in.
Uppenbarligen drog man vid denna tid slutsatsen att luftrummet i norr behövde

övervakas. Fran och med den 1 februari 1955 organiserades nämligen under täckbe-
nämningen "Lappfisken" luftbevakning i den norra delen av landet (sektorerna ÖN

och ÖN 3), i praktiken dock endast ett område med Boden och Luleå i centrum.
Bevakningen skulle omfatta 42 timmar per vecka, i regel under ordinarie flygöv-
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ningstid, men någon jaktberedskap skulle inte organiseras. Det betydde att även 
om främmande flygplan upptäcktes kunde de varken identifieras eller avvisas, om 
så var möjligt kunde dock andra militära flygplan som råkade befinna sig i luften 
sättas in för identifiering.$#

Att flygvapnets inrättat incidentberedskap innebar alltså inte att det fanns någon 
total övervakning av luftrummet, varken geografiskt eller tidsmässigt. De %$ tim-
marna med jaktberedskap omväxlande ledd av två olika luftförsvarscentraler i södra 
Sverige utgör femtio procent av veckans timmar, men normalt tillkom ytterligare 
två gånger trettio timmar radarövervakning utan jaktberedskap, vilket betyder att 
övervakning skedde sammanlagt "# procent av tiden. ”Sydfisken” och ”Valfisken” 
berörde östra delarna av södra och mellersta Sverige och havsområdena därutan-
för, medan ”Lappfisken” övervakade ett område med Luleå och Boden i centrum.$&

Amerikansk signalspaning
Samtidigt fortsatte den amerikanska signalspaningen över Östersjön och då och 
då tog dessa flygplan vägen över svenskt territorium. Strax före åtta på kvällen den 
" november !'## upptäckte svensk radar två okända flygplan som flög på cirka 
!( ))) meters höjd med en fart av ")) km/h söder om Skåne. Ett tag var de inne 
över svenskt territorium i trakten av Ystad innan de fortsatte upp mellan Öland 
och Gotland. Nu beslutade sig stridsledningen för ett ingripande och en rote natt-
jakt startades från F ! i Västerås klockan $):() och fick lägga sig i beredskapsläge 
mellan Nyköping och Landsort på " ))) meters höjd. Ett av J ((-planen flög med 
laddade automatkanoner och snabb klargöring av ytterligare laddade flygplan be-
ordrades på F !.

När de två flygplanen närmade sig Landsort och J ((-roten leddes mot det första 
av dem gjorde det en (&)-graderssväng under dykning och styrde sedan under fart-
ökning mot sydost på * #)) meters höjd. Jaktroten, som då befann sig $# kilometer 
ifrån, kom längre och längre efter, trots i god tid anbefalld stridsfart. Man lyckades 
inte få kontakt utan leddes i stället mot det andra flygplanet som flög tio mil efter 
det första och J ((-roten leddes in till vad som såg ut att bli ”en perfekt T-kontakt”. 
Det okända flygplanet svängde då till sydlig kurs och J ((-roten kom snart återigen 
ohjälpligt efter och hade inte bränsle nog för att jaga ikapp. Aktionstiden var slut 
och roten tvingades gå mot Bromma och landa.

Under tiden hade ytterligare en J (( startat från Västerås och beordrats till be-
redskapsläge på !) ))) meters höjd vid Landsort, men då hade de båda främ-
mande flygplanen återvänt söderut samma väg som de kommit. Det ena hade 
efter passagen upp mellan Öland och Gotland gjort en löpa med nordlig kurs 
längs Östersjöns mittlinje till i höjd med Dagö innan det återvände.$* Med 
största sannolikhet rörde det sig om ett amerikanskt signalspaningsföretag. Flyg-
vägen tyder på detta och med tanke på hastighet och flyghöjd bör det ha rört sig 
om två RB-%* Stratojet. Eftersom J (( hade en toppfart på ')) km/h i planflykt var 

ningstid, men någon jaktberedskap skulle inte organiseras. Det betydde att även
om främmande flygplan upptäcktes kunde de varken identifieras eller avvisas, om
så var möjligt kunde dock andra militära flygplan som råkade befinna sig i luften
sättas in för identifiering.25

Att flygvapnets inrättat incidentberedskap innebar alltså inte att det fanns någon
total övervakning av luftrummet, varken geografiskt eller tidsmässigt. De 42 tim-
marna med jaktberedskap omväxlande ledd av två olika luftförsvarscentraler i södra
Sverige utgör femtio procent av veckans timmar, men normalt tillkom ytterligare
två gånger trettio timmar radarövervakning utan jaktberedskap, vilket betyder att
övervakning skedde sammanlagt 85 procent av tiden. "Sydfisken" och "Valfisken"
berörde östra delarna av södra och mellersta Sverige och havsområdena därutan-
för, medan "Lappfisken" övervakade ett område med Luleå och Boden i centrum.26

Amerikansk signalspaning
Samtidigt fortsatte den amerikanska signalspaningen över Östersjön och då och
då tog dessa flygplan vägen över svenskt territorium. Strax före åtta på kvällen den
8 november 1955 upptäckte svensk radar två okända flygplan som flög på cirka
13 000 meters höjd med en fart av 800 km/h söder om Skåne. Ett tag var de inne
över svenskt territorium i trakten av Ystad innan de fortsatte upp mellan Öland
och Gotland. Nu beslutade sig stridsledningen för ett ingripande och en rote natt-
jakt startades från F i i Västerås klockan 20:30 och fick lägga sig i beredskapsläge
mellan Nyköping och Landsort på 8 000 meters höjd. Ett av J 33-planen flög med
laddade automatkanoner och snabb klargöring av ytterligare laddade flygplan be-
ordrades på F I.

När de två flygplanen närmade sig Landsort och J 33-roten leddes mot det första
av dem gjorde det en 36o-graderssväng under dykning och styrde sedan under fart-
ökning mot sydost på 7 500 meters höjd. Jaktroten, som då befann sig 25 kilometer
ifrån, kom längre och längre efter, trots i god tid anbefalld stridsfart. Man lyckades
inte få kontakt utan leddes i stället mot det andra flygplanet som flög tio mil efter
det första och J 33-roten leddes in till vad som såg ut att bli "en perfekt T-kontakt".
Det okända flygplanet svängde då till sydlig kurs och J 33-roten kom snart återigen
ohjälpligt efter och hade inte bränsle nog för att jaga ikapp. Aktionstiden var slut
och roten tvingades gå mot Bromma och landa.

Under tiden hade ytterligare en J 33 startat från Västerås och beordrats till be-
redskapsläge på to 000 meters höjd vid Landsort, men då hade de båda främ-
mande flygplanen återvänt söderut samma väg som de kommit. Det ena hade
efter passagen upp mellan Öland och Gotland gjort en löpa med nordlig kurs
längs Östersjöns mittlinje till i höjd med Dagö innan det återvände.27 Med
största sannolikhet rörde det sig om ett amerikanskt signalspaningsföretag. Flyg-
vägen tyder på detta och med tanke på hastighet och flyghöjd bör det ha rört sig
om två RB-47 Stratojet. Eftersom J 33 hade en toppfart på 9oo km/h i planflykt var
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en insats mot RB-$%, som flög med en marschfart på mellan "&& och '&& km/h 
och hade en toppfart på omkring ! &&& km/h ganska utsiktslös om J (( hamnade 
i efterläge.

Även med ett annat av USA insatt spaningssystem kränktes vid denna tid svenskt 
luftrum. En spaningsballong kallad Genetrix hade nämligen börjat användas ope-
rativt i januari !')#. Under den stora ballongen hängde en kapsel med kameror 
av olika slag, samt radiosändare och radiomottagare, och idén var att ballong-
en skulle följa västliga jetströmmar på mycket hög höjd över Sovjetunionen och 
Östeuropa, för att ett antal dagar senare lokaliseras med hjälp av radio. Därefter 
skickades särskilt utrustade flygplan upp för att i luften fånga upp kapseln som i 
fallskärm släpptes ned från ballongen.

Genetrixballonger skickades upp från Turkiet, Västtyskland, Skottland och 
Norge, och en del av dessa ballonger flög över Sverige. De första av totalt (* som 
skickades upp från Gardermoen utanför Oslo gick till väders den !( januari !')# 
och snart strömmade rapporter om UFO-observationer in i Sverige. Tre av bal-

Incidentberedskap på 1950-talet
Fredsluftbevakning organiserades för att övervaka luftrummet, höja krigsberedskapen och genomföra utbild-
ning och övningar. Övervakade sektorer och involverade luftförsvarscentraler:
t� ”Sydfisken”, sektor S 1, S 2, W 2, lfc S 1 och W 2
t� ”Valfisken”, sektor O 1, O 2, O 3, G 1, lfc O 1 och O 2
t� ”Lappfisken”, sektor ÖN 3 (från 1958 även N 3), lfc ÖN 3 (från 1958 även lfc N 3)

Verksamhet skulle bedrivas cirka 42 timmar per vecka under ordinarie flygövningstid, i lfc S 1 och O 1 dessutom 
omkring trettio timmar per vecka därutöver. I första hand utnyttjades PS-16 för verksamhet under icke flygöv-
ningstid. Främmande flygverksamhet inklusive förhandsmeddelad sådan följdes upp i luftförsvarscentral och 
rapportering skulle ske omedelbart till Cefyl av flygverksamhet och av avsiktlig radarstörning. När jaktbered-
skap var organiserad skulle jaktledare (radarjaktledare) orienteras.

Jaktberedskap för avvisande enligt IKFN* organiserades under dagtid inom ”Sydfisken” och ”Valfisken” 
med minst en rote under två timmar var tredje dag på varierande tider. Inom ”Lappfisken” utnyttjades jakt-
förband som tillfälligt baserats till ÖN 3 (från 1958 även N 3), efter överenskommelse mellan CF 21 (från 1958 
CE 4) och CE 2 respektive CE 3. Nattetid upprätthölls jaktberedskap normalt endast inom ”Valfisken” och då 
utnyttjades nattjaktflygplan under ordinarie övningar.

Startberedskap var under dager ”högsta” och under mörker ”högsta” eller flygplan i luften. När jaktbe-
redskap inte var organiserad fick Cefyl sätta in flygplan i luften eller på marken för identifiering och i vissa 
fall fick även radarjaktledare beordra sådan insats. Beslutslinje, innanför vilken insats skulle beordras, be-
stämdes av respektive eskaderchef. Icke färdigutbildad personal under GFSU:1 och GFSU:2 fick inte delta i 
incidentberedskapen.

Enligt Flygvapenorder nr AH 10, oktober 1956 (med kompletteringar).

* IKFN: Instruktion för Krigsmakten vid hävdande av rikets oberoende under allmänt fredstillstånd samt under 
krig mellan främmande makter varunder Sverige är neutralt.

en insats mot RB-47, som flög med en marschfart på mellan 800 och 90o km/h
och hade en toppfart på omkring 1 000 km/h ganska utsiktslös om J 33 hamnade
i efterläge.

Även med ett annat av USA insatt spaningssystem kränktes vid denna tid svenskt
luftrum. En spaningsballong kallad Genetrix hade nämligen börjat användas ope-
rativt i januari 1956. Under den stora ballongen hängde en kapsel med kameror
av olika slag, samt radiosändare och radiomottagare, och iden var att ballong-
en skulle följa västliga jetströmmar på mycket hög höjd över Sovjetunionen och
Östeuropa, för att ett antal dagar senare lokaliseras med hjälp av radio. Därefter
skickades särskilt utrustade flygplan upp för att i luften fånga upp kapseln som i
fallskärm släpptes ned från ballongen.

Genetrixballonger skickades upp från Turkiet, Västtyskland, Skottland och
Norge, och en del av dessa ballonger flög över Sverige. De första av totalt 32 som
skickades upp från Gardermoen utanför Oslo gick till väders den 13 januari 1956
och snart strömmade rapporter om UFO-observationer in i Sverige. Tre av bal-

Incidentberedskap på 1950-talet
Fredsluftbevakning organiserades för att övervaka luftrummet, höja krigsberedskapen och genomföra utbild-
ning och övningar. Övervakade sektorer och involverade luftförsvarscentraler:
• "Sydfisken", sektor S 1, S 2, W 2, lfc S 1 och W 2
• "Valfisken", sektor 01, 0 2, 03,G 1, lfc 01 och 0 2
• "Lappfisken", sektor ÖN 3 (från 1958 även N 3), lfc ÖN 3 (från 1958 även lfc N 3)

Verksamhet skulle bedrivas cirka 42 timmar per vecka under ordinarie flygövningstid, i IfcS 1 och 01 dessutom
omkring trettio timmar per vecka därutöver. I första hand utnyttjades PS-16 för verksamhet under icke flygöv-
ningstid. Främmande flygverksamhet inklusive förhandsmeddelad sådan följdes upp i luftförsvarscentral och
rapportering skulle ske omedelbart till Cefyl av flygverksamhet och av avsiktlig radarstörning. När jaktbered-
skap var organiserad skulle jaktledare (radarjaktledare) orienteras.

Jaktberedskap för avvisande enligt IKFN* organiserades under dagtid inom "Sydfisken"och "Valfisken"
med minst en rote under två timmar var tredje dag på varierande tider. Inom "Lappfisken" utnyttjades jakt-
förband som tillfälligt baserats till ÖN 3 (från 1958 även N 3), efter överenskommelse mellan CF 21 (från 1958
CE 4) och CE 2 respektive CE 3. Nattetid upprätthölls jaktberedskap normalt endast inom "Valfisken"och då
utnyttjades nattjaktflygplan under ordinarie övningar.

Startberedskap var under dager "högsta"och under mörker "högsta" eller flygplan i luften. När jaktbe-
redskap inte var organiserad fick Cefyl sätta in flygplan i luften eller på marken för identifiering och i vissa
fall fick även radarjaktledare beordra sådan insats. Beslutslinje, innanför vilken insats skulle beordras, be-
stämdes av respektive eskaderchef. Icke färdigutbildad personal under GFSU:1 och GFSU:2 fick inte delta i
incidentberedskapen.

Enligt Flygvapenorder nr AH 10, oktober 1956 (med kompletteringar).

* IKFN: Instruktion för Krigsmakten vid hävdande av rikets oberoende under allmänt fredstillstånd samt under
krig mellan främmande makter varunder Sverige är neutralt.
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longerna föll ned i Hällefors, Kungsör och Nyköping. Ytterligare en, sannolikt 
skickad från Skottland, hamnade i Tärna$ällen och en provballong hade hösten 
!%&& hittats i Hedemora.

Totalt skickades nära '&( ballonger iväg, men endast tio procent av dem kun-
de fångas upp av amerikanska flygplan. Redan den % februari !%&) kunde Sovjet-
unionen vid en internationell presskonferens visa upp inte mindre än ett femtiotal 
upphittade Genetrixballonger och därefter stoppades projektet. Under !%&(-talet 
skickades också stora mängder av ballonger med propaganda upp i väst, av vilka 
hundratals sedan hittades på olika ställen i Sverige.*"

Insats mot US Air Force
Den + februari !%&" började en svensk radarstation följa ett eko som rörde sig mellan 
Öland och Gotland. Företaget antogs vara en amerikansk Boeing RB-&( Superfort-
ress som enligt förhandsmeddelande skulle flyga vad som kallades ”ordinarie färd-
väg” upp mellan Öland och Gotland. När flygplanet kom samma väg en andra gång 
flög det över svenskt territorium och då beordrade Cefyl start av beredskapsroten 
för identifiering. En rote ur !. divisionen vid F !+ lyfte från hemmabasen klockan 
elva, men kunde inte hitta målet på grund av dis och dimma. För att undvika kol-
lisionsrisk höll man sig hela tiden väl utanför dimmolnen och efter *& minuter av-
bröt man flygningen för att kunna återvända till F !+ i tid. När RB-&(-planet vände 
norrut en tredje gång beordrades ny rotestart från F !+. Roten kom i luften klockan 

Boeing RB-50 Superfortress användes av både Storbritannien och USA för signalspaning över Östersjön. 
Foto: SMB-arkiv.

Boeing RB-50 Superfortress användes av både Storbritannien och USA för signalspaning över Östersjön.
Foto: SMB-arkiv.

longerna föll ned i Hällefors, Kungsör och Nyköping. Ytterligare en, sannolikt
skickad från Skottland, hamnade i Tärnafiällen och en provballong hade hösten
1955 hittats i Hedemora.

Totalt skickades nära 45o ballonger iväg, men endast tio procent av dem kun-
de fångas upp av amerikanska flygplan. Redan den 9 februari 1956 kunde Sovjet-
unionen vid en internationell presskonferens visa upp inte mindre än ett femtiotal
upphittade Genetrixballonger och därefter stoppades projektet. Under i950-talet
skickades också stora mängder av ballonger med propaganda upp i väst, av vilka
hundratals sedan hittades på olika ställen i Sverige.28

Insats mot US Air Force
Den 3 februari 1958 började en svensk radarstation följa ett eko som rörde sig mellan
Öland och Gotland. Företaget antogs vara en amerikansk Boeing RB-So Superfort-
ress som enligt förhandsmeddelande skulle flyga vad som kallades "ordinarie färd-
väg" upp mellan Öland och Gotland. När flygplanet kom samma väg en andra gång
flög det över svenskt territorium och då beordrade Cefyl start av beredskapsroten
för identifiering. En rote ur 1. divisionen vid F 13 lyfte från hemmabasen klockan
elva, men kunde inte hitta målet på grund av dis och dimma. För att undvika kol-
lisionsrisk höll man sig hela tiden väl utanför dimmolnen och efter 25 minuter av-
bröt man flygningen för att kunna återvända till F 13 i tid. När RB-so-planet vände
norrut en tredje gång beordrades ny rotestart från F 13. Roten kom i luften klockan
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!!:#$ och fick kontakt med RB-#%-planet strax efter tolv. Efter fem minuter avbröt 
de svenska J $&A-planen och återvände hem.$&

Det amerikanska flygplanet var en RB-#%E som kom från '(%)th Strategic 
Reconnaissance Squadron, baserad på Rhein-Main, Frankfurt. Det var ett av de 
flygplan som ingick i ett projekt kallat ”Dream Boat” och som var utrustat för 
COMINT, eller kommunikationsspaning, med ryskkunniga operatörer ombord 
som avlyssnade uppsnappad sovjetisk radiotrafik.*%

Den !( mars samma år var det dags igen och denna gång blev de amerikanska 
signalspaningsplanen uppvaktade från flera håll. Kvart över tolv på dagen rapporte-
rades ett okänt företag öster om Öland på väg norrut och beredskapsroten på F !*, 
som just gick på sitt pass, försattes i högsta beredskap. De två J $&A-planen fick se-
dan startorder och var efter fem minuter i luften klockan !$:*'. Företaget var inte 
förhandsanmält och USA brukade oftast, men inte alltid, förhandsmeddela sina 
flygningar. Möjligen ansåg man sig i vissa fall ha anledning att inte meddela svens-
ka myndigheter eller så berodde uteblivna förhandsmeddelanden på förbiseenden.

När de svenska flygplanen hade befunnit sig i luften i sju minuter dök ett nytt 
radareko upp öster om Fårö, sannolikt sovjetiskt jaktflyg. Detta företag höll nord-
lig kurs. Under tiden fick J $&:orna kontakt med sitt mål norr om Gotland och det 
visade sig som väntat vara ett amerikanskt RB-('-plan. Efter att ha cirklat ett varv 
runt det amerikanska flygplanet vände de svenska flygplanen hemåt.

Vid närmare studium av hur radarekona hade rört sig kunde man se att det i 
själva verket handlade om två RB-(' som länge hade flugit tätt tillsammans. Efter 
att ha vänt söderut i höjd med Norrtälje hade flygplanen under fem minuter upp-
vaktats av det sovjetiska jaktföretaget öster om Stockholm. Samtidigt uppträdde yt-
terligare ett sovjetiskt jaktföretag längre norrut och österut, som var för sent ute för 
att kunna nå fram till de amerikanska flygplanen. Efter kontakten med sovjetiskt 
jaktflyg särade RB-('-planen på sig, men svängde båda strax norr om Gotland in 
mot det svenska fastlandet och det var i det läget som det ena flygplanet upptäcktes 
av J $&:orna. När det andra sovjetiska företaget upptäcktes av svensk radar fick ro-
ten order om att släppa det amerikanska flygplanet och i stället möta det nya målet, 
men eftersom det sovjetiska företaget vände om fick J $&:orna avbryta och i stället 
återvända till basen.*!

Denna händelse kan ses som ett exempel på det mönster som gällde från andra 
hälften av !&#%-talet för denna typ av flygverksamhet över Östersjön. Amerikanska 
och i viss utsträckning brittiska signalspaningsplan flög vissa rutter mellan Öland 
och Gotland och öster om Gotland fram till Östersjöns mittlinje. De möttes ofta av 
sovjetiskt jaktflyg och – mer sällan – av svensk beredskapsjakt. De tillfällen då be-
redskapsjakten behövde sättas in mot sovjetiska flygföretag var sällsynta.

Klockan !%:#% den $# mars !&#" hördes ett främmande flygplan över Falkenberg i 
norra Halland. Det var helmulet och flygplanet observerades inte, men man hörde 
att det svängde och försvann ut mot havet igen. Strax efter elva hördes fler flygplan 

11:52 och fick kontakt med RB-50-planet strax efter tolv. Efter fem minuter avbröt
de svenska J 29A-planen och återvände hem."

Det amerikanska flygplanet var en RB-5oE som kom från 74o6th Strategic
Reconnaissance Squadron, baserad på Rhein-Main, Frankfurt. Det var ett av de
flygplan som ingick i ett projekt kallat "Dream Boat" och som var utrustat för
COMINT, eller kommunikationsspaning, med ryskkunniga operatörer ombord
som avlyssnade uppsnappad sovjetisk radiotrafik.3°

Den 14 mars samma år var det dags igen och denna gång blev de amerikanska
signalspaningsplanen uppvaktade från flera håll. Kvart över tolv på dagen rapporte-
rades ett okänt företag öster om Öland på väg norrut och beredskapsroten på F 13,
som just gick på sitt pass, försattes i högsta beredskap. De två J 29A-planen fick se-
dan startorder och var efter fem minuter i luften klockan 12:37. Företaget var inte
förhandsanmält och USA brukade oftast, men inte alltid, förhandsmeddela sina
flygningar. Möjligen ansåg man sig i vissa fall ha anledning att inte meddela svens-
ka myndigheter eller så berodde uteblivna förhandsmeddelanden på förbiseenden.

När de svenska flygplanen hade befunnit sig i luften i sju minuter dök ett nytt
radareko upp öster om Fårö, sannolikt sovjetiskt jaktflyg. Detta företag höll nord-
lig kurs. Under tiden fick J 29:orna kontakt med sitt mål norr om Gotland och det
visade sig som väntat vara ett amerikanskt RB-47-plan. Efter att ha cirklat ett varv
runt det amerikanska flygplanet vände de svenska flygplanen hemåt.

Vid närmare studium av hur radarekona hade rört sig kunde man se att det i
själva verket handlade om två RB-47 som länge hade flugit tätt tillsammans. Efter
att ha vänt söderut i höjd med Norrtälje hade flygplanen under fem minuter upp-
vaktats av det sovjetiska jaktföretaget öster om Stockholm. Samtidigt uppträdde yt-
terligare ett sovjetiskt jaktföretag längre norrut och österut, som var för sent ute för
att kunna nå fram till de amerikanska flygplanen. Efter kontakten med sovjetiskt
jaktflyg särade RB-47-planen på sig, men svängde båda strax norr om Gotland in
mot det svenska fastlandet och det var i det läget som det ena flygplanet upptäcktes
av J 29:orna. När det andra sovjetiska företaget upptäcktes av svensk radar fick ro-
ten order om att släppa det amerikanska flygplanet och i stället möta det nya målet,
men eftersom det sovjetiska företaget vände om fick J 29:orna avbryta och i stället
återvända till basen.;'

Denna händelse kan ses som ett exempel på det mönster som gällde från andra
hälften av 195o-talet för denna typ av flygverksamhet över Östersjön. Amerikanska
och i viss utsträckning brittiska signalspaningsplan flög vissa rutter mellan Öland
och Gotland och öster om Gotland fram till Östersjöns mittlinje. De möttes ofta av
sovjetiskt jaktflyg och — mer sällan — av svensk beredskapsjakt. De tillfällen då be-
redskapsjakten behövde sättas in mot sovjetiska flygföretag var sällsynta.

Klockan m:50 den 25 mars 1958 hördes ett främmande flygplan över Falkenberg i
norra Halland. Det var helmulet och flygplanet observerades inte, men man hörde
att det svängde och försvann ut mot havet igen. Strax efter elva hördes fler flygplan
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i luften över Halland, Småland och norra Skåne. Det rörde sig denna gång om två 
brittiska jaktflygplan från RAF som hade letts av dansk jaktstridsledning till kon-
takt med ett sovjetiskt trafikflygplan – över sydvästra Sverige! Även svenskt jaktflyg 
hade skickats upp och hade kunnat identifiera flygplanen.

Aeroflotplanet, en Tu-!$%, följde sin normala färdväg via Gotland och Sverige 
mot Bryssel. När de två brittiska Hawker Hunterplanen flög in över Halmstad på 
!! $$$ meters höjd satte den svenska jaktledaren in sex J &# från F !$ som fanns i 
luften över Skåne. Även beredskapsroten från F !& hade startats, men befann sig för 
långt bort och vände hem. Hunterplanen gjorde en '($-graderssväng och fortsatte 
sedan in över Sverige. Klockan !!:!( fick en rote J &# kontakt med de brittiska flyg-
planen, som då befann sig söder om sjön Bolmen, alltså över sydvästra Småland. De 
kunde på grund av höjd- och fartunderläge inte nå de brittiska flygplanen som fort-
satte i en vid sväng mot Kristianstad, genomförde ett ”anfall” på trafikflygplanet och 
sedan flög ut över Helsingborg. De hade då tillbringat en halvtimme över svenskt 
territorium. Den brittiska regeringen beklagade efter svensk protest.'&

Enligt överenskommelse skulle det sovjetiska flygbolaget Aeroflot lämna full-
ständig färdplan senast trettio minuter innan gränsen till Stockholms flyginforma-
tionsregion passerades och radiokontakt skulle tas. I verkligheten kom ofta ingen 
färdplan alls, eller så fick man ofullständiga planer. Detta föranledde onödiga star-
ter med beredskapsroten för identifiering av de trafikflygplan som flög på ordinarie 
rutter från Riga. Exempelvis den &% juli !#)" skickades inte mindre än två rotar upp 
för att identifiera ett okänt flygplan som man dock aldrig hann ikapp. Det flög in 
via södra Gotland, Öland och Kalmar, för att sedan vika av mot Göteborg och vi-
sade sig sedan vara ett ordinarie Aeroflotplan.''

Allmän beredskap
Förutom incidentberedskapen upprätthölls av jaktflyget, liksom i övriga försvaret, 
en allmän krigsberedskap. Denna grundberedskap bestod av beredskapsförband 
som skulle vara stridsberedda inom en viss tid. De utgjordes i slutet av !#)$-talet av 
fem divisioner från E &, nio divisioner och en grupp från E ' och fyra divisioner från 
E %. Det fanns också önskemål om att utöka jaktflygberedskapen i fred till en rote 
per flottilj i kontinuerlig beredskap, alltså en helt annan omfattning än den aktuella 
incidentberedskapen. Några ekonomiska möjligheter att bedriva en så omfattande 
ständig verksamhet fanns inte och dessutom insåg man att kravet på hög beredskap 
inte kunde drivas så långt att det, med tanke på obekväma arbetstider, påverkade 
möjligheterna att rekrytera och behålla personal.'%

Det fanns dock behov av förbättring av incidentberedskapen, eftersom flygpla-
nens utveckling med allt högre hastigheter gjorde att beredskapsrotarna hade svårt 
att hinna ikapp kränkande flygplan i tid. Vid vilken tidpunkt starten tidigast kun-
de ske berodde på beslutslinjens stäckning, jaktbasernas lägen och jaktplanens pre-
standa. Kontakt med ett oidentifierat flygföretag som flög in mot Stockholm i en 

i luften över Halland, Småland och norra Skåne. Det rörde sig denna gång om två
brittiska jaktflygplan från RAF som hade letts av dansk jaktstridsledning till kon-
takt med ett sovjetiskt trafikflygplan — över sydvästra Sverige! Även svenskt jaktflyg
hade skickats upp och hade kunnat identifiera flygplanen.

Aeroflotplanet, en Tu-io4, följde sin normala färdväg via Gotland och Sverige
mot Bryssel. När de två brittiska Hawker Hunterplanen flög in över Halmstad på
II 000 meters höjd satte den svenska jaktledaren in sex J 29 från F io som fanns i
luften över Skåne. Även beredskapsroten från F 12 hade startats, men befann sig för
långt bort och vände hem. Hunterplanen gjorde en 36o-graderssväng och fortsatte
sedan in över Sverige. Klockan 11:16 fick en rote J 29 kontakt med de brittiska flyg-
planen, som då befann sig söder om sjön Bolmen, alltså över sydvästra Småland. De
kunde på grund av höjd- och fartunderläge inte nå de brittiska flygplanen som fort-
satte i en vid sväng mot Kristianstad, genomförde ett "anfall" på trafikflygplanet och
sedan flög ut över Helsingborg. De hade då tillbringat en halvtimme över svenskt
territorium. Den brittiska regeringen beklagade efter svensk protest.32

Enligt överenskommelse skulle det sovjetiska flygbolaget Aeroflot lämna full-
ständig färdplan senast trettio minuter innan gränsen till Stockholms flyginforma-
tionsregion passerades och radiokontakt skulle tas. I verkligheten kom ofta ingen
färdplan alls, eller så fick man ofullständiga planer. Detta föranledde onödiga star-
ter med beredskapsroten för identifiering av de trafikflygplan som flög på ordinarie
rutter från Riga. Exempelvis den 24. juli 1958 skickades inte mindre än två rotar upp
för att identifiera ett okänt flygplan som man dock aldrig hann ikapp. Det flög in
via södra Gotland, Öland och Kalmar, för att sedan vika av mot Göteborg och vi-
sade sig sedan vara ett ordinarie Aeroflotplan.33

Allmän beredskap
Förutom incidentberedskapen upprätthölls av jaktflyget, liksom i övriga försvaret,
en allmän krigsberedskap. Denna grundberedskap bestod av beredskapsförband
som skulle vara stridsberedda inom en viss tid. De utgjordes i slutet av 1950-talet av
fem divisioner från E 2, nio divisioner och en grupp från E 3 och fyra divisioner från
E 4. Det fanns också önskemål om att utöka jaktflygberedskapen i fred till en rote
per flottilj i kontinuerlig beredskap, alltså en helt annan omfattning än den aktuella
incidentberedskapen. Några ekonomiska möjligheter att bedriva en så omfattande
ständig verksamhet fanns inte och dessutom insåg man att kravet på hög beredskap
inte kunde drivas så långt att det, med tanke på obekväma arbetstider, påverkade
möjligheterna att rekrytera och behålla personal.34

Det fanns dock behov av förbättring av incidentberedskapen, eftersom flygpla-
nens utveckling med allt högre hastigheter gjorde att beredskapsrotarna hade svårt
att hinna ikapp kränkande flygplan i tid. Vid vilken tidpunkt starten tidigast kun-
de ske berodde på beslutslinjens stäckning, jaktbasernas lägen och jaktplanens pre-
standa. Kontakt med ett oidentifierat flygföretag som flög in mot Stockholm i en
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fart av $## km/h uppnåddes först inne över svenskt territorium. Detta gällde även 
om insats skedde med J %& från Barkarby eller Tullinge och på alla höjder. CE % tog 
upp detta förhållande i en skrivelse till flygstaben i augusti !"'$ och han poängtera-
de också att detta var orsaken till att kontakt så sällan erhölls med beredskapsroten 
ute till havs vid de kontrollflygningar som gjordes då och då för att pröva beredska-
pens e(ektivitet.

I syfte att förbättra detta förhållande hade beslutslinjen flyttats längre österut, 
men risken med att flytta ut beslutslinjen närmare Baltikum var att jaktrotar skulle 
komma att startas i onödan varje gång sovjetiska flygplan uppträdde i området. Ett 
annat sätt att förändra läget var att basera beredskapsroten på Visbybasen, varvid 
möjligheten att erhålla tillräckligt tidig kontakt ökades. En sådan basering innebar 
emellertid samtidigt sämre möjlighet att nå kontakt med inflygningar mot sekto-
rerna O ) och O % och därför måste baseringen varieras.%'

En annan möjlighet att förbättra incidentberedskapen var att anpassa den till det 
mönster som kunde urskiljas efter kartläggning av var främmande flygverksamhet 
normalt uppträdde. Detta skulle dock samtidigt innebära en risk, eftersom ovän-
tade förändringar i mönstret skulle kunna förbli oupptäckta. I huvudsak uppträdde 
främmande flyg söder om en linje i höjd med norra Dagö och eftersom Visby hade 
ett centralt läge för aktuella områden skulle det vara lämpligt att basera roten där. En 
sådan ständig basering ansågs dock bli ekonomiskt och administrativt betungande 
och CFV bestämde därför att roten endast fick baseras i Visby under de perioder då 
flygvapnets förband övade skarp skjutning över Östersjön.%*

Främmande flygverksamhet
Under de två åren !"'+ och !"'$ hade totalt !)#–!%# främmande flygföretag regist-
rerats, varav åttio procent över Östersjöområdet. De flesta gränskränkningarna hade 
skett i Skåne, Bohuslän och Halland, men i ett par fall hade verksamhet över Mel-
lansverige registrerats. Nationalitet hade fastställts i fyrtio procent av fallen och av 
dessa var !"'+ ungefär hälften amerikanska. Endast sex säkra företag och sexton tro-
liga bedömdes !"'+ vara sovjetiska eller polska, men under !"'$ ökade de sovjetiska 
och polska flygplanens andel.

Danska och norska flygningar var vanligast på västkusten och i Skåne och ansågs 
bero på felnavigeringar. De amerikanska flygningarna bestod av signalspaningsfö-
retag med flygplan av typerna RB-&+, RB-'# och C-!%# från baser i Västtyskland. 
De var oftast förhandsmeddelade och följde givna rutter som passerade in mellan 
Bornholm och Skåne och därefter fortsatte på internationellt vatten mellan Öland 
och Gotland eller utanför Gotland, vanligen med en längd av sex timmar.

Sovjetiska flygningar rörde sig längs baltiska kusten, i bland längre mot nordväst, 
samt i södra Östersjön, då och då nära Öland. Det förekom också sovjetisk verksam-
het i anknytning till de amerikanska flygningarna. Vid de insatser som hade lett till 
svensk kontakt med ett sovjetiskt flygplan hade det i samtliga åtta fall visat sig vara 

fart av 800 km/h uppnåddes först inne över svenskt territorium. Detta gällde även
om insats skedde med J 34 från Barkarby eller Tullinge och på alla höjder. CE 3 tog
upp detta förhållande i en skrivelse till flygstaben i augusti 1958 och han poängtera-
de också att detta var orsaken till att kontakt så sällan erhölls med beredskapsroten
ute till havs vid de kontrollflygningar som gjordes då och då för att pröva beredska-
pens effektivitet.

I syfte att förbättra detta förhållande hade beslutslinjen flyttats längre österut,
men risken med att flytta ut beslutslinjen närmare Baltikum var att jaktrotar skulle
komma att startas i onödan varje gång sovjetiska flygplan uppträdde i området. Ett
annat sätt att förändra läget var att basera beredskapsroten på Visbybasen, varvid
möjligheten att erhålla tillräckligt tidig kontakt ökades. En sådan basering innebar
emellertid samtidigt sämre möjlighet att nå kontakt med inflygningar mot sekto-
rerna 0 2 och 0 3 och därför måste baseringen varieras.35

En annan möjlighet att förbättra incidentberedskapen var att anpassa den till det
mönster som kunde urskiljas efter kartläggning av var främmande flygverksamhet
normalt uppträdde. Detta skulle dock samtidigt innebära en risk, eftersom ovän-
tade förändringar i mönstret skulle kunna förbli oupptäckta. I huvudsak uppträdde
främmande flyg söder om en linje i höjd med norra Dagö och eftersom Visby hade
ett centralt läge för aktuella områden skulle det vara lämpligt att basera roten där. En
sådan ständig basering ansågs dock bli ekonomiskt och administrativt betungande
och CFV bestämde därför att roten endast fick baseras i Visby under de perioder då
flygvapnets förband övade skarp skjutning över Östersjön.36

Främmande flygverksamhet
Under de två åren 1957 och 1958 hade totalt no-13o främmande flygföretag regist-
rerats, varav åttio procent över Östersjöområdet. De flesta gränskränkningarna hade
skett i Skåne, Bohuslän och Halland, men i ett par fall hade verksamhet över Mel-
lansverige registrerats. Nationalitet hade fastställts i fyrtio procent av fallen och av
dessa var 1957 ungefär hälften amerikanska. Endast sex säkra företag och sexton tro-
liga bedömdes 1957 vara sovjetiska eller polska, men under 1958 ökade de sovjetiska
och polska flygplanens andel.

Danska och norska flygningar var vanligast på västkusten och i Skåne och ansågs
bero på felnavigeringar. De amerikanska flygningarna bestod av signalspaningsfö-
retag med flygplan av typerna RB-47, RB-5o och C-13o från baser i Västtyskland.
De var oftast förhandsmeddelade och följde givna rutter som passerade in mellan
Bornholm och Skåne och därefter fortsatte på internationellt vatten mellan Öland
och Gotland eller utanför Gotland, vanligen med en längd av sex timmar.

Sovjetiska flygningar rörde sig längs baltiska kusten, i bland längre mot nordväst,
samt i södra Östersjön, då och då nära Öland. Det förekom också sovjetisk verksam-
het i anknytning till de amerikanska flygningarna. Vid de insatser som hade lett till
svensk kontakt med ett sovjetiskt flygplan hade det i samtliga åtta fall visat sig vara
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av typen Iljusjin Il-#$. I många fall var de oidentifierade företagen flygvapnets egna 
flygplan eller civila flygplan och vid tretton tillfällen hade mål rapporterats som inte 
bedömdes vara flygplan, utan sannolikt fågelsträck eller ballonger.

Insats av beredskapsrote hade !"%& kunnat ske i '& procent av de fall där det be-
dömts vara nödvändigt och i (! procent av fallen !"%$. Ibland hade flygplan i luften 
utnyttjats i stället för beredskapsroten, men i övriga fall hade inga flygplan funnits 
tillgängliga för insats – eller så hade insatsen avstyrts på grund av bedömning från 
centrala flygledningen eller annan instans. Kontakt uppnåddes i femtio till sextio 
procent av fallen och nittio procent av alla kontakter skedde i Östersjöområdet. På 
västkusten insattes nästan aldrig jaktflyg och i Norrland hade endast fyra främman-
de flygföretag registrerats under de två åren.)&

Luftbevakningens omfattning
Fredsluftbevakningen omfattade !"%$ åtta luftförsvarscentraler (S !, S #, W #, O !, 
O #, N ) och ÖN )), varav tre med '# timmars verksamhet per vecka och fyra med 
%& timmars verksamhet. Modernisering och utbyggnad av radarstationerna innebar 
att större delen av landet, utom ett smalt område från kusten och inåt i Västerbot-
ten samt över Lapplands*ällen, täcktes upp till ( +++ meters höjd. På högre höjd, 
upp till !# +++ meters höjd, täcktes södra delen av landet från Jämtland och söde-
rut samt området kring Boden och Luleå. Bottenviken och Bottenhavet från områ-
det utanför Sundsvall, sydvästra Finland, delar av Estland och Lettland samt större 
delen av södra Östersjön täcktes – dock inte på alla höjder. De radarstationer som 
användes var av typerna PJ-#!, PS-+$, PS-!( och PS-'!. I slutet av !"%+-talet började 
de äldre radiostationer som användes av jaktstridsledningen, Fmr V, ersättas av ett 

Ett av de utländska 
flygplan som ofta på-
trä!ades av svensk 
beredskapsjakt var 
Boeing RB-47 Strato-
jet. Typen användes 
under många år av 
USA för signalspaning 
över Östersjön.  
Foto: SMB-arkiv.

Ett av de utländska
flygplan som ofta på-
träffades av svensk
beredskapsjakt var
Boeing RB-47 Strato-
jet. Typen användes
under många år av
USA för signalspaning
över Östersjön.
Foto: SMB-arkiv.

av typen Iljusjin 11-28. I många fall var de oidentifierade företagen flygvapnets egna
flygplan eller civila flygplan och vid tretton tillfällen hade mål rapporterats som inte
bedömdes vara flygplan, utan sannolikt fagelsträck eller ballonger.

Insats av beredskapsrote hade 1957 kunnat ske i 47 procent av de fall där det be-
dömts vara nödvändigt och i 61 procent av fallen 1958. Ibland hade flygplan i luften
utnyttjats i stället för beredskapsroten, men i övriga fall hade inga flygplan funnits
tillgängliga för insats — eller så hade insatsen avstyrts på grund av bedömning från
centrala flygledningen eller annan instans. Kontakt uppnåddes i femtio till sextio
procent av fallen och nittio procent av alla kontakter skedde i Östersjöområdet. På
västkusten insattes nästan aldrig jaktflyg och i Norrland hade endast fyra främman-
de flygföretag registrerats under de två å'ren.37

Luftbevakningens omfattning
Fredsluftbevakningen omfattade 1958 åtta luftförsvarscentraler (S I, S 2, W 2, 0  I,
0  2, N 3 och ÖN 3), varav tre med 42. timmars verksamhet per vecka och fyra med
57 timmars verksamhet. Modernisering och utbyggnad av radarstationerna innebar
att större delen av landet, utom ett smalt område från kusten och inåt i Västerbot-
ten samt över Lapplandsfjällen, täcktes upp till 6 000 meters höjd. På högre höjd,
upp till 12 000 meters höjd, täcktes södra delen av landet från Jämtland och söde-
rut samt området kring Boden och Luleå. Bottenviken och Bottenhavet från områ-
det utanför Sundsvall, sydvästra Finland, delar av Estland och Lettland samt större
delen av södra Östersjön täcktes — dock inte på alla höjder. De radarstationer som
användes var av typerna PJ-2I, PS-o8, PS-I6 och PS-41. I slutet av 1950-talet började
de äldre radiostationer som användes av jaktstridsledningen, Fmr V, ersättas av ett
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modernare system, Fmr $, och samtidigt anska%ades ett kraftigare och mer större-
sistent radiosystem, Fmr !&, som placerades ut i de från luftförsvarssynpunkt högst 
prioriterade områdena.'( 

Inriktningen var att all flygverksamhet skulle följas upp och att främmande 
flygverksamhet och även fall av radarstörning skulle rapporteras. Svenska signal-
spaningsflygningar utförda av ). transportgruppen vid F ( gick under kodbenäm-
ningen ”Braxen” och NATO-företag kallades ”grön fisk”, medan ett oidentifierat 
företag kallades ”gul fisk”. Täckbenämningen ”Julia” avsåg att särskild uppföljning 
och rapportering under en viss period skulle ske av all främmande flygverksamhet 
och ”Storm” betydde att radarstörning hade iakttagits. Som anropssignaler hade 
markanläggningarna tvåstaviga djurnamn. Dessa hade inledningsvis karaktären av 
hemliga täckbenämningar, men kom i praktiken att bli relativt väl kända. För luft-
försvarscentralerna i södra och östra Sverige gällde följande namn: S ! ”Staren”, S # 
”Vargen”, O ! ”Höken”, O # ”Falken”, O ' ”Räven” och G ! ”Tigern”.'"

Som förare insattes i incidentberedskapen endast o*cerare eller av eskaderchef 
godkända fältflygare eller reservo*cerare. Enligt bestämmelserna skulle föraren ”äga 
god förmåga att omdömesgillt tillämpa bestämmelserna i IKFN-flyg”. Den nor-
mala startberedskapen var högsta beredskap, men den fick sänkas då väderleksläget 
omöjliggjorde flygning. Flygplanen laddades med stridsammunition. För att öva 
stridsledning och luftbevakning kunde beredskapspassen avslutas med en tillämpad 

J 35 Draken kunde snabbt stiga till hög höjd, vilket avsevärt ökade förmågan att hinna upp och identifiera 
främmande flygplan. Foto: SFF.

modernare system, Fmr 7, och samtidigt anskaffades ett kraftigare och mer större-
sistent radiosystem, Fmr jo, som placerades ut i de från luftförsvarssynpunkt högst
prioriterade områdena.°

Inriktningen var att all flygverksamhet skulle följas upp och att främmande
flygverksamhet och även fall av radarstörning skulle rapporteras. Svenska signal-
spaningsflygningar utförda av 6. transportgruppen vid F 8 gick under kodbenäm-
ningen "Braxen" och NATO-företag kallades "grön fisk", medan ett oidentifierat
företag kallades "gul fisk". Täckbenämningen "Julia" avsåg att särskild uppföljning
och rapportering under en viss period skulle ske av all främmande flygverksamhet
och "Storm" betydde att radarstörning hade iakttagits. Som anropssignaler hade
markanläggningarna tvåstaviga djurnamn. Dessa hade inledningsvis karaktären av
hemliga täckbenämningar, men kom i praktiken att bli relativt väl kända. För luft-
försvarscentralerna i södra och östra Sverige gällde följande namn: S r "Staren", S 2
"Vargen", 0 r "Höken", 0  2 "Falken", 0  3 "Räven" och G r "Tigern".39

Som förare insattes i incidentberedskapen endast officerare eller av eskaderchef
godkända fältflygare eller reservofficerare. Enligt bestämmelserna skulle föraren "äga
god förmåga att omdömesgillt tillämpa bestämmelserna i IKFN-flyg". Den nor-
mala startberedskapen var högsta beredskap, men den fick sänkas då väderleksläget
omöjliggjorde flygning. Flygplanen laddades med stridsammunition. För att öva
stridsledning och luftbevakning kunde beredskapspassen avslutas med en tillämpad

135 Draken kunde snabbt stiga till hög höjd, vilket avsevärt ökade förmågan att hinna upp och identifiera
främmande flygplan. Foto: SFF.
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kontaktövning när högst tjugo minuter av tiden återstod. Roten fick då starta, dela 
upp sig och sedan öva kontakt med anfall, dock inte luftstrid.$%

Skottväxling över Östersjön
Klockan !$:&' den ( november !"&) startade en beredskapsrote med J #$-plan från 
F ) Barkarby och klockan !&:!% fick de svenska flygplanen kontakt med ett ameri-
kanskt signalspaningsplan av typ C-!#%A-II västnordväst om Visby. Sannolikt kom 
flygplanet från ($%'th Squadron i USAF och var stationerat i Rhein-Main i Väst-
tyskland. Eftersom ett nytt radareko hade dykt upp fick J #$-planen i det läget inta 
beredskapsläge i luften. Det nya flygplanet, sannolikt en RB-$(, flög först upp mel-
lan Öland och Gotland och vände sedan i höjd med Norrtälje söderut och följde 
därefter Östersjöns mittlinje. På radarskärmen kunde man se hur sovjetiskt flyg var 
i kontakt med detta flygplan öster om Gotland.

En halvtimme senare kom ytterligare ett flygplan upp mellan Öland och Gotland, 
men återvände samma väg tillbaka efter en del branta svängar. Någon svensk bered-
skapsjakt fanns inte längre tillgänglig, varför inga flygplan kunde skickas upp för att 
identifiera det nya främmande flygplanet. Att något ovanligt hade hänt framgår inte 
av den rapport som upprättades, men i en senare sammanställd redogörelse kallas 
händelsen ”det bekanta intermezzot den ( november !"&) då sovjetisk jakt kontak-
tade ett amerikanskt signalspaningsflygplan”. I detta sammanhang hade radarstör-
ning i form av remsfällning konstaterats och remsor återfanns senare på Gotland.$!

I själva verket var de händelser som utspelade sig över Östersjön denna dag gan-
ska dramatiska. Redan klockan fyra på morgonen hade sovjetisk radar upptäckt ett 
flygplan på hög höjd över norra Finland. Det flög sedan vidare över hela Finland, 
ut över Finska viken och klockan &:!" kom det in i sovjetiskt luftrum i Estland. Det 
vek sedan av västerut över Dagö och flög därefter ned mot Polens kust och tvärs 
över Östtyskland.

Flygplanet i fråga hade hållit sig på en höjd av nära *% %%% meter och flög med 
en hastighet av )&% km/h. Det fanns bara en flygplanstyp med sådana prestanda och 
i dag vet vi att det handlade om ett amerikanskt spaningsplan av typ Lockheed U-* 
som utgått från Bodø i Norge. Flygplanet opererades av CIA och landade efter full-
gjort uppdrag i Wiesbaden i Västtyskland. Det hade varit baserat i Norge för flyg-
ningar från Bodø sedan i september.

Det sovjetiska luftförsvaret hade försökt ingripa mot överflygningen. Tre MiG-!"P 
skickades upp från Tallinn, och en MiG-!"P och en MiG-!"SV från Riga. Alla var 
beväpnade med den första sovjetiska radarstyrda roboten av typ K-&M. MiG-planen 
kunde emellertid komma upp till som bäst !' $%% meters höjd och låsning på målet 
för robotarna, som hade maximalt fem kilometers skjutavstånd, kunde inte erhål-
las. Det U-*-flygplan som Sovjetunionen ett par år senare lyckades skjuta ned över 
eget territorium med hjälp av en luftvärnsrobot skulle även det ha landat i Bodø.

kontaktövning när högst tjugo minuter av tiden återstod. Roten fick då starta, dela
upp sig och sedan öva kontakt med anfall, dock inte luftstrid.°

Skottväxling över Östersjön
Klockan 14:56 den 7 november 1958 startade en beredskapsrote med J 34-plan från
F 8 Barkarby och klockan 15ao fick de svenska flygplanen kontakt med ett ameri-
kanskt signalspaningsplan av typ C-I3oA-II västnordväst om Visby. Sannolikt kom
flygplanet från 74o6th Squadron i USAF och var stationerat i Rhein-Main i Väst-
tyskland. Eftersom ett nytt radareko hade dykt upp fick J 34-planen i det läget inta
beredskapsläge i luften. Det nya flygplanet, sannolikt en RB-47, flög först upp mel-
lan Öland och Gotland och vände sedan i höjd med Norrtälje söderut och följde
därefter Östersjöns mittlinje. På radarskärmen kunde man se hur sovjetiskt flyg var
i kontakt med detta flygplan öster om Gotland.

En halvtimme senare kom ytterligare ett flygplan upp mellan Öland och Gotland,
men återvände samma väg tillbaka efter en del branta svängar. Någon svensk bered-
skapsjakt fanns inte längre tillgänglig, varför inga flygplan kunde skickas upp för att
identifiera det nya främmande flygplanet. Att något ovanligt hade hänt framgår inte
av den rapport som upprättades, men i en senare sammanställd redogörelse kallas
händelsen "det bekanta intermezzot den 7 november 1958 då sovjetisk jakt kontak-
tade ett amerikanskt signalspaningsflygplan". I detta sammanhang hade radarstör-
ning i form av remsfällning konstaterats och remsor återfanns senare på Gotland.0

I själva verket var de händelser som utspelade sig över Östersjön denna dag gan-
ska dramatiska. Redan klockan fyra på morgonen hade sovjetisk radar upptäckt ett
flygplan på hög höjd över norra Finland. Det flög sedan vidare över hela Finland,
ut över Finska viken och klockan 5:19 kom det in i sovjetiskt luftrum i Estland. Det
vek sedan av västerut över Dagö och flög därefter ned mot Polens kust och tvärs
över Östtyskland.

Flygplanet i fråga hade hållit sig på en höjd av nära 20 000 meter och flög med
en hastighet av 85o km/h. Det fanns bara en flygplanstyp med sådana prestanda och
i dag vet vi att det handlade om ett amerikanskt spaningsplan av typ Lockheed U-2
som utgått från Bodo i Norge. Flygplanet opererades av CIA och landade efter full-
gjort uppdrag i Wiesbaden i Västtyskland. Det hade varit baserat i Norge för flyg-
ningar från Bodo sedan i september.

Det sovjetiska luftförsvaret hade försökt ingripa mot överflygningen. Tre MiG-19P
skickades upp från Tallinn, och en MiG-19P och en MiG-I9SV från Riga. Alla var
beväpnade med den första sovjetiska radarstyrda roboten av typ K-5M. MiG-planen
kunde emellertid komma upp till som bäst 16 40o meters höjd och låsning på målet
för robotarna, som hade maximalt fem kilometers skjutavstånd, kunde inte erhål-
las. Det U-2-flygplan som Sovjetunionen ett par år senare lyckades skjuta ned över
eget territorium med hjälp av en luftvärnsrobot skulle även det ha landat i Bodo.
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När det sovjetiska luftförsvaret samma dag klockan !$:!% på kvällen den & no-
vember upptäckte en RB-#& över internationellt vatten i Östersjön skickades en 
MiG-!&P dit för identifiering. Flygplanet flögs av majoren Nadpjutjiev som till 
den sovjetiska stridsledningen meddelade att han på grund av den lågt stående so-
len hade svårt att se det amerikanska RB-#&-planet och därför råkade komma lite 
för nära. Det amerikanska flygplanet öppnade då eld, varefter Nadpjutjiev i sin tur 
öppnade eld med sina automatkanoner. RB-#&-planet svängde då mot Gotland.#' 

Möte med flygplan som senare sköts ned
Klockan 9:20 på morgonen den 5 april 1960 upptäcktes ett okänt flygplan på väg norrut, öster om Gotland. En 
J 34-rote stod i högsta beredskap på F 8 Barkarby och var i luften två minuter efter order om start. Tio minu-
ter senare hade man kontakt med ett amerikanskt signalspaningsplan i samband med att det svängde runt 
mot sydväst i området mitt emellan den svenska kusten och Dagö. Det var en Boeing RB-47H Stratojet som 
flög på 8 000 meters höjd och föraren i ett av J 34-planen gick upp jämsides för identifiering. Han noterade 
att flygplanet bar nummer 34290, varefter beredskapsroten återvände till F 8 och landade där klockan 9:38. 
Det amerikanska flygplanet svängde österut och passerade norr om Gotska Sandön, för att sedan vika av och 
återvända söderut samma väg som det kommit.43

Ett relativt stort antal amerikanska signalspaningsplan blev nedskjutna i samband med uppdrag över eller 
i närheten av sovjetiskt territorium. Just det flygplan, RB-47H nr 34290 (egentligen 53-4290), som den svenska 
jaktroten trä!ade på i april 1960 skulle fem år senare råka illa ut under ett uppdrag över Stilla havet. Det till-
hörde 343rd Strategic Squadron, 55th Strategic Reconnaissance Wing, och var omväxlande baserat i Storbritan-
nien för flygningar över Östersjön och i Japan för uppdrag över Stilla havet. Flygplanet hade tre arbetsstationer 
för signalspanare och när man startade från Yokota i Japan den 28 april 1965 för ett uppdrag som beräknades 
ta sju och en halv timme att flyga hade man sammanlagt sex man ombord.

Man hade just vänt hemåt efter att ha flugit i riktning mot Wonsan i Nordkorea när man fick varning om 
oidentifierade flygplan i närheten. Samtidigt upptäckte en av signalspanarna att deras flygplan belystes av 
ett flygburet radarsikte. En rote MiG-17 närmade sig och plötsligt skakade det amerikanska flygplanet till av 
trä!ar från det ena MiG-planets automatkanoner. Några varningsskott hade man inte sett. Positionen låg ute 
över internationellt vatten. 

Piloten, Lieutenant Colonel Hobart D. Mattison, ropade: ”They are shooting at us. We’re hit. I’m going 
down!” Vad han menade var inte att flygplanet störtade, utan att han tänkte försöka komma ned på låg höjd 
för att försvåra jaktplanens anfall. De turades om att anfalla bakifrån och underifrån och höll sig så nära att 
den radarledda aktre defensiva beväpningen på det amerikanska flygplanet inte bar. Det trä!ades i moto-
rerna, stjärten och en bränsletank tog eld. Eventuellt lyckades man få in en trä! på det ena MiG-planet och 
därefter avbröts anfallet.

Rök och bränsle strömmade nu ut från det svårt skadade RB-47-planet när piloten tog upp flygplanet på 4 
500 meters höjd och besättningen fick order om att förbereda fallskärmshopp. Underligt nog hade ingen av de 
sex ombord trä!ats. När andrepiloten frågade Mattison vilken sida i Emergency procedures han ville ha uppläst 
fick han till svar att han i princip kunde vilja vilken som helst. När man till sist närmade sig basen i Japan till-
frågades besättningen om man ville hoppa i stället för att sitta kvar i flygplanet när Mattison försökte landa, 
men ingen ville hoppa. Flygplanet studsade 25 meter upp i luften efter första kontakten med landningsbanan, 
men Mattison lyckades ändå landa det i ett stycke. Besättningen var oskadd, men flygplanet var skrotfärdigt.44

När det sovjetiska luftförsvaret samma dag klockan 18:io på kvällen den 7 no-
vember upptäckte en RB-47 över internationellt vatten i Östersjön skickades en
MiG-17P dit för identifiering. Flygplanet flögs av majoren Nadpjutjiev som till
den sovjetiska stridsledningen meddelade att han på grund av den lågt stående so-
len hade svårt att se det amerikanska RB-47-planet och därför råkade komma lite
för nära. Det amerikanska flygplanet öppnade då eld, varefter Nadpjutjiev i sin tur
öppnade eld med sina automatkanoner. RB-47-planet svängde då mot Gotland.4'

Möte med flygplan som senare sköts ned
Klockan 9:20 på morgonen den 5 apri11960 upptäcktes ett okäntflygplan på väg norrut, öster om Gotland. En
.134-rote stod i högsta beredskap på F 8 Barkarby och vari luften två minuter efter order om start. Tio minu-
ter senare hade man kontakt med ett amerikanskt signalspaningsplan i samband med att det svängde runt
mot sydväst i området mitt emellan den svenska kusten och Dagö. Det var en Boeing RB-47H Stratojet som
flög på 8 000 meters höjd och föraren i ett av .134-planen gick upp jämsides för identifiering. Han noterade
att flygplanet bar nummer 34290, varefter beredskapsroten återvände till F 8 och landade där klockan 9:38.
Det amerikanska flygplanet svängde österut och passerade norr om Gotska Sandön, för att sedan vika av och
återvända söderut samma väg som det kommit 43

Ett relativt stort antal amerikanska signalspaningsplan blev nedskjutna i samband med uppdrag övereller
i närheten av sovjetiskt territorium. Just detflygplan, RB-47H nr 34290 (egentligen 53-4290), som den svenska
jaktroten träffade på i apri11960 skulle fem år senare råka illa ut under ett uppdrag över Stilla havet. Det till-
hörde 343rd Strategic Squadron, 55th Strategic Reconnaissance Wing, ochvaronnväxlande baserat i Storbritan-
nien för flygningar över Östersjön och i Japan för uppdrag över Stilla havet. Flygplanet hade tre arbetsstationer
för signalspanare och när man startade från Yokota i Japan den 28 april 1965 för ett uppdrag som beräknades
ta sju och en halv timme att flyga hade man sammanlagt sex man ombord.

Man hade just vänt hemåt efter att ha flugit i riktning mot Wonsan i Nordkorea när man fick varning om
oidentifierade flygplan i närheten. Samtidigt upptäckte en av signalspanarna att deras flygplan belystes av
ett flygburet radarsikte. En rote MiG-17 närmade sig och plötsligt skakade det amerikanska flygplanet till av
träffarfrån det ena MiG-planets automatkanoner. Några varningsskott hade man inte sett. Positionen låg ute
över internationellt vatten.

Piloten, Lieutenant Colonel Hobart D. Mattison, ropade: "They are shooting at us. We're hit. I'm going
down!"Vad han menade var inte att flygplanet störtade, utan att han tänkte försöka komma ned på låg höjd
för att försvåra jaktplanens anfall. De turades om att anfalla bakifrån och underifrån och höll sig så nära att
den radarledda aktre defensiva beväpningen på det amerikanska flygplanet inte bar. Det träffades i moto-
rerna, stjärten och en bränsletank tog eld. Eventuellt lyckades man få in en träff på det ena MiG-planet och
därefter avbröts anfallet.

Rök och bränsle strömmade nu ut från det svårt skadade RB-47-planet när piloten tog uppflygplanet på 4
500 meters höjd och besättningen fick order om attförbereda fallskärmshopp. Underligt nog hade ingen av de
sex ombord träffats. När andrepiloten frågade Mattison vilken sida i Emergency procedures han ville ha uppläst
fick han till svar att han i princip kunde vilja vilken som helst. När man till sist närmade sig basen i Japan till-
frågades besättningen om man ville hoppa i stället för att sitta kvar i flygplanet när Mattison försökte landa,
men ingen ville hoppa. Flygplanet studsade 25 meter upp i luften efterförsta kontakten med landningsbanan,
men Mattison lyckades ändå landa det i ett stycke. Besättningen var oskadd, men flygplanet var skrotfårdigt.44
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Enligt amerikanska uppgifter publicerade på Internet skadades ingen i besättningen 
och flygplanet kunde återvända till basen.$#

Rapportering
Enligt gällande regler (i början av !"%&-talet) skulle jaktstridsledaren rapportera 
flygverksamhet och iakttagen radarstörning till centrala flygledningen (Cefyl) och 
Försvarsväsendets radioanstalt (FRA), men när det gällde störning fick dess karak-
tär och e'ektivitet inte nämnas i telefon. Radarbilden skulle registreras med film el-
ler kartritning och skickas in till flygstabens underrättelseavdelning för uppföljning 
av flygverksamheten över Baltikum, Polen och Östtyskland. Ombasering av större 
förband skulle snarast rapporteras direkt till eskaderchef och till överbefälhavaren. 

Karta från 1965 som visar norra och södra 
”Lappfiskens” omfattning, det vill säga 
incidentberedskapen i den norra delen av 
landet. Cirklarna visar radarräckvidd  
och den streckade linjen är  
jaktstridsledningens  
beslutslinje.  
Si!erbeteckningarna  
visar flygbasernas och  
radarstationernas  
lägen.

Enligt amerikanska uppgifter publicerade på Internet skadades ingen i besättningen
och flygplanet kunde återvända till basen.45

Rapportering
Enligt gällande regler (i början av 1960-talet) skulle jaktstridsledaren rapportera
flygverksamhet och iakttagen radarstörning till centrala flygledningen (Cefyl) och
Försvarsväsendets radioanstalt (FRA), men när det gällde störning fick dess karak-
tär och effektivitet inte nämnas i telefon. Radarbilden skulle registreras med film el-
ler kartritning och skickas in till flygstabens underrättelseavdelning för uppföljning
av flygverksamheten över Baltikum, Polen och Östtyskland. Ombasering av större
förband skulle snarast rapporteras direkt till eskaderchef och till överbefälhavaren.

Karta från 1965 som visar norra och södra
"Lappfiskens"omfattning, det vill säga
incidentberedskapen i den norra delen av
landet. Cirklarna visar radarräckvidd
och den streckade linjen är
jaktstridsledningens
beslutslinje.
Sifferbeteckningarna
visar flygbasernas och
radarstationernas
lägen.
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Så kallad ”alarmerande rapport” vid kränkning av eller våldshandling mot svenskt 
territorium, svenska flygplan eller fartyg skulle telefoneras in till eskaderchef och 
Cefyl som i sin tur vidarebefordrade rapporten till överbefälhavaren.

Jaktflygberedskapen sköttes inom E $ främst av F !% Tullinge, och därutöver av 
F !$ Norrköping och F !# Uppsala. En rote skulle hållas i fem minuters beredskap 
under halva ljusa delen av dygnet och i högsta beredskap femton timmar i veckan. 
Allvädersjaktflyget på F ! skulle under mörker hålla fem minuters beredskap med 
ett flygplan i sex timmar per vecka utöver de fyra timmar som var ordinarie kvälls-
flygningstid. Vid behov av skydd för svensk flygspaning hölls sextio minuters bered-
skap under ordinarie tjänstetid, i övrigt !&' minuters beredskap. Inom E & sköttes 
jaktflygberedskapen av F !' Ängelholm och F !& Kalmar samt i lägre grad av F $ 
Malmslätt och F " Säve.(#

!"#& utkom den första gemensamma beredskapsordern, överbefälhavarens så 
kallade kuppförsvarsorder, och i den fastslogs på nytt formerna för incidentbe-
redskapen. !"## ersatte den så kallade Tillträdeskungörelsen de förordningar och 
instruktioner som tidigare hade reglerat vilka åtgärder som skulle vidtas vid kränk-
ningar av svenskt territorium. Enligt Instruktion för Krigsmakten vid hävdande av ri-

Uppföljningsområde 
för ”Valfisken”, decem-
ber 1961. Om ett icke 
identifierat företag 
överskred den streck-
ade linjen skulle be-
slut fattas om insats av 
beredskapsjakten.

Uppföljningsområde
för "Valfisken", decem-
ber 1961. Om ett icke
identifierat företag
överskred den streck-
ade linjen skulle be-
slut fattas om insats av
beredskapsjakten.

Så kallad "alarmerande rapport" vid kränkning av eller våldshandling mot svenskt
territorium, svenska flygplan eller fartyg skulle telefoneras in till eskaderchef och
Cefyl som i sin tur vidarebefordrade rapporten till överbefälhavaren.

Jaktflygberedskapen sköttes inom E 3 främst av F 18 Tullinge, och därutöver av
F 13 Norrköping och F 16 Uppsala. En rote skulle hållas i fem minuters beredskap
under halva ljusa delen av dygnet och i högsta beredskap femton timmar i veckan.
Allvädersjaktflyget på F 1 skulle under mörker hålla fem minuters beredskap med
ett flygplan i sex timmar per vecka utöver de fyra timmar som var ordinarie kvälls-
flygningstid. Vid behov av skydd för svensk flygspaning hölls sextio minuters bered-
skap under ordinarie tjänstetid, i övrigt no minuters beredskap. Inom E 2 sköttes
jaktflygberedskapen av F io Ängelholm och F 12 Kalmar samt i lägre grad av F 3
Malmslätt och F 9 Säve.46

1962 utkom den första gemensamma beredskapsordern, överbefälhavarens så
kallade kuppförsvarsorder, och i den fastslogs på nytt formerna för incidentbe-
redskapen. 1966 ersatte den så kallade Tillträdeskungörelsen de förordningar och
instruktioner som tidigare hade reglerat vilka åtgärder som skulle vidtas vid kränk-
ningar av svenskt territorium. Enligt Instruktion för Krigsmakten vid hävdande av ri-
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kets oberoende under allmänt fredstillstånd samt under krig mellan främmande makter 
varunder Sverige är neutralt (IFKN) skulle försvaret
– övervaka att bestämmelserna i Tillträdeskungörelsen efterlevdes
– skydda svenska fartyg och flygplan inom svenskt territorium och, inom ramen 

för tillgängliga resurser, på och över fritt hav.

Där reglerades också när vapenmakt fick tillgripas. Incidentberedskapens uppgift 
var att ”övervaka luftrummet över och i närheten av svenskt territorium, identifiera 
okända flygplan och avvisa främmande flygplan enligt bestämmelserna i IKFN”. 
För ”Sydfisken” skulle detta ske inom radarräckvidden ned till territorialgränsen i 
söder, för ”Valfisken” och ”Lappfisken” ut till radarräckvidden i öster och norr. Verk-
samheten skulle pågå dygnet runt, utom i ”Lappfiskens” södra del där omfattningen 
skulle vara tolv timmar per dygn. Jaktflygberedskapen i södra Sverige har redan be-
rörts här ovan och ”Lappfisken” skulle hålla en rote i beredskap $% timmar per vecka 
under den ljusa delen av dygnet och ett flygplan i tio timmar per vecka i mörker.&#

Tidsmässigt hade övervakningen av luftrummet därmed utökats till att omfatta 

Under högsta beredskap 
fick föraren inte lämna 
flygplanet och eventu-
ell måltid fick intas på 
plats. Foto: SFF.

kets oberoende under allmänt fredstillstånd samt under krig mellan främmande makter
varunder Sverige är neutralt (IFKN) skulle försvaret
— övervaka att bestämmelserna i Tillträdeskungörelsen efterlevdes
— skydda svenska fartyg och flygplan inom svenskt territorium och, inom ramen

för tillgängliga resurser, på och över fritt hav.

Där reglerades också när vapenmakt fick tillgripas. Incidentberedskapens uppgift
var att "övervaka luftrummet över och i närheten av svenskt territorium, identifiera
okända flygplan och avvisa främmande flygplan enligt bestämmelserna i IKFN".
För "Sydfisken" skulle detta ske inom radarräckvidden ned till territorialgränsen i
söder, för "Valfisken" och "Lappfisken" ut till radarräckvidden i öster och norr. Verk-
samheten skulle pågå dygnet runt, utom i "Lappfiskens" södra del där omfattningen
skulle vara tolv timmar per dygn. Jaktflygberedskapen i södra Sverige har redan be-
rörts här ovan och "Lappfisken" skulle hålla en rote i beredskap 25 timmar per vecka
under den ljusa delen av dygnet och ett flygplan i tio timmar per vecka i mörker.47

Tidsmässigt hade övervakningen av luftrummet därmed utökats till att omfatta

Under högsta beredskap
fick föraren inte lämna
flygplanet och eventu-
ell måltid fick intas på
plats. Foto: SEE
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alla dygnets timmar, med undantag för södra Norrland, där övervakning skedde tolv 
timmar per dygn. Jaktflygberedskapen var utökad och i övre Norrland, där jaktbe-
redskap tidigare saknats, hade sådan införts.

När fick man skjuta skarpt?
Ett problem som berörde incidentberedskapen var hur man på lämpligaste sätt skul-
le kunna varna eller avvisa ett främmande flygplan i mörker. Med tanke på att av-
visning även skulle kunna ske över land och inte bara över havet gjorde risken för 
skador på grund av nedfallande ammunitionsdelar att raketer eller robotar inte kun-
de användas. Skjutning av automatkanonammunition innebar liknande risker, men 
där skulle det möjligen gå att ta fram en granat med autodestruktion. Det föreslogs 
att man skulle utveckla särskild lysammunition som var avpassad för att åstadkom-
ma en mindre explosion, väl synlig i mörker, framför det flygplan som skulle varnas.

När förväntades då en svensk flygförare skjuta mot ett annat flygplan med skarp 
ammunition? Enligt reglerna fick, om föregående varning inte åtlyddes, eldgiv-
ning tillgripas mot främmande militärt flygplan som utan tillstånd framfördes inom 
svenskt territorium. Eldgivning vid incidentberedskapsinsatser fick dessutom ske 
utan föregående varning i följande fall:
– i självförsvar
– mot flygplan eller fartyg som i uppenbart fientlig avsikt begick våldshandling 

mot mål inom svenskt territorium eller mot flygplan eller fartyg som inom 
svenskt territorium begick våldshandling mot mål utanför svenskt territorium

– mot främmande robot inom svenskt luftrum eller som styrde in mot svenskt 
luftrum

– mot främmande flygplan eller fartyg som i uppenbart fientlig avsikt begick 
våldshandling mot legalt uppträdande svenskt mål på och över fritt hav

– mot främmande stridsfartyg, transportfartyg etc. som i uppenbart fientlig av-
sikt överskred territorialgränsen.
Enligt IKFN skulle varning i mörker ske med blinkning av positionsljus, samti-

digt som det svenska flygplanet passerade det främmande flygplanet på dess vänstra 
sida och därefter svängde i den riktning som flygplanet borde styra. Risken var emel-
lertid stor att varningen inte upptäcktes eller inte ens uppfattades som en varning. 
Inom flygstaben ifrågasattes nu om det över huvud taget var rimligt att verkningseld 
skulle beordras mot ett främmande flygplan över svenskt område ”i djupaste freds-
tid”. Bland annat fanns ju stor risk för att en föregående varning med ljusblinkning 
inte hade uppfattats.

På beredskapsflygplanen laddades endast automatkanonerna och en av de av ris-
ker man ville undvika genom att inte använda exempelvis jaktrobotar var att flygfö-
raren, särskilt vid ingrip anden när varning inte åtlyddes, var ”för lätt på hanen och 
[sköt] innan säker identifiering gjorts”. Dessutom angavs i IKFN att man vid till-
gripande av vapenmakt skulle eftersträva att inte skada flygplanet mer än att besätt-

alla dygnets timmar, med undantag för södra Norrland, där övervakning skedde tolv
timmar per dygn. Jaktflygberedskapen var utökad och i övre Norrland, där jaktbe-
redskap tidigare saknats, hade sådan införts.

När fick man skjuta skarpt?
Ett problem som berörde incidentberedskapen var hur man på lämpligaste sätt skul-
le kunna varna eller avvisa ett främmande flygplan i mörker. Med tanke på att av-
visning även skulle kunna ske över land och inte bara över havet gjorde risken för
skador på grund av nedfallande ammunitionsdelar att raketer eller robotar inte kun-
de användas. Skjutning av automatkanonammunition innebar liknande risker, men
där skulle det möjligen gå att ta fram en granat med autodestruktion. Det föreslogs
att man skulle utveckla särskild lysammunition som var avpassad för att åstadkom-
ma en mindre explosion, väl synlig i mörker, framför det flygplan som skulle varnas.

När förväntades då en svensk flygförare skjuta mot ett annat flygplan med skarp
ammunition? Enligt reglerna fick, om föregående varning inte åtlyddes, eldgiv-
ning tillgripas mot främmande militärt flygplan som utan tillstånd framfördes inom
svenskt territorium. Eldgivning vid incidentberedskapsinsatser fick dessutom ske
utan föregående varning i följande fall:
— i  självförsvar
— mot flygplan eller fartyg som i uppenbart fientlig avsikt begick våldshandling

mot mål inom svenskt territorium eller mot flygplan eller fartyg som inom
svenskt territorium begick våldshandling mot mål utanför svenskt territorium

— mot främmande robot inom svenskt luftrum eller som styrde in mot svenskt
luftrum

— mot främmande flygplan eller fartyg som i uppenbart fientlig avsikt begick
våldshandling mot legalt uppträdande svenskt mål på och över fritt hav

— mot främmande stridsfartyg, transportfartyg etc. som i uppenbart fientlig av-
sikt överskred territorialgränsen.
Enligt IKFN skulle varning i mörker ske med blinkning av positionsljus, samti-

digt som det svenska flygplanet passerade det främmande flygplanet på dess vänstra
sida och därefter svängde i den riktning som flygplanet borde styra. Risken var emel-
lertid stor att varningen inte upptäcktes eller inte ens uppfattades som en varning.
Inom flygstaben ifrågasattes nu om det över huvud taget var rimligt att verkningseld
skulle beordras mot ett främmande flygplan över svenskt område "i djupaste freds-
tid". Bland annat fanns ju stor risk för att en föregående varning med ljusblinkning
inte hade uppfattats.

På beredskapsflygplanen laddades endast automatkanonerna och en av de av ris-
ker man ville undvika genom att inte använda exempelvis jaktrobotar var att flygfö-
raren, särskilt vid ingripanden när varning inte åtlyddes, var "för lätt på hanen och
[sköt] innan säker identifiering gjorts". Dessutom angavs i IKFN att man vid till-
gripande av vapenmakt skulle eftersträva att inte skada flygplanet mer än att besätt-
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ningen kunde rädda sig genom nödlandning eller fall skärmshopp, vilket knappast 
kunde åstadkommas om robot sattes in.

Å andra sidan fanns det ett behov av att ständigt ha bästa möjliga beväpning, 
särskilt om inflygningarna skulle visa sig vara en del av ett kuppartat inlett anfall, 
men enligt CFV:s bedömning skulle beredskapsjaktflygets beväpning ändå i fort-
sättningen begränsas till automatkanoner. Vid en höjning av beredskapen till ”Lyst-
ring” (se längre fram) skulle man övergå till fullständig beväpning med robotar. När 
det gällde självförsvar och uppenbara våldshand lingar, samt om radioförbindelsen 
med stridsledningen inte fungerade, var det föraren som själv bestämde om han 
skulle skjuta eller inte. I övriga fall var detta beslut jaktledarens ansvar.

Radarjaktledaren skulle inte leda till ett anfalls läge bakom det främmande flyg-
planet, utan till ett identifieringsläge som låg mellan en och två kilometer vid sidan 
av målet. I mörker skulle jaktplanet ha säker egen radarkontakt eller fastställd höjd-
separation för att radarjaktledaren skulle leda närmare det okända flygplanet än fem 
kilometer. Vid ögon- eller radarkontakt skulle rotetvåan inta ett läge en och en halv 
kilometer bakom och över målet beredd till insats om läget så krävde.#$

Gränskränkningar och möten med sovjetiskt jaktflyg
En beredskapsrote bestående av två J %#-plan med F !$-förarna Karlsson (rotechef ) 
och Andersson vid spakarna startade den !& september !"'( från Tullinge för att 
identifiera ett okänt flygföretag. De nådde trettio kilometer nordnordost om Got-
ska Sandön i kapp en de Havilland Comet med brittiska nationalitetsbeteckningar 
som flög på !! )** meters höjd. Jaktledaren gav roten order att avbryta flygningen 
och gå mot F !$, men någon minut senare dök ännu ett oidentifierat företag upp 

En J 35B från F 18 Tullinge. Beredskapsjakten var ofta baserad på F 18, eftersom denna bas låg lämpligt till 
med hänsyn till var oidentifierade flygplan brukade uppträda. Foto: SFF.

ningen kunde rädda sig genom nödlandning eller fallskärmshopp, vilket knappast
kunde åstadkommas om robot sattes in.

Å andra sidan fanns det ett behov av att ständigt ha bästa möjliga beväpning,
särskilt om inflygningarna skulle visa sig vara en del av ett kuppartat inlett anfall,
men enligt CFV:s bedömning skulle beredskapsjaktflygets beväpning ändå i fort-
sättningen begränsas till automatkanoner. Vid en höjning av beredskapen till "Lyst-
ring" (se längre fram) skulle man övergå till fullständig beväpning med robotar. När
det gällde självförsvar och uppenbara våldshandlingar, samt om radioförbindelsen
med stridsledningen inte fungerade, var det föraren som själv bestämde om han
skulle skjuta eller inte. I övriga fall var detta beslut jaktledarens ansvar.

Radarjaktledaren skulle inte leda till ett anfallsläge bakom det främmande flyg-
planet, utan till ett identifieringsläge som låg mellan en och två kilometer vid sidan
av målet. I mörker skulle jaktplanet ha säker egen radarkontakt eller fastställd höjd-
separation för att radarjaktledaren skulle leda närmare det okända flygplanet än fem
kilometer. Vid ögon- eller radarkontakt skulle rotetvåan inta ett läge en och en halv
kilometer bakom och över målet beredd till insats om läget så krävde.°

Gränskränkningar och möten med sovjetiskt jaktflyg
En beredskapsrote bestående av två J 34-plan med F 18-förarna Karlsson (rotechef)
och Andersson vid spakarna startade den 17 september 1962 från Tullinge för att
identifiera ett okänt flygföretag. De nådde trettio kilometer nordnordost om Got-
ska Sandön i kapp en de Havilland Comet med brittiska nationalitetsbeteckningar
som flög på 11 soo meters höjd. Jaktledaren gav roten order att avbryta flygningen
och gå mot F 18, men någon minut senare dök ännu ett oidentifierat företag upp

En .135B från F 18 Tullinge. Beredskapsjakten var ofta baserad på F 18, eftersom denna bas låg lämpligt till
med hänsyn till var oidentifierade flygplan brukade uppträda. Foto: SFF
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”Luftstrid” med sovjetisk Jak-25

Efter start från Visby klockan 14.02 fick beredskapsroten ordern ”Styr 130°, stig till hög höjd utan 
ebk, kontakta Draken [radarförbandet R 138 Draken] kanal 07”. Radiokontakt med Draken erhölls på 2 000 m 
höjd och roten fick då styrkurs 120° samt ”fortsätt stig, mål i söder, avstånd 140 km”. Efter cirka 1 minut änd-
rades styrkursen till 180°, som efter hand under precisionsledning ändrades till 150°. På avstånd 40 km erhölls 
ögonkontakt med ett stort flygplan och en k-strimma bortom detta. Order att identifiera erhölls.

Under insväng höger för identifiering av det stora målet upptäckta rotetvåan det flygplan som gjort k-
strimma. Detta flygplan ändrade kurs och tvåan meddelade detta till rotechefen. Ungefär samtidigt identifie-
rade rotechefen det stora flygplanet som en B-47. Efter rotetvåans anmälan av det andra flygplanets manöver 
fick även 1:an ögonkontakt med detta flygplan som han bedömde svänga höger in mot roten. Därefter tap-
pade såväl 1:an som 2:an kontakten med flygplanet.

Rotechefen styrde till kurs 150° för att målspana och identifieras av egen radar, 2:an låg härvid i kolonn 
(avstånd cirka 5 km). Plötsligt upptäckte 2:an på nytt flygplanet snett fram till vänster i vänstersväng, av-
stånd cirka 50 m, och i stort på kontrakurs. 2:an uppfattade detta som ett anfall och påbörjade vänstersväng 
och meddelade samtidigt rotechefen att han mött ett flygplan Flashlight (Jak-25). Höjden var cirka 10 000 m.

1:an svängde omedelbart vänster och fick kontakt med ett pilvingat flygplan och rotetvåan. Det pilvinga-
de flygplanet fortsatte svänga och 1:an flög på en bana som löpte innanför rotetvåan. Sedan 1:an svängt från 
150° till ungefär 210° i vänstersväng gick det pilvingade flygplanet ”rakt ut” på kurs i 2. kvadranten, som det 
senare visade sig. För 1:an var det i detta läge osäkert om nordlig eller inom 2. kvadranten, varför han gick 
”rakt ut” på ungefär sydlig kurs för att inte riskera att få det andra flygplanet i stjärten om kursen på detta 
verkligen var nordlig. Avståndet var ungefär 2-3 km. Egen höjd cirka 8 km och ”flygplanets” höjd cirka 6 km. 
Under detta hade 2:an också svängt vänster och efter cirka 200° sväng upptäckte han såväl 1:an som det an-
dra flygplanet. 1:an låg då i det andra flygplanets bakre sektor. Han iakttog att 1:an gått rakt ut och anslöt 
i försvarsgruppering. Han såg det främmande flygplanet och bedömde höjden på detta till cirka 4 000 m.

Rotechefen som hade fart ungefär Mach 1,25 på tidigare angiven kurs, fann strax att flygplanet gick på 
80° kurs och att avståndet mellan flygplanen snabbt minskade. När avståndet var cirka 1 km var 1:an något 
under det andra flygplanet som småsvängde snabbt såsom för att målspana bakåt. Höjden var cirka 5 km. 
2:an låg härvid försvarsgrupperad. Under 1:ans identifiering, som gjordes genom att svänga svagt vänster 
under brant upptagning förbi flygplanet på dess högra sida, uppmanade 1:an 2:an att iakttaga flygplanets 
manövrer.

Sedan 1:an genom den kraftiga upptagningen åt vänster kunde observeras av det främmande flygplanet 
påbörjade detta en vänstersväng efter 1:an. 2:an meddelade detta, varvid 1:an beordrade höjdminskning till 
lägsta, ändrade dock ordern till fortsatt stigning dels på grund av bedömt bättre fartresurser än det främ-
mande flygplanet och dels på grund av bränslesituationen. 2:an som legat i försvarsgruppering ute till höger 
kom under samtliga flygplans vänstersväng att på nytt ligga bakom det pilvingade flygplanet. Sedan 1:an 
beordrat fortsatt stigning tappade 2:an kontakten med honom men låg bakom det andra flygplanet, som 
återgick till manövrer för målspaning bakåt.

2:an släppte då ögonkontakten med flygplanet och steg med ebk på NNV kurs mot Visby. Under stigning-
en iakttog 2:an ytterligare en gång det främmande flygplanet som låg i vänstersväng upp mot honom. Dra-
ken meddelade dock efter cirka 30 sekunder att flygplanet övergått på ostlig kurs. Landning skedde på Visby 
kl 1430 med 20 respektive 5 % bränsle kvar på parkeringslinjen.49

Ur rapport från insats med jaktrote ingående i Valfisken, 26 september 1962.
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"Luftstrid" med sovjetisk Jak-25
Efter start från Visby klockan 14.02 fick beredskapsroten ordern "Styr 130°, stig till hög höjd utan

ebk, kontakta Draken [radarförbandet R 138 Draken] kanal 07". Radiokontakt med Draken erhölls på 2 000 m
höjd och roten fick då styrkurs 120° samrfortsätt stig, mål i söder, avstånd 140 km". Efter cirka 1 minut änd-
rades styrkursen ti11180°, som efter hand under precisionsledning ändradesti11150°.På avstånd 40 km erhölls
ögonkontakt med ett stort flygplan och en k-strimma bortom detta. Order att identifiera erhölls.

Under insväng höger för identifiering av det stora målet upptäckta rotetvåan det flygplan som gjort k-
strimma. Detta flygplan ändrade kurs och tvåan meddelade detta till rotechefen. Ungefärsamtidigt identifie-
rade rotechefen det stora flygplanet som en B-47. Efter rotetvåans anmälan av det andra flygplanets manöver
fick även 1:an ögonkontakt med detta flygplan som han bedömde svänga höger in mot roten. Därefter tap-
pade såväl 1:an som 2:an kontakten med flygplanet.

Rotechefen styrde till kurs 150° för att målspana och identifieras av egen radar, 2:an låg härvid i kolonn
(avstånd cirka 5 km). Plötsligt upptäckte 2:an på nytt flygplanet snett fram till vänster i vänstersväng, av-
stånd cirka 50 m, och i stort på kontrakurs. 2:an uppfattade detta som ett anfall och påbörjade vänstersväng
och meddelade samtidigt rotechefen att han mött ettflygplan Flashlight (Jak-25). Höjden varcirka 10 000 m.

1:an svängde omedelbart vänster och fick kontakt med ett pilvingatflygplan och rotetvåan. Det pilvinga-
de flygplanetfortsatte svänga och 1:an flög på en bana som löpte innanför rotetvåan. Sedan 1:an svängtfrån
150° till ungefär 210° i vänstersväng gick det pilvingade flygplanet "rakt ur på kurs i 2. kvadranten, som det
senare visade sig. För 1:an var det i detta läge osäkert om nordlig eller inom 2. kvadranten, varför han gick
"rakt ut" på ungefär sydlig kurs för att inte riskera att få det andra flygplanet i stjärten om kursen på detta
verkligen var nordlig. Avståndet var ungefär 2-3 km. Egen höjd cirka 8 km och "flygplanets" höjd cirka 6 km.
Under detta hade 2:an också svängt vänster och efter cirka 200° sväng upptäckte han såväl 1:an som det an-
dra flygplanet. 1:an låg då i det andra flygplanets bakre sektor. Han iakttog att 1:an gått rakt ut och anslöt
i försvarsgruppering. Han såg detfrämmande flygplanet och bedömde höjden på detta till cirka 4 000 m.

Rotechefen som hade fart ungefär Mach 1,25 på tidigare angiven kurs, fann strax att flygplanet gick på
80° kurs och att avståndet mellan flygplanen snabbt minskade. När avståndet var cirka 1 km var 1:an något
under det andra flygplanet som småsvängde snabbt såsom för att målspana bakåt. Höjden var cirka 5 km.
2:an låg härvid försvarsgrupperad. Under 1:ans identifiering, som gjordes genom att svänga svagt vänster
under brant upptagning förbi flygplanet på dess högra sida, uppmanade 1:an 2:an att iakttaga flygplanets
manövrer.

Sedan 1:an genom den kraftiga upptagningen åt vänster kunde observeras av detfrämmandeflygplanet
påbörjade detta en vänstersväng efter 1:an. 2:an meddelade detta, varvid 1:an beordrade höjdminskning till
lägsta, ändrade dock ordern till fortsatt stigning dels på grund av bedömt bättre fartresurser än det främ-
mande flygplanet och dels på grund av bränslesituationen. 2:an som legat i försvarsgruppering ute till höger
kom under samtliga flygplans vänstersväng att på nytt ligga bakom det pilvingade flygplanet. Sedan 1:an
beordrat fortsatt stigning tappade 2:an kontakten med honom men låg bakom det andra flygplanet, som
återgick till manövrerför målspaning bakåt.

2:an släppte då ögonkontakten med flygplanetoch steg med ebk på NNV kurs mot Visby. Under stigning-
en iakttog 2:an ytterligare en gång detfrämmande flygplanet som låg i vänstersväng upp mot honom. Dra-
ken meddelade dock efter cirka 30 sekunder att flygplanet övergått på ostlig kurs. Landning skedde på Visby
kl 1430 med 20 respektive 5 % bränsle kvar på parkeringslinjen.49

Ur rapport från insats med jaktrote ingående i Valfisken, 26 september 1962. J  J
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österifrån med kurs mot svenskt område. Roten beordrades då att gå söderut för att 
kunna identifiera det nya företaget. När detta företag också svängde söderut kun-
de J $%-planen inte längre hinna i kapp och då fick roten order att ligga kvar vid 
Fårösund.

I detta läge började Comet-planet av någon anledning närma sig Fårö och till sist 
beordrades avvisning. Jaktledaren orienterade om att det endast gällde avvisning och 
att roten inte fick öppna eld, även om den inte blev åtlydd. Roten låg då # &"" me-
ter bakom Comet-planet och kunde inte längre hinna fram för att avvisa det, men 
följde Comet-planet söderut.

I det läget dök ett företag upp från sydost som såg ut att gå mot Comet-planet 
och den svenska roten fick därför order om att identifiera det nya företaget. När 
detta flygplan svängde upp mot Comet-planet, svängde den svenska roten in bak-
om, flög i kapp och svängde sedan svagt ifrån. J $%-roten kom aldrig närmare än 
en och en halv kilometer, men kunde identifiera det nya flygplanet som ett sovje-
tiskt MiG-#'-plan. Det konstaterades sedan att det brittiska flygplanet hade kränkt 
svenskt territorium vid Fårö.&"

Ett vanligt sätt att arbeta för No #(! Squadron, det brittiska flygvapnets särskil-
da signalspaningsförband, var att hålla sig på avstånd med en Comet och samtidigt 
skicka in ett eller två flygplan av typ Canberra för att ”väcka” de sovjetiska radarsta-
tionerna. Canberra-planet flög då in mot land på låg höjd under radartäckningen, 
för att sedan stiga snabbt i närheten av sovjetiskt territorium, kanske mellan tret-
tio och femtio kilometer från kusten.&# En sådan flygning genomfördes exempelvis 
natten mellan den $ och % september #()!. En Comet och en Canberra följdes åt 
upp mellan Öland och Gotland. När de sedan vände söderut öster om Gotland flög 
Canberra-planet en lång så kallad ”tagg” i sydostlig riktning, rakt emot Kaliningrad, 
vände sedan och återvände i motsatt riktning för att därefter försvinna i samma rikt-

En av de flygplanstyper man ibland stötte på över Östersjön var Jakovlev Jak-25. I september 1962 blev en 
svensk J 35-rote indragen i något som liknade en luftstrid med ett sådant flygplan. Foto: Lennart Andersson.

En av de flygplanstyper man ibland stötte på över Östersjön var Jakovlev Jak-25. I september 1962 blev en
svensk J 35-rote indragen i något som liknade en luftstrid med ett sådant flygplan. Foto: Lennart Andersson

österifrån med kurs mot svenskt område. Roten beordrades då att gå söderut för att
kunna identifiera det nya företaget. När detta företag också svängde söderut kun-
de J 34-planen inte längre hinna i kapp och då fick roten order att ligga kvar vid
Fårösund.

I detta läge började Comet-planet av någon anledning närma sig Fårö och till sist
beordrades avvisning. Jaktledaren orienterade om att det endast gällde avvisning och
att roten inte fick öppna eld, även om den inte blev åtlydd. Roten låg då I 500 me-
ter bakom Comet-planet och kunde inte längre hinna fram för att avvisa det, men
följde Comet-planet söderut.

I det läget dök ett företag upp från sydost som såg ut att gå mot Comet-planet
och den svenska roten fick därför order om att identifiera det nya företaget. När
detta flygplan svängde upp mot Comet-planet, svängde den svenska roten in bak-
om, flög i kapp och svängde sedan svagt ifrån. J 34-roten kom aldrig närmare än
en och en halv kilometer, men kunde identifiera det nya flygplanet som ett sovje-
tiskt MiG-17-plan. Det konstaterades sedan att det brittiska flygplanet hade kränkt
svenskt territorium vid Fårö.5°

Ett vanligt sätt att arbeta för No 192 Squadron, det brittiska flygvapnets särskil-
da signalspaningsförband, var att hålla sig på avstånd med en Comet och samtidigt
skicka in ett eller två flygplan av typ Canberra för att "väcka" de sovjetiska radarsta-
tionerna. Canberra-planet flög då in mot land på låg höjd under radartäckningen,
för att sedan stiga snabbt i närheten av sovjetiskt territorium, kanske mellan tret-
tio och femtio kilometer från kusten.5I En sådan flygning genomfördes exempelvis
natten mellan den 3 och 4 september 1962. En Comet och en Canberra följdes åt
upp mellan Öland och Gotland. När de sedan vände söderut öster om Gotland flög
Canberra-planet en lång så kallad "tagg" i sydostlig riktning, rakt emot Kaliningrad,
vände sedan och återvände i motsatt riktning för att därefter försvinna i samma rikt-
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ning som Comet-planet förbi skånska kusten. Denna flygning var förhandsmedde-
lad och föranledde inget ingripande från svensk sida.#!

Några dagar senare, den !$ september, stod en rote J %#A i beredskap på F &%. 
Klockan halv ett fick förarna Adolfsson och Olsson startorder. De leddes till kon-
takt med ett amerikanskt flygplan av typ C-&%" Hercules väster om Visby, och efter 
identifiering leddes roten mot ett nytt mål öster om Gotland, men när detta svängde 
undan fick roten landa på Visbybasen för att tanka. Ny högsta beredskap intogs och 
klockan &$:"! var roten i luften igen för ytterligare ett uppdrag. På avstånd kunde 
rotechefen sydost Hoburgen på Gotland identifiera ett stort flygplan av typ RB-$' 
och samtidigt fick man syn på ett annat mindre flygplan som svängde in mot den 
beredskapsroten. De svenska förarna tappade nästan direkt kontakten med det nya 
flygplanet och rotetvåan flög då fem kilometer efter ettan.

Plötsligt upptäckte tvåan på nytt det främmande flygplanet snett framför sig i 
stort sett på kontrakurs och under sväng. Han uppfattade detta som ett anfall och 
meddelade rotechefen att han mött ett flygplan Flashlight, NATO-beteckningen för 
den sovjetiska Jakovlev Jak-!#. Rotechefen svängde omedelbart emot, fick kontakt 
med Jak-!#-planet och började försöka komma in bakom. Jak-!#-planet fortsatte 
först att svänga men avbröt sedan och gick rakt ut. Rotechefen styrde också ut för 
att inte riskera att få det andra flygplanet bakom sig om det skulle ändra kurs. Han 
lyckades snart komma in i det andra flygplanets bakre sektor och även tvåan anslöt.

J %#:orna flög då i överljudsfart och avståndet till det sovjetiska flygplanet mins-
kade snabbt. Den sovjetiske piloten småsvängde snabbt hit och dit för att kunna 
målspana bakåt. Rotechefen svängde svagt åt vänster och flög sedan upp brant förbi 

Jaktplan av typ MiG-17, en av de sovjetiska flygplanstyper som då och då siktades av svensk beredskapsjakt 
över Östersjön. Foto: SMB-arkiv.

Jaktplan av typ MiG-17, en av de sovjetiska flygplanstyper som då och då siktades av svensk beredskapsjakt
över Östersjön. Foto: SMB-arkiv.

ving som Comet-planet förbi skånska kusten. Denna flygning var förhandsmedde-
lad och föranledde inget ingripande från svensk sida.51

Några dagar senare, den 24 september, stod en rote J 35A i beredskap på F 13.
Klockan halv ett fick förarna Adolfsson och Olsson startorder. De leddes till kon-
takt med ett amerikanskt flygplan av typ C-13o Hercules väster om Visby, och efter
identifiering leddes roten mot ett nytt mål öster om Gotland, men när detta svängde
undan fick roten landa på Visbybasen för att tanka. Ny högsta beredskap intogs och
klockan 14:o2 var roten i luften igen för ytterligare ett uppdrag. På avstånd kunde
rotechefen sydost Hoburgen på Gotland identifiera ett stort flygplan av typ RB-47
och samtidigt fick man syn på ett annat mindre flygplan som svängde in mot den
beredskapsroten. De svenska förarna tappade nästan direkt kontakten med det nya
flygplanet och rotetvåan flög då fem kilometer efter ettan.

Plötsligt upptäckte tvåan på nytt det främmande flygplanet snett framför sig i
stort sett på kontrakurs och under sväng. Han uppfattade detta som ett anfall och
meddelade rotechefen att han mött ett flygplan Flashlight, NATO-beteckningen för
den sovjetiska Jakovlev Jak-25. Rotechefen svängde omedelbart emot, fick kontakt
med Jak-25-planet och började försöka komma in bakom. Jak-25-planet fortsatte
först att svänga men avbröt sedan och gick rakt ut. Rotechefen styrde också ut för
att inte riskera att få det andra flygplanet bakom sig om det skulle ändra kurs. Han
lyckades snart komma in i det andra flygplanets bakre sektor och även tvåan anslöt.

J 35:orna flög då i överljudsfart och avståndet till det sovjetiska flygplanet mins-
kade snabbt. Den sovjetiske piloten småsvängde snabbt hit och dit för att kunna
målspana bakåt. Rotechefen svängde svagt åt vänster och flög sedan upp brant förbi
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Jak-!$-planet på dess högra sida för en slutlig identifiering. Den sovjetiske piloten 
svängde då åter emot det svenska flygplanet och tvåan, som hade legat i försvars-
gruppering och beredd att ingripa ute till höger, kom på nytt in bakom det sovje-
tiska flygplanet.

Nu var det dags att försöka avbryta innan det hela tog en allvarligare vändning 
och de svenska förarna steg därför med tänd efterbrännkammare med kurs mot Vis-
by. Under stigningen iakttog tvåan ytterligare en gång hur Jak-!$-planet svängde 
upp mot honom, men efter en halv minut vände det till ostlig kurs och försvann. 
När J #$-planen landade i Visby hade det ena endast fem procent bränsle kvar.$#

Radarstörning
Generellt gällde att restriktivitet skulle iakttas vid kontakter med främmande flyg-
plan över öppet hav och helst skulle jaktroten inte ledas till kontakt mot mål långt 
utanför svenskt territorium. Ungefär samtidigt som ovan relaterade händelser inträf-
fade, skedde något som gjorde att denna bestämmelse tillfälligt sattes ur spel. Den 
!% september &'(! visade det sig under insats mot en amerikansk C-&#" som flög 
på nordlig kurs på ' """ meters höjd väster om Gotland att de svenska flygförarna 
inte kunde se målet på sin radar. Radarn i J #$-planen (PS-"!) fungerade som den 
skulle och var riktigt inställd. På trettio kilometers avstånd svängde C-&#" mot ro-
ten så att ett möte skedde på kontrakurs.

Trots att radarn hade varit påslagen sedan ögonkontakt erhållits fick man alltså 
ändå inget eko på radarn. Vid prov mot det andra J #$-planet erhölls måleko på upp 
till åtta kilometers avstånd. Detta var naturligtvis allvarligt och CE # rapporterade 
till överbefälhavaren och bad om tillstånd att få göra avsteg från ordern om restrik-
tivitet vid kontakt över öppet hav. Han ville sätta in J #$ mot förhandsmeddelade 
C-&#" för att studera förmodad störsändning. I början av december hade CE # fått 
tillstånd att beordra insats av en J #$-rote mot C-&#", men det fick inte ske på ett 
sådant sätt att det kunde betraktas som provokativt och eventuella iakttagelser fick 
inte meddelas öppet per radio. Tyvärr har några uppgifter om resultatet av insatsen 
inte påträ)ats.$%

I slutet av &'("-talet kom åter rapporter från förare i incidentberedskapen som 
vid kontakt med signalspaningsplan från NATO råkat ut för underliga störningar 
på radarn. Det som syntes på radarn verkade inte stämma med det förarna kunde se 
med egna ögon och det flygplan som skulle identifieras kunde ligga på annat ställe 
än vad radarbilden visade. Det visade sig att de amerikanska signalspaningsplanen 
hade försetts med motmedelsutrustning som åstadkom så kallad ”avståndsavhak-
ning” och ”vinkelavhakning”, en form av radarstörning som går ut på att få radarn 
att tappa ett redan upptäckt mål.$$

Den &' november &'(# skedde en ovanligt ”fräck” kränkning av svenskt territo-
rium. Från klockan halv nio på morgonen följdes en amerikansk Douglas RB-(( 
Destroyer på radar när den på nordostlig kurs sneddade över Blekinges sydöstra 

Jak-25-planet på dess högra sida för en slutlig identifiering. Den sovjetiske piloten
svängde då åter emot det svenska flygplanet och tvåan, som hade legat i försvars-
gruppering och beredd att ingripa ute till höger, kom på nytt in bakom det sovje-
tiska flygplanet.

Nu var det dags att försöka avbryta innan det hela tog en allvarligare vändning
och de svenska förarna steg därför med tänd efterbrännkammare med kurs mot Vis-
by. Under stigningen iakttog tvåan ytterligare en gång hur Jak-25-planet svängde
upp mot honom, men efter en halv minut vände det till ostlig kurs och försvann.
När J 35-planen landade i Visby hade det ena endast fem procent bränsle kvar."

Radarstörning
Generellt gällde att restriktivitet skulle iakttas vid kontakter med främmande flyg-
plan över öppet hav och helst skulle jaktroten inte ledas till kontakt mot mål långt
utanför svenskt territorium. Ungefär samtidigt som ovan relaterade händelser inträf-
fade, skedde något som gjorde att denna bestämmelse tillfälligt sattes ur spel. Den
24 september 1962 visade det sig under insats mot en amerikansk C-130 som flög
på nordlig kurs på 9 000 meters höjd väster om Gotland att de svenska flygförarna
inte kunde se målet på sin radar. Radarn i J 35-planen (PS-o2) fungerade som den
skulle och var riktigt inställd. På trettio kilometers avstånd svängde C-130 mot ro-
ten så att ett möte skedde på kontrakurs.

Trots att radarn hade varit påslagen sedan ögonkontakt erhållits fick man alltså
ändå inget eko på radarn. Vid prov mot det andra J 35-planet erhölls måleko på upp
till åtta kilometers avstånd. Detta var naturligtvis allvarligt och CE 3 rapporterade
till överbefälhavaren och bad om tillstånd att få göra avsteg från ordern om restrik-
tivitet vid kontakt över öppet hav. Han ville sätta in J 35 mot förhandsmeddelade
C-130 för att studera förmodad störsändning. I början av december hade CE 3 fått
tillstånd att beordra insats av en J 35-rote mot C-130, men det fick inte ske på ett
sådant sätt att det kunde betraktas som provokativt och eventuella iakttagelser fick
inte meddelas öppet per radio. Tyvärr har några uppgifter om resultatet av insatsen
inte påträffats.54

I slutet av 1960-talet kom åter rapporter från förare i incidentberedskapen som
vid kontakt med signalspaningsplan från NATO råkat ut för underliga störningar
på radarn. Det som syntes på radarn verkade inte stämma med det förarna kunde se
med egna ögon och det flygplan som skulle identifieras kunde ligga på annat ställe
än vad radarbilden visade. Det visade sig att de amerikanska signalspaningsplanen
hade försetts med motmedelsutrustning som åstadkom så kallad "avståndsavhak-
ning" och "vinkelavhakning", en form av radarstörning som går ut på att få radarn
att tappa ett redan upptäckt mål."

Den 19 november 1963 skedde en ovanligt "fräck" kränkning av svenskt territo-
rium. Från klockan halv nio på morgonen följdes en amerikansk Douglas RB-66
Destroyer på radar när den på nordostlig kurs sneddade över Blekinges sydöstra
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hörn, flög vidare över Ölands sydspets och via Hoburgen på Gotland fortsatte ut 
över Östersjön. Efter att ha vänt mot väster flög flygplanet därefter tvärs över norra 
Gotland och vände sedan ned mellan Öland och Gotland. På grund av mycket då-
ligt väder kunde inte den J $%B som stod i femton minuters beredskap på F &' star-
tas och i stället begärdes flygplan ur F &! Kalmar för identifiering. När J $!B-planet 
från F &! kom i luften passerade RB-'' precis över Gotland. Den svenske föraren 
fick kontakt med det kränkande flygplanet mellan Öland och Hoburgen klockan 
(:&# och följde det sedan på vägen söderut. Det hade hela tiden stadigt hållit sig på 
&& """ meters höjd och eftersom det inte längre flög över eller hade kurs mot svenskt 
territorium blev någon avvisning inte aktuell.

Kuppförsvarsberedskap
I kuppförsvarsordern bestämdes kontinuerligt vilka divisioner som skulle vara kupp-
försvarsförband. Inom E $ utgjordes kuppförsvarsförbanden &('! av tre divisioner 
J $!B från F &, tre divisioner J $%A från F &$, tre divisioner J $%B och en division 
J !(F från F &' samt två divisioner J $# från F &). Vid kuppanfall skulle största möj-
liga insats eftersträvas, samtidigt som åtgärder för mobilisering genomfördes. Perso-
nal, flygplan och viktigare materiel skulle i möjligaste mån skyddas genom spridning 
inom basen och genom utnyttjande av berghangarer och jordkulehangarer.

En bedömning skulle göras av risken för flyg- och robotanfall kontra risken för 
anfall av sabotörer eller marktrupper. I första hand skulle flygplanen skyddas, där-
utöver utrustning för tankning och laddning, omformare, startvagnar och startbilar, 
radar- och radiostationer. Klargöring av flygplan skulle prioriteras före markför-

Amerikanska signalspaningsplan av typ C-130 Hecules flög normalt sina rutter över Östersjön enligt vissa 
mönster, ofta i närheten av Gotland, och kallades inom svenska flygvapnet för ”spårvagnar”. Foto: SMB-arkiv.

Amerikanska signalspaningsplan av typ C-130 Hecules flög normalt sina rutter över Östersjön enligt vissa
mönster, ofta i närheten av Gotland, och kallades inom svenska flygvapnet för "spärvagnar". Foto: SMB-arkiv.

hörn, flög vidare över Ölands sydspets och via Hoburgen på Gotland fortsatte ut
över Östersjön. Efter att ha vänt mot väster flög flygplanet därefter tvärs över norra
Gotland och vände sedan ned mellan Öland och Gotland. På grund av mycket då-
ligt väder kunde inte den J 35B som stod i femton minuters beredskap på F 16 star-
tas och i stället begärdes flygplan ur F 12 Kalmar för identifiering. När J 32B-planet
från F 12 kom i luften passerade RB-66 precis över Gotland. Den svenske föraren
fick kontakt med det kränkande flygplanet mellan Öland och Hoburgen klockan
9:14 och följde det sedan på vägen söderut. Det hade hela tiden stadigt hållit sig på
II 000 meters höjd och eftersom det inte längre flög över eller hade kurs mot svenskt
territorium blev någon avvisning inte aktuell.

Kuppförsvarsberedskap
I kuppförsvarsordern bestämdes kontinuerligt vilka divisioner som skulle vara kupp-
försvarsförband. Inom E 3 utgjordes kuppförsvarsförbanden 1962 av tre divisioner
J 32B från F I, tre divisioner J 35A från F 13, tre divisioner J 35B och en division
J 29F från F 16 samt två divisioner J 34 från F 18. Vid kuppanfall skulle största möj-
liga insats eftersträvas, samtidigt som åtgärder för mobilisering genomfördes. Perso-
nal, flygplan och viktigare materiel skulle i möjligaste mån skyddas genom spridning
inom basen och genom utnyttjande av berghangarer och jordkulehangarer.

En bedömning skulle göras av risken för flyg- och robotanfall kontra risken för
anfall av sabotörer eller marktrupper. I första hand skulle flygplanen skyddas, där-
utöver utrustning för tankning och laddning, omformare, startvagnar och startbilar,
radar- och radiostationer. Klargöring av flygplan skulle prioriteras före markför-
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svarsuppgifter. Värnpjäser skulle bemannas av hemvärnet och flygfält som inte 
användes skulle temporärt blockeras genom uppställning av fordon, snöröjnings-
redskap och liknande. Jaktförband som baserades på Visbybasen skulle skyddas av 
lokala förband.

Precis som det övriga försvaret höll flygvapnet ständigt en viss grundberedskap, 
men om läget skärptes kunde beredskapen höjas i flera steg. Den grundberedskap 
som gällde för flygvapnet var länge $% timmar, men i april &'%( ändrades den till 
!( timmar och den kunde på order av överbefälhavaren höjas till ”Lystring” eller 
”Givakt”.

Det första beredskapssteget, ”Lystring”, innebar i princip en utökad incidentbe-
redskap, men normal utbildningsverksamhet skulle fortgå. Ombasering till krigsbas 
och spridning av flygplan skulle förberedas men inte genomföras förrän beredskaps-
inkallad personal var tillgänglig. Jaktflyget flyttades fram i och med att en grupp 
ur F & ombaserades till Nyköping och en rote ur F &$ till Visby. Divisionerna skulle 
hålla en rote i två timmars beredskap och i övrigt gällde tolv timmars beredskap.

Vid beredskapssteget ”Givakt” skulle den högsta beredskap intas, som kunde 
hållas i fem dygn (från och med juli &'%' sju dygn) utan inkallelser. All utbildning 
inställdes då och ordinarie personal disponerades i sina krigsbefattningar. Komman-
docentralerna på flottiljerna organiserades snarast och bastropparna skickades ut till 
krigsbaserna för att förbereda mottagning av flygförband. Klargöring skulle i möjli-
gaste mån ske fältmässigt och flygplanen skulle laddas även med jaktrobotar. Eska-
derstaben omgrupperade till krigsuppehållsplatsen med helikopter och höll högsta 
beredskap. F & och F &$ ombaserade ytterligare en grupp vardera till Nyköping och 
Visby, medan de övriga divisionerna skulle hålla en rote i högsta beredskap och öv-
riga flygplan i en timmes beredskap.#%

Enligt Strategisk studie och prognos !"#$ skulle risken för strategisk kupp komma 
att öka. I ett snabbt insatt kuppanfall skulle inte Sovjetunionen ha några jaktattack-
förband baserade i Finland att sätta in, men å andra sidan skulle andra förband – 
som vid ett storkrig skulle ha använts på annat håll – kunna sättas in mot Sverige. 
För att utnyttja överraskningsmomentet skulle luftlandsättning med ett stort antal 
transportflygplan insättas i ett tidigt skede och sammantaget skulle den sovjetiska 
kapaciteten vara större vid en strategisk kupp än vid anfall mot Sverige i samband 
med ett storanfall.#)

Verklig beredskap
Från &'%( hade alltså enligt överbefälhavarens kuppförsvarsorder flygförband med 
luftoperativ uppgift (jaktflyg) !( timmars grundberedskap. Som kuppförsvars-
förband räknades inom jaktflyget samtliga övningsdivisioner och även alla skol-
divisioner. De senare hade dock på grund av begränsat antal krigsplaceringsbara 
besättningar lägre kapacitet, men skulle kompletteras med förare från övningsdivi-
sionerna så att alla divisioner kunde bemanna minst åtta flygplan.

svarsuppgifter. Värnpjäser skulle bemannas av hemvärnet och flygfält som inte
användes skulle temporärt blockeras genom uppställning av fordon, snöröjnings-
redskap och liknande. Jaktförband som baserades på Visbybasen skulle skyddas av
lokala förband.

Precis som det övriga försvaret höll flygvapnet ständigt en viss grundberedskap,
men om läget skärptes kunde beredskapen höjas i flera steg. Den grundberedskap
som gällde för flygvapnet var länge 36 timmar, men i april 1964 ändrades den till
24 timmar och den kunde på order av överbefälhavaren höjas till "Lystring" eller
"Givakt".

Det första beredskapssteget, "Lystring", innebar i princip en utökad incidentbe-
redskap, men normal utbildningsverksamhet skulle fortgå. Ombasering till krigsbas
och spridning av flygplan skulle förberedas men inte genomföras förrän beredskaps-
inkallad personal var tillgänglig. Jaktflyget flyttades fram i och med att en grupp
ur F 1 ombaserades till Nyköping och en rote ur F 13 till Visby. Divisionerna skulle
hålla en rote i två timmars beredskap och i övrigt gällde tolv timmars beredskap.

Vid beredskapssteget "Givakt" skulle den högsta beredskap intas, som kunde
hållas i fem dygn (från och med juli 1969 sju dygn) utan inkallelser. All utbildning
inställdes då och ordinarie personal disponerades i sina krigsbefattningar. Komman-
docentralerna på flottiljerna organiserades snarast och bastropparna skickades ut till
krigsbaserna för att förbereda mottagning av flygförband. Klargöring skulle i möjli-
gaste mån ske fältmässigt och flygplanen skulle laddas även med jaktrobotar. Eska-
derstaben omgrupperade till krigsuppehållsplatsen med helikopter och höll högsta
beredskap. F 1 och F 13 ombaserade ytterligare en grupp vardera till Nyköping och
Visby, medan de övriga divisionerna skulle hålla en rote i högsta beredskap och öv-
riga flygplan i en timmes beredskap.56

Enligt Strategisk studie och prognos 1966 skulle risken för strategisk kupp komma
att öka. I ett snabbt insatt kuppanfall skulle inte Sovjetunionen ha några jaktattack-
förband baserade i Finland att sätta in, men å andra sidan skulle andra förband —
som vid ett storkrig skulle ha använts på annat håll — kunna sättas in mot Sverige.
För att utnyttja överraskningsmomentet skulle luftlandsättning med ett stort antal
transportflygplan insättas i ett tidigt skede och sammantaget skulle den sovjetiska
kapaciteten vara större vid en strategisk kupp än vid anfall mot Sverige i samband
med ett storanfall.57

Verklig beredskap
Från 1964 hade alltså enligt överbefälhavarens kuppförsvarsorder flygförband med
luftoperativ uppgift (jaktflyg) 24 timmars grundberedskap. Som kuppförsvars-
förband räknades inom jaktflyget samtliga övningsdivisioner och även alla skol-
divisioner. De senare hade dock på grund av begränsat antal krigsplaceringsbara
besättningar lägre kapacitet, men skulle kompletteras med förare från övningsdivi-
sionerna så att alla divisioner kunde bemanna minst åtta flygplan.
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Vid ”Lystring” gällde i princip två timmars beredskap för en $ärdedel av antalet 
förband och tolv timmar för övriga – detta utöver incidentberedskapen. ”Givakt” 
innebar att en $ärdedel av förbanden skulle vara omedelbart gripbara och för övriga 
gällde en timmes beredskap. Det var alltså den nivå som enligt givna order skulle 
hållas. Hur såg det då ut i verkligheten?

Det mesta tydde på att den beredskap som överbefälhavarens kuppförsvarsor-
der angav vid ”Givakt” kunde hållas, det vill säga i medeltal en rote per division i 
högsta beredskap och tre rotar i en timmes beredskap. Det var emellertid svårt att 
hålla denna beredskap i fem dygn, eftersom allvädersjakt – till skillnad från dagjakt 
– innebar dygnetrunttjänst. Det var också problem med att ordna bevakning av ba-
serna mot sabotage med endast fredspersonal. I mars %&#' fanns (%( direkt använd-
bara jaktflygutbildade flygförare (besättningar) och ytterligare '( som behövde två 
till fem timmars återinflygning innan de kunde sättas i operativ tjänst. I medeltal 
innebar detta att det fanns %(,) förare per division.

Jaktdivisionerna bedömdes i själva verket kunna uppnå avsevärt högre beredskap 
än vad kuppförsvarsordern krävde. Baserat på underlag från ett flertal övningar var 
nämligen minst hälften av förbanden under tjänstetid stridsberedda inom en till två 
timmar, under icke tjänstetid två till tre timmar och under helger tre till tolv tim-
mar. Vid ”Lystring” under tjänstetid skulle sannolikt *+ procent, snarare än de !+ 
procent som anges i ordern, kunna hålla två timmars beredskap.

Även flottiljer inne i landet deltog i incidentberedskapen och då baserades beredskapsroten på någon bas vid 
kusten eller på Visbybasen. En J 35D från F 3 under stigning. Foto: SFF.

Även flottiljer inne i landet deltog i incidentberedskapen och då baserades beredskapsroten på någon bas vid
kusten eller på Visbybasen. En J 35D från F 3 under stigning. Foto: SFE

Vid "Lystring" gällde i princip två timmars beredskap för en fjärdedel av antalet
förband och tolv timmar för övriga — detta utöver incidentberedskapen. "Givakt"
innebar att en fjärdedel av förbanden skulle vara omedelbart gripbara och för övriga
gällde en timmes beredskap. Det var alltså den nivå som enligt givna order skulle
hållas. Hur såg det då ut i verkligheten?

Det mesta tydde på att den beredskap som överbefälhavarens kuppförsvarsor-
der angav vid "Givakt" kunde hållas, det vill säga i medeltal en rote per division i
högsta beredskap och tre rotar i en timmes beredskap. Det var emellertid svårt att
hålla denna beredskap i fem dygn, eftersom allvädersjakt — till skillnad från dagjakt
— innebar dygnetrunttjänst. Det var också problem med att ordna bevakning av ba-
serna mot sabotage med endast fredspersonal. I mars 1964 fanns 313 direkt använd-
bara jaktflygutbildade flygförare (besättningar) och ytterligare 43 som behövde två
till fem timmars återinflygning innan de kunde sättas i operativ tjänst. I medeltal
innebar detta att det fanns 13,8 förare per division.

Jaktdivisionerna bedömdes i själva verket kunna uppnå avsevärt högre beredskap
än vad kuppförsvarsordern krävde. Baserat på underlag från ett flertal övningar var
nämligen minst hälften av förbanden under tjänstetid stridsberedda inom en till två
timmar, under icke tjänstetid två till tre timmar och under helger tre till tolv tim-
mar. Vid "Lystring" under tjänstetid skulle sannolikt 75 procent, snarare än de 25
procent som anges i ordern, kunna hålla två timmars beredskap.
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Utgångsgrupperingen av kuppförsvarsdivisionerna vid ”Givakt” var identisk med 
ordinarie utgångsbasering vid mobilisering med det undantaget att en grupp ur F $% 
skulle baseras på Visby och att alla F $&-divisioner skulle stanna på Uppsalabasen. 
CE % ville eventuellt ha en ändring till stånd när det gällde kraven på lokal utsprid-
ning vid baserna. Han ansåg att sannolikheten för ett kuppartat inlett anfall med 
kärnvapen mot berghangarbaserna kunde bedömas som liten och även risken för 
att fallskärmsjägarförband skulle kunna ta berghangarbaserna var liten. Inom E % 
borde man därför även vid ”Givakt” kunna behålla fredsbaseringen, åtminstone 
för F $%, F $& och F $', samt så långt som möjligt utnyttja berghangaren på F ' för 
skydd av flygplan ur F $ och F $$. Detta skulle tillsammans med intensifierad bevak-
ning på flottiljerna minska risken för sabotage mot flygmaterielen. Berghangarerna 
var mycket mer lättbevakade än i terrängen utspridda flygplan; underhållet skulle 
underlättas och därmed flygsäkerheten bli bättre.('

Nytt möte med sovjetiskt jaktflyg
Den ) augusti $*&) var flera sovjetiska jaktplan i kontakt med två NATO-flygplan, 
varav ett var en amerikansk C-$%", öster om Gotland. Samtidigt fick föraren i en 
svensk J %!B som råkade befinna sig i närheten plötsligt syn på en MiG-$*, som låg 
cirka ettusen meter bakom honom, i princip i anfallsläge. Radioförbindelsen med 
övervakande radarjaktledare på Gotland var bruten och därmed måste föraren i 
J %!B, en fältflygare från F $, själv fatta alla beslut.

Vid längre perioder av hög beredskap måste föraren bytas av. En relativt stor organisation på marken  
behövdes också för att hålla kontinuerlig beredskap. Foto: SFF.

Vid längre perioder av hög beredskap måste föraren bytas av. En relativt stor organisation på marken
behövdes också för att hålla kontinuerlig beredskap. Foto: SEE

Utgångsgrupperingen av kuppförsvarsdivisionerna vid "Givakt" var identisk med
ordinarie utgångsbasering vid mobilisering med det undantaget att en grupp ur F 13
skulle baseras på Visby och att alla F i6-divisioner skulle stanna på Uppsalabasen.
CE 3 ville eventuellt ha en ändring till stånd när det gällde kraven på lokal utsprid-
ning vid baserna. Han ansåg att sannolikheten för ett kuppartat inlett anfall med
kärnvapen mot berghangarbaserna kunde bedömas som liten och även risken för
att fallskärmsjägarförband skulle kunna ta berghangarbaserna var liten. Inom E 3
borde man därför även vid "Givakt" kunna behålla fredsbaseringen, åtminstone
för F 13, F 16 och F 18, samt så långt som möjligt utnyttja berghangaren på F 8 för
skydd av flygplan ur F 1 och F 11. Detta skulle tillsammans med intensifierad bevak-
ning på flottiljerna minska risken för sabotage mot flygmaterielen. Berghangarerna
var mycket mer lättbevakade än i terrängen utspridda flygplan; underhållet skulle
underlättas och därmed flygsäkerheten bli bättre.0

Nytt möte med sovjetiskt jaktflyg
Den 4 augusti 1964 var flera sovjetiska jaktplan i kontakt med två NATO-flygplan,
varav ett var en amerikansk C-13o, öster om Gotland. Samtidigt fick föraren i en
svensk J 32B som råkade befinna sig i närheten plötsligt syn på en MiG-I9, som låg
cirka ettusen meter bakom honom, i princip i anfallsläge. Radioförbindelsen med
övervakande radarjaktledare på Gotland var bruten och därmed måste föraren i
J 32.B, en fältflygare från F I, själv fatta alla beslut.
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Incidentrapport för tredje kvartalet 1964
Flygverksamheten i Östersjöområdet har under kvartalet varit av i stort sett normal omfattning och 

karak tär. Den sovjetiska luftförsvarsjakten har även under detta kvartal uppvaktat NATO-flygplanen ganska ”när-
gånget”. Några incidenter har dock icke konstaterats. Trots en livlig NATO-flygverksamhet måste därför allmänt 
sett flygverksamheten karakteriseras som lugn och rutinmässig. De ryska övningarna för strategiska flyget har 
liksom tidigare omfattat navigeringsflygningar samt bomb- eller (simulerad) robotfällning delvis i samband med 
radarstörning under flygningar längs baltiska kusten. Östersjömarinen har haft omfattande övningsverksamhet.

Vid flera tillfällen har också, liksom tidigare, konstaterats flygplan som med låg fart och på låg höjd flugit 
längs baltiska kusten. Deras uppgift har ej kunnat fastställas. Under sommaren har förekommit en finsk luftför-
svarsövning i norra Finland med ganska livlig flygverksamhet.

Vad gäller NATO-flyg har konstaterats viss tidsmässig anhopning av flygningar under särskilt juli månad. Våra 
egna luftskjutningar öster Gotland medförde att svenskt flyg ofta uppehållit sig i när heten av såväl NATO-flyg 
som ryskt flyg. Optisk kontakt mellan svensk och rysk jakt har dock endast inträ!at vid ett tillfälle. Den period-
visa anhopningen av NATO-flyg i Gotlandsområdet har vid två tillfällen föranlett att tiderna för vår jaktberedskap 
ansetts böra ändras.

Under 3. kvartalet har två säkra och en osäker kränkning ägt rum. Dessutom flög ett utländskt trafikflyg-
plan oanmält in över Sverige vid ett tillfälle och slutligen inträ!ade, som tidigare med delats, en incident mellan 
svenskt och ryskt jaktflygplan över fritt hav.

26/7 passerade ett främmande fyrmotorigt jetflygplan över V Norrland på cirka 10 000 m höjd. Efter kontakt 
med norska myndigheter har konstaterats att flygplanet varit en DC-8 tillhörande Japan Airlines vilket utan till-
stånd lämnat luftled A7 under flygning från Köpenhamn till Tokyo. Genom Luftfartsstyrelsens försorg har japan-
ska luftfartsmyndigheter uppmärksam mats på avvikelsen från färdplan och anmodats inkomma med för klaring. 
Från Luftfartsstyrelsen har också anmälts att det japanska flygbolaget svarat. Avvikelsen syns ha berott på ett 
missförstånd angående färdplanen.

4/8 inträ!ade en incident öster Gotland. I samband med luftmålsskjutning avspanade en J 32B skjutområdet 
på cirka 4 000 m höjd. Förare var en fältflygare från F 1. Inom området befann sig även två NATO-flygplan upp-
vaktade av flera sovjetiska jaktflygplan. Då föraren i J 32B avbröt spaningsuppdraget fick han syn på en MiG-19, 
som låg cirka 1 000 m bakom honom. Föraren i J 32B utförde en ”brytsväng” under upptagning och hade efter 
cirka 1 " varv lyckats ”kurva ut” det sovjetiska flygplanet, som då låg framför honom på cirka 1 000 m avstånd. 
I detta läge avbröt föraren och flög under ”tryckning” mot Visby. MiG-19 följde till en början efter men hamnade 
i ett bakomläge på 4–5 km. Radioförbindelsen mellan J 32-föraren och övervakande radarjaktledare på Gotland 
var under hela tiden dålig och under själva incidenten helt bruten.

CFV har i samråd med Fst i en skrivelse som delgetts all flyg ande personal och strilpersonal, framhållit vikten 

För att försöka komma ur den obehagliga situationen gjorde han en undanma-
növer i form av en ”brytsväng” under upptagning och redan efter ett och ett halvt 
varv hade han lyckats ”kurva ut” det sovjetiska flygplanet. Det låg då i stället framför 
honom på cirka ettusen meters avstånd. I detta läge avbröt J $!-föraren sitt uppdrag 
och flög under dykning med högsta fart mot Visby. MiG-planet följde efter honom 
men hade hamnat fyra till fem kilometer bakom och hann aldrig i kapp. Efter denna 
händelse gick CFV ut med en skrivelse och förklarade att föraren i J $!B hade hand-
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För att försöka komma ur den obehagliga situationen gjorde han en undanma-
növer i form av en "brytsväng" under upptagning och redan efter ett och ett halvt
varv hade han lyckats "kurva ut" det sovjetiska flygplanet. Det låg då i stället framför
honom på cirka ettusen meters avstånd. I detta läge avbröt J 32-föraren sitt uppdrag
och flög under dykning med högsta fart mot Visby. MiG-planet följde efter honom
men hade hamnat fyra till fem kilometer bakom och hann aldrig i kapp. Efter denna
händelse gick CFV ut med en skrivelse och förklarade att föraren i J 32B hade hand-

Incidentrapport för tredje kvartalet 1964
Flygverksamheten i Östersjöområdet har under kvartalet varit av i stort sett normal omfattning och

karaktär. Den sovjetiska luftförsvarsjakten har även under detta kvartal uppvaktat NATO-flygplanen ganska "när-
gånget". Några incidenter har dock icke konstaterats. Trots en livlig NATO-flygverksamhet måste därför allmänt
sett flygverksamheten karakteriseras som lugn och rutinmässig. De ryska övningarna för strategiska flyget har
liksom tidigare omfattat navigeringsflygningar samt bomb- eller (simulerad) robotfällning delvis i samband med
radarstörning under flygningar längs baltiska kusten. Östersjömarinen har haft omfattande övningsverksamhet.

Vid flera tillfällen har också, liksom tidigare, konstaterats flygplan som med låg fart och på låg höjd flugit
längs baltiska kusten. Deras uppgift har ej kunnat fastställas. Under sommaren har förekommit en finsk luftför-
svarsövning i norra Finland med ganska livlig flygverksamhet.

Vad gäller NATO-flyg har konstateratsvisstidsmässig anhopning av flygningar under särskilt juli månad.Våra
egna luftskjutningar öster Gotland medförde att svenskt flyg ofta uppehållit sig i närheten av såväl NATO-flyg
som ryskt flyg. Optisk kontakt mellan svensk och rysk jakt har dock endast inträffat vid ett tillfälle. Den period-
visa anhopningen av NATO-flyg i Gotlandsområdet har vid två tillfällen föranlett att tiderna förvårjaktberedskap
ansetts böra ändras.

Under 3. kvartalet har två säkra och en osäker kränkning ägt rum. Dessutom flög ett utländskt trafikflyg-
plan oanmält in över Sverige vid ett tillfälle och slutligen inträffade, som tidigare meddelats, en incident mellan
svenskt och ryskt jaktflygplan over fritt hav.

26/7 passerade ett främmande fyrmotorigt jetflygplan over V Norrland på cirka 10 000 m höjd. Efter kontakt
med norska myndigheter har konstaterats att flygplanet varit en DC-8 tillhörande Japan Airlines vilket utan till-
stånd lämnat luftled A7 under flygning från Köpenhamn till Tokyo. Genom Luftfartsstyrelsensförsorg har japan-
ska luftfartsmyndigheter uppmärksammats på avvikelsen från färdplan och anmodats inkomma med förklaring.
Från Luftfartsstyrelsen har också an mälts att det japanska flygbolaget svarat. Avvikelsen syns ha berott på ett
missförstånd angående färdplanen.

4/8 inträffade en incident öster Gotland. I samband med luftmålsskjutning avspanade en .132B skjutområdet
på cirka 4 000 m höjd. Förare var en fältflygare från F 1. Inom området befann sig även två NATO-flygplan upp-
vaktade av flera sovjetiska jaktflygplan. Då föraren i .132B avbröt spaningsuppdraget fick han syn på en MiG-19,
som låg cirka 1 000 m bakom honom. Föraren i .132B utförde en "brytsväng" under upptagning och hade efter
cirka 1 lh varv lyckats "kurva ut" det sovjetiska flygplanet, som då låg framför honom på cirka 1 000 m avstånd.
I detta läge avbröt föraren och flög under "tryckning" mot Visby. MiG-19 följde till en början efter men hamnade
i ett bakomläge på 4-5 km. Radioförbindelsen mellan 132-föraren och övervakande radarjaktledare på Gotland
var under hela tiden dålig och under själva incidenten helt bruten.

CFV har i samråd med Fst i en skrivelse som delgetts all flygande personal och strilpersonal, framhållit vikten
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av att radarjaktledaren vidtager alla åtgärder för att varna egna flygplan i situationer liknande den här omtalade. 
I det aktuella fallet har föraren i J 32B handlat föredömligt, då han snabbt förändrat ett ogynnsamt utgångsläge 
till ett taktiskt överläge samt därefter dragit sig ur.

14/8 kränkte ett främmande företag Skåne på västlig kurs och höjd 9 000 m. Svensk jakt fanns inte tillgäng-
lig för identi fiering. Livlig flygverksamhet förekom vid tillfället mellan Bornholm och Själland. Trots att man från 
dansk sida förnekat kännedom om företaget, kan – mot bakgrund av företagets flygvägar över Danmark – anses 
ganska säkert att företaget varit danskt. UD har orienterats i ärendet. Någon erinran har icke gjorts till Danmark.

2/9 kränkte ett främmande företag troligen svenskt luftrum syd ost Karlskrona på cirka 7 000 m höjd. Underla-
get från luftbevak ningen är emellertid inte så exakt att kränkning med säkerhet kan konstateras. Enligt inkomna 
rapporter kan företaget ha varit max 5 km inne över svenskt territorium. Företaget har antagligen varit ett ame-
rikanskt eller brittiskt militärflygplan på rutinflyg ning över Östersjön. UD har orienterats i ärendet.

24/9 kränkte ett sovjetiskt jaktflygplan Fårön på cirka 10 000 m höjd. Flygplanet hade följt ett NATO-flygplan. 
Optisk identifiering har icke ägt rum. Erinran har 24/9 framförts på diplomatisk väg. Ryskt be klagande av över-
flygningen mottogs av UD 5/10. Det ryska flygplanets färdväg tyder på att orsaken till att det kom väster om Got-
land kan ha varit fel i radarledningen eller bruten radioför bindelse. Vid tillfället fanns ett helslutet molntäcke, 
som ej medgav optisk orientering.

Under tidigare kvartal har vid flera tillfällen flygplan i civil luft fart lämnat flygrouten Grön 24 (mellan Born-
holm – Ventspils) och därvid kommit in över svenskt territorium. Erinran har fram förts via Luftfartsstyrelsen till 
berörda flygbolag. Den främsta orsaken till felnavigeringen torde vara brist på e!ektiva navigeringshjälpmedel. 
[…]

Under 3. kvartalet har inkommit 264 rapporter (2. kvartalet 254) om främmande eller okänd flygverksamhet 
innanför ”beslutslinjerna”. Av dessa har 56 föranletts av överbefälhavarens och eskaderchefernas beredskaps-
kontroller. Beredskapsjakt har insatts vid 76 tillfällen (2. kvartal et 91) och därvid erhållit kontakt i 43 fall (2. 
kvartalet 37).

Inom såväl Sydfisken som Valfisken är antalet kontakter i för hållande till antalet jaktstarter lågt. Detta beror 
delvis på att vår jakt (enligt instruktionen) i stor utsträckning hållits kvar i beredskapsläge över Gotland vid främ-
mande flygverksamhet utan för kusterna. I en del fall har beredskapsjakt startat mot egna företag som identifie-
rats i ett sent skede. I sådana fall har insatsen av brutits före kontakt.

Vad beträ!ar olika typer av flygverksamhet bör först konstateras att en omfattande NATO-flygverksamhet 
även förekommit detta kvartal. Flygvägarna är i stort oförändrade, innebärande bland annat vissa flyg ningar 
ganska nära baltiska kusten. Det mönster flygverksamheten öster om Gotland bildar är i övrigt un-
gefär likadant som tidigare.60

lat föredömligt, eftersom han snabbt och på eget initiativ hade förändrat ett ogynn-
samt utgångsläge till ett taktiskt överläge, för att därefter dra sig ur situationen.$#

U-!-plan över Östersjön
I december %#&$ mötte svenskt beredskapsjaktflyg ett amerikanskt U-!-plan, san-
nolikt för första gången, på signalspaningsuppdrag över Östersjön. U-! blev känt 
när Sovjetunionen i maj %#&" lyckades skjuta ned ett flygplan av denna typ och se-
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lat föredömligt, eftersom han snabbt och på eget initiativ hade förändrat ett ogynn-
samt utgångsläge till ett taktiskt överläge, för att därefter dra sig ur situationen.59

U-2.-plan över Östersjön
I december 1965 mötte svenskt beredskapsjaktflyg ett amerikanskt U-2.-plan, san-
nolikt för första gången, på signalspaningsuppdrag över Östersjön. U-2 blev känt
när Sovjetunionen i maj 1960 lyckades skjuta ned ett flygplan av denna typ och se-

av att radarjaktledaren vidtager alla åtgärderför attvarna egna flygplan i situationer liknande den här omtalade.
I det aktuella fallet har föraren i i 32B handlat föredömligt, då han snabbt förändrat ett ogynnsamt utgångsläge
till ett taktiskt överläge samt därefter dragit sig ur.

14/8 kränkte ett främmande företag Skåne på västlig kurs och höjd 9 000 m. Svensk jakt fanns inte tillgäng-
lig för identifiering. Livlig flygverksamhet förekom vid tillfället mellan Bornholm och Själland. Trots att man från
dansk sida förnekat kännedom om företaget, kan — mot bakgrund av företagets flygvägar över Danmark—anses
ganska säkert att företaget varit danskt. UD har orienterats i ärendet. Någon erinran har icke gjorts till Danmark.

2/9 kränkte ettfrämmande företag troligen svenskt luftrum sydost Karlskrona på cirka 7 000 m höjd. Underla-
get från luftbevakningen är emellertid inte så exakt att kränkning med säkerhet kan konstateras. Enligt inkomna
rapporter kan företaget ha varit max 5 km inne över svenskt territorium. Företaget har antagligen varit ett ame-
rikanskt eller brittiskt militärflygplan på rutinflygning över Östersjön. UD har orienterats i ärendet.

24/9 kränkte ett sovjetiskt jaktflygplan Fårön på cirka 10 000 m höjd. Flygplanet hade följt ett NATO-flygplan.
Optisk identifiering har icke ägt rum. Erinran har 24/9 framförts på diplomatisk väg. Ryskt beklagande av över-
flygningen mottogs av UD 5/10. Det ryska flygplanets färdväg tyder på att orsaken till att det kom väster om Got-
land kan ha varit fel i radarledningen eller bruten radioförbindelse. Vid tillfället fanns ett helslutet molntäcke,
som ej medgav optisk orientering.

Under tidigare kvartal har vid flera tillfällen flygplan i civil luftfart lämnat flygrouten Grön 24 (mellan Born-
holm — Ventspils) och därvid kommit in över svenskt territorium. Erinran har framförts via Luftfartsstyrelsen till
berörda flygbolag. Den främsta orsaken till felnavigeringen torde vara brist på effektiva navigeringshjälpmedel.
[...1

Under 3. kvartalet har inkommit 264 rapporter (2. kvartalet 254) om främmande eller okänd flygverksamhet
innanför "beslutslinjerna". Av dessa har 56 föranletts av överbefälhavarens och eskaderchefernas beredskaps-
kontroller. Beredskapsjakt har insatts vid 76 tillfällen (2. kvartalet 91) och därvid erhållit kontakt i 43 fall (2.
kvartalet 37).

Inom såväl Sydfisken som Valfisken är antalet kontakter i förhållande till antalet jaktstarter lågt. Detta beror
delvis på attvårjakt (enligt instruktionen) i stor utsträckning hållits kvar i beredskapsläge over Gotland vid främ-
mande flygverksamhet utanför kusterna. I en del fall har beredskapsjakt startat mot egna företag som identifie-
rats i ett sent skede. I sådana fall har insatsen avbrutits före kontakt.

Vad beträffar olika typer av flygverksamhet bör först konstateras att en omfattande NATO-flygverksamhet
även förekommit detta kvartal. Flygvägarna är i stort oförändrade, innebärande bland annat vissa flygningar
ganska nära baltiska kusten. Det mönster flygverksamheten öster om Gotland bildar är i övrigt un-
gefär likadant som tidigare." P  y
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dan kunde visa upp den överlevande piloten Gary Powers för världspressen. Hän-
delsen innebar en enorm propagandaseger för Sovjetunionen och USA ställde in 
alla då planerade överflygningar. Man fortsatte emellertid att använda U-! för både 
fotospaning och signalspaning.

Det unika med U-! var – och är – dess förmåga att flyga långt och mycket högt, 
vid spaningsuppdrag över fiendeterritorium på upp till !" ### meters höjd. I början 
av flygplanets karriär var det på den höjden omöjligt att nå med dåtidens luftförsvar, 
men detta skulle senare komma att ändras när nya typer av luftvärnsrobotar kom i 
tjänst. Sovjetunionen satsade enorma resurser på att försöka skjuta ned de U-!-plan 
som gjorde överflygningarna.

Den "$ december "%&' hade två J ('B från F ") startat från Tullinge på eftermid-
dagen för att tillsammans öva anfall mot varandra. De fick snart order att identi-
fiera ett okänt flygplan om just flög med sydlig kurs, nordost om Gotska Sandön. 
Drakenplanen steg i överljudsfart mot det okända flygplanet som då låg på "( !## 
meters höjd och flög med en hastighet av Mach #,*. Efter att ha passerat under det 
okända flygplanet lade sig den ene föraren bakom och närmade sig. Han kom som 
närmast på sexhundra meters avstånd, men på grund av starkt solsken kunde han 
inte se några nationalitetsbeteckningar eller si+ror på det helt metallblanka flygpla-
net. Han identifierade dock åtminstone flygplanstypen som en U-!.

Den svenske föraren ville gå närmare, men fick i stället order om att avbryta flyg-
ningen och flyga mot F "). Under tiden hade ordinarie beredskapsrote startat från 
F " och lagts i väntläge utanför Utö och även den fick nu order att avbryta uppdra-
get. U-!-planet hade flugit upp mellan Öland och Gotland, svängt till ostnordost-
lig kurs mellan Gotska Sandön och fastlandet, för att i höjd med Dagö övergå till 
sydlig kurs. Samtidigt hade en amerikansk C-"(# flugit sina vanliga signalspanings-
turer fram och tillbaka strax öster om Gotland och i området mellan Ösel–Dagö 
och Gotska Sandön hade sovjetiskt jaktflyg legat i beredskapsläge samtidigt som U-
!-planet identifierades av de svenska Drakenplanen.&"

Neutralitetspolitikkommissionen undersökte "%%$ om medgivande hade lämnats 
från svensk sida till amerikanska U-!-överflygningar eller om tillstånd hade lämnats 
för eventuell nödlandning på svensk flygbas i samband med flygningarna. Varken i 
intervjuer eller i svenskt eller utländskt källmaterial fann man några belägg för att 
så skulle ha varit fallet.&!

Sovjetisk kränkning av Gotland
Strax före åtta på kvällen den "! september "%&* passerade ett främmande flygplan 
i bra väder och god sikt över hela Gotland – från norr till söder. Det kränkande 
flygplanet hade efter start från Kaliningrad flugit ut från Ventspilsområdet med en 
hastighet av cirka " ### km/h på "" ### meters höjd. Efter passagen av Gotland för-
svann flygplanet tillbaka mot Kaliningrad. Beredskapsjakt hade skickats upp, men 
hann aldrig få optisk kontakt med det främmande flygplanet som, med stor sanno-

dan kunde visa upp den överlevande piloten Gary Powers för världspressen. Hän-
delsen innebar en enorm propagandaseger för Sovjetunionen och USA ställde in
alla då planerade överflygningar. Man fortsatte emellertid att använda U-2 för både
fotospaning och signalspaning.

Det unika med U-2 var — och är — dess förmåga att flyga långt och mycket högt,
vid spaningsuppdrag över fiendeterritorium på upp till 21 cloo meters höjd. I början
av flygplanets karriär var det på den höjden omöjligt att nå med dåtidens luftförsvar,
men detta skulle senare komma att ändras när nya typer av luftvärnsrobotar kom i
tjänst. Sovjetunionen satsade enorma resurser på att försöka skjuta ned de U-2-plan
som gjorde överflygningarna.

Den 14 december 1965 hade två J 35B från F 18 startat från Tullinge på eftermid-
dagen för att tillsammans öva anfall mot varandra. De fick snart order att identi-
fiera ett okänt flygplan om just flög med sydlig kurs, nordost om Gotska Sandön.
Drakenplanen steg i överljudsfart mot det okända flygplanet som då låg på 13 200
meters höjd och flög med en hastighet av Mach 0,7. Efter att ha passerat under det
okända flygplanet lade sig den ene föraren bakom och närmade sig. Han kom som
närmast på sexhundra meters avstånd, men på grund av starkt solsken kunde han
inte se några nationalitetsbeteckningar eller siffror på det helt metallblanka flygpla-
net. Han identifierade dock åtminstone flygplanstypen som en U-2.

Den svenske föraren ville gå närmare, men fick i stället order om att avbryta flyg-
ningen och flyga mot F 18. Under tiden hade ordinarie beredskapsrote startat från
F 1 och lagts i väntläge utanför Utö och även den fick nu order att avbryta uppdra-
get. U-2-planet hade flugit upp mellan Öland och Gotland, svängt till ostnordost-
lig kurs mellan Gotska Sandön och fastlandet, för att i höjd med Dagö övergå till
sydlig kurs. Samtidigt hade en amerikansk C-130 flugit sina vanliga signalspanings-
turer fram och tillbaka strax öster om Gotland och i området mellan Ösel—Dagö
och Gotska Sandön hade sovjetiskt jaktflyg legat i beredskapsläge samtidigt som U-
2-planet identifierades av de svenska Drakenplanen.6'

Neutralitetspolitikkommissionen undersökte 1994 om medgivande hade lämnats
från svensk sida till amerikanska U-2-överflygningar eller om tillstånd hade lämnats
för eventuell nödlandning på svensk flygbas i samband med flygningarna. Varken i
intervjuer eller i svenskt eller utländskt källmaterial fann man några belägg för att
så skulle ha varit fallet."

Sovjetisk kränkning av Gotland
Strax före åtta på kvällen den 12 september 1967 passerade ett främmande flygplan
i bra väder och god sikt över hela Gotland — från norr till söder. Det kränkande
flygplanet hade efter start från Kaliningrad flugit ut från Ventspilsområdet med en
hastighet av cirka 1 000 km/h på II 000 meters höjd. Efter passagen av Gotland för-
svann flygplanet tillbaka mot Kaliningrad. Beredskapsjakt hade skickats upp, men
hann aldrig få optisk kontakt med det främmande flygplanet som, med stor sanno-
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likhet, bedömdes vara ett sovjetiskt militärflygplan. Efter att ha analyserat de PPI-
filmer som tagits av radarskärmen under kränkningen kunde färdväg, fart och höjd 
närmare bestämmas. Då lade man också märke till ett annat flygföretag som verkade 
ha försökt jaga ikapp det flygplan som flög över Gotland.

Den # oktober besökte förste undersekreteraren Stroltsov vid sovjetiska ambassa-
den Leif Leifland på Utrikesdepartementet för att meddela att man efter noggrann 
undersökning hade kommit fram till att ett sovjetiskt flygplan under nattflygning 
på grund av navigeringsfel hade kommit ur fastställd färdväg och oavsiktligt kränkt 
svenskt territorium över Gotland. Han berättade också att myndigheterna hade 
givit stränga instruktioner till sovjetiska flygförband att inte kränka främmande 
territorium.$#

Åren "%$!–"%$& uppträdde vid upprepade tillfällen främmande flygplan vid väst-
kusten och i en del fall hade där svenskt territorium kränkts. Eftersom sektor W ! 
(Västsverige) inte ingick i Sydfisken kunde ingen egentlig kontroll av dessa flyg-
ningar ske. Överbefälhavaren ville därför på försök inordna sektorn i Sydfisken från 
januari "%$$. CE ! menade ändå att västkusten i fråga om incidenter fortfarande 
utgjorde ett sekundärområde och tills vidare skulle därför identifiering endast utfö-
ras av i luften befintliga flygplan och inte av beredskapsrote.$'

Personalbrist
Under första hälften av "%$(-talet fanns på grund av vakanser inom vissa perso-
nalkategorier, exempelvis meteorologer, trafikledare och navigatörer, problem med 

Danska spaningsplan av typ RF-84F Thunderflash uppträdde ofta över Östersjön. Foto: SMB-arkiv.Danska spaningsplan av typ RF-84F Thunderflash uppträdde ofta över Östersjön. Foto: SMB-arkiv.

likhet, bedömdes vara ett sovjetiskt militärflygplan. Efter att ha analyserat de PPI-
filmer som tagits av radarskärmen under kränkningen kunde färdväg, fart och höjd
närmare bestämmas. Då lade man också märke till ett annat flygföretag som verkade
ha försökt jaga ikapp det flygplan som flög över Gotland.

Den 3 oktober besökte förste undersekreteraren Stroltsov vid sovjetiska ambassa-
den Leif Leifland på Utrikesdepartementet för att meddela att man efter noggrann
undersökning hade kommit fram till att ett sovjetiskt flygplan under nattflygning
på grund av navigeringsfel hade kommit ur fastställd färdväg och oavsiktligt kränkt
svenskt territorium över Gotland. Han berättade också att myndigheterna hade
givit stränga instruktioner till sovjetiska flygförband att inte kränka främmande
territorium.63

Åren 1962-1965 uppträdde vid upprepade tillfällen främmande flygplan vid väst-
kusten och i en del fall hade där svenskt territorium kränkts. Eftersom sektor W
(Västsverige) inte ingick i Sydfisken kunde ingen egentlig kontroll av dessa flyg-
ningar ske. Överbefälhavaren ville därför på försök inordna sektorn i Sydfisken från
januari 1966. CE 2 menade ändå att västkusten i fråga om incidenter fortfarande
utgjorde ett sekundärområde och tills vidare skulle därför identifiering endast utfö-
ras av i luften befintliga flygplan och inte av beredskapsrote.64

Personalbrist
Under första hälften av 1960-talet fanns på grund av vakanser inom vissa perso-
nalkategorier, exempelvis meteorologer, trafikledare och navigatörer, problem med

211



!"!

Exempel på incidenter under 1965

23 mars
En C-130 flög flera löpor öster om Gotland under förmidda-
gen. Tre flygplan, sannolikt brittiska Canberra och/eller 
Comet, uppträdde i området öster om Gotland på kvällen. De 
uppvaktades av sovjetiskt jaktflyg intill trettio kilometer 
från Gotland. Samtidigt uppträdde många sovjetiska före-
tag i området öster och sydost om Gotland. Startorder gavs, 
men på grund av en startmiss kom beredskapsflygplanet inte 
upp i luften. Startordern återkallades senare då läget hade 
”lugnat ned sig”.

14 april
En C-130 flög fyra löpor öster om Gotland mitt på dagen. En 
RB-66 flög upp nära Östersjöns mittlinje till i höjd med 
Norrtälje och vände sedan åter. Ytterligare ett flygplan – 
möjligen brittiskt – rörde sig på eftermiddagen samma väg, 
men med en extra sväng från i höjd med Fårö och upp. Be-
redskapsroten på F 16 startade inte på grund av dåligt vä-
der. Stridsledningen kontaktade i stället F 3 och F 13 för 
att ha flygplan i beredskap för eventuell insats. En J 35D 
ur F 13 ställdes till förfogande och en rote J 29F ur F 3 
laddades. NATO-flygplanen utlöste livlig aktivitet öster-
ifrån och det startades flera motföretag som överskred den 
svenska beslutslinjen. Insats med svenskt jaktflyg beordra-
des klockan 15:08. Sovjetiskt jaktflyg var då i närheten av 
det ena NATO-flygplanet som kom på sydlig kurs öster om Got-
ska Sandön och eftersom kursen pekade in mot svenskt ter-
ritorium beordrades J 35D mot Fårön. Den sovjetiske piloten 
vek då av, men när J 35D svängde bort på västlig kurs haka-
de han på igen. J 35D flög från klockan 15:40 parallellt med 
NATO-flygplanet med en lucka på femton kilometer och svängde 
efter ögonkontakt ifrån. F 3-roten låg under tiden i vänt-
läge mellan Gotland och Gotska Sandön.

11 maj
En C-130 flög sex löpor öster om Gotland på eftermiddagen 
och sovjetiskt jaktflyg var i kontakt med detta flygplan ös-
ter om Gotland. Beredskapsroten från F 1 startade klock-
an 12:03 och nådde kontakt med C-130 nära Gotland klockan 
12:31. Ytterligare ett flygplan, möjligen en RB-47, flög sam-
tidigt runt Gotland och hade sovjetiskt jaktflyg i närheten 

Exempel p å  i n c i d e n t e r  under  1965

23 m a r s
En C - 1 3 0  f l ög  f l e r a  l ö p o r  ö s t e r  om G o t l a n d  u n d e r  f ö rm idda—
gen. T r e  f l y g p l a n ,  s a n n o l i k t  b r i t t i s k a  C a n b e r r a  o c h / e l l e r
Comet, u p p t r ä d d e  i  o m r å d e t  ö s t e r  om G o t l a n d  p å  k v ä l l e n .  D e
uppvak tades  a v  s o v j e t i s k t  j a k t f l y g  i n t i l l  t r e t t i o  k i l o m e t e r
f r å n  G o t l a n d .  S a m t i d i g t  u p p t r ä d d e  många s o v j e t i s k a  f ö r e —
t a g  i  o m r å d e t  ö s t e r  o c h  s y d o s t  om G o t l a n d .  S t a r t o r d e r  g a v s ,
men p å  g r u n d  a v  e n  s t a r t m i s s  kom b e r e d s k a p s f l y g p l a n e t  i n t e
upp i  l u f t e n .  S t a r t o r d e r n  å t e r k a l l a d e s  s e n a r e  d å  l ä g e t  h a d e
" l u g n a t  n e d  s i g " .

14 a p r i l
En C - 1 3 0  f l ög  f y r a  l ö p o r  ö s t e r  om G o t l a n d  m i t t  p å  d a g e n .  E n
RB-66 f l ö g  u p p  n ä r a  Ö s t e r s j ö n s  m i t t l i n j e  t i l l  i  h ö j d  med
N o r r t ä l j e  o c h  vände  s e d a n  å t e r .  Y t t e r l i g a r e  e t t  f l y g p l a n  —
m ö j l i g e n  b r i t t i s k t  — r ö r d e  s i g  p å  e f t e r m i d d a g e n  samma v ä g ,
men med e n  e x t r a  s v ä n g  f r å n  i  h ö j d  med F å r ö  o c h  u p p .  B e —
r e d s k a p s r o t e n  p å  F  1 6  s t a r t a d e  i n t e  p å  g r u n d  a v  d å l i g t  v ä —
d e r.  S t r i d s l e d n i n g e n  k o n t a k t a d e  i  s t ä l l e t  F  3  o c h  F  1 3  f ö r
a t t  h a  f l y g p l a n  i  b e r e d s k a p  f ö r  e v e n t u e l l  i n s a t s .  E n  J  35D
u r  F  1 3  s t ä l l d e s  t i l l  f ö r f o g a n d e  o c h  e n  r o t e  J  29F  u r  F  3
l addades .  NATO—flygplanen u t l ö s t e  l i v l i g  a k t i v i t e t  ö s t e r —
i f r å n  o c h  d e t  s t a r t a d e s  f l e r a  m o t f ö r e t a g  som ö v e r s k r e d  d e n
svenska b e s l u t s l i n j e n .  I n s a t s  med s v e n s k t  j a k t f l y g  b e o r d r a —
des k l o c k a n  1 5 : 0 8 .  S o v j e t i s k t  j a k t f l y g  v a r  d å  i  n ä r h e t e n  a v
de t  e n a  NATO—flygplanet s o m  kom p å  s y d l i g  k u r s  ö s t e r  om Go t—
ska Sandön o c h  e f t e r s o m  k u r s e n  pekade  i n  mot  s v e n s k t  t e r —
r i t o r i u m  b e o r d r a d e s  J  35D mo t  F å r ö n .  D e n  s o v j e t i s k e  p i l o t e n
vek  d å  a v ,  men n ä r  J  35D svängde  b o r t  p å  v ä s t l i g  k u r s  haka—
de h a n  p å  i g e n .  J  35D f l ög  f r å n  k l o c k a n  1 5 : 4 0  p a r a l l e l l t  med
NATO—flygplanet med  e n  l u c k a  p å  f e m t o n  k i l o m e t e r  o c h  svängde
e f t e r  ö g o n k o n t a k t  i f r å n .  F  3 —roten  l å g  u n d e r  t i d e n  i  v ä n t —
läge  m e l l a n  G o t l a n d  o c h  G o t s k a  Sandön .

11 ma j
En C - 1 3 0  f l ö g  s e x  l ö p o r  ö s t e r  om G o t l a n d  p å  e f t e r m i d d a g e n
och s o v j e t i s k t  j a k t f l y g  v a r  i  k o n t a k t  med d e t t a  f l y g p l a n  ö s —
t e r  om G o t l a n d .  B e r e d s k a p s r o t e n  f r å n  F  1  s t a r t a d e  k l o c k —
an 1 2 : 0 3  o c h  nådde k o n t a k t  med C - 1 3 0  n ä r a  G o t l a n d  k l o c k a n
1 2 : 3 1 .  Y t t e r l i g a r e  e t t  f l y g p l a n ,  m ö j l i g e n  e n  BB- 4 7 ,  f l ö g  sam—
t i d i g t  r u n t  G o t l a n d  o c h  hade  s o v j e t i s k t  j a k t f l y g  i  n ä r h e t e n
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öster om Gotland. Ett tredje flygplan, sannolikt brittiskt, 
flög på eftermiddagen över Öland och upp till i höjd med 
södra Finland, för att sedan återvända öster om Gotland. 
Även nu var sovjetiskt jaktflyg i närheten utanför Dagö 
och Ösel, samt öster om Gotland. Svenskt territorium hade 
kränkts och klockan 16:06 startades en beredskapsrote från 
F 1, men lyckades aldrig få kontakt.

7 juli
Ett icke föranmält flygplan, sannolikt en RB-47, flög upp 
mellan Öland och Gotland, österut till Östersjöns mittlin-
je, upp till i höjd med Dagö och sedan ned längs mittlin-
jen. Sovjetiskt jaktflyg var i livlig kontakt hela vägen och 
beredskapsrote ur F 18 startades klockan 01:39 och intog 
beredskapsläge vid Fårö. Ett okänt flygplan flög från området 
öster om Gotland med kurs mot Stockholm på förmiddagen. En 
beredskapsrote startades från F 18 och fick kontakt sydost 
Landsort med flygplanet som var en svensk Tp 52 Canberra.

8 juli
En C-130 flög fyra löpor nordost om Gotland på morgonen. Be-
redskapsroten startade från F 18 klockan 9:17, men förväx-
lade det amerikanska signalspaningsplanet med en svensk 
Tp 52 Canberra från F 8 på signalspaningsuppdrag över Got-
land. I rapporten kommenteras detta: ”Att kunna bereda 
flygplan ur 1.tpdiv/F 8 ett tillfredsställande skydd med be-
redskapsflygplan fastlandsbaserade är en omöjlighet. Före-
mål för särskild genomgång vid E 3.”

13 juli
En RB-66 flög runt Gotland på eftermiddagen och sovjetiskt 
jaktflyg var i kontakt med den öster om Gotland. Start av 
beredskapsroten på F 13 beordrades klockan 16:35 mot be-
redskapsläge vid Fårön, eftersom ”gröna fisken upptäcktes 
vara åtföljd av en gul fisk” – det vill säga det amerikanska 
signalspaningsplanet följdes av sovjetiskt jaktflyg. Roten 
mötte RB-66 och skuggade sedan flygplanet på behörigt av-
stånd. De sovjetiska jaktflygplanen hade i detta läge flugit 
ifrån och var under hemflygning. J 35D-planen från F 13 lan-
dade på Visbybasen.65

ö s t e r  om G o t l a n d .  E t t  t r e d j e  f l y g p l a n ,  s a n n o l i k t  b r i t t i s k t ,
f lög p å  e f t e r m i d d a g e n  ö v e r  Ö l a n d  o c h  u p p  t i l l  i  h ö j d  med
s ö d r a  F i n l a n d ,  f ö r  a t t  s e d a n  å t e r v ä n d a  ö s t e r  om G o t l a n d .
Även n u  v a r  s o v j e t i s k t  j a k t f l y g  i  n ä r h e t e n  u t a n f ö r  Dagö
och Ö s e l ,  s a m t  ö s t e r  om G o t l a n d .  S v e n s k t  t e r r i t o r i u m  hade
k r ä n k t s  o c h  k l o c k a n  1 6 : 0 6  s t a r t a d e s  e n  b e r e d s k a p s r o t e  f r å n
P 1 ,  men l y c k a d e s  a l d r i g  f å  k o n t a k t .

7 j u l i
E t t  i c k e  f ö r a n m ä l t  f l y g p l a n ,  s a n n o l i k t  e n  R B - 4 7 ,  f l ö g  u p p
m e l l a n  Ö l a n d  o c h  G o t l a n d ,  ö s t e r u t  t i l l  Ö s t e r s j ö n s  m i t t l i n —
j e ,  u p p  t i l l  i  h ö j d  med Dagö o c h  s e d a n  n e d  l ä n g s  m i t t l i n —
j e n .  S o v j e t i s k t  j a k t f l y g  v a r  i  l i v l i g  k o n t a k t  h e l a  v ä g e n  o c h
b e r e d s k a p s r o t e  u r  P  1 8  s t a r t a d e s  k l o c k a n  0 1 : 3 9  o c h  i n t o g
b e r e d s k a p s l ä g e  v i d  P å r ö .  E t t  o k ä n t  f l y g p l a n  f l ö g  f r å n  o m r å d e t
ö s t e r  om G o t l a n d  med k u r s  m o t  S t o c k h o l m  p å  f ö r m i d d a g e n .  E n
b e r e d s k a p s r o t e  s t a r t a d e s  f r å n  P  1 8  o c h  f i c k  k o n t a k t  s y d o s t
l a n d s o r t  med f l y g p l a n e t  s o m  v a r  e n  s v e n s k  T p  5 2  C a n b e r r a .

8 j u l i
En C - 1 3 0  f l ö g  f y r a  l ö p o r  n o r d o s t  o m  G o t l a n d  p å  morgonen .  B e —
r e d s k a p s r o t e n  s t a r t a d e  f r å n  P  1 8  k l o c k a n  9 : 1 7 ,  men f ö r v ä x —
lade  d e t  a m e r i k a n s k a  s i g n a l s p a n i n g s p l a n e t  med e n  s v e n s k
Tp 5 2  C a n b e r r a  f r å n  P  8  p å  s i g n a l s p a n i n g s u p p d r a g  ö v e r  G o t —
l a n d .  I  r a p p o r t e n  kommenteras  d e t t a :  " A t t  k u n n a  b e r e d a
f l y g p l a n  u r  1 . t p d i v / P  8  e t t  t i l l f r e d s s t ä l l a n d e  s k y d d  med b e —
r e d s k a p s f l y g p l a n  f a s t l a n d s b a s e r a d e  ä r  e n  o m ö j l i g h e t .  Före—
mål f ö r  s ä r s k i l d  genomgång v i d  E  3 . "

13 j u l i
En RB-66  f l ö g  r u n t  G o t l a n d  p å  e f t e r m i d d a g e n  o c h  s o v j e t i s k t
j a k t f l y g  v a r  i  k o n t a k t  med d e n  ö s t e r  om G o t l a n d .  S t a r t  a v
b e r e d s k a p s r o t e n  p å  P  1 3  b e o r d r a d e s  k l o c k a n  1 6 : 3 5  m o t  b e —
r e d s k a p s l ä g e  v i d  P å r ö n ,  e f t e r s o m  " g r ö n a  f i s k e n  u p p t ä c k t e s
v a r a  å t f ö l j d  a v  e n  g u l  f i s k "  — d e t  v i l l  s ä g a  d e t  a m e r i k a n s k a
s i g n a l s p a n i n g s p l a n e t  f ö l j d e s  a v  s o v j e t i s k t  j a k t f l y g .  R o t e n
mö t t e  RB-66  o c h  skuggade  s e d a n  f l y g p l a n e t  p å  b e h ö r i g t  a v —
s t å n d .  D e  s o v j e t i s k a  j a k t f l y g p l a n e n  h a d e  i  d e t t a  l ä g e  f l u g i t
i f r å n  o c h  v a r  u n d e r  hemf l ygn ing .  J  35D—planen f r å n  P  1 3  l an—
dade p å  Visbybasen .65
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att upprätthålla incidentberedskapen. Under beredskap bands två besättningar och 
klargöringspersonal, vilka då inte kunde delta i ordinarie övningsverksamhet, och 
mellan tre och fyra procent av flygtiden gick åt till incidentberedskapen. För att 
hålla en jaktrote i beredskap !# timmar per dygn fordrades fyra lag om vardera två 
flygtekniker och fem värnpliktiga i åttatimmarspass utan uppehåll för helger eller 
semester. Som reserv för sjukdom behövdes ytterligare en tekniker och tre värnplik-
tiga per dygn, sammanlagt nio tekniker och !$ värnpliktiga. Fem flygförare behöv-
des, plus ytterligare tre som reserver vid sjukdom med mera, totalt tolv, och för J $! 
tillkom dessutom tolv navigatörer. Denna beräkning förutsatte beredskap med be-
sättningarna vilande utanför flygplanen en del av tiden. Vid kontinuerligt hög be-
redskap med besättningen på plats i flygplanet måste antalet ökas med ytterligare 
femtio procent.%%

Incidentberedskapen slukade alltså stora resurser och den gränssättande faktorn 
var tillgången på personal. Antalet flygförare varierade med tidpunkt på året och 
under vinterhalvåret var det i genomsnitt tre förare färre per övningsdivision än 

Jämförelse av tidsförhållanden vid insats 
av J 29F Tunnan (kurvanfall bakifrån) 
respektive J 35F Draken (direktanfall 
framifrån) mot ett mål.

att upprätthålla incidentberedskapen. Under beredskap bands två besättningar och
klargöringspersonal, vilka då inte kunde delta i ordinarie övningsverksamhet, och
mellan tre och fyra procent av flygtiden gick åt till incidentberedskapen. För att
hålla en jaktrote i beredskap 24 timmar per dygn fordrades fyra lag om vardera två
flygtekniker och fem värnpliktiga i åttatimmarspass utan uppehåll för helger eller
semester. Som reserv för sjukdom behövdes ytterligare en tekniker och tre värnplik-
tiga per dygn, sammanlagt nio tekniker och 23 värnpliktiga. Fem flygförare behöv-
des, plus ytterligare tre som reserver vid sjukdom med mera, totalt tolv, och för J 32
tillkom dessutom tolv navigatörer. Denna beräkning förutsatte beredskap med be-
sättningarna vilande utanför flygplanen en del av tiden. Vid kontinuerligt hög be-
redskap med besättningen på plats i flygplanet måste antalet ökas med ytterligare
femtio procent."

Incidentberedskapen slukade alltså stora resurser och den gränssättande faktorn
var tillgången på personal. Antalet flygförare varierade med tidpunkt på året och
under vinterhalvåret var det i genomsnitt tre förare färre per övningsdivision än

Jämförelse av tidsförhållanden vid insats
av .129F Tunnan (kurvanfall bakifrån)
respektive .135F Draken (direktanfall
framifrån) mot ett mål.
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på sommaren. CE $ kunde exempelvis på våren "%&' med tolv divisioner och i ge-
nomsnitt tio tillräckligt utbildade flygförare per division upprätthålla jaktberedskap 
högst tretton till sexton flygplanstimmar per dygn. Vid roteberedskap innebar det 
att varje division (skoldivisioner inräknade) skulle kunna upprätthålla jaktberedskap 
mellan fyra och fyra och en halv timmar per vecka.

Detta förhållande förbättrades inte och "%&( fanns endast åtta och en halv ut-
bildade och för incidentberedskapen tillgängliga förare per division. Det innebar 
roteberedskap mellan tre och en halv och fyra timmar per vecka och division. Den 
nedgång i antalet divisioner med tre för Sydfisken, två för Valfisken och en för Lapp-
fisken under "%&) som kommer att närmare beskrivas i följande kapitel innebar att 
tidigare omfattning av incidentberedskapen inte längre kunde upprätthållas.&)

Främmande flygverksamhet
Av undersökt material att döma verkar den främmande flygverksamheten över 
Östersjön kontinuerligt ha ökat under den undersökta perioden. NATO, främst 
USA men även Storbritannien, stod för den absolut övervägande majoriteten av de 
flygningar som gjordes i närheten av svenskt territorium och den verksamhet som 
bedrevs var i huvudsak signalspaning riktad mot Sovjetunionen, Polen och Östtysk-
land. De tillfällen då svenskt territorium kränktes var relativt sällsynta.

Sverige utvidgade den " juli "%)% sitt territorialhav från fyra till tolv nautiska mil, 
vilket gjorde att utländsk signalspaning i fortsättningen oftast flög i banor öster om 
Gotland och inte som tidigare många gånger mellan Öland och Gotland. Antalet 
flygningar ökade, särskilt på Warszawapaktssidan, och exempelvis "%)) skedde inte 
mindre än !(# kontakter mellan svenskt och utländskt flyg. Alla dessa var emeller-
tid inte orsakade av incidentberedskapsinsatser.&(

Incidentberedskapen var sannolikt respektskapande och om den inte hade fun-
nits är det troligt att det mönster som den främmande flygverksamheten i Sveriges 
närområde uppvisade skulle ha sett annorlunda ut med fler kränkningar av svenskt 
territorium. Incidentberedskapen i luften var ett sätt för luftbevakning, stridsled-
ning och jaktflyg att hålla sig ajour med läget i närområdet och övervakningen kom-
binerades ofta med underrättelseinhämtning. För jaktflyget var det också ett sätt att 
träna beredskapsstarter mot främmande flygplanstyper med andra prestanda. Den 
verksamhet som byggdes upp efter nedskjutningen av DC-$:an "%#! är fortfarande 
i funktion men, när det gäller beredskapsjaktflyg, med kvantitetsmässigt betydligt 
mer begränsade resurser i dag än vad som fanns att tillgå under "%#*- och "%&*-talen.

" Vår incidentberedskap…, sid. "*–"!. Med hög höjd avsågs normalt över ( *** meter, medelhög höjd 
' ***–( *** meter och låg höjd under ' *** meter.

! Hübbert, sid. "($–"%*.
$ PM angående vissa flygningar. (Sannolikt Fst) till Fst/Sekt II, etc., "!."!.#$, i DC-$ utredningens arkivmaterial. 

Ang. A- och B-listor, jämför Holmström, sid. !*(.

på sommaren. CE 3 kunde exempelvis på våren 1964 med tolv divisioner och i ge-
nomsnitt tio tillräckligt utbildade flygförare per division upprätthålla jaktberedskap
högst tretton till sexton flygplanstimmar per dygn. Vid roteberedskap innebar det
att varje division (skoldivisioner inräknade) skulle kunna upprätthålla jaktberedskap
mellan fyra och fyra och en halv timmar per vecka.

Detta förhållande förbättrades inte och 1968 fanns endast åtta och en halv ut-
bildade och för incidentberedskapen tillgängliga förare per division. Det innebar
roteberedskap mellan tre och en halv och fyra timmar per vecka och division. Den
nedgång i antalet divisioner med tre för Sydfisken, två för Valfisken och en för Lapp-
fisken under 1967 som kommer att närmare beskrivas i följande kapitel innebar att
tidigare omfattning av incidentberedskapen inte längre kunde upprätthållas.67

Främmande flygverksamhet
Av undersökt material att döma verkar den främmande flygverksamheten över
Östersjön kontinuerligt ha ökat under den undersökta perioden. NATO, främst
USA men även Storbritannien, stod för den absolut övervägande majoriteten av de
flygningar som gjordes i närheten av svenskt territorium och den verksamhet som
bedrevs var i huvudsak signalspaning riktad mot Sovjetunionen, Polen och Östtysk-
land. De tillfällen då svenskt territorium kränktes var relativt sällsynta.

Sverige utvidgade den 1 juli 1979 sitt territorialhav från fyra till tolv nautiska mil,
vilket gjorde att utländsk signalspaning i fortsättningen oftast flög i banor öster om
Gotland och inte som tidigare många gånger mellan Öland och Gotland. Antalet
flygningar ökade, särskilt på Warszawapaktssidan, och exempelvis 1977 skedde inte
mindre än 285 kontakter mellan svenskt och utländskt flyg. Alla dessa var emeller-
tid inte orsakade av incidentberedskapsinsatser.68

Incidentberedskapen var sannolikt respektskapande och om den inte hade fun-
nits är det troligt att det mönster som den främmande flygverksamheten i Sveriges
närområde uppvisade skulle ha sett annorlunda ut med fler kränkningar av svenskt
territorium. Incidentberedskapen i luften var ett sätt för luftbevakning, stridsled-
ning och jaktflyg att hålla sig ajour med läget i närområdet och övervakningen kom-
binerades ofta med underrättelseinhämtning. För jaktflyget var det också ett sätt att
träna beredskapsstarter mot främmande flygplanstyper med andra prestanda. Den
verksamhet som byggdes upp efter nedskjutningen av DC-3:an 1952. är fortfarande
i funktion men, när det gäller beredskapsjaktflyg, med kvantitetsmässigt betydligt
mer begränsade resurser i dag än vad som fanns att tillgå under 1950- och 1960-talen.

'War incidentberedskap..., sid. M e d  hög höjd avsågs normalt över 8 000 meter, medelhög höjd
4 000-8 000 meter och låg höjd under 4 000 meter.

z Hiibbert, sid. 183-190.
3 P M  angående vissa flygningar. (Sannolikt Fst) till Fst/Sekt II, etc., 12.12.53, i DC-3 utredningens arkivmaterial.

Ang. A- och B-listor, jämför Holmström, sid. 208.
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Jaktflyget decimeras

För budgetåret "$%&–"$%# föreslog Försvarsdepartementet i statverkspropositionen 
en utgiftsram som i fasta priser motsvarade tidigare års ram. Den nyligen genom-
förda utredningen ÖB %' ansågs inte längre ge erforderligt underlag för ett lång-
siktigt beslut, eftersom både den internationella situationen och de ekonomiska 
möjligheterna hade förändrats. Försvarets andel av BNP skulle nu minskas och för-
svarskostnaderna fick inte längre stiga i samma takt som de dittills hade gjort. Kost-
nadsutvecklingen för kvalificerade vapensystem gjorde dessutom att organisationen 
måste minska och detta gällde framför allt flygvapnet som skulle få en reducering av 
medelstilldelningen med tjugo procent för den kommande sjuårsperioden.

Sammantaget befarade man mycket drastiska reduceringar. Den planerade an-
ska(ningen av cirka sjuhundra nya flygplan av typ )& Viggen skulle minskas till fy-
rahundra och antalet krigsdivisioner skulle minska med hälften. För att frigöra så 

Jaktflyg och luftvärnsrobotförband

Läget den 1 april 19671

F 1 Tre divisioner med J 32B, ombeväpning till J 35F 1967

F 3 Tre divisioner med J 35D

F 4 Tre divisioner med J 29F, ombeväpning till J 32B 1967

F 9 Tre divisioner med J 34 (planerad omskolning till J 35B stoppad)

F 10 Tre divisioner med J 35D

F 12 Två divisioner med J 32B

F 13 Tre divisioner med J 35F

F 16 Tre divisioner med J 35A

F 16/F 20 En division med J 29F

F 18 Två divisioner med J 35B (mobiliserar tre divisioner)

F 21 En division med J 32B

RB 68

F 8 Fyra luftvärnsrobotkompanier, varav två uppsätts 1 juli 1967 (två robotdivisioner i fred)

F 10 Ett luftvärnsrobotkompani (en robotdivision i fred)

F 12 Inget krigsförband (en robotdivision i fred)

F 17 Ett luftvärnsrobotkompani (en robotdivision i fred)

K A P I T E L  9

Jaktflyg och luftvärnsrobotförband
Läget den 1 april 19671
F 1 Tre divisioner med132B, ombeväpning till 135F 1967
F 3 Tre divisioner med.135D
F 4 Tre divisioner med129F, ombeväpning till 132B 1967
F 9 Tre divisioner med134 (planerad omskolning till 135B stoppad)
F 10 Tre divisioner med.135D
F 12 Två divisioner med.132B
F 13 Tre divisioner med.135F
F 16 Tre divisioner med135A
F 16/F 20 En division med129F
F 18 Två divisioner med135B (mobiliserar tre divisioner)
F 21 En division med.132B
RB 68
F 8 Fyra luftvärnsrobotkompanier, varav två uppsätts 1 juli 1967 (två robotdivisioner i fred)
F 10 Ett luftvärnsrobotkompani (en robotdivision i fred)
F 12 Inget krigsförband (en robotdivision i fred)
F 17 Ett luftvärnsrobotkompani (en robotdivision i fred)

Jaktflyget decimeras

För budgetåret 1967-1968 föreslog Försvarsdepartementet i statverkspropositionen
en utgiftsram som i fasta priser motsvarade tidigare års ram. Den nyligen genom-
förda utredningen ÖB 65 ansågs inte längre ge erforderligt underlag för ett lång-
siktigt beslut, eftersom både den internationella situationen och de ekonomiska
möjligheterna hade förändrats. Försvarets andel av BNP skulle nu minskas och för-
svarskostnaderna fick inte längre stiga i samma takt som de dittills hade gjort. Kost-
nadsutvecklingen för kvalificerade vapensystem gjorde dessutom att organisationen
måste minska och detta gällde framför allt flygvapnet som skulle få en reducering av
medelstilldelningen med tjugo procent för den kommande sjuå' rsperioden.

Sammantaget befarade man mycket drastiska reduceringar. Den planerade an-
skaffningen av cirka sjuhundra nya flygplan av typ 37 Viggen skulle minskas till fy-
rahundra och antalet krigsdivisioner skulle minska med hälften. För att frigöra så
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mycket medel som möjligt till materielanska$ning skulle det vara fördelaktigt om 
en krympt fredsorganisation, det vill säga den förväntade framtida organisationen, 
kunde intas så snart som möjligt. Därför borde åtta av flygvapnets divisioner läggas 
ned redan "#%&. I detta läge gick CFV ut med uppgifter om att fyra fredsflottiljer 
skulle behöva läggas ned och eftersom de inte rymdes i den nya organisationen skul-
le åttio nybyggda J '( ställas i malpåse. Utbyggnaden av luftbevakning och stridsled-
ning till Stril %) skulle avbrytas. Utbyggnad av flygbassystemet skulle stoppas och 
en tredjedel av de befintliga baserna skulle inte kunna bemannas.!

Enligt gällande planering skulle !') stycken J '(F anska$as, vilket krävdes för 
att antalet jaktdivisioner inte skulle minska till färre än !' innan J '( kunde ersättas 
med JA '& Viggen. Med ledning av signalerna i utredningsuppdraget som den nya 
försvarsutredningen fått, bedömde CFV att det nu var orealistiskt att räkna med 
fler än !" jaktdivisioner – det vill säga två divisioner mindre. Eftersom kontrakt 
ännu inte hade skrivits för de sista trettio J '(F ville CFV låta bli att beställa dessa 
flygplan. Förslaget godtogs inte och det sammanlagda antalet anska$ade J '(F blev 
därmed som först planerat !') stycken. Flygstaben meddelade då överbefälhavaren 
att tio J '(D och tjugo J '(F eventuellt skulle komma att säljas till utlandet omkring 
"#&). Någon sådan försäljning blev dock i verkligheten inte aktuell förrän betyd-
ligt senare.'

J 35D Draken ersatte J 29F Tunnan vid F 3 Malmslätt 1966. En av flottiljens tre divisioner vakantsattes 1967, 
vilket i praktiken betydde att den lades ned. Foto: SFF.

mycket medel som möjligt till materielanskaffning skulle det vara fördelaktigt om
en krympt fredsorganisation, det vill säga den förväntade framtida organisationen,
kunde intas så snart som möjligt. Därför borde åtta av flygvapnets divisioner läggas
ned redan 1967. I detta läge gick CFV ut med uppgifter om att fyra fredsflottiljer
skulle behöva läggas ned och eftersom de inte rymdes i den nya organisationen skul-
le åttio nybyggda J 35 ställas i malpåse. Utbyggnaden av luftbevakning och stridsled-
ning till Stril 6o skulle avbrytas. Utbyggnad av flygbassystemet skulle stoppas och
en tredjedel av de befintliga baserna skulle inte kunna bemannas.2

Enligt gällande planering skulle 23o stycken J 35F anskaffas, vilket krävdes för
att antalet jaktdivisioner inte skulle minska till färre än 2.3 innan J 35 kunde ersättas
med JA 37 Viggen. Med ledning av signalerna i utredningsuppdraget som den nya
försvarsutredningen an, bedömde CFV att det nu var orealistiskt att räkna med
fler än 21 jaktdivisioner — det vill säga två divisioner mindre. Eftersom kontrakt
ännu inte hade skrivits för de sista trettio J 35F ville CFV låta bli att beställa dessa
flygplan. Förslaget godtogs inte och det sammanlagda antalet anskaffade J 35F blev
därmed som först planerat 2.30 stycken. Flygstaben meddelade då överbefälhavaren
att tio J 35D och tjugo J 35F eventuellt skulle komma att säljas till utlandet omkring
1970. Någon sådan försäljning blev dock i verkligheten inte aktuell förrän betyd-
ligt senare.;

J 35D Draken ersatte J 29F Tunnan vid F 3 Malmslätt 1966. En av flottiljens tre divisioner vakantsattes 1967,
vilket i praktiken betydde att den lades ned. Foto: SF
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Vakantsättning
Den #! januari #$%& anmälde CFV till överbefälhavaren att drastiska åtgärder skulle 
bli nödvändiga om riksdagen biföll statsverkspropositionen för budgetåret #$%&–
#$%'. Överbefälhavaren godkände de av CFV föreslagna åtgärderna och den !& fe-
bruari återkom CFV med närmare uppgifter om vilka förband som skulle komma 
i fråga för indragning. Tidigare hade som en konsekvens av utredningen ÖB %( 
föreslagits att två attackdivisioner skulle dras in från och med den # juli #$%& och 
på samma grund ansågs ytterligare förbandsindragningar bli aktuella #$%'–#$%$ 
(en jaktdivision), #$&"–#$&# (en attackdivision) och #$&#–#$&! (två jaktdivisioner). 
Dessutom skulle den jaktdivision som sattes upp av F !" utgå den # juli #$%'. Detta 
utgjorde sammanlagt sju divisioner, varav fyra jaktdivisioner.

I statverkspropositionen angavs att två flottiljer med sex divisioner skulle läggas 
ned inom de närmaste åren. Eftersom man redan hade stora svårigheter med att hål-
la ekonomin inom de ramar som utstakats i tidigare försvarsbeslut ville CFV emel-
lertid snarast ”med alla till buds stående medel” reducera kostnaderna för att frigöra 
medel för innevarande budgetår. Därför ville han dels ha till stånd en snabbindrag-
ning av de två flottiljer som skulle läggas ned, dels skulle ytterligare rationalisering 
av fredsorganisationen undersökas. Snabbindragningen skulle ske i form av vakant-
sättning av divisioner och de vakantsatta divisionerna skulle utgöra ett led i den på 
längre sikt förutsatta och i kommande försvarsbeslut #$%' väntade indragningen av 
flottiljer. Vakantsatta divisioner och markförband skulle utgå ur krigsorganisationen 
samtidigt som de vakantsattes i fredsorganisationen. De flottiljer som kom i fråga 
för indragning var jaktflottiljerna F $ Säve och F #' Tullinge.

Från och med den # maj #$%& vakantsattes en division med arton J !$F vid F ), en 
division med sexton J *) vid F $ samt två attackdivisioner. Den # juli vakantsattes en 
division med sexton J *!B vid F #, en division med sexton J *(F vid F *, en division 
med sexton J *(A vid F #% och en division med tretton J *(B vid F #'. Sammanlagt 
berördes alltså åtta divisioner, varav sex jaktdivisioner. Vakantsättningen gällde tills 
vidare i ett år för de två divisionerna vid F # och F #%, för övriga var den permanent.)

Även andra faktorer än riksdagsbeslutet verkar ha spelat in i detta sammanhang. 
Flygstabschefen Claes Henrik Nordenskiöld ansåg att det var ett stort misstag ”ur 
politisk-taktisk synvinkel” som begicks när CFV ”kände sig föranlåten” att anmäla 
vakantsättning av sex jaktdivisioner i krigsorganisationen. Det var ett utspel som 
gick de politiker som ville skära ned försvaret i händerna. Nordenskiöld anger också 
att personalbrist var en av orsakerna till beslutet. Det var vid denna tid särskilt den 

De jaktdivisioner som vakantsattes 19677

1 maj 1967: 3/F 4 och 3/F 9
1 juli 1967: 3/F 1, 3/F 3, 1/F 16 och 2/F 18

Vakantsättning
Den 12 januari 1967 anmälde CFV till överbefälhavaren att drastiska åtgärder skulle
bli nödvändiga om riksdagen biföll statsverkspropositionen för budgetåret 1967-
1968. Överbefälhavaren godkände de av CFV föreslagna åtgärderna och den 27 fe-
bruari återkom CFV med närmare uppgifter om vilka förband som skulle komma
i fråga för indragning. Tidigare hade som en konsekvens av utredningen ÖB 65
föreslagits att två attackdivisioner skulle dras in från och med den I juli 1967 och
på samma grund ansågs ytterligare förbandsindragningar bli aktuella 1968-1969
(en jaktdivision), 197o-1971 (en attackdivision) och 1971-1972 (två jaktdivisioner).
Dessutom skulle den jaktdivision som sattes upp av F 20 utgå den 1 juli 1968. Detta
utgjorde sammanlagt sju divisioner, varav fyra jaktdivisioner.

I statverkspropositionen angavs att två flottiljer med sex divisioner skulle läggas
ned inom de närmaste åren. Eftersom man redan hade stora svårigheter med att hål-
la ekonomin inom de ramar som utstakats i tidigare försvarsbeslut ville CFV emel-
lertid snarast "med alla till buds stående medel" reducera kostnaderna för att frigöra
medel för innevarande budgetår. Därför ville han dels ha till stånd en snabbindrag-
ning av de två flottiljer som skulle läggas ned, dels skulle ytterligare rationalisering
av fredsorganisationen undersökas. Snabbindragningen skulle ske i form av vakant-
sättning av divisioner och de vakantsatta divisionerna skulle utgöra ett led i den på
längre sikt förutsatta och i kommande försvarsbeslut 1968 väntade indragningen av
flottiljer. Vakantsatta divisioner och markförband skulle utgå ur krigsorganisationen
samtidigt som de vakantsattes i fredsorganisationen. De flottiljer som kom i fråga
för indragning var jaktflottiljerna F 9 Säve och F 18 Tullinge.

Från och med den 1 maj 1967 vakantsattes en division med arton J 29F vid F 4, en
division med sexton J 34 vid F 9 samt två attackdivisioner. Den 1 juli vakantsattes en
division med sexton J 32B vid F I, en division med sexton J 35F vid F 3, en division
med sexton J 35A vid F 16 och en division med tretton J 35B vid F 18. Sammanlagt
berördes alltså åtta divisioner, varav sex jaktdivisioner. Vakantsättningen gällde tills
vidare i ett år för de två divisionerna vid F 1 och F 16, för övriga var den permanent.4

Även andra faktorer än riksdagsbeslutet verkar ha spelat in i detta sammanhang.
Flygstabschefen Claes Henrik Nordenskiöld ansåg att det var ett stort misstag "ur
politisk-taktisk synvinkel" som begicks när CFV "kände sig föranlåten" att anmäla
vakantsättning av sex jaktdivisioner i krigsorganisationen. Det var ett utspel som
gick de politiker som ville skära ned försvaret i händerna. Nordenskiöld anger också
att personalbrist var en av orsakerna till beslutet. Det var vid denna tid särskilt den

De jaktdivisioner som vakantsattes 1967'
1 maj 1967: 3/F 4 och 3/F 9
1 juli 1967: 3/F 1, 3/F 3,1/F 16 och 2/F 18
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flygande personalen i flygvapnet som slutade och gick över till civilflyget. Vid efter-
följande försvarsbeslut skulle man, enligt Nordenskiöld, inte ha ”låtsats om” att de 
vakantsatta divisionerna inte var permanent nedlagda och han ansåg i efterhand att 
det hade varit bättre att reducera personalen i krigsförbanden kraftigt och sedan låta 
politikerna ta ansvaret för reduceringen av flygvapnet. Denna minnesbild stämmer 
emellertid inte med ovan refererade händelseförlopp, som klart visar att vakantsätt-
ningen av fyra av divisionerna faktiskt var permanent redan från början, och som vi 
snart ska se återuppsattes snart två divisioner där vakantsättningen gällt tills vidare.#

Vakantsättningen kan också, som redan antytts, tolkas som ett försök av CFV 
att fästa uppmärksamhet på de allvarliga konsekvenser som skulle bli följden av 
den föreslagna budgetnedskärningen, som ett slags hot eller utpressning riktad mot 
politikerna. När försöket misslyckades och statsmakterna beslutade i enlighet med 
CFV:s förslag, vidtogs den unika åtgärden att omgående hemförlova de värnplik-
tiga som fanns vid berörda förband, men inte heller detta väckte mer än kortvarig 
uppmärksamhet.$

Basering
I januari "%$$ hade utgångsbaseringen för F "& ändrats och flottiljen disponerade där-
efter inte mindre än fem baser för sina tre divisioner: Bråvalla, Kungsängen, SAAB-
Linköping, Malmen och Uppsala. Det betydde att man kunde övergå till gruppvis 
basering, framför allt på baserna Kungsängen och Malmen, vilket minskade sår-
barheten på marken. I övrigt ändrades inget i jaktdivisionernas utgångsbasering.'

De förändringar i utgångsbaseringen som skedde "%$( genomfördes på grund av 
minskningen av antalet jaktdivisioner, men också som en följd av krympt planering 
för flygbasutbyggnaden. I flygbasplanen hade man ett tag räknat med endast fyrtio 
bemannade baser, men efter förnyade direktiv från överbefälhavaren hade man in-
riktat sig på )# baser. Med hänsyn till operativ lämplighet, fortifikatoriskt utbygg-
nadsläge och planerad basutbyggnad utvaldes !# till att vara jaktbaser i krig med 
följande fördelning på militärområden:

Milo S (åtta baser): Fält " Sjöbo, Everöd, Ljungbyhed, fält ') Knislinge, Ronneby, 
Kalmar, fält '& Ålem, Hultsfred.

Milo Ö (tolv baser): Malmen, Kungsängen, Bråvalla, fält #' Björkvik, Nyköping, 
Tullinge, fält #( Strängnäs, Barkarby, Uppsala, fält #) Gimo, fält ") Tierp, Arlanda.

Milo NN (två baser): Fält )) Kubbe, fält )# Sättna. Hit hörde också fält )& Kram-
fors när det blev utbyggt.

Milo ÖN (tre baser): Fält )* Fällfors, fält !' Gunnarn, fält &! Heden. Hit hörde 
också fält )' Piteå när det blev utbyggt.%

Utöver nämnda baser skulle de nya civila flygplatserna vid Umeå, Skellefteå, 
Örnsköldsvik och Sundvall användas för framskjuten T-basering av jaktrote, even-
tuellt grupp. Tyvärr har det inte varit möjligt att få fram exakt vilka baser som i 
verkligheten utgick ur krigsorganisationens utgångsbasering efter vakantsättning-

flygande personalen i flygvapnet som slutade och gick över till civilflyget. Vid efter-
följande försvarsbeslut skulle man, enligt Nordenskiöld, inte ha "låtsats om" att de
vakantsatta divisionerna inte var permanent nedlagda och han ansåg i efterhand att
det hade varit bättre att reducera personalen i krigsförbanden kraftigt och sedan låta
politikerna ta ansvaret för reduceringen av flygvapnet. Denna minnesbild stämmer
emellertid inte med ovan refererade händelseförlopp, som klart visar att vakantsätt-
ningen av fyra av divisionerna faktiskt var permanent redan från början, och som vi
snart ska se återuppsattes snart två divisioner där vakantsättningen gällt tills vidare.5

Vakantsättningen kan också, som redan antytts, tolkas som ett försök av CFV
att fästa uppmärksamhet på de allvarliga konsekvenser som skulle bli följden av
den föreslagna budgetnedskärningen, som ett slags hot eller utpressning riktad mot
politikerna. När försöket misslyckades och statsmakterna beslutade i enlighet med
CFV:s förslag, vidtogs den unika åtgärden att omgående hemförlova de värnplik-
tiga som fanns vid berörda förband, men inte heller detta väckte mer än kortvarig
uppmärksamhet.'

Basering
I januari 1966 hade utgångsbaseringen för F 13 ändrats och flottiljen disponerade där-
efter inte mindre än fem baser för sina tre divisioner: Bråvalla, Kungsängen, SAAB-
Linköping, Malmen och Uppsala. Det betydde att man kunde övergå till gruppvis
basering, framför allt på baserna Kungsängen och Malmen, vilket minskade sår-
barheten på marken. I övrigt ändrades inget i jaktdivisionernas utgångsbasering.8

De förändringar i utgångsbaseringen som skedde 1967 genomfördes på grund av
minskningen av antalet jaktdivisioner, men också som en följd av krympt planering
för flygbasutbyggnaden. I flygbasplanen hade man ett tag räknat med endast fyrtio
bemannade baser, men efter förnyade direktiv från överbefälhavaren hade man in-
riktat sig på 45 baser. Med hänsyn till operativ lämplighet, fortifikatoriskt utbygg-
nadsläge och planerad basutbyggnad utvaldes 25 till att vara jaktbaser i krig med
följande fördelning på militärområden:

Milo S (åtta baser): Fält 1 Sjöbo, Everöd, Ljungbyhed, fält 84 Knislinge, Ronneby,
Kalmar, fåk 83 Ålem, Hultsfred.

Milo Ö (tolv baser): Malmen, Kungsängen, Bråvalla, filt 58 Björkvik, Nyköping,
Tullinge, fält 57 Strängnäs, Barkarby, Uppsala, fält 54 Gimo, fält 14 Tierp, Arlanda.

Milo NN (två baser): Fält 44 Kubbe, fält 45 Sättna. Hit hörde också fält 43 Kram-
fors när det blev utbyggt.

Milo ÖN (tre baser): Fält 4o Fällfors, fält 28 Gunnarn, fält 32 Heden. Hit hörde
också fält 48 Piteå när det blev utbyggt.9

Utöver nämnda baser skulle de nya civila flygplatserna vid Umeå, Skellefteå,
Örnsköldsvik och Sundvall användas för framskjuten T-basering av jaktrote, even-
tuellt grupp. Tyvärr har det inte varit möjligt att få fram exakt vilka baser som i
verkligheten utgick ur krigsorganisationens utgångsbasering efter vakantsättning-
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arna "#$%, men fördelningen av divisioner blev som följer: I Södra militärområdet 
(milo S) baserades nio divisioner och i Östra militärområdet (milo Ö) likaledes nio 
plus den F "$/F !&-division som sedan lades ned "#$'. I Nedre Norrlands militär-
område (milo NN) fanns endast en division och i Övre Norrlands militärområde 
(milo ÖN) två, varav en från F !" och en från F (."&

Den reducerade medelstilldelningen till försvaret innebar att geografiskt beting-
ande problem blev mer accentuerade. Koncentrationen av flygbaser och stridsled-
ning var störst i södra Sverige och i Mellansverige. Däremellan fanns ett svagare 
område, men enligt aktuell hotbildsprognos för "#'&-talet saknade angriparen (Sov-
jetunionen) vid anfall från öster möjligheter till kraftfull attack mot detta svagare 
område om han tvingades till låghöjdsuppträdande. Med utgångspunkt i rådande 
uppfattning om hotbilden behövdes ingen förstärkning av det svaga jaktförsvar som 
fanns mot anflygning mot syd- och västkusten (vid anflygning över Danmark och 
Kattegatt) och mot norska landgränsen. Möjligheterna att ordna ett luftförsvar var 
påtagligt sämre i Norrland än i södra Sverige och en utbyggnad av god låghöjdstäck-
ning för luftbevakningen i norra delarna av landet ansågs inte rimlig.

I detta sammanhang hade Gotland strategisk betydelse. Flygstaben var alltid 
tveksam till att bygga ut bassystemet på Gotland, trots de fördelar med framskjuten 
basering som skulle kunna uppnås. Genom att där fanns endast en modern flygbas 
(Visby) skulle inte en angripare kunna utnyttja Gotland för mer än begränsad in-
sats av attack- och jaktflyg omedelbart efter ett besättande av ön. Efter längre tids 

J 35D Draken från F 3 på klargöringsplats i skogen, möjligen på Hultsfredsbasen där en av F 3:s divisioner 
skulle utgångsbaseras. De andra divisionerna fanns på fält 83 Ålem och Ljungbyhed. Foto: SFF.

arna 1967, men fördelningen av divisioner blev som följer: I Södra militärområdet
(milo S) baserades nio divisioner och i Östra militärområdet (milo Ö) likaledes nio
plus den F 16/F 2o-division som sedan lades ned 1968. I Nedre Norrlands militär-
område (milo NN) fanns endast en division och i Övre Norrlands militärområde
(milo ÖN) två, varav en från F 21 och en från F 4.rn

Den reducerade medelstilldelningen till försvaret innebar att geografiskt beting-
ande problem blev mer accentuerade. Koncentrationen av flygbaser och stridsled-
ning var störst i södra Sverige och i Mellansverige. Däremellan fanns ett svagare
område, men enligt aktuell hotbildsprognos för 1980-talet saknade angriparen (Sov-
jetunionen) vid anfall från öster möjligheter till kraftfull attack mot detta svagare
område om han tvingades till låghöjdsuppträdande. Med utgångspunkt i rådande
uppfattning om hotbilden behövdes ingen förstärkning av det svaga jaktförsvar som
fanns mot anflygning mot syd- och västkusten (vid anflygning över Danmark och
Kattegatt) och mot norska landgränsen. Möjligheterna att ordna ett luftförsvar var
påtagligt sämre i Norrland än i södra Sverige och en utbyggnad av god låghöjdstäck-
ning för luftbevakningen i norra delarna av landet ansågs inte rimlig.

I detta sammanhang hade Gotland strategisk betydelse. Flygstaben var alltid
tveksam till att bygga ut bassystemet på Gotland, trots de fördelar med framskjuten
basering som skulle kunna uppnås. Genom att där fanns endast en modern flygbas
(Visby) skulle inte en angripare kunna utnyttja Gotland för mer än begränsad in-
sats av attack- och jaktflyg omedelbart efter ett besättande av ön. Efter längre tids

.135D Draken från F 3 på klargöringsplats i skogen, möjligen på Hultsfredsbasen där en av F 3:s divisioner
skulle utgångsbaseras. De andra divisionerna fanns på fält 83 Ålem och Ljungbyhed. Foto: SFE
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ockupation, eller om Gotland som spaningsplattform övergick i angriparens hand 
under inledningsskedet av ett storanfall, skulle situationen bli farligare och ett för-
svar av ön var därför väsentligt av strategiska skäl.11

Reservvägbaser
Under första hälften av #$%&-talet påbörjades den länge planerade utbyggnaden av 
reservvägbaser. Dessa hemliga start- och landningsbanor på allmänna vägar skulle 
tas i bruk först när ordinarie baser hade blivit så förstörda att de inte längre gick att 
använda. Inga förband var alltså i utgångsläget baserade på vägbaserna och den po-
pulära föreställningen att flygvapnet i krig direkt skulle övergå till att operera från 
vägar är en missuppfattning. Under #$%% och #$%' skedde utprovning av reservväg-
baskonceptet av förare ur F # och F #%. De ansåg att någon förövning i skolflygplan 
inte behövdes och efter prov på reservvägbasen Heby i september #$%% blev slutsat-
sen att start och landning inte innebar några som helst problem, vare sig med J "! 
eller med J "(. Att landa ”genom skogen” gick således alldeles utmärkt. Något ökat 
broms- eller däcksslitage hade inte märkts och klargöringstjänsten kunde genom-
föras utan problem. Frigång till landande flygplan som körde förbi ett flygplan på 
klargöringsplatsen i banans ena ände var dock endast två till tre meter och det var 
tvivelaktigt om J "( kunde vända för egen motor på den vändplats som fanns i ba-
nans andra ände. Detta skulle utrönas när proven fortsatte våren #$%'.#!

Nedläggningen av F $ och F #) skapade en diskussion om de ”tomma” baserna 
Säves och Tullinges framtida användning. När det gällde Tullinge så var det så att be-
redskapsjakt ofta sattes in med start därifrån, främst i samband med västmakternas 
nästan dagliga signalspaningsflygningar över Östersjön. Dessa flygningar föranledde 
i regel sovjetisk jaktinsats öster om Gotska Sandön och Gotland, och sovjetiskt flyg 
uppträdde också allt oftare i närheten av svenska kuster under sina övningar. Lämp-
ligaste flygbaser för beredskapsinsats var Visby, Tullinge och Nyköping. Visbybasen 
var begränsat användbar, eftersom där saknades landningshjälpmedel för svårare vä-
dersituationer, samt på grund av det långa avståndet till alternativa landningsplatser. 
Från Nyköping var insats öster om Stockholm och mot nordost svårare, eftersom 
man då var tvungen att flyga runt eller passera genom Stockholms flygtrafikområde.

Tullingebasen var avgjort bäst belägen för jaktberedskapen i fred och den låg ock-
så på lämpligt avstånd från de flesta av de aktuella incidentområdena. En annan as-
pekt var att jaktförsvaret över Stockholm redan i inledningsskedet av ett krig måste 
ha högsta möjliga e*ektivitet och därför måste det kontinuerligt övas, vilket särskilt 
gällde låghöjdsförsvaret, och detta ansågs vara ett tungt vägande skäl för att behålla 
Tullinge som krigs- och övningsbas.#"

Grundsyn på luftförsvaret
År #$%' färdigställde en arbetsgrupp med utredningen ÖB %( som utgångspunkt en 
ny utredning som förde fram följande synpunkter på luftförsvarets uppgifter och 

ockupation, eller om Gotland som spaningsplattform övergick i angriparens hand
under inledningsskedet av ett storanfall, skulle situationen bli farligare och ett för-
svar av ön var därför väsentligt av strategiska skäl."

Reservvägbaser
Under första hälften av 1960-talet påbörjades den länge planerade utbyggnaden av
reservvägbaser. Dessa hemliga start- och landningsbanor på allmänna vägar skulle
tas i bruk först när ordinarie baser hade blivit så förstörda att de inte längre gick att
använda. Inga förband var alltså i utgångsläget baserade på vägbaserna och den po-
pulära föreställningen att flygvapnet i krig direkt skulle övergå till att operera från
vägar är en missuppfattning. Under 1966 och 1967 skedde utprovning av reservväg-
baskonceptet av förare ur F 1 och F 16. De ansåg att någon förövning i skolflygplan
inte behövdes och efter prov på reservvägbasen Heby i september 1966 blev slutsat-
sen att start och landning inte innebar några som helst problem, vare sig med J 32.
eller med J 35. Att landa "genom skogen" gick således alldeles utmärkt. Något ökat
broms- eller däcksslitage hade inte märkts och klargöringstjänsten kunde genom-
föras utan problem. Frigång till landande flygplan som körde förbi ett flygplan på
klargöringsplatsen i banans ena ände var dock endast två till tre meter och det var
tvivelaktigt om J 35 kunde vända för egen motor på den vändplats som fanns i ba-
nans andra ände. Detta skulle utrönas när proven fortsatte våren 1967.11

Nedläggningen av F 9 och F 18 skapade en diskussion om de "tomma" baserna
Säves och Tullinges framtida användning. När det gällde Tullinge så var det så att be-
redskapsjakt ofta sattes in med start därifrån, främst i samband med västmakternas
nästan dagliga signalspaningsflygningar över Östersjön. Dessa flygningar föranledde
i regel sovjetisk jaktinsats öster om Gotska Sandön och Gotland, och sovjetiskt flyg
uppträdde också allt oftare i närheten av svenska kuster under sina övningar. Lämp-
ligaste flygbaser för beredskapsinsats var Visby, Tullinge och Nyköping. Visbybasen
var begränsat användbar, eftersom där saknades landningshjälpmedel för svårare vä-
dersituationer, samt på grund av det långa avståndet till alternativa landningsplatser.
Från Nyköping var insats öster om Stockholm och mot nordost svårare, eftersom
man då var tvungen att flyga runt eller passera genom Stockholms flygtrafikområde.

Tullingebasen var avgjort bäst belägen för jaktberedskapen i fred och den låg ock-
så på lämpligt avstånd från de flesta av de aktuella incidentområdena. En annan as-
pekt var att jaktförsvaret över Stockholm redan i inledningsskedet av ett krig måste
ha högsta möjliga effektivitet och därför måste det kontinuerligt övas, vilket särskilt
gällde lå' ghöjdsförsvaret, och detta ansågs vara ett tungt vägande skäl för att behålla
Tullinge som krigs- och övningsbas."

Grundsyn på luftförsvaret
År 1967 färdigställde en arbetsgrupp med utredningen ÖB 65 som utgångspunkt en
ny utredning som förde fram följande synpunkter på luftförsvarets uppgifter och
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utformning i stort. Den ingick i det så kallade ÖB-svaret #$ och var en reaktion på 
%&#' års försvarsutrednings direktiv.

Luftförsvarsmedlen skulle i första hand utnyttjas så, att övriga stridskrafter kunde 
ges bästa möjliga skydd och därmed fick ökad uthållig het och ökad möjlighet till 
verkan. Skydd av civilbefolk ningen och försörjningen var ingen prioriterad upp-
gift, men skulle också beaktas. Antalet mål i Sverige som lämpade sig för fientlig 
bekämpning från luften var mycket stort och målen var spridda över större delen av 
landet men med koncentration till landets östra och södra delar. I förening med be-
gränsade resurser stäl lde detta särskilda krav på utformningen av luftförsvaret. Det 
skulle ha en sådan yt- och höjdtäckning att angriparen kunde mötas i vilket målom-
råde han än angrep, men eftersom luftförsvarsförbanden inte räckte till hela landet 
måste de snabbt kunna koncentreras till de mest aktuella områdena.

Dock måste – med hänsyn till begränsade resurser – luftförsvarets verkansmöjlig-
heter vara mer begränsade i de högsta höjdskikten, där endast en kvantitativt ringa 
del av hotet förväntades, samt inom geografiska områden där koncentra tionen av 
mål var låg. Med hänsyn till den hotbild som %&#$ kunde förutses ansågs de an-
grepp med höjd eller fart som översteg jaktflygets verkansförmåga vara begränsade 
till spanings företag, störföretag eller anfall med kärnvapen. För svensk del var det 
mer lönsamt med robotsystem för att i begränsad omfattning kunna möta sådana 
angrepp än att anska(a ett jaktsystem särskilt avpassat för dessa uppgifter.

Genom insats av både jaktflygplan och robotar skulle angriparen tvingas utnytt-
ja mer avancerad anflygningstaktik med därav följande begränsning i räckvidd och 
försämrade målspaningsmöjligheter samt dyrbarare och mer prestandasänkande 
störutrustning. Ett luftförsvar med hyggligt skydd mot störning var för övrigt lön-
sammare i helhetsperspektivet, än ett luftförsvar med absolut störfasthet. Ett till-
räckligt gott skydd bedömdes i ”icke oväsent lig utsträckning” kunna uppnås genom 
successiva moderniseringar av redan befintlig materiel. För att öka jaktflygets in-
satsmöjligheter borde rörliga markradarstationer och/eller flygburna radarstationer 
anska(as, även om detta måste ske på bekostnad av fortsatt utbyggnad av det fasta 
luftbevaknings- och stridsledningssystemet. Av samma skäl bedömdes det lönsamt 
med en utveckling av jaktflyg med ökad förmåga till verkan vid nedsatt stridsled-
ningsfunktion, genom att flygplanen försågs med e(ektivare radar och fick bättre 
bränsleuthållighet.

Försiktiga omdömen
Enligt de sårbarhetsvärden för flygbaserna som räknats fram för bekämp ning utan 
kärnvapen verkade det föreslagna antalet baser inte utgöra någon ”påtagligt olämp-
lig avvägning”, som utredarna skrev. En väsentlig förutsättning var dock att den 
enskilda flygbasens motståndsförmåga successivt förbättrades genom bland annat 
maskering och enklare typer av fortifikatoriskt skydd. Färdigutbyggda jaktbaser an-

utformning i stort. Den ingick i det så kallade ÖB-svaret 67 och var en reaktion på
1965 års försvarsutrednings direktiv.

Luftförsvarsmedlen skulle i första hand utnyttjas så, att övriga stridskrafter kunde
ges bästa möjliga skydd och därmed fick ökad uthållighet och ökad möjlighet till
verkan. Skydd av civilbefolkningen och försörjningen var ingen prioriterad upp-
gift, men skulle också beaktas. Antalet mål i Sverige som lämpade sig för fientlig
bekämpning från luften var mycket stort och målen var spridda över större delen av
landet men med koncentration till landets östra och södra delar. I förening med be-
gränsade resurser ställde detta särskilda krav på utformningen av luftförsvaret. Det
skulle ha en sådan yt- och höjdtäckning att angriparen kunde mötas i vilket målom-
råde han än angrep, men eftersom luftförsvarsförbanden inte räckte till hela landet
måste de snabbt kunna koncentreras till de mest aktuella områdena.

Dock måste — med hänsyn till begränsade resurser — luftförsvarets verkansmöjlig-
heter vara mer begränsade i de högsta höjdskikten, där endast en kvantitativt ringa
del av hotet förväntades, samt inom geografiska områden där koncentrationen av
mål var låg. Med hänsyn till den hotbild som 1967 kunde förutses ansågs de an-
grepp med höjd eller fart som översteg jaktflygets verkansförmåga vara begränsade
till spaningsföretag, störföretag eller anfall med kärnvapen. För svensk del var det
mer lönsamt med robotsystem för att i begränsad omfattning kunna möta sådana
angrepp än att anskaffa ett jaktsystem särskilt avpassat för dessa uppgifter.

Genom insats av både jaktflygplan och robotar skulle angriparen tvingas utnytt-
ja mer avancerad anflygningstaktik med därav följande begränsning i räckvidd och
försämrade målspaningsmöjligheter samt dyrbarare och mer prestandasänkande
störutrustning. Ett luftförsvar med hyggligt skydd mot störning var för övrigt lön-
sammare i helhetsperspektivet, än ett luftförsvar med absolut störfasthet. Ett till-
räckligt gott skydd bedömdes i "icke oväsentlig utsträckning" kunna uppnås genom
successiva moderniseringar av redan befintlig materiel. För att öka jaktflygets in-
satsmöjligheter borde rörliga markradarstationer och/eller flygburna radarstationer
anskaffas, även om detta måste ske på bekostnad av fortsatt utbyggnad av det fasta
luftbevaknings- och stridsledningssystemet. Av samma skäl bedömdes det lönsamt
med en utveckling av jaktflyg med ökad förmåga till verkan vid nedsatt stridsled-
ningsfunktion, genom att flygplanen försågs med effektivare radar och fick bättre
bränsleuthållighet.

Försiktiga omdömen
Enligt de sårbarhetsvärden för flygbaserna som räknats fram för bekämpning utan
kärnvapen verkade det föreslagna antalet baser inte utgöra någon "påtagligt olämp-
lig avvägning", som utredarna skrev. En väsentlig förutsättning var dock att den
enskilda flygbasens motståndsförmåga successivt förbättrades genom bland annat
maskering och enklare typer av fortifikatoriskt skydd. Färdigutbyggda jaktbaser an-
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sågs i ÖB-svaret #$ ha god motståndskraft mot fysisk bekämpning, men möjlighe-
terna att förbättra maskering med mera måste undersökas.

Risken för låganfall hade ju länge varit ett av luftförsvarets allvarligaste problem 
och enligt ÖB-svaret #$ borde ett luftvärnsrobotsystem med lämpliga prestanda 
ingå i luftförsvaret för skydd mot sådana anfall. Någon fullständig täckning, sär-
skilt vid anflygning över landgränsen, kunde dock inte ordnas ens på detta sätt. För 
försvar av särskilt vik tiga begränsade områden, anläggningar eller förband borde 
dessutom ingå kvalificerade luftvärnsautomatkanonförband eller eventuellt – längre 
fram – lätta luftvärnsrobotförband.

Resultatet av de bedömningar som gjorts beträ%ande luftförsvarets utformning i 
stort sammanfattades i ÖB-svaret #$ enligt följande:
– Luftförsvarets uppgifter kan inom överskådlig framtid lösas på mest strids-

ekonomiska sätt genom kombination av jaktflygplan, luftvärnsrobotar och 
eldrörsluftvärn.

– Jaktflygplan är det mest lönsamma vapensystemet för ytförsvar inom huvudde-
len av landet och på alla höjder utom de högsta. Även i fortsättningen bör där-
för jaktflyget förbli huvudkompo nenten i luftförsvaret.

– För bekämpning av mål med mycket hög fart och mål i de högsta höjdskik-
ten bör jaktflyget tills vidare i begränsad ut sträckning kompletteras med 
luftvärnsrobotar.

– Inom områden, där förvarningstiden vid fientlig anflygning på de lägsta höj-

F 10 disponerade krigsbaserna Everöd, fält 84 Knislinge och Ängelholm. J 35D, liksom flottiljens J 35B- 
division, ersattes av Drakenversionen J 35F 1969–1970. Foto: SFF.

sågs i ÖB-svaret 67 ha god motståndskraft mot fysisk bekämpning, men möjlighe-
terna att förbättra maskering med mera måste undersökas.

Risken för låganfall hade ju länge varit ett av luftförsvarets allvarligaste problem
och enligt ÖB-svaret 67 borde ett luftvärnsrobotsystem med lämpliga prestanda
ingå i luftförsvaret för skydd mot sådana anfall. Någon fullständig täckning, sär-
skilt vid anflygning över landgränsen, kunde dock inte ordnas ens på detta sätt. För
försvar av särskilt viktiga begränsade områden, anläggningar eller förband borde
dessutom ingå kvalificerade luftvämsautomatkanonförband eller eventuellt — längre
fram — lätta luftvärnsrobotförband.

Resultatet av de bedömningar som gjorts beträffande luftförsvarets utformning i
stort sammanfattades i ÖB-svaret 67 enligt följande:
— Luftförsvarets uppgifter kan inom överskådlig framtid lösas på mest strids-

ekonomiska sätt genom kombination av jaktflygplan, luftvärnsrobotar och
eldrörsluftvärn.

— Jaktflygplan är det mest lönsamma vapensystemet för ytförsvar inom huvudde-
len av landet och på alla höjder utom de högsta. Även i fortsättningen bör där-
för jaktflyget förbli huvudkomponenten i luftförsvaret.

— För bekämpning av mål med mycket hög fart och mål i de högsta höjdskik-
ten bör jaktflyget tills vidare i begränsad utsträckning kompletteras med
luftvärnsrobotar.

— Inom områden, där förvarningstiden vid fientlig anflygning på de lägsta höj-

F 10 disponerade krigsbaserna Everäd, fält 84 Knislinge och Ängelholm. J 35D, liksom flottiljens 135B-
division, ersattes av Drakenversionen J 35F 1969-1970. Foto: SF
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derna blir kort, får luftvärnsrobotar och eldrörsluftvärn – med möjligheter att 
verka med mycket kort förvar ning – särskild betydelse.

– För luftförsvarets incidentberedskap och neutralitetsvakt är flygplanssystem er-
forderliga, eftersom kravet här i de flesta fall är att kunna utföra optisk identi-
fiering och genomföra en efter situationen avpassad vapeninsats.

– Betydelsen av att alternativa uppgifter – främst attack – kan lösas bedöms kom-
ma att öka.

– Luftförsvaret skulle i första hand kunna erbjuda verksamt motstånd i ett krig 
med konventionella stridsmedel eller vid begränsad insats av kärnvapen.#$

Den nya ledningsorganisationen
Eskaderstaberna E !, E % och E $ omfattade i krig vardera nära trehundra personer 
och i varje sektorledning fanns nära tvåhundra, inklusive värnpliktiga och frivilliga. 
Överbefälhavaren hade #&"# ensam fått det operativa ansvaret för hela krigsmakten 
och som en anpassning till detta skulle alla stridskrafter inom ett geografiskt om-
råde sammanföras under en regional chef. Denne chef kallades militärbefälhavare 
(MB) och de geografiska områdena kallades militärområden (milo). Landet skulle 
delas in i sex sådana militärområden: Södra militärområdet (milo S), Västra mili-
tärområdet (milo V), Östra militärområdet (milo Ö), Bergslagens militärområde 
(milo B), Nedre Norrlands militärområde (milo NN) och Övre Norrlands militär-
område (milo ÖN).

Under första hälften av #&"'-talet hade denna reform av hela krigsmaktens och 
därmed även flygvapnets ledningsorganisation förberetts. Flygvapnet, som normalt 
opererade över större ytor än armén och marinen, hade vela ha endast tre militärom-
råden och detta ställningstagande påverkades också av förmågan att kunna bemanna 
alla de nya staber som skulle bildas. En särskild stötesten var Stockholmsområdet, 
som enligt ursprungliga planer skulle ha fått en militärområdesgräns mitt i Mäla-
ren. Detta kunde inte godtas av flygstaben, eftersom det skulle ha splittrat ansvaret 
för luftförsvaret av den viktiga huvudstadsregionen.

Trots att flygstaben inte fick genomslag för sina idéer blev slutresultatet för flygets 
del ett mellanting. I själva verket kom nämligen inte alla de sex militärområdessta-
berna att bemannas fullt ut med avseende på luftförsvaret. Milo S fick sköta luftför-
svaret även av milo V, milo Ö skötte luftförsvaret av milo B och tills vidare skulle 
milo ÖN ansvara även för milo NN.#( Enligt de planer som drogs upp #&"" skulle 
CFV organisera samtliga så kallade militärområdesstaber B och flygstridsledarstaber, 
samt förstärkning till sektorstaberna N % och ÖN %, vilka skulle ingå i krigsorgani-
sationen från och med den # januari #&"). I Nedre Norrlands militärområde skulle 
dock milostab B organiseras först från och med den # juli #&"&.

När det gällde ledning av luftoperativ verksamhet intog alltså milo S och milo 
Ö en särställning. Under MB skulle ledningen av den luftoperativa verksamheten 
utövas enligt följande principer: Militärbefälhavaren tilldelade jakt-, luftvärnsro-

derna blir kort, får luftvärnsrobotar och eldrörsluftvärn — med möjligheter att
verka med mycket kort förvarning — särskild betydelse.

— För luftförsvarets incidentberedskap och neutralitetsvakt är flygplanssystem er-
forderliga, eftersom kravet här i de flesta fall är att kunna utföra optisk identi-
fiering och genomföra en efter situationen avpassad vapeninsats.

— Betydelsen av att alternativa uppgifter — främst attack — kan lösas bedöms kom-
ma att öka.

— Luftförsvaret skulle i första hand kunna erbjuda verksamt motstånd i ett krig
med konventionella stridsmedel eller vid begränsad insats av kärnvapen.'4

Den nya ledningsorganisationen
Eskaderstaberna E 2, E 3 och E 4 omfattade i krig vardera nära trehundra personer
och i varje sektorledning fanns nära tvåhundra, inklusive värnpliktiga och frivilliga.
Överbefälhavaren hade 1961 ensam fått det operativa ansvaret för hela krigsmakten
och som en anpassning till detta skulle alla stridskrafter inom ett geografiskt om-
råde sammanföras under en regional chef. Denne chef kallades militärbefälhavare
(MB) och de geografiska områdena kallades militärområden (milo). Landet skulle
delas in i sex sådana militärområden: Södra militärområdet (milo S), Västra mili-
tärområdet (milo V), Östra militärområdet (milo Ö), Bergslagens militärområde
(milo B), Nedre Norrlands militärområde (milo NN) och Övre Norrlands militär-
område (milo ÖN).

Under första hälften av 1960-talet hade denna reform av hela krigsmaktens och
därmed även flygvapnets ledningsorganisation förberetts. Flygvapnet, som normalt
opererade över större ytor än armen och marinen, hade vela ha endast tre militärom-
råden och detta ställningstagande påverkades också av förmågan att kunna bemanna
alla de nya staber som skulle bildas. En särskild stötesten var Stockholmsområdet,
som enligt ursprungliga planer skulle ha fått en militärområdesgräns mitt i Mäla-
ren. Detta kunde inte godtas av flygstaben, eftersom det skulle ha splittrat ansvaret
för luftförsvaret av den viktiga huvudstadsregionen.

Trots att flygstaben inte fick genomslag för sina ideer blev slutresultatet för flygets
del ett mellanting. I själva verket kom nämligen inte alla de sex militärområdessta-
bema att bemannas fullt ut med avseende på luftförsvaret. Milo S fick sköta luftför-
svaret även av milo V, milo Ö skötte luftförsvaret av milo B och tills vidare skulle
milo ÖN ansvara även för milo NN.15 Enligt de planer som drogs upp 1966 skulle
CFV organisera samtliga så kallade militärområdesstaber B och flygstridsledarstaber,
samt förstärkning till sektorstaberna N 3 och ÖN 3, vilka skulle ingå i krigsorgani-
sationen från och med den 1 januari 1968. I Nedre Norrlands militärområde skulle
dock milostab B organiseras först från och med den 1 juli 1969.

När det gällde ledning av luftoperativ verksamhet intog alltså milo S och milo
Ö en särställning. Under MB skulle ledningen av den luftoperativa verksamheten
utövas enligt följande principer: Militärbefälhavaren tilldelade jakt-, luftvärnsro-
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bot- och stridsledningsförband, vilka liksom tidigare var underställda en sektorchef. 
Även luftvärnsförband ur armén och marinen lydde vad avsåg eld mot luftmål i luf-
toperativt avseende under sektorcheferna. Ledningen av luftförsvaret utövades un-
der MB S av cheferna för sektorerna S #, S ! och W ! och under MB Ö av cheferna 
för sektorerna O #, O $ och W $. Under MB ÖN fanns sektorerna N % och ÖN %.

MB skulle fatta beslut om inriktningen av luftförsvaret, i regel för ett till två dygn 
framåt, beredskap i stort, eventuell omfördelning mellan sektorer och avvägning 
mellan jaktförsvar och jaktattack.#&

Som redan beskrivits hade antalet luftförsvarssektorer redan tidigare minskat 
från !# till ## och från #'&$ fanns endast åtta, sedan G #, O !, O % och ÖN # hade 

Laddning av automatkanoner på J 35D Draken. Foto: SFF.

Den nya ledningsorganisationen
(De fredsförband som ansvarade för uppsättning av de olika staberna anges inom parentes.)

Sektorledningar
Sektor S 1 (F 10), S 2 (F 12), W 2 (F 10), O 1 (F 13), O 5 (F 8), W 5 (F 1), N 3 (F 4) och ÖN 3 (F 21)

Flygstridsledarstaber
Flygstridsledarstab S (F 10) och Ö (F 8), samt B-del i milostab S (F 10), Ö (F 8), NN (F 4) och ÖN (F 21)17

Laddning av automatkanoner på J 35D Draken. Foto: SEE

bot- och stridsledningsförband, vilka liksom tidigare var underställda en sektorchef.
Även luftvärnsförband ur armen och marinen lydde vad avsåg eld mot luftmål i luf-
toperativt avseende under sektorcheferna. Ledningen av luftförsvaret utövades un-
der MB S av cheferna för sektorerna S 1, S 2 och W 2 och under MB Ö av cheferna
för sektorerna 0 1, 0  5 och W 5. Under MB ÖN fanns sektorerna N 3 och ÖN 3.

MB skulle fatta beslut om inriktningen av luftförsvaret, i regel för ett till två dygn
framåt, beredskap i stort, eventuell omfördelning mellan sektorer och avvägning
mellan jaktförsvar och jaktattack.16

Som redan beskrivits hade antalet luftförsvarssektorer redan tidigare minskat
från 21 till 11 och från 1965 fanns endast åtta, sedan G 1, 0  2, 0  3 och ÖN 1 hade

Den nya ledningsorganisationen
(De fredsförband som ansvarade för uppsättning av de olika staberna anges inom parentes.)

Sektorledningar
Sektor S 1 (F 10), 5 2 (F 12),W 2 (F 10), O 1 (F 13), 0 5 (F 8),W 5 (F 1), N 3 (F 4) och ÖN 3 (F 21)

Flygstridsledarstaber
Flygstridsledarstab S (F 10) och Ö (F 8), samt B-del i milostab S (F 10), Ö (F 8), NN (F 4) och ÖN (F 21)"
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uppgått i andra sektorer. Varje sektor bemannades av en stridsledningsbataljon och 
i denna organisation fanns ett stort antal värnpliktiga och även relativt många kvin-
nor, bland annat lottor som tjänstgjorde i olika centraler och inom den optiska luft-
bevakningen.#" Eskaderledningarna E !, E $ och E % utgick ur krigsorganisationen 
den # januari #&'". När det gällde flygförband utgick den # juli samma år jaktdivi-
sionerna !/F & och %/F #'.#&

Därmed var jaktflygets styrka nere i tjugo divisioner: #–!/F #, #–!/F $, #–!/F %, 
#/F &, #–$/F #(, #–!/F #!, #–$/F #$, !–$/F #', # och $/F #" samt !/F !#.

Omskolning till J !"F
Tidigare planerad modernisering av luftförsvaret och ombeväpning till nyaste Dra-
kenversionen J $)F kunde på grund av de beslutade organisationsförändringarna 
inte fullföljas som var tänkt. I tur och ordning skulle annars F #", F #! och F !# 
ha fått J $)F. F #" skulle enligt CFV:s förslag dras in, annars skulle omskolning till 
J $)F ha påbörjats i december #&'*. Leveransen av J $)F till F #$ blev klar i decem-
ber #&'* och sedan en division vid F # vakantsatts under året uppstod ett oväntat 
överskott av J $)F. För att förbättra det kvalificerade luftförsvaret på hög höjd och 
mot högfartsmål inom milo S borde en flottilj med utgångsbasering i södra Sverige 
ombeväpnas med dessa flygplan och den flottilj som i så fall kom i fråga var F #!, 
som fortfarande använde J $!B Lansen.

J 35 Draken med jaktrobotar av typ RB 24 Sidewinder. Foto: SFF.135 Draken med jaktrobotar av typ RB 24 Sidewinder. Foto: SFE

uppgått i andra sektorer. Varje sektor bemannades av en stridsledningsbataljon och
i denna organisation fanns ett stort antal värnpliktiga och även relativt många kvin-
nor, bland annat lottor som tjänstgjorde i olika centraler och inom den optiska luft-
bevakningen.I8 Eskaderledningarna E 2, E 3 och E 4 utgick ur krigsorganisationen
den 1 januari 1968. När det gällde flygförband utgick den 1 juli samma år jaktdivi-
sionerna 2/F 9 och 4/F 16.19

Därmed var jaktflygets styrka nere i tjugo divisioner: 1-2/F I, 1-2/F 3, 1-2/F 4,
1/F 9, 1-3/F 1o, 1-2/F 12,1-3/F 13, 2-3/F 16, I och 3/F 18 samt 2/F 21.

Omskolning till J 35F
Tidigare planerad modernisering av luftförsvaret och ombeväpning till nyaste Dra-
kenversionen J 35F kunde på grund av de beslutade organisationsförändringarna
inte fullföljas som var tänkt. I tur och ordning skulle annars F 18, F 12 och F 21
ha fått J 35E F 18 skulle enligt CFV:s förslag dras in, annars skulle omskolning till
J 35F ha påbörjats i december 1967. Leveransen av J 35F till F 13 blev klar i decem-
ber 1967 och sedan en division vid F i vakantsatts under året uppstod ett oväntat
överskott av J 35E För att förbättra det kvalificerade luftförsvaret på hög höjd och
mot högfartsmål inom milo S borde en flottilj med utgångsbasering i södra Sverige
ombeväpnas med dessa flygplan och den flottilj som i så fall kom i fråga var F 12,
som fortfarande använde J 32B Lansen.
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Även nyutrustning av F #$ och en flytt av J %&A från F #$ till F #! övervägdes. J %&A 
var emellertid från operativ synpunkt inte lämplig på grund av dålig attackkapacitet 
och den versionen kunde heller inte utnyttja styrdatasystemet. Samtidigt var man 
på F #$ tveksam till att använda J %&F i förarutbildningen på grund av annorlunda 
viktförhållanden och annan motor än i skolversionen Sk %&C. Kontentan blev att 
F #!, som skulle ha omskolats till J %&F först #"$", fick sin omskolning tidigarelagd.!'

Vid omskolning till ny flygplanstyp hade divisioner och flottiljer tidigare normalt 
mobiliserat med den nya typen först när omskolningen var färdig och förbanden 
krigsdugliga. Detta betydde ibland att förarna under en lång period flög den nya 
typen, medan man i händelse av krig skulle byta tillbaka till den gamla ”kasserade” 
typ som man var fullt utbildad på. Nu infördes i stället regeln att divisionerna mo-
biliserade med den nya flygplanstypen från och med den tidpunkt då omskolningen 
påbörjades, men med förlängd mobiliseringstid så länge omskolningen pågick. Cir-
ka fem månader efter omskolningens början skulle divisionens personal med vissa 
begränsningar vara beredd att lösa uppgifter i krigsorganisationen.!#

Nedläggning och reaktivering av divisioner
De organisatoriska konsekvenserna för flygvapnet av den ekonomiska ram som riks-
dagen beslutat om var ännu inte helt klarlagda. I början av #"$( hade det funnits 
!! jaktdivisioner och av dessa hade !/F " och )/F #$ utgått under året. För att det 
totala antalet jaktdivisioner inte skulle minska ytterligare ville CFV att %/F #, som 
hade vakantsatts #"$*, skulle återuppsättas den # juli #"$(. Senare borde ytterligare 
en jaktdivision reaktiveras för att kompensera förestående nedläggning av F ":s sista 
division. På detta sätt skulle det #"$" finnas !# divisioner i krigsorganisationen, vil-
ket överensstämde med senaste försvarsbeslut.

F %:s vakantsatta division var den första som kom i fråga för reaktivering, men nå-
gon av de två vid F ) och F #$ vakantsatta divisionerna var också en möjlighet. För 
att inte ändra tilldelningen av divisioner mellan milo S och Ö vore det dock lämpli-
gast att välja F %. Ett problem var att det med två befintliga divisioner J %&D och den 
så kallade målflygdivisionen redan var ont om personal och utrymme på F % i Malm-
slätt. För F #$ med två divisioner J %&A/SK %&C var tillgången på luftrum ett problem 
och där fanns små möjligheter att utöka verksamheten med ytterligare en division.

Vid F ) på Frösön fanns två divisioner J %!B. I och med att F #! ombeväpnade 
till J %&F skulle ett stort antal J %!B komma att frigöras där som kunde överföras till 
F ). Markpersonal till ytterligare en division fanns redan på Frösön och som förare 
och navigatörer kunde reservpersonal från F # och F #! utnyttjas. En ny operativ vär-
dering gjordes och nu kom man fram till att den reaktiverade divisionen borde pla-
ceras vid F ) eller F #*, som i så fall skulle omskolas till jaktflottilj. Slutresultatet av 
diskussionerna blev att samtidigt som #/F " utgick ur krigsorganisationen den # ja-
nuari #"$" skulle %/F ) reaktiveras och därmed var antalet jaktdivisioner !# stycken.!!

Även nyutrustning av F 16 och en flytt av J 35A från F 16 till F 12 övervägdes. J 35A
var emellertid från operativ synpunkt inte lämplig på grund av dålig attackkapacitet
och den versionen kunde heller inte utnyttja styrdatasystemet. Samtidigt var man
på F 16 tveksam till att använda J 35F i förarutbildningen på grund av annorlunda
viktförhållanden och annan motor än i skolversionen Sk 35C. Kontentan blev att
F 12, som skulle ha omskolats till J 35F först 1969, fick sin omskolning tidigarelagd.z°

Vid omskolning till ny flygplanstyp hade divisioner och flottiljer tidigare normalt
mobiliserat med den nya typen först när omskolningen var färdig och förbanden
krigsdugliga. Detta betydde ibland att förarna under en lång period flög den nya
typen, medan man i händelse av krig skulle byta tillbaka till den gamla "kasserade"
typ som man var fullt utbildad på. Nu infördes i stället regeln att divisionerna mo-
biliserade med den nya flygplanstypen från och med den tidpunkt då omskolningen
påbörjades, men med förlängd mobiliseringstid så länge omskolningen pågick. Cir-
ka fem månader efter omskolningens början skulle divisionens personal med vissa
begränsningar vara beredd att lösa uppgifter i krigsorganisationen.zI

Nedläggning och reaktivering av divisioner
De organisatoriska konsekvenserna för flygvapnet av den ekonomiska ram som riks-
dagen beslutat om var ännu inte helt klarlagda. I början av 1968 hade det funnits
22 jaktdivisioner och av dessa hade 2/F 9 och 4/F 16 utgått under året. För att det
totala antalet jaktdivisioner inte skulle minska ytterligare ville CFV att 3/F I, som
hade vakantsatts 1967, skulle återuppsättas den 1 juli 1968. Senare borde ytterligare
en jaktdivision reaktiveras för att kompensera förestående nedläggning av F 9:s sista
division. På detta sätt skulle det 1969 finnas 21 divisioner i krigsorganisationen, vil-
ket överensstämde med senaste försvarsbeslut.

F 3:s vakantsatta division var den första som kom i fråga för reaktivering, men nå-
gon av de två vid F 4 och F 16 vakantsatta divisionerna var också en möjlighet. För
att inte ändra tilldelningen av divisioner mellan milo S och Ö vore det dock lämpli-
gast att välja F 3. Ett problem var att det med två befintliga divisioner J 35D och den
så kallade målflygdivisionen redan var ont om personal och utrymme på F 3 i Malm-
slätt. För F 16 med två divisioner J 35A/SK 35C var tillgången på luftrum ett problem
och där fanns små möjligheter att utöka verksamheten med ytterligare en division.

Vid F 4 på Frösön fanns två divisioner J 32B. I och med att F 12 ombeväpnade
till J 35F skulle ett stort antal J 32B komma att frigöras där som kunde överföras till
F 4. Markpersonal till ytterligare en division fanns redan på Frösön och som förare
och navigatörer kunde reservpersonal från F 1 och F 12 utnyttjas. En ny operativ vär-
dering gjordes och nu kom man fram till att den reaktiverade divisionen borde pla-
ceras vid F 4 eller F 17, som i så fall skulle omskolas till jaktflottilj. Slutresultatet av
diskussionerna blev att samtidigt som 1/F 9 utgick ur krigsorganisationen den 1 ja-
nuari 1969 skulle 3/F 4 reaktiveras och därmed var antalet jaktdivisioner 21 stycken.22
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Hotbilden
Uppgifter om Warszawapaktens flygstridskrafter fanns i Handbok Sovjetunionen och 
Underrättelser från radarluftbevakningen från försvarsstabens underrättelseavdelning 
(Fst/Und), samt i årsöversikter och identifieringsöversikter över sovjetiska, polska 
och östtyska flygstridskrafter. $%&' bedömdes Warszawapakten inom det svenska 
närområdet förfoga över ett stort antal radarstationer för luftbevakning och för 
stridsledning av luftförsvarsflyg och jaktflyg ur frontflyget, samt för ledning och 
insats av luftvärnsrobotar och luftvärn. Hur bra samordningen var mellan de olika 
komponenterna och vilken kapacitet som fanns för attack- och jaktstridsledning 
över svenskt område var inte helt klarlagt. Radartäckningen medgav jaktvarning 
och stridsledning exempelvis över Skåne från mellan tvåtusen och tretusen meters 
höjd och uppåt.

Svår telestörning kunde sättas in från flygplan som opererade utanför det svens-
ka luftförsvarets verkansområde. Ungefär hälften av alla modernare typer av attack-
plan, jaktplan och lätta bombplan bar olika former av egenskydd, medan äldre typer 

Lufthotet 1968. Aktionsradie för olika sovjetiska flygplanstyper på lägsta höjd och på hög höjd, samt räckvid-
den för sovjetisk radar. Även läget i det fall Sovjetunionen disponerade baser i Finland visas.

Hotbilden
Uppgifter om Warszawapaktens flygstridskrafter fanns i Handbok Sovjetunionen och
Underrättelser från radarluftbevakningen från försvarsstabens underrättelseavdelning
(Fst/Und), samt i årsöversikter och identifieringsöversikter över sovjetiska, polska
och östtyska flygstridskrafter. 1968 bedömdes Warszawapakten inom det svenska
närområdet förfoga över ett stort antal radarstationer för luftbevakning och för
stridsledning av luftförsvarsflyg och jaktflyg ur frontflyget, samt för ledning och
insats av luftvärnsrobotar och luftvärn. Hur bra samordningen var mellan de olika
komponenterna och vilken kapacitet som fanns för attack- och jaktstridsledning
över svenskt område var inte helt klarlagt. Radartäckningen medgav jaktvarning
och stridsledning exempelvis över Skåne från mellan tvåtusen och tretusen meters
höjd och uppåt.

Svår telestörning kunde sättas in från flygplan som opererade utanför det svens-
ka luftförsvarets verkansområde. Ungefär hälften av alla modernare typer av attack-
plan, jaktplan och lätta bombplan bar olika former av egenskydd, medan äldre typer
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Lufthotet 1968. Aktionsradie för olika sovjetiska flygplanstyper på lägsta höjd och på hög höjd, samt räckvid-
den för sovjetisk radar. Även läget i det fall Sovjetunionen disponerade baser i Finland visas.
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bar endast radarvarnare. Flertalet spaningsplan och samtliga strategiska bombplan 
hade egenskydd i form av störsändare, remsor och facklor. Tidigare hade endast för-
hållandevis enkla störformer såsom radarreflekterande remsor och brusmodulerad 
störsändning utnyttjats. Vid sjuttio procent av iakttagna motmedelsövningar i öst 
hade remsor använts huvudsakligen för maskerande störning, men även fällning av 
remsbollar och korta stråk för siktesavhakning hade förekommit. 

Av det strategiska flygets flygplan bedömdes att huvudsakligen Tu-#$ Badger 
skulle komma att sättas in mot Sverige. Även Tu-!! Blinder var aktuell, men tills 
vidare endast i lägre antal. Ombeväpning från Tu-#$ till Tu-!! pågick och båda 
typerna kunde medföra såväl kärnladdningar som konventionella bomber. Tu-
#$ bedömdes inte vara utrustade med attackrobotar, men Tu-!! kunde eventuellt 
använ da attackroboten Kitchen mot såväl mark- som sjömål. Anflygning gjordes 
normalt på mellan % &&& och #& &&& meters höjd, men vid vissa övningar hade även 
höjdområdet från "&& till " &&& meters höjd utnyttjats. Anflygningarna skyddades 
genom telestörning och eventuellt också genom jakteskort. Förbandsstorlekarna 

Sovjetiska flygplanstyper
De typer som i mars 1968 bedömdes kunna komma till användning mot Sverige.

MiG-17, MiG-19 och MiG-21 (eskort och jaktsvep på medelhög och hög höjd)
MiG-17, MiG-19, MiG-21 och Su-7 (jaktattack, låg höjd)
Jak-28 (tungt attackplan, låg höjd)
Tu-16 (tungt bombplan, 8 000 till 12 000 meters höjd, alternativt 300 till 600 meters höjd, eventuellt med 
eskort och telestörning)
Tu-22 (tungt bombplan, tio ton bomber, högsta höjd, överljudsfart, dykning till lägre höjd för fällning)
Tu-16, Il-28 (låg höjd) och Jak-27 (låg eller högsta höjd) (spaning, de två första även för telestörning och 
minfällning)
Jak-12, An-2, Li-2, Il-12/14, An-8, An-12, Tu-104 och Il-18 (transport)
Mi-4, Mi-6 och Jak-24 (helikoptrar)

Östersjömarinens flyg
Tu-16 och Il-28 (bombflyg)
Tu-16, Tu-22 och Be-6 (spaning)
Li-2 och An-12 (transport)
Mi-4 (helikopter)

Frontflyget inom svenskt närområde
Il-28 och Jak-28 (lätt bombplan)

MiG-17, MiG-19, MiG-21, Su-7 och Jak-28 (jakt/jaktattack)
Il-28, Jak-27, MiG-17 och MiG-21 (spaning)
An-2, An-8, An-24, Li-2, Il-12/14 och Il-18 (transport)
Mi-1/3, Mi-4 och Mi-6 (helikopter)

bar endast radarvarnare. Flertalet spaningsplan och samtliga strategiska bombplan
hade egenskydd i form av störsändare, remsor och facklor. Tidigare hade endast för-
hållandevis enkla störformer såsom radarreflekterande remsor och brusmodulerad
störsändning utnyttjats. Vid sjuttio procent av iakttagna motmedelsövningar i öst
hade remsor använts huvudsakligen för maskerande störning, men även fållning av
remsbollar och korta stråk för siktesavhakning hade förekommit.

Av det strategiska flygets flygplan bedömdes att huvudsakligen Tu-i6 Badger
skulle komma att sättas in mot Sverige. Även TU-22 Blinder var aktuell, men tills
vidare endast i lägre antal. Ombeväpning från Tu-i6 till TU-22 pågick och båda
typerna kunde medföra såväl kärnladdningar som konventionella bomber. Tu-
16 bedömdes inte vara utrustade med attackrobotar, men TU-22 kunde eventuellt
använda attackroboten Kitchen mot såväl mark- som sjömål. Anflygning gjordes
normalt på mellan 9 000 och ro 000 meters höjd, men vid vissa övningar hade även
höjdområdet från 30o till 3 000 meters höjd utnyttjats. Anflygningarna skyddades
genom telestörning och eventuellt också genom jakteskort. Förbandsstorlekarna

Sovjetiska flygplanstyper
De typer som i mars 1968 bedömdes kunna komma till användning mot Sverige.

MiG-17, MiG-19 och MiG-21 (eskort och jaktsvep på medelhög och hög höjd)
MiG-17, MiG-19, MiG-21 och Su-7 (jaktattack, låg höjd)
Jak-28 (tungt attackplan, låg höjd)
Tu-16 (tungt bombplan, 8 000 till 12 000 meters höjd, alternativt 300 till 600 meters höjd, eventuellt med
eskort och telestörning)
Tu-22 (tungt bombplan, tio ton bomber, högsta höjd, överljudsfart, dykning till lägre höjd för fällning)
Tu-16, 11-28 (låg höjd) och Jak-27 (låg eller högsta höjd) (spaning, de två första även för telestörning och
minfällning)
Jak-12, An-2, Li-2,11-12/14, An-8, An-12, Tu-104 och 11-18 (transport)
Mi-4, Mi-6 och Jak-24 (helikoptrar)

Östersjömarinens flyg
Tu-16 och 11-28 (bombflyg)
Tu-16, Tu-22 och Be-6 (spaning)
Li-2 och An-12 (transport)
Mi-4 (helikopter)

Frontflyget inom svenskt närområde
11-28 och Jak-28 (lätt bombplan)
MiG-17, MiG-19, MiG-21, Su-7 och Jak-28 (jakt/jaktattack)
11-28, Jak-27, MiG-17 och MiG-21 (spaning)
An-2, An-8, An-24, Li-2,11-12/14 och 11-18 (transport)
Mi-1/3, Mi-4 och Mi-6 (helikopter)
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var normalt rote och tregrupp och vid övningar in sattes förbanden ofta i ”ström”, 
i eller genom utlagda remsstråk. Flygplanens räckvidd medgav insats på alla höjder 
mot hela Sverige.

I själva verket byggdes endast ett fåtal Tu-!! för det strategiska bombflyget och de 
versioner som tillverkades i störst antal var spaningsversionen Tu-!!R samt T-!!K, 
som var särskilt utvecklad för att bära kryssningsroboten Kh-!! (AS-# Kitchen).

Marinflygets Tu-$% och Il-!& kunde bära bomber med konventionell laddning 
eller kärnladdning och attackrobotarna KS-$ (AS-$ Kennel) och K-$' (AS-! Kip-
per) som var avsedda att användas mot sjömål. Il-!& användes för bombfällning, te-
lestörning, torped- och minfällning samt spaning. Roboten Kennel fälldes tidigare 
på # ('' meters höjd med en fart av #(' km/h, men sannolikt hade den modifierats 
för fällning vid högre höjder och farter. Kipper kunde fällas på upp till $$ ''' me-
ters höjd och med en hastighet av upp till )(' km/h.

Frontflygets Il-!& Beagle och Jak-!& Brewer bedömdes endast kunna medföra 
konventionella och kärn laddade bomber av olika typer och storlekar. Jakt- och jakt-
attackflygplanen var beväpnade med automatkanon, jaktrobotar av typ Alkali, Atoll 
och Anab (endast Jak-!&) och raketkapslar, och kunde bära konventionella bomber 
och kärnladdningar. Huvuddelen av frontflygets anfall bedömdes ske på låg eller 
lägsta höjd. Spaningsföretag med MiG-!$ och Jak-!* Mangrove kunde dock sättas 
in på höjd upp till nittontusen meter.

Svenskt jaktflyg mot sovjetiskt spaningsflyg och kollisionstillbud
Mellan klockan 12 och 13 den 9 juni 1967 genomfördes en sovjetisk signalspaningsflygning i området sydost 
om Blekinge och enligt FRA rörde det sig om en Iljusjin Il-28. Klockan 17:30 på kvällen samma dag upptäcktes 
ännu ett oidentifierat företag som från området öster om Bornholm flög upp mot Blekinges sydöstra hörn och 
sedan fortsatte att kretsa i området. Beredskapsroten på Ronneby, två J 35D från F 10, skickades upp klockan 
17:35 och fick tjugo minuter senare kontakt med en Tu-22 Blinder på avstånd. Det sovjetiska flygplanet fort-
satte sedan att flyga åtskilliga varv i samma område sedan de svenska jaktplanen hade gått hem för land-
ning. Det försvann till sist mot Kaliningrad vid 19-tiden. FRA bekräftade att det var en Tu-22 man hade mött.

På morgonen den 16 juni genomförde oidentifierade, sannolikt sovjetiska, flygplan flygningar som från 
lägen utanför polska kusten svängde norrut och sedan, öster om Bornholm, vände mot ostnordost. En timme 
senare kom ett amerikanskt signalspaningsplan längs sin vanliga rutt från Bornholm på väg upp mot Gotland 
där det skulle flyga i något av de oftast använda spaningsområdena. Svenska radarobservatörer noterade att 
även två sovjetiska företag var i luften och klockan 10:05 korsade det ena sovjetiska företaget det amerikan-
ska flygplanets färdväg på radarskärmen. De befann sig då norr om Leba på polska kusten. De sovjetiska flyg-
planen vände därefter om.

Eftersom inga svenska flygplan fanns i området noterades inget ytterligare i den rapport som samman-
ställdes efter händelsen. I själva verket hade det amerikanska signalspaningsflygplanet, en C-130A-II Hercules 
med nummer 56-0530 som startat från Rhein-Mainbasen i Västtyskland, varit ytterst nära att kollidera med ett 
av de sovjetiska flygplanen, en Antonov An-12 – som möjligen också den var ute på signalspaningsuppdrag.24

var normalt rote och tregrupp och vid övningar insattes förbanden ofta i "ström",
i eller genom utlagda remsstråk. Flygplanens räckvidd medgav insats på alla höjder
mot hela Sverige.

I själva verket byggdes endast ett fåtal TU-22 för det strategiska bombflyget och de
versioner som tillverkades i störst antal var spaningsversionen Tu-22R samt T.-22K,
som var särskilt utvecklad för att bära kryssningsroboten Kh-22 (AS-4 Kitchen).

Marinflygets Tu-i6 och I1-28 kunde bära bomber med konventionell laddning
eller kärnladdning och attackrobotarna KS-i (AS-i Kennel) och K-ro (AS-2 Kip-
per) som var avsedda att användas mot sjömål. I1-28 användes för bombfällning, te-
lestörning, torped- och minfällning samt spaning. Roboten Kennel fälldes tidigare
på 4 soo meters höjd med en fart av 45o km/h, men sannolikt hade den modifierats
för fållning vid högre höjder och farter. Kipper kunde fällas på upp till rr 000 me-
ters höjd och med en hastighet av upp till 95o km/h.

Frontflygets 11-28 Beagle och Jak-28 Brewer bedömdes endast kunna medföra
konventionella och kärnladdade bomber av olika typer och storlekar. Jakt- och jakt-
attackflygplanen var beväpnade med automatkanon, jaktrobotar av typ Alkali, Atoll
och Anab (endast Jak-28) och raketkapslar, och kunde bära konventionella bomber
och kärnladdningar. Huvuddelen av frontflygets anfall bedömdes ske på låg eller
lägsta höjd. Spaningsföretag med MiG-2I och Jak-z7 Mangrove kunde dock sättas
in på höjd upp till nittontusen meter.

Svenskt jaktflyg mot sovjetiskt spaningsflyg och kollisionstillbud
Mellan klockan 12 och 13 den 9 juni 1967 genomfördes en sovjetisk signalspaningsflygning i området sydost
om Blekinge och enligt FRA rörde det sig om en Iljusjin 11-28. Klockan 17:30 på kvällen samma dag upptäcktes
ännu ett oidentifieratföretag som från området öster om Bornholm flög upp mot Blekinges sydöstra hörn och
sedan fortsatte att kretsa i området. Beredskapsroten på Ronneby, två .135D från F 10, skickades upp klockan
17:35 och fick tjugo minuter senare kontakt med en Tu-22 Blinder på avstånd. Det sovjetiska flygplanet fort-
satte sedan att flyga åtskilliga varv i samma område sedan de svenska jaktplanen hade gått hem för land-
ning. Det försvann till sist mot Kaliningrad vid 19-tiden. FRA bekräftade att det var en Tu-22 man hade mött.

På morgonen den 16 juni genomförde oidentifierade, sannolikt sovjetiska, flygplan flygningar som från
lägen utanför polska kusten svängde norrut och sedan, öster om Bornholm, vände mot ostnordost. En timme
senare kom ett amerikanskt signalspaningsplan längs sin vanliga ruttfrån Bornholm på väg upp mot Gotland
där det skulle flyga i något av de oftast använda spaningsområdena. Svenska radarobservatörer noterade att
även två sovjetiska företag vari luften och klockan 10:05 korsade det ena sovjetiska företaget det amerikan-
ska flygplanets färdväg på radarskärmen. De befann sig då norr om Leba på polska kusten. De sovjetiska flyg-
planen vände därefter om.

Eftersom inga svenska flygplan fanns i området noterades inget ytterligare i den rapport som samman-
ställdes efter händelsen. I själva verket hade det amerikanska signalspaningsflygplanet, en C-130A-IIHercules
med nummer 56-0530 som startatfrån Rhein-Mainbasen iVästtyskland, varitytterst nära att kollidera med ett
av de sovjetiska flygplanen, en Antonov An-12 — som möjligen också den var ute på signalspaningsuppdrag.24
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Den del av det militära transportflyget som var avsedd att betjäna luftlandsätt-
ningstrupperna var helt utrustad med An-#! Cub, som kunde lasta nittio man el-
ler maximalt tjugo ton materiel, och ungefär fyrahundra flygplan behövdes för att 
transportera en fullt utrustad luftlandsättningsdivision. Om he la kapaciteten sattes 
in skulle en och en halv division kunna landsättas i en omgång. Om endast den del 
som var baserad väster om Ural utnyttjades var kapaciteten en luftlandsättningsdi-
vision per omgång. Omloppstiden bedömdes utöver flygtiden vid an- och återflyg-
ning i en fart av $%% km/h vara två timmar. Fällningarna utföres normalt från en 
höjd av mellan "%% och $%% meter och med en fart på upp till $%% km/h.!"

Materielläget
För att underlätta underhållet föreslog flygförvaltningen redan #&$' att J "(A skulle 
utgå helt och hållet och i stället skulle jaktdivisionerna få något färre flygplan än ti-
digare, av versionerna J "(B, J "( D och J "(F. Förslaget godtogs inte och F #$, som 
var den enda flottilj som använde J "(A, fick behålla denna version ända till #&)$. 
Vidare ifrågasatte flygförvaltningen om det verkligen var meningsfullt att tillföra F * 
en tredje division J "!B när flottiljen stod i tur för ombeväpning till J "(D inom ett 
års tid.!( När det gällde J "(D skrev CF " i juni #&$): ”Härmed får jag vördsamt an-
mäla att beredskapsläget vad beträ+ar flygplan "(D är helt otillfredsställande […].” 
Det var motorerna som krånglade och ett antal flygplan hade drabbats av kom-
pressorskador och skovelbrott. Man befarade till och med att motorskadorna skulle 
komma att rubba den flygande personalens förtroende för flygplanstypen.!$

En annan materielfråga som måste avgöras var hur de sist tillverkade #"% J "(F som 
utrustats med IR-spanare skulle fördelas. IR-sensorn som monterades under flygpla-
nets nos utgjorde en förbättring av beväpningssystemet och innebar att radar och 
sikte blev mindre känsliga för störning. En långsiktig detaljerad plan eller målsätt-
ning fastställd av överbefälhavaren och statsmakterna saknades ännu för flygvap-
nets framtida omfattning och utformning. Enligt den proposition som riksdagen 
godkänt #&$' skulle befintliga resurser (materiel och krigsförband) bibehållas, men 
inget var uttalat om i vilken utsträckning krigsorganisationen skulle bibehållas vid 
omsättning av materiel. Nya flygplan och mer avancerad materiel slukade större del 
av anslagen per enhet och därmed måste kvantiteten obönhörligen minska. CFV 
valde att tills vidare planera för en framtida organisation med åtta attack-, femton 
jakt- och tre spaningsdivisioner med flygplan ") Viggen, den typ som skulle ersätta 
både Lansen och Draken. De !# jaktdivisionerna med olika versioner av J "( skulle 
komma att successivt falla för ålderstrecket under perioden #&))–#&'$ och då skulle 
alltså en minskning ske till femton divisioner av jaktversionen JA ").

Med hänsyn den luftoperativa hotbilden bedömdes jaktförsvaret alltså fortsatt 
behöva ha sin tyngdpunkt i milo S och milo Ö. CFV ville tills vidare ha åtta jakt-
divisioner i milo S, nio i milo Ö och fyra i milo NN och ÖN. Eftersom det i milo 
ÖN fanns behov av snabba attackinsatser, borde J "(D med jaktraketer och auto-

Den del av det militära transportflyget som var avsedd att betjäna luftlandsätt-
ningstrupperna var helt utrustad med An-I2 Cub, som kunde lasta nittio man el-
ler maximak tjugo ton materiel, och ungefär fyrahundra flygplan behövdes för att
transportera en fullt utrustad luftlandsättningsdivision. Om hela kapaciteten sattes
in skulle en och en halv division kunna landsättas i en omgång. Om endast den del
som var baserad väster om Ural utnyttjades var kapaciteten en luftlandsättningsdi-
vision per omgång. Omloppstiden bedömdes utöver flygtiden vid an- och återflyg-
ning i en fart av 600 km/h vara två timmar. Fällningarna utföres normalt från en
höjd av mellan 300 och 600 meter och med en fart på upp till 600 km/h.25

Materielläget
För att underlätta underhållet föreslog flygförvaltningen redan 1968 att J 35A skulle
utgå helt och hållet och i stället skulle jaktdivisionerna få något färre flygplan än ti-
digare, av versionerna J 35B, J 35 D och J 35E Förslaget godtogs inte och F 16, som
var den enda flottilj som använde J 35A, fick behålla denna version ända till 1976.
Vidare ifrågasatte flygförvaltningen om det verkligen var meningsfullt att tillföra F 4
en tredje division J 32B när flottiljen stod i tur för ombeväpning till J 35D inom ett
års tid.25 När det gällde J 35D skrev CF 3 i juni 1967: "Härmed far jag vördsamt an-
mäla att beredskapsläget vad beträffar flygplan 35D är helt otillfredsställande [...]."
Det var motorerna som krånglade och ett antal flygplan hade drabbats av kom-
pressorskador och skovelbrott. Man befarade till och med att motorskadorna skulle
komma att rubba den flygande personalens förtroende för flygplanstypen.26

En annan materielfråga som måste avgöras var hur de sist tillverkade 130 J 35F som
utrustats med IR-spanare skulle fördelas. IR-sensorn som monterades under flygpla-
nets nos utgjorde en förbättring av beväpningssystemet och innebar att radar och
sikte blev mindre känsliga för störning. En långsiktig detaljerad plan eller målsätt-
ning fastställd av överbefälhavaren och statsmakterna saknades ännu för flygvap-
nets framtida omfattning och utformning. Enligt den proposition som riksdagen
godkänt 1968 skulle befintliga resurser (materiel och krigsförband) bibehållas, men
inget var uttalat om i vilken utsträckning krigsorganisationen skulle bibehållas vid
omsättning av materiel. Nya flygplan och mer avancerad materiel slukade större del
av anslagen per enhet och därmed måste kvantiteten obönhörligen minska. CFV
valde att tills vidare planera för en framtida organisation med åtta attack-, femton
jakt- och tre spaningsdivisioner med flygplan 37 Viggen, den typ som skulle ersätta
både Lansen och Draken. De 21 jaktdivisionerna med olika versioner av J 35 skulle
komma att successivt falla för ålderstrecket under perioden 1977-1986 och då skulle
alltså en minskning ske till femton divisioner av jaktversionen JA 37.

Med hänsyn den luftoperativa hotbilden bedömdes jaktförsvaret alltså fortsatt
behöva ha sin tyngdpunkt i milo S och milo Ö. CFV ville tills vidare ha åtta jakt-
divisioner i milo S, nio i milo Ö och fyra i milo NN och ÖN. Eftersom det i milo
ÖN fanns behov av snabba attackinsatser, borde J 35D med jaktraketer och auto-
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matkanon vara utgångsbaserad där. Den versionen kunde sättas in för attack med 
kort varsel utan att jaktförsvarsuppgiften eftersattes och hade längre aktionsradie än 
J "$B. J "$F var olämplig, eftersom den versionen krävde byte från jaktrobotar till 
jakt- eller attackraketer för attackinsats. J "$F hade också speciell beväpning med 
särskild betjäningsutrustning och därför borde systemet utgångsbaseras inom milo S 
och Ö. J "$D borde alltså tilldelas milo NN och ÖN, medan J "$B och J "$F skulle 
användas i milo S och Ö.

Antalsmässigt räckte de #% J "$A som fanns kvar till två eller tre divisioner, &' 
J "$B räckte till tre eller fyra divisioner, () J "$D räckte till fyra eller fem divisioner 
och cirka !") J "$F räckte till tretton divisioner. Utbildningsverksamheten vid F *& 
(TIS) krävde två divisioner och även om operativa skäl talade för ombeväpning till 
J "$B (eller J "$F) var det fördelaktigt att behålla J "$A där. Med detta resonemang 
som utgångspunkt planerades fördelningen av J "$ i juli *%&( att bli som följer (med 
framtida omfördelning inom parentes):
F * $! J "$F
F " "! J "$D ("" J "$F från *%'))
F # ($! J "$D från *%&%–*%'))
F *) !' J "$B (#( J "$F från *%&%–*%'))
F *) "( J "$D
F *" $# J "$F
F *& #% J "$A
F *' ($# J "$B från *%'!–*%'")
F *( #) J "$B!'

Under 1960-talet byggdes ett antal hemliga reservvägbaser för användning sedan ordinarie krigsbaser  
slagits ut. En J 35F ur F 1 klargörs på vägbas. Foto: SFF.

matkanon vara utgångsbaserad där. Den versionen kunde sättas in för attack med
kort varsel utan att jaktförsvarsuppgiften eftersattes och hade längre aktionsradie än
J 35B. J 35F var olämplig, eftersom den versionen krävde byte från jaktrobotar till
jakt- eller attackraketer för attackinsats. J 35F hade också speciell beväpning med
särskild betjäningsutrustning och därför borde systemet utgångsbaseras inom milo S
och Ö. J 35D borde alltså tilldelas milo NN och ÖN, medan J 35B och J 35F skulle
användas i milo S och Ö.

Antalsmässigt räckte de 49 J 35A som fanns kvar till två eller tre divisioner, 67
J 35B räckte till tre eller fyra divisioner, 8o J 35D räckte till fyra eller fem divisioner
och cirka 23o J 35F räckte till tretton divisioner. Utbildningsverksamheten vid F 16
(TIS) krävde två divisioner och även om operativa skäl talade för ombeväpning till
J 35B (eller J 35F) var det fördelaktigt att behålla J 35A där. Med detta resonemang
som utgångspunkt planerades fördelningen av J 35 i juli 1968 att bli som följer (med
framtida omfördelning inom parentes):
F 1 5 2  J 35F
F 3 3 2  J 35D (33 J 35F från 1970)
F 4 (52 J 35D från 1969-1970)
F io 27 J 35B (48 J 35F från 1969-1970)
F io 38 J 35D
F 13 54 J 35F
F16 49 J 35A
F 17 (54 J 35B från 1972-1973)
F18 40 J 351327

Under 1960-talet byggdes ett antal hemliga reservvägbaser för användning sedan ordinarie krigsbaser
slagits ut. En .135F ur F 1 klargörs på vägbas. Foto: SEE
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Ny jaktflottilj
För att i fred på sikt tillgodose behovet av utgångsbaserade jaktförband i södra de-
len av landet föreslog CFV en relativt snabb ombeväpning av F $% till jaktflottilj, 
trots att detta skulle innebära en temporär nedgång i beredskapen. Ombeväpning 
av F $% ansågs innebära en stor fördel för insats- och mobiliseringsberedskapen samt 
för incidentberedskapen. Samtidigt poängterades att även reaktiveringen av F &:s 
tredje division innebar en anpassning till de operativa önskemålen beträ'ande jakt-
förband i Norrland. Vidare skulle ansvarslinjer över militärområdesgränser undvikas 
om F " helt överfördes till milo Ö. Vid utgångsbaseringen skulle nu beaktas att en 
division på varje flottilj helst skulle krigsbaseras på fredsbasen och de andra på rim-
ligt avstånd från fredsbasen så att mobiliseringen kunde ske så snabbt som möjligt.!(

Jaktförsvaret av Sydsverige skulle alltså förstärkas, men det fanns samtidigt en oro 
över det alltmer försvagade luftförsvaret av östra Mellansverige, främst Stockholms-
området. F ( Barkarby hade dragits in som jaktflottilj, en division vid F $) Uppsala 
hade vakantsatts och i praktiken dragits in, en division vid F $( Tullinge hade dra-
gits in och ytterligare en division skulle inom en snar framtid försvinna därifrån. 
Den centrala utbildningsverksamheten på F $" (GFSU) och F $) (TIS) innebar för-
sämrad krigsduglighet för dessa förband. Den förestående nedläggningen av F ( och 
överflyttning av de två robotdivisioner som var fredsbaserade där till F $) och F $( 
skulle komma att innebära en ytterligare nedgång i beredskapen.!*

Försvarets fredsorganisationsutredning fick i oktober $*)( i uppdrag att föreslå 
ytterligare en flottilj för indragning utöver F * och F $(. Någon indragning av at-
tackflottiljer eller av spaningsflottiljen F $$ var inte aktuell och CFV utgick också 
ifrån att sektorflottiljerna F $, F &, F $+, F $!, F $" och F !$ inte kunde komma i frå-
ga. De jaktflottiljer som då återstod var F " och F $). Här kan man notera att F $):s 
berghangar nu bedöms ha ”stort skyddsvärde”. F " hade just fått en ny ! #++ meter 
lång bana, en av de längsta i landet och bland annat utnyttjad vid Försökscentralens 
provflygningar, vilken tagits i fullt bruk $*)(, men flottiljens byggnadsbestånd var 
gammalt och i mindre gott skick. CFV förordade i mars $*)* indragning av F "."+

Nya ledningsorganisationen prövas
Under flygvapenövningen $*)( (KMÖ )(/FVÖ )() prövades den nya ledningsorga-
nisationen. Syftet med övningen var för flygvapnets del att öva militärbefälhavarna 
i luftoperativ ledning, samt att öva luftförsvar med särskilt studium av låghöjdsför-
svaret. Flygstridsledarstab och sektorstab skulle övas och jaktförbanden skulle bland 
annat genomföra snabb växling mellan jakt- och attackuppgift. Eftersom någon rap-
port inte påträ'ats i undersökt material har tyvärr ingen möjlighet funnits att stu-
dera resultaten av övningen."$

Den personalbrist som rådde i flygvapnet ledde till att det blev svårt att organise-
ra tillämpade övningar inom divisionens ram. Dessutom var den omedelbara insats-
beredskapen nedsatt på grund av personalbristen. F $ kunde inte mobilisera enligt 

Ny jaktflottilj
För att i fred på sikt tillgodose behovet av utgå' ngsbaserade jaktförband i södra de-
len av landet föreslog CFV en relativt snabb ombeväpning av F 17 till jaktflottilj,
trots att detta skulle innebära en temporär nedgång i beredskapen. Ombeväpning
av F 17 ansågs innebära en stor fördel för insats- och mobiliseringsberedskapen samt
för incidentberedskapen. Samtidigt poängterades att även reaktiveringen av F 4:s
tredje division innebar en anpassning till de operativa önskemålen beträffande jakt-
förband i Norrland. Vidare skulle ansvarslinjer över militärområdesgränser undvikas
om F 3 helt överfördes till milo Ö. Vid utgångsbaseringen skulle nu beaktas att en
division på varje flottilj helst skulle krigsbaseras på fredsbasen och de andra på rim-
ligt avstånd från fredsbasen så att mobiliseringen kunde ske så snabbt som möjligt. 28

Jaktförsvaret av Sydsverige skulle alltså förstärkas, men det fanns samtidigt en oro
över det alltmer försvagade luftförsvaret av östra Mellansverige, främst Stockholms-
området. F 8 Barkarby hade dragits in som jaktflottilj, en division vid F 16 Uppsala
hade vakantsatts och i praktiken dragits in, en division vid F 18 Tullinge hade dra-
gits in och ytterligare en division skulle inom en snar framtid försvinna därifrån.
Den centrala utbildningsverksamheten på F 13 (GFSU) och F 16 (TIS) innebar för-
sämrad krigsduglighet för dessa förband. Den förestående nedläggningen av F 8 och
överflyttning av de två robotdivisioner som var fredsbaserade där till F 16 och F 18
skulle komma att innebära en ytterligare nedgång i beredskapen."

Försvarets fredsorganisationsutredning fick i oktober 1968 i uppdrag att föreslå
ytterligare en flottilj för indragning utöver F 9 och F 18. Någon indragning av at-
tackflottiljer eller av spaningsflottiljen F ii var inte aktuell och CFV utgick också
ifrån att sektorflottiljerna F I, F 4, F ro, F 12, F 13 och F 21 inte kunde komma i frå-
ga. De jaktflottiljer som då återstod var F 3 och F 16. Här kan man notera att F 16:s
berghangar nu bedöms ha "stort skyddsvärde". F 3 hade just fått en ny 2 500 meter
lång bana, en av de längsta i landet och bland annat utnyttjad vid Försökscentralens
provflygningar, vilken tagits i fullt bruk 1968, men flottiljens byggnadsbestånd var
gammalt och i mindre gott skick. CFV förordade i mars 1969 indragning av F 3.3°

Nya ledningsorganisationen prövas
Under flygvapenövningen 1968 (KMÖ 68/FVÖ 68) prövades den nya ledningsorga-
nisationen. Syftet med övningen var för flygvapnets del att öva militärbefälhavarna
i luftoperativ ledning, samt att öva luftförsvar med särskilt studium av låghöjdsför-
svaret. Flygstridsledarstab och sektorstab skulle övas och jaktförbanden skulle bland
annat genomföra snabb växling mellan jakt- och attackuppgift. Eftersom någon rap-
port inte påträffats i undersökt material har tyvärr ingen möjlighet funnits att stu-
dera resultaten av övningen.31

Den personalbrist som rådde i flygvapnet ledde till att det blev svårt att organise-
ra tillämpade övningar inom divisionens ram. Dessutom var den omedelbara insats-
beredskapen nedsatt på grund av personalbristen. F 1 kunde inte mobilisera enligt
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De tre divisioner J 35F som fanns vid F 13 i Norrköping från 1966 lades ned eller ersattes av JA 37 Viggen  
mellan 1975 och 1981. Foto: SFF.

En rote J 35F beväpnad med RB 27 och RB 28 Falcon, på sin tid ett av de modernaste jaktförsvarssystemen i 
Europa. Foto: SFF.

En rote .135F beväpnad med RB 27 och RB 28 Falcon, på sin tid ett av de modernaste jaktförsvarssystemen i
Europa. Foto: SEE

De tre divisioner .135F som fanns vid F 13 i Norrköping från 1966 lades ned eller ersattes av JA 37 Viggen
mellan 1975 och 1981. Foto: SFF.
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plan och saknade $%&% fyra flygförare per division. Flottiljen kunde därför inte un-
der längre tidsperioder hålla en grupp i högsta beredskap mer än sexton timmar per 
dygn. Enligt normen skulle det finnas femton förare per division."!

Från och med den $ juli $%&% ersatte så kallade K-tabeller de tidigare utgivna G-
tabellerna, vilka listade de förband flygvapnet skulle sätta upp vid mobilisering. Di-
visionerna i krigsorganisationen numrerades nu om, varvid exempelvis $. divisionen 
ur F $ (förkortad $/F $) blev $$. jaktdivisionen, !/F $# blev $#!. attackdivisionen och 
så vidare. Undantagsvis ändrades !/F $& och "/F $& till $&$. och $&!. jaktdivisionerna, 
"/F $' till $'!. jaktdivisionen, och !/F !$ till !$$. jaktdivisionen. Att märka är att i 
fredsorganisationen behölls den ursprungliga numreringen. Luftvärnsrobotkompa-
nierna, tidigare $–$!. luftvärnsrobotkompanierna, fick samtidigt nya nummer som 
utvisade vilken flygflottilj de tillhörde. De kom då att kallas '$–'(, $)$–$)!, $!$–$!!, 
$"$–$"! och $#$–$#!. luftvärnsrobotkompanierna.""

Från $%#) mobiliserade sex jaktdivisioner med ny flygplanstyp jämfört med tidi-
gare: "$. och "!. jaktdivisionerna vid F " bytte J "*D mot J "*F, alla tre divisionerna 
vid F ( bytte J "!B mot J "*D och $)". jaktdivisionen vid F $) bytte från J "*D till 
J "*F."( De två divisionerna J "*B vid F $' försvann när flottiljen lades ned $%#" och 
samma år flyttades F ":s två divisioner J "*F till F $# Kallinge.

Jaktflygets mobiliseringsorter enligt K-tabell gällande från den 1 juli 1969

Division nr Fpl-typ

11, 12, 13 J 35F Västerås

31 J 35D Hultsfred

32 J 35D Ljungbyhed/Ålem (båda anges!)

41, 42, 43 J 32B Frösön

101 J 35F Ängelholm

102 J 35F Everöd (1970 Ängelholm)

103 J 35D Knislinge (1970 Ängelholm)

121 J 35F Kosta

122 J 35F Ålem (Byholma?)

131 J 35F Nyköping

132 J 35F Nyköping

133 J 35F Kungsängen

161, 162 J 35A Uppsala

181, 182 J 35B Tullinge

211 J 35D Fällfors

Oklarheterna ovan beror på att originaltabellerna inte överensstämmer helt med varandra.

plan och saknade 1969 fyra flygförare per division. Flottiljen kunde därför inte un-
der längre tidsperioder hålla en grupp i högsta beredskap mer än sexton timmar per
dygn. Enligt normen skulle det finnas femton förare per division.32

Från och med den i juli 1969 ersatte så kallade K-tabeller de tidigare utgivna G-
tabellerna, vilka listade de förband flygvapnet skulle sätta upp vid mobilisering. Di-
visionerna i krigsorganisationen numrerades nu om, varvid exempelvis i. divisionen
ur F i (förkortad i/F i) blev ii. jaktdivisionen, 2/F 17 blev 172. attackdivisionen och
så vidare. Undantagsvis ändrades 2/F 16 och 3/F 16 till 161. och 162. jaktdivisionerna,
3/F 18 till 182. jaktdivisionen, och 2/F 21 till 211. jaktdivisionen. Att märka är att i
fredsorganisationen behölls den ursprungliga numreringen. Luftvärnsrobotkompa-
nierna, tidigare 1-12. luftvärnsrobotkompanierna, fick samtidigt nya nummer som
utvisade vilken flygflottilj de tillhörde. De kom då att kallas R R  -4,101-102,121-122,
131-132 och 171-172. luftvärnsrobotkompanierna.33

Från 1970 mobiliserade sex jaktdivisioner med ny flygplanstyp jämfört med tidi-
gare: 31. och 32. jaktdivisionerna vid F 3 bytte J 35D mot J 35F, alla tre divisionerna
vid F 4 bytte J 32B mot J 35D och 103. jaktdivisionen vid F io bytte från J 35D till
J 35E34 De två divisionerna J 35B vid F 18 försvann när flottiljen lades ned 1973 och
samma år flyttades F 3:s två divisioner J 35F till F 17 Kallinge.

Division nr Fpl-typ
11, 12, 13 135F Västerås
31 135D Hultsfred
32 135D Ljungbyhed/Ålem (båda anges!)
41,42, 43 132B Frösön
101 135F Ängelholm
102 135F Everöd (1970 Ängelholm)
103 135D Knislinge (1970 Ängelholm)
121 135F Kosta
122 135F hem (Byholma?)
131 1 35F Nyköping
132 1 35F Nyköping
133 135F Kungsängen
161,162 1 35A Uppsala
181,182 J 35B Tullinge
211 1 35D Fällfors
Oklarheterna ovan beror på att originaltabellerna inte överensstämmer helt med varandra.

Jaktflygets mobiliseringsorter enligt K-tabell gällande från den 1 juli 1969

2 3 7



!"#

Sett över hela tidsperioden hade organisationen rent kvantitetsmässigt räknat i 
antal krigsdivisioner först under åren $%&'–$%() utökats med hela $!) procent, från 
$( till "". $%*)–$%*$ skedde en minskning med femton procent (fem divisioner), 
och $%*'–$%*# kom ytterligare en minskning, denna gång med !( procent (sju di-
visioner). Vid mitten av $%')-talet var antalet divisioner nere på ungefär samma 
nivå som $%&*, men under tiden hade flygplanen, deras utrustning och beväpning 
samt luftbevakning och stridsledning utvecklats. Ett ensamt flygplan hade $%') en 
helt annan slagkraft än ett flygplan hade $%&*. Organisationsminskningarna var 
delvis orsakade av den fördyring som denna utveckling hade inneburit och samti-
digt hade även motståndarens resurser utvecklats och e+ektiviserats i motsvarande 
grad. Relativt sett hade det svenska jaktflyget antalsmässigt blivit mer underlägset 
motståndaren.

Det förtjänar dock att påpekas att ett jaktförsvar som det svenska aldrig helt och 
hållet kan hindra en angripares flygverksamhet, särskilt inte om den är av den om-
fattning som Sovjetunionen skulle ha kunnat prestera. Jaktflyget kunde inte erbjuda 
ett heltäckande ”skydd”, men väl förorsaka motståndaren så stora förluster, oavsett 
om det skedde innan målet angreps eller efter, att resultatet blev att anfallen upp-
hörde – eller inte ens kom till stånd på grund av de potentiella riskerna för förluster.

$ Besök av försvarets fredsorganisationsutredning. FS/O till MBS, etc., !(.(.*'. FS(H), Centralexp., F I, vol. #!.
! Flygvapennytt, nr $/$%*', sid. *–#.
" Reducering av planerat antal "(F. FS/Plan till FF, etc., $&.!.*' och Jämförelse mellan FF anska+ningsprogram… 

FF, Systemplaneringen, till CFV, "$.#.*'. FS(H), Centralexp., F I, vol. #'; samt FV framtida organisation... 
FS/C till ÖB, &.'.*#. FS(H), Centralexp., F I, vol. $)(.

& Organisatoriskt och ekonomiskt underlag för ÖB *'. FS/Plan till FF, etc., !$.".*'. FS(H), Centralexp., F I, 
vol. #!; Revidering av flygvapnets krigsorganisation… FS/O till CFI, etc., !$.".*'. FS(H), Centralexp., F I, vol. 
#&; och Vakantsättning av förband inom flygvapnet… FS/O till ÖB, !'.!.*'. FS(H), Centralexp., F I, vol. #'.

( Berns, Lennart, Flygstaben. En minnesbok. Stockholm $%%&, sid. %%.
* Snabbare, högre, starkare?, sid. $'!–$'".
' Mobiliseringstabell för flygvapnet, Serien G (revidering mm). FS/O till FKE, ÖB, etc., ".(.*'. FS(H), Central-

exp., F I, vol. #&.
# CFV förbandsproducerande bestämmelser för krigsplanläggningen för $%**, CFV $'.%.*(. HKV (KH).
% Basering av flygstridskrafter. FS/C till MB S, etc., $).&.*'. HKV (KH); Revidering av FV långsiktsplaner: Ut-

byggnad av flygbaser. FS/Plan till FF, etc., !'.$.*'. FS(H), Centralexp., F I, vol. #'; och Yttrande över utkast 
till PUF $%*). E ! till CFV, $$.'.*), CE " till CFV $(.*.*) och CE & till CFV, $".*.*). FS(H), Centralexp., E I, 
vol. %#.

$) PM ang försvarets fredsorganisationsutredning. Fst/OpL " till CFS, etc., !).$$.*'. FS(H), Centralexp., F I, 
vol. #&.

$$ ÖB-svaret *'. Svar på $%*( års försvarsutredningsdirektiv. Fst/Sekt &, !'.%.*'. FS(H), Centralexp., F I, vol. #".
$! Prov med start och landning på Heby reservvägbas. MB Ö till CFV, $*.$!.**. FS(H), Centralexp., F I, vol. (%. 

Angående reservvägbaser se vidare Andersson, Lennart, Svenska reservvägbaser. Planering och utbyggnad av flyg-
vapnets reservvägbaser. FORTV rapport !))*:$.

$" Preliminärt behov av flygverksamhet vid Tullinge i fred. Fst/Allm, $!.!.*#. FA(H), Centralexp., F I, vol. $)*.
$& ÖB-svaret *'. Svar på $%*( års försvarsutredningsdirektiv. Fst/Sekt &, !'.%.*'. FS(H), Centralexp., F I, vol. #". 

Detta var inte $%*' års luftförsvarsutredning, LFU *', som tillsattes först den $'.$$.*'.
$( Pettersson, sid. &(–&*. Militärområden numrerade I–VII hade existerat sedan $%&!.
$* Krigsorganisation av militärområdesstaber och flygstridsledarstaber… ÖB till CA, CM, CFV, etc., !$.*.**. 

FS(H), Centralexp., F I, vol. *).

Sett över hela tidsperioden hade organisationen rent kvantitetsmässigt räknat i
antal krigsdivisioner först under åren 1947-1950 utökats med hela no procent, från
15 till 33. 1960-1961 skedde en minskning med femton procent (fem divisioner),
och 1967-1968 kom ytterligare en minskning, denna gång med 25 procent (sju di-
visioner). Vid mitten av 1970-talet var antalet divisioner nere på ungefär samma
nivå som 1946, men under tiden hade flygplanen, deras utrustning och beväpning
samt luftbevakning och stridsledning utvecklats. Ett ensamt flygplan hade 197o en
helt annan slagkraft än ett flygplan hade 1946. Organisationsminskningarna var
delvis orsakade av den fördyring som denna utveckling hade inneburit och samti-
digt hade även motståndarens resurser utvecklats och effektiviserats i motsvarande
grad. Relativt sett hade det svenska jaktflyget antalsmässigt blivit mer underlägset
motståndaren.

Det förtjänar dock att påpekas att ett jaktförsvar som det svenska aldrig helt och
hållet kan hindra en angripares flygverksamhet, särskilt inte om den är av den om-
fattning som Sovjetunionen skulle ha kunnat prestera. Jaktflyget kunde inte erbjuda
ett heltäckande "skydd", men väl förorsaka motståndaren så stora förluster, oavsett
om det skedde innan målet angreps eller efter, att resultatet blev att anfallen upp-
hörde — eller inte ens kom till stånd på grund av de potentiella riskerna för förluster.

Besök av försvarets fredsorganisationsutredning. FS/0 till MBS, etc., 25.5.67. FS(H), Centralexp., F I, vol. 82.
2 Flygvapennytt, nr 1/1967, sid. 6-8.
3 Reducering av planerat antal 35F. FS/Plan till FF, etc., 14.2.67 och Jämförelse mellan FF anskaffningsprogram...

FF, Systemplaneringen, till CFV, 31.8.67. FS(H), Centralexp., F I, vol. 87; samt FV framtida organisation...
FS/C till ÖB, 4.7.68. FS(H), Centralexp., F I, vol. 1o5.

4 Organisatoriskt och ekonomiskt underlag för ÖB 67. FS/Plan till FF, etc., 21.3.67. FS(H), Centralexp., F I,
vol. 82; Revidering av flygvapnets krigsorganisation... FS/O till CFI, etc., 21.3.67. FS(H), Centralexp., F I, vol.
84; och Vakantsättning av förband inom flygvapnet... FS/0 till ÖB, 27.2.67. FS(H), Centralexp., F I, vol. 87.

5 Berns, Lennart, Flygstaben. En minnesbok. Stockholm 1994, sid. 99.
6 Snabbare, högre, starkare?, sid. 172-173.
7 Mobiliseringstabell för flygvapnet, Serien G (revidering mm). FS/O till FKE, ÖB, etc., 3.5.67. FS(H), Central-

exp., F I, vol. 84.
8 CFV  förbandsproducerande bestämmelser för krigsplanläggningen för 1966, CFV 17.9.65. HKV (KH).
9 Basering av flygstridskrafter. FS/C till MB S, etc., 10.4.67. HKV (KH); Revidering av FV långsiktsplaner: Ut-

byggnad av flygbaser. FS/Plan till FF, etc., 27.1.67. FS(H), Centralexp., F I, vol. 87; och Yttrande över utkast
till PUF 1960. E 2 till CFV, 11.7.60, CE 3 till CFV 15.6.60 och CE 4 till CFV, 13.6.60. FS(H), Centralexp., E I,
vol. 98.

up PM ang försvarets fredsorganisationsutredning. Fst/OpL 3 till CFS, etc., 20.11.67. FS(H), Centralexp., F I,
vol. 84.

II ÖB-svaret 67. Svar på 1965 års försvarsutredningsdirektiv. Fst/Sekt 4, 27.9.67. FS(H), Centralexp., F I, vol. 83.
12 Prov med start och landning på Heby reservvägbas. MB 0 till CFV, 16.12.66. FS(H), Centralexp., F I, vol. 59.
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13 Preliminärt behov av flygverksamhet vid Tullinge i fred. Fst/Allm, 12.2.68. FA(H), Centralexp., F I, vol. 106.
14 ÖB-svaret 67. Svar på 1965 års försvarsutredningsdirektiv. Fst/Sekt 4, 27.9.67. FS(H), Centralexp., F I, vol. 83.
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16 Krigsorganisation av militärområdesstaber och flygstridsledarstaber... ÖB till CA, CM, CFV, etc., 21.6.66.
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Materielen

De tre luftförsvarsfunktionerna luftbevakning, stridsledning och jaktflyg (samt luft-
värn, som inte behandlas här) hade – sett över tiden – olika stort materielinnehåll. 
I slutet av $%"#-talet hade jaktflyget ojämförligt mest teknisk materiel, men ut-
vecklingen gjorde sedan att även luftbevakning och stridsledning blev mer och mer 
materielberoende. Värnpliktig personal och lottor utrustade med varma kläder, ki-
kare och telefon fanns visserligen kvar, men verksamheten kompletterades med nya 
funktioner och flyttade undan för undan in i radarstationer och centraler – de se-
nare ofta byggda under jord – och fick alltmer avancerad teknisk utrustning. Ra-
darstationer och ledningscentraler var komplicerade anläggningar som krävde stora 
investeringar och därför kom med tiden en större andel av flygvapnets anslag att 
avsättas för luftbevakning och stridsledning.

Den första radarstation som anska&ades i större antal var ER IIIb (ER stod för 

Radarmateriel i luftbevaknings- och stridsledningssystemet

Radartyp Originalbeteckning Ursprungsland

ER IIIb AMES 6 Storbritannien

PS-08 Decca Type 80 Storbritannien

PH-12 3R1000 Storbritannien

PH-13 AMES 13 Storbritannien

PS-14 AMES 14 Storbritannien

PS-16 Type 960 Storbritannien

PJ-21 AMES 21 Storbritannien (PH-13 plus PS-14)

PS-23 293 Storbritannien (marinen)

PS-27 277 Storbritannien (marinen)

PH-39 Plessey Radar Storbritannien och Frankrike

PH-40 Decca HF200 Storbritannien

PS-41 Bendix AN/TPS-1 USA

PS-47 Philips Nederländerna

PS-65 CSF Frankrike

PS-66 SNE-RI S-104 Frankrike

PS-68 CSF Frankrike

K A P I T E L  I O

Radarmateriel i luftbevaknings- och stridsledningssystemet
Radartyp Originalbeteckning Ursprungsland
ER Illb AMES 6 Storbritannien
P5-08 Decca Type 80 Storbritannien
PH-12 3R1000 Storbritannien
PH-13 AMES 13 Storbritannien
PS-14 AMES 14 Storbritannien
PS-16 Type 960 Storbritannien
R1-21 AMES 21 Storbritannien (PH-13 plus PS-14)
PS-23 293 Storbritannien (marinen)
PS-27 277 Storbritannien (marinen)
PH-39 Plessey Radar Storbritannien och Frankrike
PH-40 Decca HF200 Storbritannien
PS-41 Bendix AN/TPS-1 USA
PS-47 Philips Nederländema
PS-65 CSF Frankrike
PS-66 SNE-RI S-104 Frankrike
PS-68 CSF Frankrike

Materielen

De tre luftförsvarsfunktionerna luftbevakning, stridsledning och jaktflyg (samt luft-
värn, som inte behandlas här) hade — sett över tiden — olika stort materielinnehåll.
I slutet av 1940-talet hade jaktflyget ojämförligt mest teknisk materiel, men ut-
vecklingen gjorde sedan att även luftbevakning och stridsledning blev mer och mer
materielberoende. Värnpliktig personal och lottor utrustade med varma kläder, ki-
kare och telefon fanns visserligen kvar, men verksamheten kompletterades med nya
funktioner och flyttade undan för undan in i radarstationer och centraler — de se-
nare ofta byggda under jord — och fick alltmer avancerad teknisk utrustning. Ra-
darstationer och ledningscentraler var komplicerade anläggningar som krävde stora
investeringar och därför kom med tiden en större andel av flygvapnets anslag att
avsättas för luftbevakning och stridsledning.

Den första radarstation som anskaffades i större antal var ER I I I  (ER stod för
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ekoradio), i princip överskottsmateriel från andra världskriget med räckvidd på om-
kring tio mil. Nästa inköp blev fem PS-#$ med räckvidd på !% mil och bra höjdtäck-
ning. Stationen PJ-!# med mellan femton och tjugo mils räckvidd blev grunden i 
Stril %&-systemet och en annan station som fanns i större antal var PS-"#, som hade 
femton mils räckvidd. Storradarn PS-&' med över fyrtio mils räckvidd anska(ades 
i fyra exemplar för användning i södra Sverige och en annan radar med liknande 
användning var PS-$%, som hade )* mils räckvidd. PH-)+ och PH-"& användes för 
höjdmätning. I slutet av #+$&-talet tillkom låghöjdsradarn PS-#% (med nio mils räck-
vidd mot mål på femtio meters höjd) och höghöjdsradarn PS-$$ (med över fyrtio 
mils räckvidd).#

Jaktflygets materiel utgjordes av flygplan, vapen och utrustning för klargöring. 
Det är framför allt flygplanen som ska behandlas här, men också i viss mån beväp-
ningen i form av robotar. Eftersom litteraturen om olika flygplanstyper är rikhaltig 
har detta kapitel inriktats på att endast ge en kortfattad beskrivning av de flygplans-
typer som användes av jaktflyget under aktuell period. När det gäller de nyare ty-
perna, särskilt J )% Draken, behandlas även aspekter som kanske inte har beskrivits 
närmare på annat håll. J )% var det jaktplan som användes under längst tidsperiod 
av flygvapnet.

Under den aktuella tiden använde flygvapnet elva olika typer av jaktplan: fyra 
propellerdrivna och sju jetmotordrivna. I nedanstående tabell listas de i nummer-
ordning, men i det följande presenteras de i kronologisk ordning efter det år då de 
började användas i krigsorganisationen.

SAAB J !#
SAAB J !#R
FFVS J !!
North American J !$ Mustang
de Havilland J !' Vampire
SAAB J !+ Tunnan
de Havilland J )& Mosquito
SAAB J )! Lansen
de Havilland J ))Venom
Hawker J )" Hunter
SAAB J )% Draken

J !!
Jaktplanet J !! togs på rekordtid fram i statlig regi som en reaktion på avstängningen 
under andra världskriget, vilken gjorde det omöjligt att importera moderna jaktflyg-
plan utifrån. Då SAAB:s tillverkningskapacitet var fullt utnyttjad för annan produk-
tion bildades i stället Flygförvaltningens Flygverkstad i Stockholm (FFVS) för att 
bygga J !!. Prototypen var klar för provflygning den !& september #+"!. Samman-

ekoradio), i princip överskottsmateriel från andra världskriget med räckvidd på om-
kring tio mil. Nästa inköp blev fem PS-I6 med räckvidd på 25 mil och bra höjdtäck-
ning. Stationen PJ-2I med mellan femton och tjugo mils räckvidd blev grunden i
Stril 5o-systemet och en annan station som fanns i större antal var PS-4i, som hade
femton mils räckvidd. Storradarn PS-o8 med över fyrtio mils räckvidd anskaffades
i fyra exemplar för användning i södra Sverige och en annan radar med liknande
användning var PS-65, som hade 37 mils räckvidd. PH-39 och PH-4o användes för
höjdmätning. I slutet av 1960-talet tillkom låghöjdsradarn PS-45 (med nio mils räck-
vidd mot mål på femtio meters höjd) och höghöjdsradarn PS-66 (med över fyrtio
mils räckvidd).1

Jaktflygets materiel utgjordes av flygplan, vapen och utrustning för klargöring.
Det är framför allt flygplanen som ska behandlas här, men också i viss mån beväp-
ningen i form av robotar. Eftersom litteraturen om olika flygplanstyper är rikhaltig
har detta kapitel inriktats på att endast ge en kortfattad beskrivning av de flygplans-
typer som användes av jaktflyget under aktuell period. När det gäller de nyare ty-
perna, särskilt J 35 Draken, behandlas även aspekter som kanske inte har beskrivits
närmare på annat håll. J 35 var det jaktplan som användes under längst tidsperiod
av flygvapnet.

Under den aktuella tiden använde flygvapnet elva olika typer av jaktplan: fyra
propellerdrivna och sju jetmotordrivna. I nedanstående tabell listas de i nummer-
ordning, men i det följande presenteras de i kronologisk ordning efter det år då de
började användas i krigsorganisationen.

SAAB J 21
SAAB J 21R
FFVS 22
North American J 26 Mustang
de Havilland J 28 Vampire
SAAB J 29 Tunnan
de Havilland J 3o Mosquito
SAAB J 32 Lansen
de Havilland J 33Venom
Hawker J 34 Hunter
SAAB J 35 Draken

J  2.2.

Jaktplanet J 2.2. togs på rekordtid fram i statlig regi som en reaktion på avstängningen
under andra världskriget, vilken gjorde det omöjligt att importera moderna jaktflyg-
plan utifrån. Då SAAB:s tillverkningskapacitet var fullt utnyttjad för annan produk-
tion bildades i stället Flygförvaltningens Flygverkstad i Stockholm (FFVS) för att
bygga J 22. Prototypen var klar för provflygning den 20 september 1942. Samman-
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lagt #$% exemplar tillverkades och leveranserna började #$"&. De jaktflottiljer som 
under efterkrigstiden var utrustade med J !! var F & (#$"$–#$'!), F % (#$"(–#$')), 
F #) (#$"(–#$')) och F #% (#$"*–#$')). J !! var relativt svagt beväpnad med endast 
två *,$ mm kulsprutor och två #&,! mm automatkanoner, alternativt fyra #&,! mm 
automatkanoner.!

”Vi kallade J !! världens snabbaste flygplan i förhållande till sin motorstyrka.”
Motor: $#) hk STWC&
Maxhastighet: '() km/h
Topphöjd: $ &)) m
Tid till ! """ m höjd: ! min.

J !# och J !#R
SAAB konstruerade och byggde under andra världskriget ett jaktplan med ovanlig 
konfiguration. J !# hade motor med skjutande propeller baktill i flygkroppen och 
dubbla stjärtbommar – därav epitetet ”en fullträ+ med två bommar”. Flygplanet var 
också det första som utrustades med katapultstol. Prototypen provflögs för första 
gången i december #$"" och J !# kunde sedan tas i tjänst #$"(. Totalt byggdes !$% 
stycken, men ursprungligen skulle fler ha tillverkats, eftersom åtta flottiljer skulle 
ha utrustats med typen. Tillverkningsprogrammet avbröts på grund av typens bris-
tande prestanda. J !# fanns som jaktplan vid F $ (#$"(–#$')), F #! (#$"*–#$'&) och 
F #' (#$"*–#$'!).

Efter modifiering utrustades J !# med jetmotor och provflögs i versionen J !#R 
den #) mars #$"*. Endast sextio av planerade #!) exemplar kom att tillverkas och 
de fanns i krigsorganisationen på F #) endast under en period av ett år, #$')–#$'#. 
På grund av bristande prestanda i jämförelse med exempelvis J !% Vampire över-
fördes J !#R sedan till attackförband. En fördel med J !# var att kraftig beväpning 
kunde monteras i nosen utan att synkronisering med propellern behövdes, efter-
som motorn och propellern satt baktill: fem automatkanoner, varav fyra #&,! mm 
och en !) mm.&

”Världens snabbaste flygplan i 
förhållande till sin motorstyrka”. 
J 22 konstruerades och byggdes i 
Sverige under andra världskriget 
och fanns kvar i krigsorganisatio-
nen till 1952. Foto: SFF.

"Världens snabbaste flygplan i
förhållande till sin motorstyrka".
122 konstruerades och byggdes i
Sverige under andra världskriget
och fanns kvar i krigsorganisatio-
nen til l 1952. Foto: SFF. - „ _  _

_.-4~142,4

lagt 198 exemplar tillverkades och leveranserna började 1943. De jaktflottiljer som
under efterkrigstiden var utrustade med J 22 var F 3 (1949-1952), F 8 (1946-1950),
F io (1946-1950) och F 18 (1947-195o). J 22 var relativt svagt beväpnad med endast
två 7,9 mm kulsprutor och två 13,2 mm automatkanoner, alternativt fyra 13,2 mm
automatkanoner.

"Vi kallade J 22 världens snabbaste flygplan i förhållande till sin motorstyrka."
Motor: 910 hk STWC3
Maxhastighet: 56o km/h
Topphöjd: 9 300 m
Tid till I 000 m höjd: 2 min.

J 21 och J 2112.
SAAB konstruerade och byggde under andra världskriget ett jaktplan med ovanlig
konfiguration. J 21 hade motor med skjutande propeller baktill i flygkroppen och
dubbla stjärtbommar — därav epitetet "en fullträff med två bommar". Flygplanet var
också det första som utrustades med katapultstol. Prototypen provflögs för första
gången i december 1944 och J 21 kunde sedan tas i tjänst 1946. Totalt byggdes 298
stycken, men ursprungligen skulle fler ha tillverkats, eftersom åtta flottiljer skulle
ha utrustats med typen. Tillverkningsprogrammet avbröts på grund av typens bris-
tande prestanda. J 21 fanns som jaktplan vid F 9 (1946-1950), F 12 (1947-953) och
F 15 (1947-1952).

Efter modifiering utrustades J 21 med jetmotor och provflögs i versionen J 2IR
den io mars 1947. Endast sextio av planerade 120 exemplar kom att tillverkas och
de fanns i krigsorganisationen på F io endast under en period av ett år, 1950-1951.
På grund av bristande prestanda i jämförelse med exempelvis J 28 Vampire över-
fördes J 21R sedan till attackförband. En fördel med J 21 var att kraftig beväpning
kunde monteras i nosen utan att synkronisering med propellern behövdes, efter-
som motorn och propellern satt baktill: fem automatkanoner, varav fyra 13,2 mm
o c h  e n  2 0  m m . 3
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”Flygning på hög höjd med J !$R var ett cirkusnummer som liknade elefant på 
slak lina.”

J !"
Motor: $ "%& hk Daimler Benz DB '(&B
Maxhastighet: '"( km/h
Topphöjd: $$ ((( m

J !"R
Motor: $ &(( kp RM $A
Maxhastighet: )(( km/h
Topphöjd: $! &(( m

J !' Mustang
Mot slutet av andra världskriget lyckades flygförvaltningen få köpa femtio North 
American P-&$ Mustang från USA. Flygplanet var då och några år framåt fullt mo-
dernt och hade lång aktionstid, eftersom det var konstruerat som ett eskortjaktplan. 
Senare inköptes ytterligare $!( flygplan och typen fick i Sverige typbeteckningen 

Nära 300 J 21 byggdes av SAAB. 
Flygplanet var av ovanlig kon-
figuration och hade motor med 
skjutande propeller baktill i  
flygkroppen och dubbla stjärt-
bommar. Foto: SFF.

Sextio stycken byggdes av den 
med jetmotor utrustade versionen 
J 21R. De fanns i krigsorganisatio-
nen vid F 10 i endast ett år. Foto: SFF.

"Flygning på hög höjd med J ziR var
slak lina."

J 21
Motor: I 475 hk Daimler Benz DB 6o5B
Maxhastighet 64o km/h
Topphöjd II 000 m

J 2.1R
Motor: r Soo kp RM iA
Maxhastighet: 80o km/h
Topphöjd 12 Soo m

Nära 300 121 byggdes av SAAB.
Flygplanet var av ovanlig kon-
figuration och hade motor med
skjutande propeller baktill i
flygkroppen och dubbla stjärt-
bommar. Foto: SEE

Sextio stycken byggdes av den
med jetmotor utrustade versionen
121R. De fanns i krigsorganisatio-
nen vid F 10 i endast ett år. Foto: SFF

ett cirkusnummer som liknade elefant på

J z6 Mustang
Mot slutet av andra världskriget lyckades flygförvaltningen få köpa femtio North
American P-5i Mustang från USA. Flygplanet var då och några år framåt fullt mo-
dernt och hade lång aktionstid, eftersom det var konstruerat som ett eskortjaktplan.
Senare inköptes ytterligare 120 flygplan och typen fick i Sverige typbeteckningen
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J !#. Alla monterades inte, utan användes som reservdelar och därför kom endast 
$#$ flygplan i tjänst. Under efterkrigstiden användes J !# vid F " ($%"&–$%'!) och vid 
F $# ($%"#–$%'!). Beväpningen utgjordes av sex $!,& mm automatkanoner."

”Med J !# kunde man helt enkelt vänta ut jetjaktpiloterna tills deras små bräns-
leförråd var slut och sedan sköt man ned dem när de hjälplösa var på väg att landa.”
Motor: $ "%( hk Packard V-$#'(-&
Maxhastighet: &(( km/h
Topphöjd: $( ((( m

J !) Vampire
J !) Vampire var flygvapnets första ”moderna” jetjaktplan. Ett kontrakt som gällde 
leverans av sjuttio de Havilland Vampire F Mk $ undertecknades i januari $%"# och 
dessa flygplan levererades sedan till F $* med typbeteckningen J !)A $%"#–$%"&. Ett 
problem var att flottiljen då saknade hårdgjorda banor och start från gräsfält med-
förde ökad risk för skador på jetmotorn. $%'! överlämnades J !)A från F $* till F *, 
men där ersattes typen redan efter ett års tjänst.

I december $%"& beställdes $!( exemplar av den förbättrade versionen Vampire 
FB Mk '(, i Sverige kallad J !)B, och denna beställning följdes av ytterligare tre 
som omfattade totalt ytterligare $%( flygplan. Alltså anska+ades totalt *$( stycken 
J !)B och leveranserna pågick mellan maj $%"% och februari $%'!. Inte mindre än 
sex jaktflottiljer var utrustade med denna version: F ) ($%'(–$%'*), F % ($%'(–$%'!), 
F $) ($%'(–$%'#), F $( ($%'$–$%'*), F " ($%'!–$%'#) och F $' ($%'!–$%'&). Typens be-
väpning utgjordes av fyra !( mm automatkanoner.'

”Det är ju faktiskt nästan enklare att flyga en sån där blåslampa än ett vanligt 
flygplan.”

J !"A
Motor: $ *#( kp RM $
Maxhastighet: )"( km/h

Totalt 170 North American J 26 
Mustang anska!ades från USA vid 
mitten av fyrtiotalet och typen var 
då fullt modern och hade längre 
aktionstid än många andra jakt-
plan. Foto: SFF.

Totalt 170 North American 126
Mustang anskaffades från USA vid
mitten av fyrtiotalet och typen var
då fullt modern och hade längre
aktionstid än många andra jakt-
plan. Foto: SFF.

J z6. Alla monterades inte, utan användes som reservdelar och därför kom endast
161 flygplan i tjänst. Under efterkrigstiden användes J z6 vid F 4 (1947-1952) och vid
F 16 (1946-1952). Beväpningen utgjordes av sex 12,7 mm automatkanoner.4

"Med J 26 kunde man helt enkelt vänta ut jetjaktpiloterna tills deras små bräns-
leförråd var slut och sedan sköt man ned dem när de hjälplösa var på väg att landa."
Motor: 1490 hk Packard V-1650-7
Maxhastighet: 70o km/h
Topphöjd: lo 000 m

J z8 Vampire
J 28 Vampire var flygvapnets första "moderna" jetjaktplan. Ett kontrakt som gällde
leverans av sjuttio de Havilland Vampire F Mk 1 undertecknades i januari 1946 och
dessa flygplan levererades sedan till F 13 med typbeteckningen J z8A 1946-1947. Ett
problem var att flottiljen då saknade hårdgjorda banor och start från gräsfält med-
förde ökad risk för skador på jetmotorn. 1952 överlämnades J z8A från F 13 till F 3,
men där ersattes typen redan efter ett års tjänst.

I december 1947 beställdes 120 exemplar av den förbättrade versionen Vampire
FB Mk 5o, i Sverige kallad J 28B, och denna beställning följdes av ytterligare tre
som omfattade totalt ytterligare 190 flygplan. Alltså anskaffades totalt 310 stycken
J 28B och leveranserna pågick mellan maj 1949 och februari 1952. Inte mindre än
sex jaktflottiljer var utrustade med denna version: F 8 (1950-1953), F 9 (1950-1952),
F 18 (1950-1956), F io (1951-1953), F 4 (1952-1956) och F 15 (1952-1957). Typens be-
väpning utgjordes av fyra 20 mm automatkanoners

"Det är ju faktiskt nästan enklare att flyga en sån där blåslampa än ett vanligt
flygplan."

J 2.8A
Motor: 136o kp RM I
Maxhastighet: 84o km/h
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Topphöjd: $$ #%% m
Tid till ! """ m höjd: $%,& min.

J !"B
Motor: $ #%% kp RM $A
Maxhastighet: '%% km/h
Topphöjd: $! (#% m
Tid till ! """ m höjd: $%,$ min.
Stigtiden till $% %%% meters höjd med tillägg för start och uppnående av stridsfart 
var nitton minuter.

J )% Mosquito
I juli $'"* beställdes sextio de Havilland Mosquito NF Mk XIX från Storbritan-
nien avsedda för den nya nattjaktflottiljen F $. De levererades mellan juli $'"* och 
november $'"' och fick typbeteckningen J )%. Flygplanen var tillverkade $'""–$'"# 
och var således överskottsmateriel från andra världskriget. På grund av brist på me-
tall under kriget byggdes Mosquito huvudsakligen av trä. J )% var det första svenska 
flygplan som hade inbyggd radar (typ PS-!%/A). Flygplanet fanns kvar i krigsorga-

Jetjaktplanet de Havilland Vam-
pire inköptes i stort antal mellan 
1946 och 1952. Versionen J 28B 
tjänstgjorde exempelvis vid F 10 
1951–1953. Foto: SFF.

Flygvapnets första nattjakflyg-
plan, J 30 Mosquito, inköptes från 
Storbritannien i 60 exemplar och 
placerades vid F 1 i Västerås. Flyg-
planet var utrustat med radar. 
Foto: SFF.

Jetjaktplanet de Havilland Vam-
pire inköptes i stort antal mellan
1946 och 1952. Versionen .128B
tjänstgjorde exempelvis vid F 10
1951-1953. Foto. SFF

Topphöjd 11 Soo m
Tid till 8 000 m höjd: 10,7 min.

J 2,8B
Motor: 1 soo kp RM iA
Maxhastighet: 90o km/h
Topphöjd 12 65o m
Tid till 8 000 m hbjd: Io,I min.
Stigtiden till io coo meters höjd med tillägg för start och uppnående av stridsfart
var nitton minuter.

J 3o Mosquito
I juli 1948 beställdes sextio de Havilland Mosquito NF Mk XIX från Storbritan-
nien avsedda för den nya nattjaktflottiljen F I. De levererades mellan juli 1948 och
november 1949 och fick typbeteckningen J 3o. Flygplanen var tillverkade 1944-1945
och var således överskottsmateriel från andra världskriget. På grund av brist på me-
tall under kriget byggdes Mosquito huvudsakligen av trä. J 3o var det första svenska
flygplan som hade inbyggd radar (typ PS-20/A). Flygplanet fanns kvar i krigsorga-

Flygvapnets första nattjakflyg-
plan, 130 Mosquito, inköptes från
Storbritannien i 60 exemplar och
placerades vid F 1 i Västerås. Flyg-
planet var utrustat med radar.
Foto: SFF
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nisationen vid F $ till $%&", då det ersattes av J '' Venom, och blev därmed det sista 
i tjänst varande jaktplanet med kolvmotor. Typens beväpning utgjordes av fyra !( 
mm automatkanoner.#

”Mosquiton, ett underbart flygplan som flög nästan som en enmotorig jaktkärra.”
Motorer: två $ #&& hk Rolls-Royce Merlin !&
Maxhastighet: #(( km/h
Topphöjd: $' ((( m

J !% Tunnan
Om SAAB:s J !% Tunnan har sagts att den var det första svenska jaktplan som verk-
ligen var i klass med de flygplanstyper som fanns i omvärlden. De jaktplan man då 
oftast jämför med är den amerikanska F-)# Sabre och den sovjetiska MiG-$&. På-
ståendet kan visserligen vara relevant om man isolerat tittar på typernas prestanda, 
men om man också tar med i beräkningen när respektive typ kom i tjänst fram-
träder en annan bild som det finns anledning att återkomma till i slutet av detta 
avsnitt.*

Det utvecklingsarbete som skulle leda fram till J !% började redan $%"& och ti-
digt under konstruktionsarbetet bestämde man sig för att satsa på två, då relativt 
okända nymodigheter: jetmotorn och pilvingen. De flesta flygplan hade dittills 
haft någorlunda raka vingar, men tysk forskning hade visat att vingar med pilform 
erbjöd fördelar i höga hastigheter. Den prototyp som flög för första gången den $ 
september $%") med den brittiske piloten Robert Moore vid kontrollerna liknade 
inget annat svenskt flygplan och fick på grund av sin bulliga kroppsform heta ”Fly-
gande tunnan”.

Sammanlagt kom &)& J !% i jaktversion att tillverkas: !!" stycken J !%A levererade 
från maj $%&$ till april $%&' och '#$ något modifierade J !%B som levererades från maj 
$%&' till december $%&#. Den största skillnaden mellan versionerna var att J !%B hade 
femtio procent högre bränslekapacitet än J !%A. Under åren $%&#–$%&) modifierades 
sedan omkring trehundra J !%B – via mellanversionerna J !%D och J !%E – till J !%F, 
som till skillnad från tidigare versioner var utrustad med efterbrännkammare, vilket 
förbättrade accelerations-, start- och stigprestanda.)

J !% blev under första hälften av $%&(-talet mer eller mindre flygvapnets ”stan-
dardflygplan” och typen kom att användas av nio jaktflottiljer – på F $# i Uppsala i 
hela sjutton år. I krigsorganisationen fanns J !%A på följande flottiljer (normalt tre 
divisioner vardera):
F % $%&!–$%&&
F $' $%&!–$%#$
F $# $%&!–$%#!
F ' $%&'–$%&" (endast två divisioner)
F $! $%&'–$%#(

nisationen vid F I till 1954, då det ersattes av J 33 Venom, och blev därmed det sista
i tjänst varande jaktplanet med kolvmotor. Typens beväpning utgjordes av fyra 20
mm automatkanoner.6

"Mosquiton, ett underbart flygplan som flög nästan som en enmotorig jaktkärra."
Motorer: två 1 655 hk Rolls-Royce Merlin 25
Maxhastighet: 600 km/h
Topphöjd:  13 000 m

J 29 Tunnan
Om SAAB:s J 29 Tunnan har sagts att den var det första svenska jaktplan som verk-
ligen var i klass med de flygplanstyper som fanns i omvärlden. De jaktplan man då
oftast jämför med är den amerikanska F-86 Sabre och den sovjetiska MiG-i5. På-
ståendet kan visserligen vara relevant om man isolerat tittar på typernas prestanda,
men om man också tar med i beräkningen när respektive typ kom i tjänst fram-
träder en annan bild som det finns anledning att återkomma till i slutet av detta
avsnitt.?

Det utvecklingsarbete som skulle leda fram till J 29 började redan 1945 och ti-
digt under konstruktionsarbetet bestämde man sig för att satsa på två, då relativt
okända nymodigheter: jetmotorn och pilvingen. De fiesta flygplan hade dittills
haft någorlunda raka vingar, men tysk forskning hade visat att vingar med pilform
erbjöd fördelar i höga hastigheter. Den prototyp som flög för första gången den 1
september 1948 med den brittiske piloten Robert Moore vid kontrollerna liknade
inget annat svenskt flygplan och fick på grund av sin bulliga kroppsform heta "Fly-
gande tunnan".

Sammanlagt kom 585 J 29 i jaktversion att tillverkas: 224 stycken J 29A levererade
från maj 1951 till april 1953 och 361 något modifierade J 29B som levererades från maj
1953 till december 1956. Den största skillnaden mellan versionerna var att J 29B hade
femtio procent högre bränslekapacitet än J 29A. Under åren 1956-1958 modifierades
sedan omkring trehundra J 29B — via mellanversionerna J 29D och J 29E — till J 29F,
som till skillnad från tidigare versioner var utrustad med efterbrännkammare, vilket
förbättrade accelerations-, start- och stigprestanda.'

J 29 blev under första hälften av i950-talet mer eller mindre flygvapnets "stan-
dardflygplan" och typen kom att användas av nio jaktflottiljer — på F 16 i Uppsala i
hela sjutton år. I krigsorganisationen fanns J 29A på följande flottiljer (normalt tre
divisioner vardera):
F 9 1952-1955
F 13 1952-1961
F 161952-1962
F 3 1953-1954 (endast två divisioner)
F  12 1 9 5 3 - 1 9  60
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Versionerna J !$B/D/E och F fanns på:
F % &$'%–&$((
F ) &$'%–&$'#
F &* &$'%–&$('
F $ &$'"–&$(%
F " &$'(–&$(#
F &' &$'(–&$(&
F &( &$'$–&$(! (en division)
F &(/F !* &$(!–&$() (en division)

Beväpning
J !$ var till en början utrustad med !* mm automatkanoner som enda vapen, men 
&$'# tillkom alternativet jaktraketer som en välkommen förstärkning av eldkraften. 
Vid Flygvapnets bomb- och skjutskola och vid Försökscentralen genomfördes flyg- 
och skjutprov under sommaren &$'# samt utprovning av taktiken med jaktraketer. 
Jaktraketen var en #,' cm sprängraket och mot mindre och medelstora flygplan var 
en trä+ tillräcklig för nedkämpning. Upphängning av raketerna skedde på sex bal-
kar med fyra raketer under varje balk, sammanlagt !" raketer. Den taktiska utprov-
ningen visade att alla anfallstyper som dittills hade använts även kunde användas vid 
skjutning med jaktraketer och endast en kortare utbildning behövdes för att förarna 
skulle behärska tekniken. Jaktraketen var lätt att handha på marken och upphäng-
ningen var enkel och robust. Nackdelen var den försämring i flygprestanda som 
J !$F med raketer fick, jämfört med ett rent flygplan.$

Klargöringstiden för J !$ var cirka tio minuter och en rote i högsta beredskap 
kom normalt i luften på en minut och femton sekunder efter startorder. Den tak-
tiska aktionsradien för insats på &* *** meters höjd var cirka tjugo mil.&* Mot slutet 
av &$'*-talet räckte inte längre J !$:s prestanda till. Med både J !$A och J !$F kun-
de man ändå genom en kompromiss mellan fart, g-belastning, svängradie, drag-
kraft och utnyttjande av kla+, och med samtidig höjdminskning klara sig om man 

Två SAAB J 29F Tunnan från F 3 
Malmslätt beväpnade med robo-
tar av typ RB 24 Sidewinder. Inte 
mindre än 585 J 29 levererades 
till flygvapnet mellan 1951 och 
1956 och typen blev jaktflygets 
standard flygplan. Foto: SFF.

Två SAAB 29F Tunnan från F 3
Malmslätt beväpnade med robo-
tar av typ RB 24 Sidewinder. Inte
mindre än 5851 29 levererades
till flygvapnet mellan 1951 och
1956 och typen blev jaktflygets
standardflygplan. Foto: SFF

Versionerna J 29B/D/E och F fanns på:
F 3 1953-1966
F 8 1953-1957
F 10 1953-1965
F 9 1954-1963
F 41956-1967
F 15 1956-1961
F 161959-1962 (en division)
F 16/F 20 1962-1968 (en division)

Beväpning
J 29 var till en början utrustad med w mm automatkanoner som enda vapen, men
1957 tillkom alternativet jaktraketer som en välkommen förstärkning av eldkraften.
Vid Flygvapnets bomb- och skjutskola och vid Försökscentralen genomfördes flyg-
och skjutprov under sommaren 1957 samt utprovning av taktiken med jaktraketer.
Jaktraketen var en 7,5 cm sprängraket och mot mindre och medelstora flygplan var
en träff tillräcklig för nedkämpning. Upphängning av raketerna skedde på sex bal-
kar med fyra raketer under varje balk, sammanlagt 24 raketer. Den taktiska utprov-
ningen visade att alla anfallstyper som dittills hade använts även kunde användas vid
skjutning med jaktraketer och endast en kortare utbildning behövdes för att förarna
skulle behärska tekniken. Jaktraketen var lätt att handha på marken och upphäng-
ningen var enkel och robust. Nackdelen var den försämring i flygprestanda som
J 29F med raketer fick, jämfört med ett rent flygplan.9

Klargöringstiden för J 29 var cirka tio minuter och en rote i högsta beredskap
kom normalt i luften på en minut och femton sekunder efter startorder. Den tak-
tiska aktionsradien för insats på io 000 meters höjd var cirka tjugo M o t  slutet
av i950-talet räckte inte längre J 29:s prestanda till. Med både J 29A och J 29F kun-
de man ändå genom en kompromiss mellan fart, g-belastning, svängradie, drag-
kraft och utnyttjande av klaff, och med samtidig höjdminskning klara sig om man
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hade höjdöverläge i utgångsläget. Båda versionerna var emellertid klart underlägsna 
MiG-$% i planflykts- och stigprestanda, men MiG-$% hade mycket sämre svängpres-
tanda än J !&.$$

I början av $&'(-talet stod det klart att J !&F hade för dåliga prestanda med jakt-
raketer för insats mot tänkbara fientliga flygplanstyper, vilket föranledde beslut om 
att införa beväpning med RB !" i åttio av flygplanen. Dessa J !&F kom att fördelas 
på F $' ($(), F ) ()*) och F " ()*).$!

F "-divisionerna blev operativa med RB !" under våren $&'" och enligt krigsfalls-
ordern skulle J !&-rotar kunna T-baseras på kustbaserna, det vill säga de civila flyg-
platserna Skellefteå, Umeå, Örnsköldsvik och Sundvall. Där skulle de upprätthålla 
högsta beredskap med gående motorer, bland annat för att snabbt kunna ingripa 
mot fientliga låghöjsföretag. I första hand skulle de dock sättas in mot mål mellan 
$ ((( och $( ((( meter och förarna var instruerade att skjuta en robot i taget för att 
kunna göra upprepade anfall.$)

Under en eskaderövning i mars $&') hade för övrigt F ":s J !&F-divisoner visat att 
man med erfarna förare hade rätt stora möjligheter att undgå förluster även vid strid 
mot prestandaöverlägsna jaktplan, förutsatt att varning kom i tid från stridsledning-
en så att J !&-planen hann svänga emot de fientliga jaktplanen. Om exempelvis en 
J )!- eller J )*-förare inlät sig i kurvstrid med ett J !&-plan hände det dessutom att 
J !&-föraren kunde uppnå skjutlägen och vinna luftstriden.$"

Det har ofta hävdats att anska+ningen av J !& gjorde att flygvapnet fick flyg-
plan som var i klass med omvärldens bästa jaktplan, exempelvis MiG-$*. Vad man 
då glömmer är att när J !&A kom i tjänst och från $&*! ingick i krigsorganisationen 
så fanns redan i det sovjetiska flygvapnet MiG-$%, som flög snabbare, hade mycket 
högre topphöjd och dessutom bar en kraftigare beväpning, en )% mm och två !) 
mm automatkanoner, mot J !&A:s fyra !( mm automatkanoner. Redan $&** kom 
MiG-$& i tjänst med förmåga att flyga med överljudsfart (upp till $ "*( km/h) och 
ännu kraftigare beväpning (tre )( mm automatkanoner).

Det visar sig vid närmare skärskådan att inte heller antagandet att F-#' Sabre och 
MiG-$* skulle ha varit ungefär jämbördiga med varandra (och med J !&) stämmer. 
Under verkliga förhållanden (Koreakriget) gick tio MiG-$* förlorade för varje ned-
skjuten F-#'. Detta visar hur vanskliga denna typ av teoretiska jämförelser kan vara, 
eftersom många andra faktorer än de mest uppenbara kan bli avgörande i ett krig.$*

”Vi blev onekligen skickliga i att hantera gas-, kla+- och luftbromsreglage och 
fick på kuppen en g-resistens som inga träningsredskap i världen skulle kunna er-
sätta. Att flygplanen skulle tåla behandlingen ifrågasatte vi inte ett ögonblick, det 
var ju J !&:or!”

J !"A
Motor: ! !%( kp RM !
Maxhastighet: $ ()* km/h

hade höjdöverläge i utgångsläget. Båda versionerna var emellertid klart underlägsna
MiG-17 i planflykts- och stigprestanda, men MiG-17 hade mycket sämre svängpres-
tanda än J 29.11

I början av 1960-talet stod det klart att J 29F hade för dåliga prestanda med jakt-
raketer för insats mot tänkbara fientliga flygplanstyper, vilket föranledde beslut om
att införa beväpning med RB 24 i åttio av flygplanen. Dessa J 20 kom att fördelas
på F 16 (m), F 3 (35) och F 4 (35).12

F 4-divisionerna blev operativa med RB 24 under våren 1964 och enligt krigsfalls-
ordern skulle J 29-rotar kunna T-baseras på kustbaserna, det vill säga de civila flyg-
platserna Skellefteå, Umeå, Örnsköldsvik och Sundvall. Där skulle de upprätthålla
högsta beredskap med gående motorer, bland annat för att snabbt kunna ingripa
mot fientliga lå'ghöjsföretag. I första hand skulle de dock sättas in mot mål mellan
1000 och io 000 meter och förarna var instruerade att skjuta en robot i taget for att
kunna göra upprepade anfall.I3

Under en eskaderövning i mars 1963 hade för övrigt F 4:s J 29F-divisoner visat att
man med erfarna förare hade rätt stora möjligheter att undgå förluster även vid strid
mot prestandaöverlägsna jaktplan, förutsatt att varning kom i tid från stridsledning-
en så att J 29-planen hann svänga emot de fientliga jaktplanen. Om exempelvis en
J 32- eller J 35-förare inlät sig i kurvstrid med ett J 29-plan hände det dessutom att
J 29-föraren kunde uppnå skjutlägen och vinna luftstriden.'

Det har ofta hävdats att anskaffningen av J 29 gjorde att flygvapnet fick flyg-
plan som var i klass med omvärldens bästa jaktplan, exempelvis MiG-i5. Vad man
då glömmer är att när J 29A kom i tjänst och från 1952 ingick i krigsorganisationen
så fanns redan i det sovjetiska flygvapnet MiG-17, som flög snabbare, hade mycket
högre topphöjd och dessutom bar en kraftigare beväpning, en 37 mm och två 23
mm automatkanoner, mot J 29A:s fyra 20 mm automatkanoner. Redan 1955 kom
MiG-I9 i tjänst med förmåga att flyga med överljudsfart (upp till 145o km/h) och
ännu kraftigare beväpning (tre 3o mm automatkanoner).

Det visar sig vid närmare skärskådan att inte heller antagandet att F-86 Sabre och
MiG-I5 skulle ha varit ungefär jämbördiga med varandra (och med J 29) stämmer.
Under verkliga förhållanden (Koreakriget) gick tio MiG-I5 förlorade för varje ned-
skjuten F-86. Detta visar hur vanskliga denna typ av teoretiska jämförelser kan vara,
eftersom många andra faktorer än de mest uppenbara kan bli avgörande i ett krig.15

"Vi blev onekligen skickliga i att hantera gas-, klaff- och luftbromsreglage och
fick på kuppen en g-resistens som inga träningsredskap i världen skulle kunna er-
sätta. Att flygplanen skulle tåla behandlingen ifrågasatte vi inte ett ögonblick, det
var ju J 29:or!"

J 29A
Motor: 2 270 kp RM 2
Maxhastighet: 1 o35 km/h
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Topphöjd: $% &'' m
Tid till !" """ m höjd: &,% min.
Stigtiden till $' ''' meters höjd med tillägg för start och uppnående av stridsfart 
var (orton minuter.

J !"F
Motor: ! )'' kp RM !B (med ebk)
Maxhastighet: $ '*' km/h
Topphöjd: $+ +'' m
Stigtid till !" """ m höjd: +,! min.

J %% Venom
Trots att typen ännu inte var färdigutvecklad beställde flygvapnet i två omgångar 
$#+$ totalt sextio nattjaktplan av typ de Havilland Venom FB Mk +$ för att efterträda 
propellerplanet J %' Mosquito, som drabbats av ett antal haverier och måste ersät-
tas. Venom kallades i Sverige J %% och användes på F $. När flygplanen levererades, 
vilket skedde mellan maj $#+% och juli $#+", var de byggda efter en standard som re-
dan hade frångåtts av RAF i Storbritannien och därför var omfattande modifieringar 
nödvändiga. Samtidigt som dessa modifieringar infördes monterades också radarn 
(typ PS-!'/A), som inte var ny utan togs från de kasserade J %'-planen. J %% tjänst-
gjorde vid F $ mellan $#+% och $#*', då typen ersattes av J %!B Lansen.

Det brittiska flygvapnets anska,ning av Venom i nattjaktversion ansågs delvis 
vara ett misstag, främst orsakat av den ”panik” som utbröt i samband med Korea-
kriget och som ledde till ett antal förhastade inköp av försvarsmateriel. Nattjaktver-
sionen ersattes där rätt snart av Gloster Javelin. Redan i slutet av $#+" skrev CF $ till 
CFV att de erfarenheter man då hade från olika övningar visade att möjligheterna 
att med J %% nedkämpa österifrån inflygande jetplan innan de nådde Stockholm 

Nattjaktplanet J 33 Venom  
inköptes från Storbritannien i 60 
exemplar och användes av F 1 
mellan 1953 och 1960. Foto: SFF.

Topphöjd: 13 700 m
Tid till zo 000 m höjd: 7,3 min.
Stigtiden till ro 000 meters höjd med tillägg för start och uppnående av stridsfart
var fjorton minuter.

J 2,9F
Motor: 2 800 kp RM 2B (med ebk)
Maxhastighet: r o6o km/h
Topphöjd: 15 500 m
Stigtid till zo 000 m höjd.• 5,2. min.

J 33 Venom
Trots att typen ännu inte var färdigutvecklad beställde flygvapnet i två omgångar
1951 totalt sextio nattjaktplan av typ de Havilland Venom FB Mk 51 för att efterträda
propellerplanet J 3o Mosquito, som drabbats av ett antal haverier och måste ersät-
tas. Venom kallades i Sverige J 33 och användes på F I. När flygplanen levererades,
vilket skedde mellan maj 1953 och juli 1954, var de byggda efter en standard som re-
dan hade frångåtts av RAF i Storbritannien och därför var omfattande modifieringar
nödvändiga. Samtidigt som dessa modifieringar infördes monterades också radarn
(typ PS-20/A), som inte var ny utan togs från de kasserade J 3o-planen. J 33 tjänst-
gjorde vid F r mellan 1953 och 1960, då typen ersattes av J 32B Lansen.

Det brittiska flygvapnets anskaffning av Venom i nattjaktversion ansågs delvis
vara ett misstag, främst orsakat av den "panik" som utbröt i samband med Korea-
kriget och som ledde till ett antal förhastade inköp av försvarsmateriel. Nattjaktver-
sionen ersattes där rätt snart av Gloster Javelin. Redan i slutet av 1954 skrev CF r till
CFV att de erfarenheter man då hade från olika övningar visade att möjligheterna
att med J 33 nedkämpa österifrån inflygande jetplan innan de nådde Stockholm

Nattjaktplanet J 33 Venom
inköptes från Storbritannien i 60
exemplar och användes av F 1
mellan 1953 och 1960. Foto: 5FF.
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var mycket små. Sovjetiska attack- och bombplan av typ Il-!$ eller Tu-% skulle på 
grund av sin starka defensiva beväpning erbjuda stora svårigheter för det svenska 
nattjaktflyget och slutsatsen blev att J && faktiskt tills vidare hade svårt att lösa sin 
krigsuppgift.

Flygplanet var dock i sig bra och innebar prestandamässigt ett stort steg framåt 
för det svenska nattjaktflyget. Tillkortakommandet orsakades av den radar som hade 
monterats in. Någon ny och modernare radar kom aldrig att införas, trots att flyg-
planstypen fanns kvar i krigsorganisationen ända till '()#, men ett IR-sikte infördes 
'(")–'("* som komplement till radarn. Förslag om utveckling av ett sådant sikte 
lades fram redan '("%. IR-siktet underlättade förarens manövrering när flygplanet 
närmade sig målet, vilket ökade möjligheterna att snabbt nå e+ektiv verkan, sam-
tidigt som riskerna för skador på grund av defensiv eld från målet minskade. J &&:s 
beväpning utgjordes av fyra !# mm automatkanoner.')

”Jag upplevde Venom väldigt positivt och det var ett härligt flygplan med place-
ring av förare och navigatör sida vid sida.”
Motor: ! !*# kp RM !A
Maxhastighet: ' ### km/h
Topphöjd: '& "## m

J &% Hunter
När det stod klart att J !$ och J !(A skulle komma att kasseras redan innan nästa 
generation av jaktflygplan, J &" Draken, skulle kunna börja levereras tog flygstaben 
fram olika förslag till lösning av problemet. Eftersom SAAB:s kapacitet redan var 
fullt utnyttjad var anska+ning av ytterligare J !( eller tidigare leverans av J &! Lan-
sen ingen möjlig utväg och då föddes i stället tankar på inköp av jaktplan utifrån. 
I sammanhanget kan noteras att CFV Bengt Nordenskiöld redan '("& ville att ett 
mindre antal J !( skulle säljas utomlands så att influtna medel kunde användas för 
inköp av modernare jaktflygplan i Storbritannien.

Behovet var '$# flygplan till tre flottiljer och de alternativ som studerades var den 
amerikanska F-$) Sabre, franska Dassault Mystère, samt brittiska Hawker Hunter 

Även J 34 Hawker Hunter an-
ska!ades från Storbritannien. 
Sammanlagt 120 stycken fyllde 
flygvapnets behov av ett moder-
nare jaktplan för försvar av stor-
stadsområdena i väntan på att 
J 35 Draken skulle börja levereras. 
Foto: SFF.

var mycket små. Sovjetiska attack- och bombplan av typ E-28 eller Tu-4 skulle på
grund av sin starka defensiva beväpning erbjuda stora svårigheter för det svenska
nattjaktflyget och slutsatsen blev att J 33 faktiskt tills vidare hade svårt att lösa sin
krigsuppgift.

Flygplanet var dock i sig bra och innebar prestandamässigt ett stort steg framåt
for det svenska nattjaktflyget. Tillkortakommandet orsakades av den radar som hade
monterats in. Någon ny och modernare radar kom aldrig att införas, trots att flyg-
planstypen fanns kvar i krigsorganisationen ända till 1960, men ett IR-sikte infördes
1956-1957 som komplement till radarn. Förslag om utveckling av ett sådant sikte
lades fram redan 1954. IR-siktet underlättade förarens manövrering när flygplanet
närmade sig målet, vilket ökade möjligheterna att snabbt nå effektiv verkan, sam-
tidigt som riskerna för skador på grund av defensiv eld från målet minskade. J 33:s
beväpning utgjordes av fyra 20 mm automatkanoner.16

"Jag upplevde Venom väldigt positivt och det var ett härligt flygplan med place-
ring av förare och navigatör sida vid sida."
Motor: 2 270 kp RM 2A
Maxhastighet: 1 000 km/h
Topphöjd: 13 500 m

J 34 Hunter
När det stod klart att J 28 och J 29A skulle komma att kasseras redan innan nästa
generation av jaktflygplan, J 35 Draken, skulle kunna börja levereras tog flygstaben
fram olika förslag till lösning av problemet. Eftersom SAAB:s kapacitet redan var
fullt utnyttjad var anskaffning av ytterligare J 29 eller tidigare leverans av J 32 Lan-
sen ingen möjlig utväg och då föddes i stället tankar på inköp av jaktplan utifrån.
I sammanhanget kan noteras att CFV Bengt Nordenskiöld redan 1953 ville att ett
mindre antal J 29 skulle säljas utomlands så att influtna medel kunde användas för
inköp av modernare jaktflygplan i Storbritannien.

Behovet var 18o flygplan till tre flottiljer och de alternativ som studerades var den
amerikanska F-86 Sabre, franska Dassault Mystere, samt brittiska Hawker Hunter

aim

Även 134 Hawker Hunter an-
skaffades från Storbritannien.
Sammanlagt 120 stycken fyllde
flygvapnets behov av ett moder-
nare jaktplan för försvar av stor-
stadsområdena i väntan på att
135 Draken skulle börja levereras.
Foto: SFE

250



!"#

och Supermarine Swift. Till sist valdes Hawker Hunter och i juni #$"% beställdes en 
första omgång om #!& stycken Hunter F Mk "& med svensk typbeteckning J '%. An-
ska(ningsplanerna ändrades senare så att antalet J '!B Lansen utökades med sextio 
stycken, vilka fick ersätta de resterande sextio J '% som aldrig beställdes. Flygplanen 
levererades från Storbritannien mellan augusti #$"" och oktober #$") och tillfördes 
då de båda Stockholmsflottiljerna F * och F #*. I början av #$+&-talet överlämnades 
de därifrån främst till F $ i Göteborg.

Redan från början var man inriktad på att förbättra typens prestanda genom att 
förse dess motor med efterbrännkammare och snart fick Försökscentralen i uppdrag 
att undersöka hur detta kunde genomföras. I maj #$"* provflögs ett flygplan som 
försetts med efterbrännkammare, men eftersom prestandaförbättringen visade sig 
bli liten avbröts detta utvecklingsarbete. Med efterbrännkammare skulle flygpla-
net ha betecknats J '%B.#) J '% var ursprungligen beväpnad med fyra '& mm auto-
matkanoner monterade under nosen, men när RB !% anska(ades försågs J '% med 
utrustning för att bära denna robot, vilket blev klart #$+&–#$+#.#* Inom krigsorga-
nisationen fanns J '% på följande flottiljer (normalt tre divisioner):

F * #$")–#$+!
F #* #$")–#$+'
F $ #$+#–#$+$
F #& #$+'–#$+) (endast en division)
Ett tag funderade man på att fördela de #!& flygplanen på tre flottiljer med endast 

fyrtio flygplan på varje. Normen var annars sextio flygplan per flottilj. Hösten #$"" 
genomfördes på F * prov med tioflygplansdivisioner, vilket skulle motsvara totalt 
fyrtio flygplan J !$ för hela flottiljen, men detta antal räckte inte för att klara den 
dagliga tjänsten. Även femtio flygplan var för lite och skulle kräva anska(ning av 
ytterligare reservdelar och verktygsutrustning för att man skulle kunna hålla nöd-
vändigt antal flygplan i luften.#$

En dröm att flyga
J '% beskrevs av piloterna som en dröm att flyga, men markpersonalen var inte lika 
entusiastisk. Många av flygplanets apparater och system, inklusive motorn, funge-
rade inte som de skulle. Vid beredskapsövningar och inspektioner kunde man redan 
#$"$–#$+& konstatera stora brister i tillgänglighet på grund av materielens undermå-
liga kvalitet. Ofta var mindre än hälften av flygplanen i flygdugligt skick och snart 
räckte inte antalet flygplan till de divisioner som skulle kunna mobiliseras. Antalet 
J '%-divisioner i krigsorganisationen reducerades därför från sex till fyra under pe-
rioden #$+&–#$+'.!&

Med yttre beväpning i form av två robotar RB !% ökade stigtiden till #! &&& me-
ters höjd med två minuter, men oväntat nog visade sig sänkt hastighet förbättra 
stigtiden. Införandet av robotbeväpning var annars ett stort steg framåt, men det 
faktum att jaktrobot även fanns hos motståndaren ställde snart helt nya krav på det 

och Supermarine Swift. Till sist valdes Hawker Hunter och i juni 1954 beställdes en
första omgång om 120 stycken Hunter F Mk 5o med svensk typbeteckning J 34. An-
skaffningsplanerna ändrades senare så att antalet J 32B Lansen utökades med sextio
stycken, vilka fick ersätta de resterande sextio J 34 som aldrig beställdes. Flygplanen
levererades från Storbritannien mellan augusti 1955 och oktober 1957 och tillfördes
då de båda Stockholmsflottiljerna F 8 och F 18. I början av 1960-talet överlämnades
de därifrån främst till F 9 i Göteborg.

Redan från början var man inriktad på att förbättra typens prestanda genom att
förse dess motor med efterbrännkammare och snart fick Försökscentralen i uppdrag
att undersöka hur detta kunde genomföras. I maj 1958 provflögs ett flygplan som
försetts med efterbrännkammare, men eftersom prestandaförbättringen visade sig
bli liten avbröts detta utvecklingsarbete. Med efterbrännkammare skulle flygpla-
net ha betecknats J 34B.w J 34 var ursprungligen beväpnad med fyra 3o mm auto-
matkanoner monterade under nosen, men när RB 24 anskaffades försågs J 34 med
utrustning för att bära denna robot, vilket blev klart 1960-1961.18 Inom krigsorga-
nisationen fanns J 34 på följande flottiljer (normalt tre divisioner):

F 8 1957-1962.
F 181957-1963
F 9 1961-1969
F io 1963-1967 (endast en division)
Ett tag funderade man på att fördela de 120 flygplanen på tre flottiljer med endast

fyrtio flygplan på varje. Normen var annars sextio flygplan per flottilj. Hösten 1955
genomfördes på F 8 prov med tioflygplansdivisioner, vilket skulle motsvara totalt
fyrtio flygplan J 29 för hela flottiljen, men detta antal räckte inte för att klara den
dagliga tjänsten. Även femtio flygplan var för lite och skulle kräva anskaffning av
ytterligare reservdelar och verktygsutrustning för att man skulle kunna hålla nöd-
vändigt antal flygplan i luften.19

En dröm att flyga
J 34 beskrevs av piloterna som en dröm att flyga, men markpersonalen var inte lika
entusiastisk. Många av flygplanets apparater och system, inklusive motorn, funge-
rade inte som de skulle. Vid beredskapsövningar och inspektioner kunde man redan
1959-1960 konstatera stora brister i tillgänglighet på grund av materielens undermå-
liga kvalitet. Ofta var mindre än hälften av flygplanen i flygdugligt skick och snart
räckte inte antalet flygplan till de divisioner som skulle kunna mobiliseras. Antalet
J 34-divisioner i krigsorganisationen reducerades därför från sex till fyra under pe-
rioden 1960-1963.20

Med yttre beväpning i form av två robotar RB 24 ökade stigtiden till 12 000 me-
ters höjd med två minuter, men oväntat nog visade sig sänkt hastighet förbättra
stigtiden. Införandet av robotbeväpning var annars ett stort steg framåt, men det
faktum att jaktrobot även fanns hos motståndaren ställde snart helt nya krav på det
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svenska jaktflygets uppträdande. Stridsledningens varningsfunktion fick mycket 
större betydelse än tidigare och det fanns också önskemål om att en radarvarnare 
skulle anska#as för J $%. ”Med hänsyn till att moderna flygplan är dyrbara och svå-
righeterna att i tid varna dem för fientliga anfall är stora, bör införandet av stjärt-
varnare som standard övervägas”, skrev man &'().

Skjutning med automatkanonerna mot vingmål på ' ))) meters höjd visade att 
det var ”mycket svårt” att trä#a ett sådant mål i jaktkurva. Huvudorsaken var den 
mycket kraftiga dumpning som flygplanet utsattes för vid skjutning på hög höjd. 
Trä# uppnåddes endast vid avstånd under fyrahundra meter och då rakt bakifrån. 
”Flygförarna har i allmänhet den uppfattningen, att det med J $% är nästan omöj-
ligt att med akan [automatkanon] trä#a ett mål i luften annat än rakt bakifrån och 
på nära håll. Dessa förhållanden är mycket allvarliga […].”!&

En rote J $% som stod i högsta beredskap kunde komma i luften på en minut 
och tjugo sekunder efter startorder. Klargöringen tog mellan tio och tjugo minuter, 
men laddning av ammunitionsboxen tog sextio minuter. Den kortare klargörings-
tiden erhölls vid växling av tom box mot tidigare färdigladdad ammunitionsbox. 
Vid insats på låg höjd och utan extratankar var flygplanets taktiska aktionsradie 
femton mil.!!

I jämförelse med J !* och J !' var J $% ett modernare flygplan med bättre pre-
standa, som fyllde den lucka i det svenska jaktförsvaret som fanns innan J $" Dra-
ken kom i tjänst efter &'(). I krigsorganisationen användes J $% främst för försvar 
av huvudstadsregionen och senare Göteborgs- och Malmöområdena. Problemen 
med tillgänglighet på grund av tekniska brister ansågs dock vara allvarliga, eftersom 
de sammanföll med en nedgång i beredskapen kopplad till omskolningen till J $".

”Strax över Mach ),' ställde sig !':orna på tvären, medan Huntern fortsatte 
som ett spjut! En anfallande Drake kunde för några korta sekunder svänga bättre 
än en Hunter. Sedan stannade den och föll ner från himlavalvet medan $%:an glatt 
svängde vidare.”

Motor: $ ($) kp RM (B
Maxhastighet: & &") km/h
Topphöjd: &" ()) m
Stigtid till !" """ m höjd: ' min.

J $! Lansen
Med attackplanet A $!A Lansen som utgångspunkt utvecklades en allvädersjaktver-
sion, J $!B, som i första hand skulle ersätta J $$ Venom. Enligt direktiv från juni &'"( 
skulle försvarets kostnader minskas och tidigare planerad anska#ning av tre flottil-
jer J $!B med totalt !%) flygplan reducerades till två flottiljer med &") flygplan. Till 
sist beställdes endast &&* flygplan för de två flottiljerna, ursprungligen F & och F &+. 

svenska jaktflygets uppträdande. Stridsledningens varningsfunktion fick mycket
större betydelse än tidigare och det fanns också önskemål om att en radarvarnare
skulle anskaffas för J 34. "Med hänsyn till att moderna flygplan är dyrbara och svå-
righeterna att i tid varna dem för fientliga anfall är stora, bör införandet av stjärt-
varnare som standard övervägas", skrev man 1960.

Skjutning med automatkanonerna mot vingmål på 9 000 meters höjd visade att
det var "mycket svårt" att träffa ett sådant mål i jaktkurva. Huvudorsaken var den
mycket kraftiga dumpning som flygplanet utsattes för vid skjutning på hög höjd.
Träff uppnåddes endast vid avstånd under fyrahundra meter och då rakt bakifrån.
"Flygförarna har i allmänhet den uppfattningen, att det med J 34 är nästan omöj-
ligt att med akan [automatkanon] träffa ett mål i luften annat än rakt bakifrån och
på nära håll. Dessa förhållanden är mycket allvarliga

En rote J 34 som stod i högsta beredskap kunde komma i luften på en minut
och tjugo sekunder efter startorder. Klargöringen tog mellan tio och tjugo minuter,
men laddning av ammunitionsboxen tog sextio minuter. Den kortare klargörings-
tiden erhölls vid växling av tom box mot tidigare färdigladdad ammunitionsbox.
Vid insats på låg höjd och utan extratankar var flygplanets taktiska aktionsradie
femton mil."

I jämförelse med J z8 och J 29 var J 34 ett modernare flygplan med bättre pre-
standa, som fyllde den lucka i det svenska jaktförsvaret som fanns innan J 35 Dra-
ken kom i tjänst efter 1960. I krigsorganisationen användes J 34 främst för försvar
av huvudstadsregionen och senare Göteborgs- och Malmöområdena. Problemen
med tillgänglighet på grund av tekniska brister ansågs dock vara allvarliga, eftersom
de sammanföll med en nedgång i beredskapen kopplad till omskolningen till J 35.

"Strax över Mach o,9 ställde sig 29:orna på tvären, medan Huntern fortsatte
som ett spjut! En anfallande Drake kunde för några korta sekunder svänga bättre
än en Hunter. Sedan stannade den och föll ner från himlavalvet medan 34:an glatt
svängde vidare."

Motor: 3 63o kp RM 6B
Maxhastighet: 1 iso km/h
Topphöjd 15 600 m
Stigtid till io 000 m höjd: 9 min.

J 3z Lansen
Med attackplanet A 32A Lansen som utgångspunkt utvecklades en allvädersjaktver-
sion, J 3zB, som i första hand skulle ersätta J 33 Venom. Enligt direktiv från juni 1956
skulle försvarets kostnader minskas och tidigare planerad anskaffning av tre flottil-
jer J 3zB med totalt 24o flygplan reducerades till två flottiljer med 15o flygplan. Till
sist beställdes endast 118 flygplan för de två flottiljerna, ursprungligen F 1 och F 17.
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Beställningarna gjordes i april $%"" (!&), augusti $%"" ('() och augusti $%") (#(). Två 
provflygplan tillkom och det första exemplaret, en ombyggd A #!A, var i luften den 
) januari $%"). Leveranserna av serieflygplan pågick mellan december $%"& och maj 
$%'(. Den radar som fanns i J #!B betecknades PS-*!/A och beväpningen utgjordes 
till en början av fyra #( mm automatkanoner och jaktraketer i kapslar.!#

J #!B användes av följande jaktflottiljer (normalt tre divisioner):
F $ $%"%–$%')
F $! $%"%–$%'% (efter $%'$ endast två divisioner)
F !$ $%'$–$%'% (en division)
F * $%')–$%)(
De nybyggda flygplanen saknade vid leverans radar, sikte och en del andra ap-

parater och dessa monterades av Centrala Verkstaden i Arboga (CVA) och flottilj-
verkstaden vid F $!. Till att börja med fanns inte heller några reservmotorer utöver 
de motorer som flygplanen levererades med. Materiel för införande av jaktrobo-
ten RB !* i $!( flygplan samt $ ("( jaktraketkapslar beställdes i april och novem-
ber $%"&. Robotinstallationen var en eftermodifiering och den infördes av Centrala 
Verkstaden i Västerås (CVV) på $(' flygplan mellan februari $%'$ och oktober $%'!. 
Standardalternativet för vapenlasten blev sedan två RB !* och två jaktraketkapslar.!*

Man ansåg i början av flygplanets karriär att J #!B hade gott stridsvärde och ef-
terbrännkammaren gjorde det möjligt att hinna upp mål i underljudsfart upp till 
$* ((( meters höjd. De begränsningar som fanns för hur länge den fick använ-
das ansågs dock vara till stor nackdel för taktiken. Svängprestanda var begränsade 
och J #! måste därför undvika att dras in i jaktstrid. Vid anfall mot jakteskorterade 
bombplan räknade man med att snabbt och överraskande kunna göra ett stigan-
fall med tänd efterbrännkammare, skjuta robot och sedan hinna manövrera undan 
försvarande jaktplan. Sådana anfall kunde endast utföras med robot. Automatka-
nonerna blev ett ”sistahandsvapen” att använda vid självförsvar under jaktstrid och 
vid anfall mot icke defensivt beväpnade mål som till exempel transportflygplan och 
helikoptrar.!"

SAAB:s J 32B Lansen togs fram 
som ersättare till J 33 Venom. Den 
kunde användas som allväders-
jaktplan och de 118 exemplar som 
levererades kom att tjänstgöra 
vid fyra flottiljer mellan 1959 och 
1970. Foto: SFF.

SAAB:s J 32B Lansen togs fram
som ersättare till J 33 Venom. Den
kunde användas som allväders-
jaktplan och de 118 exemplar som
levererades kom att tjänstgöra
vid fyra flottiljer mellan 1959 och
1970. Foto: SFE

Beställningarna gjordes i april 1955 (28), augusti 1955 (6o) och augusti 1957 (3o). Två
provflygplan tillkom och det första exemplaret, en ombyggd A 32A, var i luften den
7 januari 1957. Leveranserna av serieflygplan pågick mellan december 1958 och maj
196o. Den radar som fanns i J 32.B betecknades PS-42/A och beväpningen utgjordes
till en början av fyra 3o mm automatkanoner och jaktraketer i kapslar.23

J 32B användes av följande jaktflottiljer (normalt tre divisioner):
F I 1959-1967
F 12. 1959-1969 (efter 1961 endast två divisioner)
F 2.1 1961-1969 (en division)
F 4 1967-1970
De nybyggda flygplanen saknade vid leverans radar, sikte och en del andra ap-

parater och dessa monterades av Centrala Verkstaden i Arboga (CVA) och flottilj-
verkstaden vid F 12. Till att börja med fanns inte heller några reservmotorer utöver
de motorer som flygplanen levererades med. Materiel för införande av jaktrobo-
ten RB 24 i 120 flygplan samt 1 05o jaktraketkapslar beställdes i april och novem-
ber 1958. Robotinstallationen var en eftermodifiering och den infördes av Centrala
Verkstaden i Västerås (CVV) på io6 flygplan mellan februari 1961 och oktober 1962..
Standardalternativet för vapenlasten blev sedan två RB 24 och två jaktraketkapslar.24

Man ansåg i början av flygplanets karriär att J 32B hade gott stridsvärde och ef-
terbrännkammaren gjorde det möjligt att hinna upp mål i underljudsfart upp till
14 000 meters höjd. De begränsningar som fanns för hur länge den fick använ-
das ansågs dock vara till stor nackdel för taktiken. Svängprestanda var begränsade
och J 32. måste därför undvika att dras in i jaktstrid. Vid anfall mot jakteskorterade
bombplan räknade man med att snabbt och överraskande kunna göra ett stigan-
fall med tänd efterbrännkammare, skjuta robot och sedan hinna manövrera undan
försvarande jaktplan. Sådana anfall kunde endast utföras med robot. Automatka-
nonerna blev ett "sistahandsvapen" att använda vid självförsvar under jaktstrid och
vid anfall mot icke defensivt beväpnade mål som till exempel transportflygplan och
helikoptrar.23
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När den stod i högsta beredskap kunde J $!B komma i luften på #" sekunder ef-
ter startorder. Klargöringstiden varierade mellan tio och trettio minuter beroende 
på om det var dag eller natt och vilken beväpning som skulle bäras. Den taktiska 
aktionsradien på hög höjd var trettio mil och på låg höjd !" mil.!%

Sammanfattningsvis kan man konstatera att J $!B innebar ett enormt framsteg 
om man jämför med föregångaren J $$ Venom. Motorn (RM %A) hade med tänd 
efterbrännkammare ungefär tre gånger så stor dragkraft och det innebar också att 
J $!B också kunde stiga tre gånger så snabbt. Radarn (PS-#!/A), siktet (Sikte %) och 
beväpning med RB !# gjorde dessutom att varje enskilt flygplan hade ett helt annat 
stridsvärde än föregångaren.

”J $!B var under sin relativt korta operativa tid som allvädersjaktflygplan inte 
bara flygvapnets e&ektivaste flygplan, utan även det mest flexibla.”
Motor: % "'' kp RM %A (med ebk)
Maxhastighet: ( (!" km/h (Mach ',)$)
Stigtid till !" """ m höjd: #," min

J $" Draken
Diskussioner om en efterträdare till J !) inleddes redan ()#), alltså långt innan det-
ta flygplan ens kommit i tjänst. Efterträdaren skulle kunna flyga med överljudsfart 
och skulle vara anpassad för att nedkämpa bombplan på hög höjd. Man bestämde 
sig tidigt för att förse det nya flygplanet med en ny typ av vinge och att avstå från 
traditionell stabilisator, vilket gav J $" dess karateristiska deltaliknande form. I mars 
()"! och januari ()"$ undertecknades kontrakt angående själva konstruktionen, tre 
stycken provflygplan, tre förserieflygplan, samt en tvåsitsig framkropp till en pla-
nerad skolversion.

Premiärflygningen med den första prototypen genomfördes den !" oktober ()"", 
men utprovningen av den helt nya konstruktionen tog tid och de första serieflyg-
planen med typbeteckningen J $"A levererades inte förrän i mars ()%'. Totalt hade 
)' J $"A beställts och leveransen blev klar i december ()%(. Trots samma versionsbe-

Beställningar av J 35 Draken (läget 1960)
– 29 J 35A och 25 framkroppar till Sk 35C beställda den 24 augusti 1956
– 60 J 35A beställda den 7 februari 1958
– 72 J 35B, varav 25 utan framkropp, och 18 J 35D (inklusive provflygplanet 35-11) beställda den 28 februari 

1958. Samtidigt beställdes modifiering till J 35B-standard av de 25 J 35A-framkroppar som blev över vid 
konvertering av 25 flygplan till Sk 35C. Modifiering av alla J 35B1 till J 35B ingick också i detta kontrakt.

– 62 J 35D beställda den 15 november 1958.
Vidare planerades vid denna tid anska!ning av sextio J 35D avsedda för modifiering till S 35E samt sextio J 35F1 
(inklusive senare modifiering till fullt utrustade J 35F) och den beställningen skulle göras i november 1960.29

När den stod i högsta beredskap kunde J 3213 komma i luften på 45 sekunder ef-
ter startorder. Klargöringstiden varierade mellan tio och trettio minuter beroende
på om det var dag eller natt och vilken beväpning som skulle bäras. Den taktiska
aktionsradien på hög höjd var trettio mil och på låg höjd 25 mil.z6

Sammanfattningsvis kan man konstatera att J 3213 innebar ett enormt framsteg
om man jämför med föregångaren J 33 Venom. Motorn (RM 6A) hade med tänd
efterbrännkammare ungefär tre gånger så stor dragkraft och det innebar också att
J 32B också kunde stiga tre gånger så snabbt. Radarn (PS-42/A), siktet (Sikte 6) och
beväpning med RB 24 gjorde dessutom att varje enskilt flygplan hade ett helt annat
stridsvärde än föregångaren.

"J 32B var under sin relativt korta operativa tid som allvädersjaktflygplan inte
bara flygvapnets effektivaste flygplan, utan även det mest flexibla."
Motor: 6 50o kp RM 6A (med ebk)
Maxhastighet: 1 125 km/h (Mach o,93)
Stigtid till io 000 m höjd: 4,5 min

J 35 Draken
Diskussioner om en efterträdare till J 29 inleddes redan 1949, alltså långt innan det-
ta flygplan ens kommit i tjänst. Efterträdaren skulle kunna flyga med överljudsfart
och skulle vara anpassad för att nedkämpa bombplan på hög höjd. Man bestämde
sig tidigt för att förse det nya flygplanet med en ny typ av vinge och att avstå från
traditionell stabilisator, vilket gav J 35 dess karateristiska deltaliknande form. I mars
1952 och januari 1953 undertecknades kontrakt angående själva konstruktionen, tre
stycken provflygplan, tre förserieflygplan, samt en tvåsitsig framkropp till en pla-
nerad skolversion.

Premiärflygningen med den första prototypen genomfördes den 25 oktober 1955,
men utprovningen av den helt nya konstruktionen tog tid och de första serieflyg-
planen med typbeteckningen J 35A levererades inte förrän i mars 1960. Totalt hade
90 J 35A beställts och leveransen blev klar i december 1961. Trots samma versionsbe-

Beställningar avJ 35 Draken (läget 1960)
— 29.135A och 25 framkroppar till Sk 35C beställda den 24 augusti 1956
— 60.135A beställda den 7 februari 1958
— 72 .135B, varav 25 utan framkropp, och 18.135D (inklusive provflygplanet 35-11) beställda den 28 februari

1958. Samtidigt beställdes modifiering till J 35B-standard av de 25 .135A-framkroppar som blev över vid
konvertering av 25 flygplan till Sk 35C. Modifiering av alla .135131till .135B ingick också i detta kontrakt.

— 62.135D beställda den 15 november 1958.
Vidare planeradesvid denna tid anskaffning av sextio135D avsedda för modifiering till S 35E samt sextio135F'
(inklusive senare modifiering till fullt utrustade .135F) och den beställningen skulle göras i november 1960.29
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teckning var dessa flygplan av olika standard, eftersom de sista !" byggdes med ny 
efterbrännkammare (ebk ## i stället för ebk #"), vilket medförde att flygplanet fick 
ett förlängt stjärtparti. De fyrtio först byggda levererades dessutom som ”tomma 
skal” och saknade både sikte och radar, och !" blev planenligt med hjälp av nytill-
verkade framkroppar ombyggda till skolversionen Sk $"C.

Totalt #" stycken J $"A utrustades med PS-%!/A, en fransk radar av typ RA &!$, 
och sikte S # (senare S #B) och samtliga flygplan av denna version överfördes från 
F '$ till F '# när det bestämdes att F '# skulle ha enbart J $"A och F '( enbart J $"B. 
Nästa version, J $"B, skulle enligt planeringen ha en ny och bättre radar än J $"A, 
men även dessa flygplan levererades utan både radar och sikte. De )! flygplan som 
byggdes kallades för J $"B' och de skulle först senare komma att förses med radar av 
typ PS-%$/A och direktanfallssiktet S ) (senare S )A). De levererades till F '# och 
F '( mellan februari '*#! och mars '*#$, men F '#:s flygplan överlämnades senare 
till F '(.!)

Från och med januari '*#% infördes nya typbeteckningar för de olika existerande 
och planerade Drakenversionerna: J $"B' skulle efter ombyggnad kallas J $"B, skol-
versionen J $"C ändrades till Sk $"C, de förbättrade versionerna J $"B! och J $"B$ 
ändrades till J $"D och J $"F, och samtidigt ändrades beteckningen för spanings-
versionen S $"B! till S $"E. J $"G var en attackversion som skulle bära attackrobo-
ten RB $%" och modifiering av sjuttio J $"D till denna version var planerad, men 
avskrevs tidigt.!(

Av J $"D, som hade ny motorversion (RM #C i stället för RM #B) och efter-
brännkammare (ebk #)) byggdes '!% stycken som levererades till F $, F '% och F '$ 
mellan maj '*#$ och april '*#", varav trettio exemplar kom att byggas om till S $"E. 
Anledningen till att de sistnämnda flygplanen byggdes i en version för att sedan 
byggas om till en annan var arbetet med spaningsversionen försenats. För att inte 
avbrott skulle uppstå i SAAB:s leveranstakt blev de färdigställda som J $"D, för att 
senare modifieras.

Av J $"F fanns två versioner, J $"F' med radar PS-%'/A och sikte S )B ('%% styck-
en) och J $"F! med radar PS-%''/A, sikte S )B och IR-spanare )'N ('$% stycken). Ur-

De första exemplaren av SAAB:s 
nya J 35A Draken levererades till 
F 13 i Norrköping. Denna version 
kom sedan att användas främst 
vid F 16 och fanns kvar i krigsor-
ganisationen till 1976. Foto: SFF.

De första exemplaren av SAAB:s
nya J 35A Draken levererades till
F 13 i Norrköping. Denna version
kom sedan att användas främst
vid F 16 och fanns kvar i krigsor-
ganisationen till 1976. Foto: SEE

teckning var dessa flygplan av olika standard, eftersom de sista 2.5 byggdes med ny
efterbrännkammare (ebk 66 i stället för ebk 65), vilket medförde att flygplanet fick
ett förlängt stjärtparti. De fyrtio först byggda levererades dessutom som "tomma
skal" och saknade både sikte och radar, och 25 blev planenligt med hjälp av nytill-
verkade framkroppar ombyggda till skolversionen Sk 35C.

Totalt 65 stycken J 35A utrustades med PS-o2/A, en fransk radar av typ RA 423,
och sikte S 6 (senare S 6B) och samtliga flygplan av denna version överfördes från
F 13 till F 16 när det bestämdes att F 16 skulle ha enbart J 35A och F 18 enbart J 35B.
Nästa version, J 35B, skulle enligt planeringen ha en ny och bättre radar än J 35A,
men även dessa flygplan levererades utan både radar och sikte. De 72 flygplan som
byggdes kallades för J 35131 och de skulle först senare komma att förses med radar av
typ PS-o3/A och direktanfallssiktet S 7 (senare S 7A). De levererades till F 16 och
F 18 mellan februari 1962 och mars 1963, men F 16:s flygplan överlämnades senare
till F 18.27

Från och med januari 1960 infördes nya typbeteckningar för de olika existerande
och planerade Drakenversionerna: J 35B1 skulle efter ombyggnad kallas J 35B, skol-
versionen J 35C ändrades till Sk 35C, de förbättrade versionerna J 35B2 och J 35B3
ändrades till J 35D och J 35F, och samtidigt ändrades beteckningen för spanings-
versionen S 35B2 till S 35E. J 35G var en attackversion som skulle bära attackrobo-
ten RB 305 och modifiering av sjuttio J 35D till denna version var planerad, men
avskrevs tidigt.28

Av J 35D, som hade ny motorversion (RM 6C i stället för RM 6B) och efter-
brännkammare (ebk 67) byggdes 120 stycken som levererades till F 3, F io och F 13
mellan maj 1963 och april 1965, varav trettio exemplar kom att byggas om till S 35E.
Anledningen till att de sistnämnda flygplanen byggdes i en version för att sedan
byggas om till en annan var arbetet med spaningsversionen försenats. För att inte
avbrott skulle uppstå i SAAB:s leveranstakt blev de färdigställda som J 35D, för att
senare modifieras.

Av J 35F fanns två versioner, J 35F1 med radar PS-01/A och sikte S 7B (mo styck-
en) och J 35F2 med radar PS-011/A, sikte S 7B och IR-spanare 71N (130 stycken). Ur-
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sprungliga planer på komplettering av J $"F% (utrustning med IR-spanare) avskrevs. 
Sammanlagt !$& J $"F byggdes alltså och de levererades mellan november %'#" och 
maj %'(! till F %, F $, F %&, F %! och F %$. J $"J var en senare modifiering av ett antal 
J $"F. I krigsorganisationen fanns J $" på följande flottiljer (normalt tre divisioner):

J !"A
F %$ %'#%–%'#)
F %# %'#)–%'(#

J !"B
F %# %'#!–%'#)
F %* %'#$–%'($
F %& %'#(–%'(& (en division)

J !"D
F %& %'#)–%'(& (två divisioner)
F %$ %'#)–%'##
F $ %'##–%'(&
F ) %'#'–%'*"
F !% %'#'–%'*# (en division)

J !"F
F %$ %'##–%'*%
F % %'#(–%'*!
F %! %'#'–%'(' (två divisioner)
F $ %'(&–%'($ (två divisioner)
F %& %'(&–%''%
F %( %'($–%'*! (två divisioner)
F %# %'(#–%'*(

J !"J
F %& %'*(–%''*

Ursprunglig specifikation
Enligt den första preliminära specifikationen till ett nytt jaktplan %')' skulle an-
fall i överljudsfart kunna utföras mot bombplan i hög underljudsfart med hjälp av 
en svenskkonstruerad radarrobot. I mitten av %'"&-talet gjorde den snabba teknis-
ka utvecklingen att det dels behövdes en starkare motor än först tänkt, dels hade 
den nya direktanfallstaktik tagits fram som skulle kunna medföra rejält förbättrade 
möjligheter att komma till verkan. Därför beslutade man att införa denna taktik 
med för metoden anpassade sikten och robotar. Snart kom emellertid utvecklingen 

sprungliga planer på komplettering av J 35P (utrustning med IR-spanare) avskrevs.
Sammanlagt 23o J 35F byggdes alltså och de levererades mellan november 1965 och
maj 1972. till F I, F 3, F jo, F 12 och F 13. J 35J var en senare modifiering av ett antal
J 35F. I krigsorganisationen fanns J 35 på följande flottiljer (normalt tre divisioner):

J 35A
F 131961-1964
F 161964-1976

J 35B
F 161962-1964
F 18 1963-1973
F 10 1967-1970 (en division)

J 35D
F 10 1964-1970 (två divisioner)
F 13 1964-1966
F 3 1966-1970
F 41969-1985
F 21 1969-1986 (en division)

J 35F
F 13 1966-1981
F I 1967-1982
F 12 1969-1979 (två divisioner)
F 31970-1973 (två divisioner)
F 10 1970-1991
F 17 1973-1982 (två divisioner)
F 161976-1987

J 35J
F 10 1987-1998

Ursprunglig specifikation
Enligt den första preliminära specifikationen till ett nytt jaktplan 1949 skulle an-
fall i överljudsfart kunna utföras mot bombplan i hög underljudsfart med hjälp av
en svenskkonstruerad radarrobot. I mitten av i950-talet gjorde den snabba teknis-
ka utvecklingen att det dels behövdes en starkare motor än först tänkt, dels hade
den nya direktanfallstaktik tagits fram som skulle kunna medföra rejält förbättrade
möjligheter att komma till verkan. Därför beslutade man att införa denna taktik
med för metoden anpassade sikten och robotar. Snart kom emellertid utvecklingen
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att hämmas av brist på medel och $%"& års försvarsbeslut förutsatte en enklare form 
av utrustning i den första versionen J '"A. Den skulle inte få direktanfallskapaci-
tet utan skulle endast användas i jaktkurveanfall. Det visade sig snart att man inte 
skulle hinna utveckla någon svensk jaktrobot och anska(ning utifrån gjorde att sik-
tes- och radarutrustningen måste ändras.')

När flygplanet var klart och utprovningen började visade testresultaten god över-
ensstämmelse med beräknade prestanda. I februari $%"% uppnåddes en fart av Mach 
$,#! och efter acceleration från Mach ),% till Mach $," på % ))) meters höjd och 
”hissning” hade $# *)) meters höjd uppnåtts. Piloten var då utrustad med särskild 
höjdflygningsdräkt, tryckbyxor och amerikansk tryckhjälm.'$

Som redan nämnts skulle !" J '"A byggas om till Sk '"C. Detta medförde att !" 
flygplan fick tas från jaktdivisionerna och återlämnas till SAAB under perioden april 
$%+$ till augusti $%+!. Installation för RB !* infördes ungefär samtidigt på "' stycken 
J '"A. Den planerade ombyggnaden av J '"B$ till J '"B började däremot inte förrän 
i januari $%+" och den var klar i juni $%++. Detta betyder att dessa #! flygplan i hela 
tre års tid flög utan radar och med en äldre typ av sikte (typ *E).'!

Naturligtvis sågs detta förhållande som en allvarlig brist och man diskuterade 
bland annat att påskynda införandet av beväpningsalternativet attackraketer. J '"B$ 
kunde därigenom få större operativt värde, eftersom flygplanen också kunde an-
vändas i attackrollen. Samtidigt började man med ledning av erfarenheterna från 
utprovning av J '"D fråga sig om det verkligen lönade sig att bygga in PS-)'/A och 

 J 35B användes av tre flottiljer 
och vid F 18 fanns versionen kvar 
längst, till 1973. De 72 flygplan 
som tillverkades saknade under 
de första tre åren radar och måste 
dessutom på grund av förseningar 
förses med en äldre typ av sikte. 
Foto: SFF.

Planerad beväpning för J 35, mars 196233

J 35A 2 akan – 4 RB 24 2 x 6 rak 13,5 cm
J 35B 2 akan 2 x 19 jrak 2–4 RB 24 2 x 6 rak 13,5 cm
J 35D 2 akan 2 x 19 jrak 2–4 RB 24 2 x 6 rak 13,5 cm
J 35F 1 akan (2 x 19 jrak) (2–4 RB 24)  2 x 6 rak 13,5 cm 4 RB 27/28

Akan = automatkanon; jrak = jaktraket; rak = (attack)raket.

J 358 användes av tre flottiljer
och vid F 18 fanns versionen kvar
längst, till 1973. De 72 flygplan
som tillverkades saknade under
de första tre åren radar och måste
dessutom på grund av förseningar
förses med en äldre typ av sikte.
Foto: SEE

att hämmas av brist på medel och 1958 års försvarsbeslut förutsatte en enklare form
av utrustning i den första versionen J 35A. Den skulle inte få direktanfallskapaci-
tet utan skulle endast användas i jaktkurveanfall. Det visade sig snart att man inte
skulle hinna utveckla någon svensk jaktrobot och anskaffning utifrån gjorde att sik-
tes- och radarutrustningen måste ändras.3°

När flygplanet var klart och utprovningen började visade testresultaten god över-
ensstämmelse med beräknade prestanda. I februari 1959 uppnåddes en fart av Mach
1,72 och efter acceleration från Mach o,9 till Mach 1,5 på 9 000 meters höjd och
"hissning" hade 17 40o meters höjd uppnåtts. Piloten var då utrustad med särskild
höjdflygningsdräkt, tryckbyxor och amerikansk tryckhjälm.31

Som redan nämnts skulle 25 J 35A byggas om till Sk 35C. Detta medförde att 25
flygplan fick tas från jaktdivisionerna och återlämnas till SAAB under perioden april
1961 till augusti 1962. Installation för RB 24 infördes ungefär samtidigt på 53 stycken
J 35A. Den planerade ombyggnaden av J 35B' till J 35B började däremot inte förrän
i januari 1965 och den var klar i juni 1966. Detta betyder att dessa 72 flygplan i hela
tre års tid flög utan radar och med en äldre typ av sikte (typ 4E).3z

Naturligtvis sågs detta förhållande som en allvarlig brist och man diskuterade
bland annat att påskynda införandet av beväpningsalternativet attackraketer. J 35B1
kunde därigenom få större operativt värde, eftersom flygplanen också kunde an-
vändas i attackrollen. Samtidigt började man med ledning av erfarenheterna från
utprovning av J 35D fråga sig om det verkligen lönade sig att bygga in PS-o3/A och

Planerad beväpning förJ 35, mars 1962"
135A 2akan 4  RB 24 2  x 6 rak 13,5 cm
135B 2akan 2  x 19 jrak 2 - 4  RB 24 2  x 6 rak 13,5 cm
135D 2akan 2  x 19 jrak 2 - 4  RB 24 2  x 6 rak 13,5 cm
135F 1  akan ( 2  x 19 jrak) ( 2 - 4  RB 24) 2  x 6 rak 13,5 cm 4  RB 27/28
Akan = automatkanon; jrak = jaktraket; rak = (attack)raket.
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utrustning för jaktraketer på J $"B%. Om flygplanen inte byggdes om skulle direkt-
anfall visserligen inte gå att genomföra, men trä&sannolikheten med jaktraketer i di-
rektanfall var så låg att detta ändå bedömdes bli en andrahandsmetod som tillgreps 
endast när tidsvinsten var avgörande, till exempel vid sen jaktstart, eller mot mål i 
moln. Ett större problem var att allvädersfunktionen skulle falla bort.$'

Brist på automatkanoner
Trots att precisionen lämnade en del övrigt att önska behövdes automatkanoner vid 
incidentberedskap, samt vid anfall mot okvalificerade mål i krig. Huvudvapnet i 
jaktrollen skulle annars bli jaktrobot och i moln och eventuellt vid direktanfall var 
det tänkt att jaktraketer skulle användas. Erfarenheterna från utprovningen av J $"B% 
vid Flygvapnets bomb- och skjutskola visade emellertid att trä&procenten var låg vid 
tillämpad skjutning med automatkanoner, trots noggrann träning och erfarna pilo-
ter. Som attackvapen bedömdes dessutom automatkanonen oekonomisk på grund 
av bristande trä&säkerhet, kort skjutavstånd och risken för skador på det egna flyg-
planet. Sammanfattningsvis ansågs automatkanonen i J $" vara av tvivelaktigt värde 
och den krävde dessutom mer omfattande utbildning än andra vapentyper. Efter-
som vapen och stridsammunition redan var beställda och nästan slutlevererade blev 
det dock inte aktuellt med någon ändring i fattade beslut.$"

Redan %()$ stod det också klart att flygvapnet skulle komma att få brist på $* mm 
automatkanon och denna brist skulle komma att bestå under lång tid, från slutet av 
%()$ till hösten %(+*. Då hade behovet ändå reducerats något genom att endast (* 
av de %!* beställda J $"D skulle få automatkanoner. Bristen skulle som mest upp-
gå till !#* vapen, vilket minskade till !)* genom att mobiliseringsbehovet för J $' 
kunde reduceras. Ursprungligen skulle automatkanoner från J $' (fyra stycken per 
flygplan) ha frigjorts, men flygplanens livslängd hade successivt förlängts. Att helt 
utesluta automatkanon för J $"F, vilket fördes fram som förslag, var trots allt inte 
aktuellt. En annan möjlig lösning skulle vara att, som i J $"F, installera endast en 
kanon även i J $"A och J $"D, men antalet vapen skulle ändå inte räcka till. För-
frågningar utomlands visade att automatkanoner kunde köpas till femtio procent 
av nypriset i Nederländerna, men det beslutades i stället att täcka behovet för J $"D 
och J $"F genom en tillfällig minskning av antalet automatkanoner från fyra till två 
i J $!B Lansen.$)

Enligt beslut i september %()% skulle J $"F utrustas med en svenskutvecklad så 
kallad IR-spanare som skulle möjliggöra anfall med IR-robot på låg höjd där radarn 
inte kunde användas, i de störfall där radarn inte klarade av att låsa på målet, samt 
vid radarfel. Som ofta är fallet när ny och avancerad teknik införs blev det försening-
ar och man insåg redan tidigt att det skulle bli fråga om en retroaktiv modifiering av 
flygplanen. I själva verket kom de första etthundra J $"F% aldrig att få någon IR-spa-
nare över huvud taget. Versionen J $"F!, försedd med IR-spanare +%B från Hughes i 
USA, började inte levereras till flottilj förrän i november %()+ och då hade redan !$ 

utrustning för jaktraketer på J 3513'. Om flygplanen inte byggdes om skulle direkt-
anfall visserligen inte gå att genomföra, men träffsannolikheten med jaktraketer i di-
rektanfall var så låg att detta ändå bedömdes bli en andrahandsmetod som tillgreps
endast när tidsvinsten var avgörande, till exempel vid sen jaktstart, eller mot mål i
moln. Ett större problem var att allvädersfunktionen skulle falla bort.34

Brist på automatkanoner
Trots att precisionen lämnade en del övrigt att önska behövdes automatkanoner vid
incidentberedskap, samt vid anfall mot okvalificerade mål i krig. Huvudvapnet i
jaktrollen skulle annars bli jaktrobot och i moln och eventuellt vid direktanfall var
det tänkt att jaktraketer skulle användas. Erfarenheterna från utprovningen av J 3513'
vid Flygvapnets bomb- och skjutskola visade emellertid att träffprocenten var låg vid
tillämpad skjutning med automatkanoner, trots noggrann träning och erfarna pilo-
ter. Som attackvapen bedömdes dessutom automatkanonen oekonomisk på grund
av bristande träffsäkerhet, kort skjutavstånd och risken för skador på det egna flyg-
planet. Sammanfattningsvis ansågs automatkanonen i J 35 vara av tvivelaktigt värde
och den krävde dessutom mer omfattande utbildning än andra vapentyper. Efter-
som vapen och stridsammunition redan var beställda och nästan slutlevererade blev
det dock inte aktuellt med någon ändring i fattade beslut.35

Redan 1963 stod det också klart att flygvapnet skulle komma att få brist på 3o mm
automatkanon och denna brist skulle komma att bestå under lang tid, från slutet av
1963 till hösten 1970. Då hade behovet ändå reducerats något genom att endast 90
av de 120 beställda J 35D skulle få automatkanoner. Bristen skulle som mest upp-
gå till 2.80 vapen, vilket minskade till 2.60 genom att mobiliseringsbehovet för J 34
kunde reduceras. Ursprungligen skulle automatkanoner från J 34 (fyra stycken per
flygplan) ha frigjorts, men flygplanens livslängd hade successivt förlängts. Att helt
utesluta automatkanon för J 35F, vilket fördes fram som förslag, var trots allt inte
aktuellt. En annan möjlig lösning skulle vara att, som i J 35F, installera endast en
kanon även i J 35A och J 35D, men antalet vapen skulle ändå inte räcka till. För-
frågningar utomlands visade att automatkanoner kunde köpas till femtio procent
av nypriset i Nederländerna, men det beslutades i stället att täcka behovet för J 35D
och J 35F genom en tillfällig minskning av antalet automatkanoner från fyra till två
i J 32B Lansen.36

Enligt beslut i september 1961 skulle J 35F utrustas med en svenskutvecklad så
kallad IR-spanare som skulle möjliggöra anfall med IR-robot på låg höjd där radarn
inte kunde användas, i de störfall där radarn inte klarade av att låsa på målet, samt
vid radarfel. Som ofta är fallet när ny och avancerad teknik införs blev det försening-
ar och man insåg redan tidigt att det skulle bli fråga om en retroaktiv modifiering av
flygplanen. I själva verket kom de första etthundra J 35F3 aldrig att få någon IR-spa-
nare över huvud taget. Versionen J 35FZ, försedd med IR-spanare 7113 från Hughes i
USA, började inte levereras till flottilj förrän i november 1967 och då hade redan 23
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av de sammanlagt $%& flygplanen lämnat SAAB och levererats utan IR-spanare, vilka 
monterades in $#'(–$#'#. J %"F! hade också en ny typ av radar, PS-&$$/A, som var 
anpassad för IR-spanaren. $#'" genomfördes prov med så kallad Cassegrainantenn, 
som gav radarn mycket bättre prestanda på låg höjd över land och delvis även över 
vatten och denna typ av antenn infördes sedan i J %"B, J %"D och J %"F från $#').%)

Praktiska erfarenheter
Under $#'& började man på F $% analysera de första praktiska erfarenheterna från 
övningar med J %"A. Man noterade att flygplanet klarade medvind bättre än andra 
flygplanstyper och därmed oftast kunde starta direkt i riktning ”mot fienden”, det 
vill säga österut. Stigprestanda medgav anfall från % &&& till * &&& meters höjdun-
derläge mot mål som flög i farter upp till Mach &,(. På detta sätt kunde avslöjande 
kondensationsstrimmor undvikas. Höjdunderläge vid hissanfall kunde uppgå till 
mellan " &&& och # &&& meter. Radarn PS-&!/A som efter hand installerades hade 
dålig räckvidd mot enmotoriga flygplan, varför taktiken i nedsatt sikt borde vara 
att stridsledningen ledde flygplanet till ett bakomläge där föraren hade tid på sig 
att hitta målet.

Vid anfall med automatkanonerna ansågs nedskjutningssannolikheten vara så li-
ten, att verkan inte kunde erhållas i mer än ett enda mål även om hela ammunitions-
mängden sköts. Flygplanen saknade ju i början både sikte och radar och därmed 
var J %"A underlägsen exempelvis J %* med jaktrobot. Därför krävdes vid övningar 
tills vidare en taktik som eftersträvade maximal överraskning och strid mot jaktflyg 
måste om möjligt undvikas. Ett flygplan skulle målas i kamouflagefärg på översi-
dan för att undersöka i vilken utsträckning det minskade risken för upptäckt på låg 
höjd, samt för att se hur mycket fartprestanda skulle påverkas.

Flygplanen var annars lätta att upptäcka på långt håll och J %" råkade därför ofta 
i jaktstrid med J %*, trots att man efter ögonkontakt försökte dra sig ur. J %* kunde 
oftast utan större besvär uppnå avgörande anfallslägen. Maxfart för J %"A på läg-
sta höjd var $ $)& km/h och för J %* $ $"& km/h. Eldkraften hos en J %"A med två 
RB !* bedömdes däremot motsvara minst en hel grupp J !#F med jaktraketer och 
lämpligaste storlek på startande enhet väntades bli rote, utom vid anfall mot jakt-
eskorterade bombplan. Den taktiska utprovningen visade att RB !* var enkel och 
fältmässig och att den hade mycket god funktionssäkerhet.%(

Denna utprovning påbörjades i maj $#'$ vid F $% och pågick fram till september 
$#'%. I allmänhet var erfarenheterna goda, flygplanet hade hög tjänstbarhet, det var 
relativt fältmässigt och efter införda modifieringar var det lättfluget, men fordrade 
stor koncentration vid landning. Det kunde i klart väder bekämpa mål med fart upp 
till Mach $,! på upp till $" &&& meters höjd med RB !*. Start ur högsta beredskap 
tog femtio sekunder (två till tre minuter om elförsörjning saknades på basen) tills 
flygplanet var i luften. Stigtiden till $& &&& meters höjd var från pådrag en minut 
och femtio sekunder och till $* &&& meters höjd fyra och en halv minut. Den tak-

av de sammanlagt 13o flygplanen lämnat SAAB och levererats utan IR-spanare, vilka
monterades in 1968-1969. J 35F2 hade också en ny typ av radar, PS-on/A, som var
anpassad för IR-spanaren. 1965 genomfördes prov med så kallad Cassegrainantenn,
som gav radarn mycket bättre prestanda på låg höjd över land och delvis även över
vatten och denna typ av antenn infördes sedan i J 35B, J 35D och J 35F från 1967.37

Praktiska erfarenheter
Under 1960 började man på F 13 analysera de första praktiska erfarenheterna från
övningar med J 35A. Man noterade att flygplanet klarade medvind bättre än andra
flygplanstyper och därmed oftast kunde starta direkt i riktning "mot fienden", det
vill säga österut. Stigprestanda medgav anfall från 3 000 till 4 000 meters höjdun-
derläge mot mål som flög i farter upp till Mach o,8. På detta sätt kunde avslöjande
kondensationsstrimmor undvikas. Höjdunderläge vid hissanfall kunde uppgå till
mellan 5 000 och 9 000 meter. Radarn PS-o2/A som efter hand installerades hade
dålig räckvidd mot enmotoriga flygplan, varför taktiken i nedsatt sikt borde vara
att stridsledningen ledde flygplanet till ett bakomläge där föraren hade tid på sig
att hitta målet.

Vid anfall med automatkanonerna ansågs nedskjutningssannolikheten vara så li-
ten, att verkan inte kunde erhållas i mer än ett enda mål även om hela ammunitions-
mängden sköts. Flygplanen saknade ju i början både sikte och radar och därmed
var J 35A underlägsen exempelvis J 34 med jaktrobot. Därför krävdes vid övningar
tills vidare en taktik som eftersträvade maximal överraskning och strid mot jaktflyg
måste om möjligt undvikas. Ett flygplan skulle målas i kamouflagefärg på översi-
dan för att undersöka i vilken utsträckning det minskade risken for upptäckt på låg
höjd, samt för att se hur mycket fartprestanda skulle påverkas.

Flygplanen var annars lätta att upptäcka på långt håll och J 35 råkade därför ofta
i jaktstrid med J 34, trots att man efter ögonkontakt försökte dra sig ur. J 34 kunde
oftast utan större besvär uppnå avgörande anfallslägen. Maxfart för J 35A på läg-
sta höjd var I 170 km/h och för J 34 I 15o km/h. Eldkraften hos en J 35A med två
RB 24 bedömdes däremot motsvara minst en hel grupp J 29F med jaktraketer och
lämpligaste storlek på startande enhet väntades bli rote, utom vid anfall mot jakt-
eskorterade bombplan. Den taktiska utprovningen visade att RB 24 var enkel och
fältmässig och att den hade mycket god funktionssäkerhet.38

Denna utprovning påbörjades i maj 1961 vid F 13 och pågick fram till september
1963. I allmänhet var erfarenheterna goda, flygplanet hade hög tjänstbarhet, det var
relativt fältmässigt och efter införda modifieringar var det lättfluget, men fordrade
stor koncentration vid landning. Det kunde i klart väder bekämpa mål med fart upp
till Mach 1,2 på upp till 15 000 meters höjd med RB 24. Start ur högsta beredskap
tog femtio sekunder (två till tre minuter om elförsörjning saknades på basen) tills
flygplanet var i luften. Stigtiden till io 000 meters höjd var från pådrag en minut
och femtio sekunder och till 14 000 meters höjd fyra och en halv minut. Den tak-
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tiska aktionsradien var begränsad, vid insats mot mål på hög höjd endast cirka tolv 
mil, men förbättrades med fälltank. Radarns praktiska räckvidd var mellan tolv och 
femton kilometer och den ansågs i början vara relativt störresistent.$%

J !"D
J $&D skulle, åtminstone i början av sin tjänstetid, sättas in främst mot mål på högre 
höjd än '( ### meter, mål med hastigheter över ljudets och mål i moln, men från 
och med '%"" skulle denna uppgift övertas av J $&F och av RB "). J $&D skulle då 
övergå till låghöjdsförsvar och därför skulle låghöjdstaktik, särskilt i mörker, provas 
ut. Utprovningen skulle ske med två raketkapslar och två RB !( som beväpning. 
Starttiden med J $&D var i medeltal en minut och stigning med efterbrännkammare 
till $ ### meters höjd (tio kilometer från basen) tog två minuter från startorder. Tid 
från landning till ny högsta beredskap var tolv minuter, varav klargöringen tog sju 
till åtta minuter (ej raketkapslar).(#

Radarn PS-#$/A fungerade mindre bra på låg höjd och i maj och juni '%"( ge-
nomförde Taktikutprovningsgrupp $&D ('. och !. divisionerna vid F '$) särskilda 
låghöjdsprov för att ta fram underlag för utformning av taktiken på låg och läg-
sta höjd. Slutsatsen blev att fortsatta prov behövdes och att tillämpade övningar i 
låghöjdsförsvar måste genomföras i större utsträckning än tidigare både för strids-
lednings- och förarpersonal. Avvägningen mellan låghöjdsutbildning och annan 

En rote J 35D från F 13 beväpnad 
med RB 24 Sidewinder. Automat-
kanon betraktades vid denna tid 
som mindre e!ektiv och i stället 
användes jaktraketer och jakt-
robotar. Foto: SFF.

Av versionen J 35D, som hade för-
bättrad motor och ny efterbränn-
kammare, byggdes 120 exemplar, 
vilka levererades till F 3, F 10 
och F 13 mellan 1963 och 1965. 
Foto: SFF.

tiska aktionsradien var begränsad, vid insats mot mål på hög höjd endast cirka tolv
mil, men förbättrades med fälltank. Radarns praktiska räckvidd var mellan tolv och
femton kilometer och den ansågs i början vara relativt störresistent.39

J 35D
J 35D skulle, åtminstone i början av sin tjänstetid, sättas in främst mot mål på högre
höjd än 14 000 meter, mål med hastigheter över ljudets och mål i moln, men från
och med 1966 skulle denna uppgift övertas av J 35F och av RB 68. J 35D skulle då
övergå till låghöjdsförsvar och därför skulle låghöjdstaktik, särskilt i mörker, provas
ut. Utprovningen skulle ske med två raketkapslar och två RB 24 som beväpning.
Starttiden med J 35D var i medeltal en minut och stigning med efterbrännkammare
till 3 000 meters höjd (tio kilometer från basen) tog två minuter från startorder. Tid
från landning till ny högsta beredskap var tolv minuter, varav klargöringen tog sju
till åtta minuter (ej raketkapslar).4°

Radarn PS-o3/A fungerade mindre bra på låg höjd och i maj och juni 1964 ge-
nomförde Taktikutprovningsgrupp 35D (1. och 2. divisionerna vid F 13) särskilda
låghöjdsprov för att ta fram underlag för utformning av taktiken på låg och läg-
sta höjd. Slutsatsen blev att fortsatta prov behövdes och att tillämpade övningar i
låghöjdsförsvar måste genomföras i större utsträckning än tidigare både för strids-
lednings- och förarpersonal. Avvägningen mellan låghöjdsutbildning och annan

En rote .135D från F 13 beväpnad
med RB 24 Sidewinder. Automat-
kanon betraktades vid denna tid
som mindre effektiv och i stället
användes jaktraketer och jakt-
robotar. Foto: SFF

Av versionen .135D, som hade för-
bättrad motor och ny efterbränn-
kammare, byggdes 120 exemplar,
vilka levererades till F 3, F 10
och F 13 mellan 1963 och 1965.
Foto: SFE
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utbildning måste vidare ändras till låghöjdsutbildningen fördel. Man hade också 
upptäckt att flygplanets praktiska uthållighet utan extra bränsle i fälltank var mer 
begränsad än vad som tidigare antagits.$#

 I maj, juni och augusti #%"& gick man över till att klarlägga det taktiska upp-
trädandet vid anfall mot mål på höjder över #$ ''' meter.$! När resultatet av ut-
provningen av J (&D summerades i juni #%"" kunde man konstatera att direktanfall 
endast fungerade i tvärs- och bakomsektorn och inte framifrån. Kurvanfall med RB 
!$ kunde genomföras mot mål på upp till #) ''' meters höjd och i hastigheter upp 
till cirka Mach #,!. Vid hastigheter över Mach #,#–#,! minskade emellertid snabbt 
möjlig insatshöjd. Direktanfall med jaktraketer kunde genomföras upp till #! ''' 
meters höjd.$(

J !"F
Den tidiga utprovningen av J (&F #%"(–#%"$ hos SAAB och på Försökscentralen 
visade att mål på ## ''' meters höjd som flög med en hastighet av Mach ',% var 
lätta att bekämpa med denna version, även om de gjorde undanmanövrer. Anfall 
hade också provats mot mål på lägsta höjd över vatten (!' till &'' meter) när må-
len utgjordes av A (!A, SK #", TP )% och HKP #. Sådana mål kunde framgångsrikt 
bekämpas under förutsättning att stridsledningen ledde till lämpligt utgångsläge. 
Passage av kustlinjen beredde emellertid radarn svårigheter och skulle undvikas. 
Även anfall mot mål med hög fart på högsta höjd (J (&D, Mach #,&, ## ''' meter) 
provades. Start skedde från högsta beredskap med målet på sexton till tjugo mils 
avstånd från basen och i de flesta fall kunde anfallen fullföljas tills skjutpunkt upp-
nåddes. Fingerade anfall mot trafikflygplan utfördes vid några tillfällen. Prov mot 
mål i samband med remsfällning gav dock varierande resultat.$$

Radarn i J (&F#, PS-'#/A, var – trots ett lägre nummer i beteckningen – en mo-
dernare och mer utvecklad radar än PS-'(/A med cirka fem gånger högre ute*ekt, 
vilket medförde förbättrade upptäckts- och låsavstånd. På J (&F! var IR-spanaren, 
som användes för målfångning och målföljning, integrerad med radarversionen PS-
'##/A, varigenom ”blandad” följning kunde ske (IR i vinkel och radar i avstånd). 
Sikte )B var avpassat för skjutning av RB !) och RB !+ Falcon i direktanfall, men 
det medgav även skjutning av RB !$ i kurvanfall. Radarns normala upptäcktsav-
stånd mot små mål var på låg höjd tio till femton kilometer och på hög höjd femton 
till tjugofem kilometer. Mot stora mål på hög höjd var upptäcktsavståndet tjugofem 
till fyrtio kilometer. Enmotoriga flygplan upptäcktes med IR-spanaren i bakifrånan-
fall på tjugo kilometers avstånd. Om målet flög med tänd efterbrännkammare var 
upptäcktsavståndet sextio till åttio kilometer.

Utprovningen av J (&F genomfördes tills vidare på flygplan utan IR-spanare, 
vilket delvis motiverades med att krigsdivisionerna skulle komma att ha en bland-
ning av flygplan med och utan IR-spanare. Med den nya utrustningen var frami-
frånanfall möjliga, men jaktförsvarsuppdrag skulle i princip normalt läggas upp så 

utbildning måste vidare ändras till låghöjdsutbildningen fördel. Man hade också
upptäckt att flygplanets praktiska uthållighet utan extra bränsle i fälltank var mer
begränsad än vad som tidigare antagits.°

I maj, juni och augusti 1965 gick man över till att klarlägga det taktiska upp-
trädandet vid anfall mot mål på höjder över 14 000 meter.° När resultatet av ut-
provningen av J 35D summerades i juni 1966 kunde man konstatera att direktanfall
endast fungerade i tvärs- och bakomsektorn och inte framifrån. Kurvanfall med RB
24 kunde genomföras mot mål på upp till 17 000 meters höjd och i hastigheter upp
till cirka Mach 1,2. Vid hastigheter över Mach 1,1-1,2 minskade emellertid snabbt
möjlig insatshöjd. Direktanfall med jaktraketer kunde genomföras upp till 12 000
meters höjd.43

J 35F
Den tidiga utprovningen av J 35F 1963-1964 hos SAAB och på Försökscentralen
visade att mål på 11 000 meters höjd som flög med en hastighet av Mach o,9 var
lätta att bekämpa med denna version, även om de gjorde undanmanövrer. Anfall
hade också provats mot mål på lägsta höjd över vatten (20 till 500 meter) när må-
len utgjordes av A 32A, SK 16, TP 79 och HKP 1. Sådana mål kunde framgångsrikt
bekämpas under förutsättning att stridsledningen ledde till lämpligt utgångsläge.
Passage av kustlinjen beredde emellertid radarn svårigheter och skulle undvikas.
Även anfall mot mål med hög fart på högsta höjd (J 35D, Mach 1,5, II 000 meter)
provades. Start skedde från högsta beredskap med målet på sexton till tjugo mils
avstånd från basen och i de flesta fall kunde anfallen fullföljas tills skjutpunkt upp-
nåddes. Fingerade anfall mot trafikflygplan utfördes vid några tillfällen. Prov mot
mål i samband med remsfällning gav dock varierande resultat."

Radarn i J 35P, PS-oi/A, var — trots ett lägre nummer i beteckningen — en mo-
dernare och mer utvecklad radar än PS-o3/A med cirka fem gånger högre uteffekt,
vilket medförde förbättrade upptäckts- och låsavstånd. På J 35F2 var IR-spanaren,
som användes för målfangning och målföljning, integrerad med radarversionen PS-
oii/A, varigenom "blandad" följning kunde ske (IR i vinkel och radar i avstånd).
Sikte 7B var avpassat för skjutning av RB 27 och RB 28 Falcon i direktanfall, men
det medgav även skjutning av RB 24 i kurvanfall. Radarns normala upptäcktsav-
stånd mot små mål var på låg höjd tio till femton kilometer och på hög höjd femton
till tjugofem kilometer. Mot stora mål på hög höjd var upptäcktsavståndet tjugofem
till fyrtio kilometer. Enmotoriga flygplan upptäcktes med IR-spanaren i bakifrånan-
fall på tjugo kilometers avstånd. Om målet flög med tänd efterbrännkammare var
upptäcktsavståndet sextio till åttio kilometer.

Utprovningen av J 35F genomfördes tills vidare på flygplan utan IR-spanare,
vilket delvis motiverades med att krigsdivisionerna skulle komma att ha en bland-
ning av flygplan med och utan IR-spanare. Med den nya utrustningen var frami-
frånanfall möjliga, men jaktförsvarsuppdrag skulle i princip normalt läggas upp så
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att i första hand säker nedskjutning uppnåddes och endast i andra hand skulle så 
tidig nedskjutning som möjligt eftersträvas. Med erfarenhet från den teknisk-tak-
tiska utprovningen, samt från uppgifter om amerikansk taktik, kom man fram till 
att taktiken med J #$F inte skulle utnyttja möjligheten till anfall framifrån. I stället 
skulle man när radartäckning och målets art medgav detta inrikta sig på tidig start 
och bakifrånanfall.

Enligt Provisoriska taktiska anvisningar för J !"F (%&"') medgav flygplanets pre-
standa i princip anfall från valfri riktning med jaktrobot oberoende av väder- och 
siktförhållanden. För att uppnå bästa kontakt- och nedskjutningssannolikhet skulle 
ändå, i likhet med övriga flygplanstyper, bakifrånanfall eftersträvas. Vissa målkate-
gorier var dock inte möjliga eller lämpliga att bekämpa från denna anfallsriktning 
och då måste framifrånanfall tillgripas.

Beväpning
J #$F:s beväpning utgjordes av jaktrobot RB !(, RB !) och RB !', samt #* mm 
automatkanon. RB !( hade först betraktats som ett rent reservvapen för J #$F och 
därför anska+ades inte balkar som passade denna robot förrän i ett senare skede. 
RB !) Falcon var en radarrobot med semiaktiv radarmålsökare och RB !', som an-
ska+ades i avsevärt större antal än RB !), var en IR-version av samma robot. RB !' 

En fullt utrustad J 35F från F 13 
med IR-spanare monterad under 
nosen och beväpnad med Falcon-
robotar. Den rundade kabinhuven 
var ett kännetecken för F-versio-
nen. Foto: SFF.

En rote J 35F beväpnad med Fal-
conrobotar. Sammanlagt 230 flyg-
plan av denna version byggdes, 
men 100 av dem saknade den IR-
spanare som ursprungligen skulle 
ha funnits på alla J 35F. Foto: SFF.

En rote .135F beväpnad med Fal-
conrobotar. Sammanlagt 230 flyg-
plan av denna version byggdes,
men 100 av dem saknade den IR-
spanare som ursprungligen skulle
ha funnits på alla .135F. Foto: SFF.

En fullt utrustad .135F från F 13
med IR-spanare monterad under
nosen och beväpnad med Falcon-
robotar. Den rundade kabinhuven
var ett kännetecken för F-versio-
nen. Foto: SEE

att i första hand säker nedskjutning uppnåddes och endast i andra hand skulle så
tidig nedskjutning som möjligt eftersträvas. Med erfarenhet från den teknisk-tak-
tiska utprovningen, samt från uppgifter om amerikansk taktik, kom man fram till
att taktiken med J 35F inte skulle utnyttja möjligheten till anfall framifrån. I stället
skulle man när radartäckning och målets art medgav detta inrikta sig på tidig start
och bakifrånanfall.

Enligt Provisoriska taktiska anvisningar för J 35F (1968) medgav flygplanets pre-
standa i princip anfall från valfri riktning med jaktrobot oberoende av väder- och
siktförhållanden. För att uppnå bästa kontakt- och nedskjutningssannolikhet skulle
ändå, i likhet med övriga flygplanstyper, bakifrånanfall eftersträvas. Vissa målkate-
gorier var dock inte möjliga eller lämpliga att bekämpa från denna anfallsriktning
och då måste framifrånanfall tillgripas.

Beväpning
J 35F:s beväpning utgjordes av jaktrobot RB 24, RB 27 och RB 28, samt 3o mm
automatkanon. RB 24 hade först betraktats som ett rent reservvapen för J 35F och
därför anskaffades inte balkar som passade denna robot förrän i ett senare skede.
RB 27 Falcon var en radarrobot med semiaktiv radarmålsökare och RB 28, som an-
skaffades i avsevärt större antal än RB 27, var en IR-version av samma robot. RB 28
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Beväpningsalternativ, J 35F
- fyra RB 27
- fyra RB 28
- två RB 27 + två RB 28
- två RB 24 + två RB 27 eller RB 28
- två RB 28 + en RB 27 + en RB 24 (normalbeväpning vid jaktförsvar)
- tolv 13,5 cm attackraketer + två jaktraketkapslar
samt automatkanon

Preparering av robotarna RB 27/RB 28
Vid siktesberäknade anfall skedde så kallad A-preparering av RB 27/28, vilket innebar att robotarna tillfördes 
vissa glöd spänningar, 38 sekunder före trä!. Prepareringen var klar efter tio sekunder och kunde avbrytas och 
förnyas utan att roboten för stördes.

B-preparering skedde tio sekunder före skott och innebar att roboten övergick till inre kraftförsörjning samt 
för RB 28 att kylning av IR-cellen påbörjades. För RB 28 kunde B-preparering inte avbrytas, för RB 27 kunde B-
preparering avbrytas och förnyas två gånger under samma flygpass. B-preparering var klar efter fem sekunder.

C-preparering skedde när flygföraren gav avfyringsimpuls till roboten och innebar att vissa parameterin-
ställningar gjordes i roboten före avfyring. C-preparering var klar efter cirka en sekund.

saknade zonrör och krävde direktträ$ i målet för detonation. För att säkerställa ned-
skjutning hade man tidigt bestämt sig för att robotarna skulle skjutas parvis, men 
modifiering av systemet för att medge enkelskott togs snart upp till förnyad utred-
ning. RB !% och RB !& måste innan de avfyrades prepareras enligt ett komplicerat 
mönster, vilket skedde automatiskt och i vissa fall inte kunde avbrytas när proces-
sen väl initierats.

RB !' ingick i standardbeväpningsalternativet främst för att möjliggöra två IR-
anfall efter varandra. RB !' hade dessutom högre insatsberedskap än RB !%/RB !& 
och särskilt i flygplan utan IR-spanare utgjorde RB !' en fördel. Valet av beväp-
ningsalternativ måste annars anpassas med hänsyn till fiendens taktik, aktuellt väder 
och tillgången på olika ammunitionsslag. Fördelarna med standardalternativet två 
RB !&, en RB !% och en RB !' var att man fick alternativa anfallsmöjligheter mot 
radarstörande mål, att man kunde göra inflygning och anfall under mörker, särskilt 
på låg höjd, och att man kunde anfalla utan radarlåsning.'(

Hur bra var egentligen Draken?
J #( ”var ett stort steg från tidigare flygplan både beträ$ande flygprestanda och möj-
lighet till bekämpning av olika mål, främst flygplan. Draken var i de flesta avseen-
den jämbördig med andra flygplan av sin generation.” Så skriver Gunnar Lindqvist, 
chef för huvudavdelningen för flygmateriel vid Försvarets materielverk, FMV-F, 
)*&+–)*&*, som arbetade med anska$ning och utveckling av Drakensystemet.'"

Flygplansradarns känslighet för störning var periodvis ett stort problem och detta 

saknade zonrör och krävde direktträff i målet för detonation. För att säkerställa ned-
skjutning hade man tidigt bestämt sig för att robotarna skulle skjutas parvis, men
modifiering av systemet för att medge enkelskott togs snart upp till förnyad utred-
ning. RB 27 och RB 28 måste innan de avfyrades prepareras enligt ett komplicerat
mönster, vilket skedde automatiskt och i vissa fall inte kunde avbrytas när proces-
sen väl initierats.

RB 24 ingick i standardbeväpningsalternativet främst för att möjliggöra två IR-
anfall efter varandra. RB 24 hade dessutom högre insatsberedskap än RB 27/RB 28
och särskilt i flygplan utan IR-spanare utgjorde RB 24 en fördel. Valet av beväp-
ningsalternativ måste annars anpassas med hänsyn till fiendens taktik, aktuellt väder
och tillgången på olika ammunitionsslag. Fördelarna med standardalternativet två
RB 28, en RB 27 och en RB 24 var att man fick alternativa anfallsmöjligheter mot
radarstörande mål, att man kunde göra inflygning och anfall under mörker, särskilt
på låg höjd, och att man kunde anfalla utan radarlåsning.45

Hur bra var egentligen Draken?
J 35 "var ett stort steg från tidigare flygplan både beträffande flygprestanda och möj-
lighet till bekämpning av olika mål, främst flygplan. Draken var i de flesta avseen-
den jämbördig med andra flygplan av sin generation." Så skriver Gunnar Lindqvist,
chef för huvudavdelningen för flygmateriel vid Försvarets materielverk, FMV-F,
1980-1989, som arbetade med anskaffning och utveckling av Drakensystemet.46

Flygplansradarns känslighet för störning var periodvis ett stort problem och detta

Beväpningsalternativ, J 35F
- fyra RB 27
- fyra RB 28
- två RB 27 + två RB 28
- två RB 24 + två RB 27 eller RB 28
- två RB 28 + en RB 27 + en RB 24 (normalbeväpning vid jaktförsvar)
- tolv 13,5 cm attackraketer + två jaktraketkapslar
samt automatkanon

Preparering av robotarna RB 27/RB 28
Vid siktesberäknade anfall skedde så kallad A-preparering av RB 27/28, vilket innebar att robotarna tillfördes
vissa glödspänningar, 38 sekunder före träff. Prepareringen var klar eftertio sekunder och kunde avbrytas och
förnyas utan att roboten förstördes.

B-preparering skedde tio sekunderföre skott och innebar att roboten övergick till inre kraftförsörjning samt
för RB 28 att kylning av IR-cellen påbörjades. För RB 28 kunde B-preparering inte avbrytas, för RB 27 kunde B-
preparering avbrytas och förnyartvå gånger under samma flygpass. B-preparering var klar efterfem sekunder.

C-preparering skedde när flygföraren gav avfyringsimpuls till roboten och innebar att vissa parameterin-
ställningar gjordes i roboten före avfyring. C-preparering var klar efter cirka en sekund.
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försökte man med alla medel hemlighålla. Utvecklingen gjorde också att de system 
som fanns i J $% mot slutet av &'()-talet inte längre motsvarade hotbilden. Detta 
visade sig bland annat i samband med den störutbildning ute på förbanden som ge-
nomfördes i samverkan med målflygdivisionens J $!B Lansen utrustade med stör-
kapslar av typ Petrus. I början av övningarna sattes de olika störformerna in var för 
sig, men allteftersom försvårade man störningen och i slutet av utbildningen var sys-
temet i J $%F i stort sett helt utslaget. Utvärdering visade sedan att ett anfall insatt i 
sådan miljö resulterade i liten trä*sannolikhet. ”Piloterna var alldeles förtvivlade”, 
berättar Göran Hawée, telemontör, verkmästare och sedan flygplansteleingenjör, 
som efter ingående studium av och arbete med flygplanets apparatur och samtal 
med piloterna utvecklade olika förbättringar när det gällde radarns funktion.#(

Dessa förbättringar innebar att störresistensen ökade, att förmågan att genom-
föra anfall på lägre höjd förbättrades och att handhavandet blev lättare för föraren. 
RB !( och RB !+ kunde användas mer e*ektivt mot störande och undanmanövre-
rande mål och nya anfallstyper kunde införas.#+

Jerk Fehling, chef för den tekniska underrättelsetjänsten inom Flygförvaltning-
en/FMV-F &'"!–&''(, har gjort en intressant jämförelse mellan J $% Draken och de 

J 35F beväpnad med IR-jakt-
roboten RB 24 Sidewinder. Foto: SFF.

Jaktrobotarna RB 27 och RB 28 
Falcon anska!ades för J 35F.  
Foto: SFF.

_ -

* L i g e  k  -

Jaktrobotarna RB 27 och RB 28
Falcon anskaffades förJ 35F.
Foto: SFF.

J 35F beväpnad med IR-jakt-
roboten RB 24 Sidewinder. Foto: SFF.

försökte man med alla medel hemlighålla. Utvecklingen gjorde också att de system
som fanns i J 35 mot slutet av 1970-talet inte längre motsvarade hotbilden. Detta
visade sig bland annat i samband med den störutbildning ute på förbanden som ge-
nomfördes i samverkan med målflygdivisionens J 32B Lansen utrustade med stör-
kapslar av typ Petrus. I början av övningarna sattes de olika störformerna in var för
sig, men allteftersom försvårade man störningen och i slutet av utbildningen var sys-
temet i J 35F i stort sett helt utslaget. Utvärdering visade sedan att ett anfall insatt i
sådan miljö resulterade i liten träffsannolikhet. "Piloterna var alldeles förtvivlade",
berättar Göran Haw&, telemontör, verkmästare och sedan flygplansteleingenjör,
som efter ingående studium av och arbete med flygplanets apparatur och samtal
med piloterna utvecklade olika förbättringar när det gällde radarns funktion.47

Dessa förbättringar innebar att störresistensen ökade, att förmågan att genom-
föra anfall på lägre höjd förbättrades och att handhavandet blev lättare för föraren.
RB 27 och RB 28 kunde användas mer effektivt mot störande och undanmanövre-
rande mål och nya anfallstyper kunde införas.48

Jerk Fehling, chef för den tekniska underrättelsetjänsten inom Flygförvaltning-
en/FMV-F 1962-1997, har gjort en intressant jämförelse mellan J 35 Draken och de
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samtida jaktflygplanen Lockheed F-$%& Starfighter, Dassault Mirage III och Miko-
jan-Gurevitj MiG-!$. Han påpekar att jämförelser av denna typ är mycket vanskli-
ga, eftersom många olika faktorer måste vägas in. Maxfart anges ofta till exempelvis 
Mach ! eller mer, men med vapenlast och extratankar kunde få flygplan uppnå så-
dana hastigheter. Om dessutom motorns dragkraftsöverskott var litet blev maxfar-
ten teoretisk, eftersom accelerationen dit skulle kräva så mycket bränsle att den i 
praktiken aldrig kunde användas.

Många års studier av radarfilmer från incidentberedskapen visar att J '# som re-
gel hade en praktisk maxfart som var lägre än Mach $,#. Samtida sovjetiska jaktflyg-
plan uppnådde ofta Mach $,( eller mer även med yttre last. MiG-!$ hade en bättre 
utformad tvärsnittsareafördelning, men hade å andra sidan sämre utrymme för ra-
darutrustning (på grund av luftintag i nosen) och mindre utrymme för bränsle och 
elektronik.

MiG-!$ kom i operativ tjänst $)#), J '# och Mirage $)"$. F-$%& Starfighter, som 
kom i tjänst $)#(, hade mycket bra överljudsprestanda, lika bra som eller bättre än 
MiG-!$, men hade sannolikt sämre underljudsprestanda och sämre fältmässighet än 
J '#. MiG-!$ hade bättre prestanda än J '# i högfartsområdet, men sämre kapacitet 
hos beväpningssystemet. Mirage, slutligen, var det flygplan som mest liknade J '#. 
Samtliga typer var, särskilt med reducerad yttre last, bättre prestandamässigt än J '# 
i fartområdet över Mach $,#. Denna underlägsenhet minskade emellertid med ti-
den, eftersom betoningen på höghöjdsinsatser minskade allt mer och låghöjdshotet 
blev mer accentuerat. Eventuellt var J '# det bästa flygplanet i det fartområde som 
då blev aktuellt, omkring Mach $,%.&)

Hur J '# skulle ha klarat den uppgift typen ursprungligen var konstruerad för, 
anfall mot bombflygplan på hög höjd, framgår inte av nämnda jämförelse. Det för-
tjänar också att återigen påpekas att andra faktorer än de rent tekniska mycket väl 
skulle ha kunnat vara de som fällt avgörandet i en luftstrid mellan J '# och ett sov-
jetiskt flygplan, exempelvis utbildningsnivå eller olika syn på ledning och självstän-
digt agerande.

”Efter startorder sker allting med ”raketfart”. […] Tidsknappheten belyses av att 
på samma tid, som det tar för J !)F att efter startorder komma i luften, har J '#A 
nått mellan " och ( km höjd.”

J !"A/J !"B
Motor: " #!% kp RM "B (med ebk)
Maxhastighet: $ )%% km/h (på låg höjd $ $*% km/h)
Stigtid till !" """ m höjd: ! min.

J !"D/J !"F
Motor: * *(% kp RM "C (med ebk)
Maxhastighet: ! $#% km/h (Mach $,()

samtida jaktflygplanen Lockheed F-Io4 Starfighter, Dassault Mirage III och Miko-
jan-Gurevitj H a n  påpekar att jämförelser av denna typ är mycket vanskli-
ga, eftersom många olika faktorer måste vägas in. Maxfart anges ofta till exempelvis
Mach 2 eller mer, men med vapenlast och extratankar kunde få flygplan uppnå så-
dana hastigheter. Om dessutom motorns dragkraftsöverskott var litet blev maxfar-
ten teoretisk, eftersom accelerationen dit skulle kräva så mycket bränsle att den i
praktiken aldrig kunde användas.

Många års studier av radarfilmer från incidentberedskapen visar att J 35 som re-
gel hade en praktisk maxfart som var lägre än Mach 1,5. Samtida sovjetiska jaktflyg-
plan uppnådde ofta Mach 1,8 eller mer även med yttre last. MiG-21 hade en bättre
utformad tvärsnittsareafördelning, men hade å andra sidan sämre utrymme för ra-
darutrustning (på grund av luftintag i nosen) och mindre utrymme for bränsle och
elektronik.

MiG-21 kom i operativ tjänst 1959, J 35 och Mirage 1961. F-Io4 Starfighter, som
kom i tjänst 1958, hade mycket bra överljudsprestanda, lika bra som eller bättre än
MiG-24 men hade sannolikt sämre underljudsprestanda och sämre fältmässighet än
J 35. MiG-2I hade bättre prestanda än J 35 i högfartsområdet, men sämre kapacitet
hos beväpningssystemet. Mirage, slutligen, var det flygplan som mest liknade J 35.
Samtliga typer var, särskilt med reducerad yttre last, bättre prestandamässigt än J 35
i fartområdet över Mach 1,5. Denna underlägsenhet minskade emellertid med t i-
den, eftersom betoningen på höghöjdsinsatser minskade allt mer och låghöjdshotet
blev mer accentuerat. Eventuellt var J 35 det bästa flygplanet i det fartområde som
då blev aktuellt, omkring Mach 1,0.49

Hur J 35 skulle ha klarat den uppgift typen ursprungligen var konstruerad för,
anfall mot bombflygplan på hög höjd, framgår inte av nämnda jämförelse. Det för-
tjänar också att återigen påpekas att andra faktorer än de rent tekniska mycket väl
skulle ha kunnat vara de som fällt avgörandet i en luftstrid mellan J 35 och ett sov-
jetiskt flygplan, exempelvis utbildningsnivå eller olika syn på ledning och självstän-
digt agerande.

"Efter startorder sker allting med "raketfart". [...1 Tidsknappheten belyses av att
på samma tid, som det tar för J 29F att efter startorder komma i luften, har J 35A
nått mellan 6 och 8 km höjd."
J 35A/J 35B
Motor: 6 520 kp RM 6B (med ebk)
Maxhastighet: 1900 km/h (på låg höjd I 170 km/h)
Stig-tid till I° 000 m höjd: 2 min.
J 35D/J 35F
Motor: 7 780 kp RM 6C (med ebk)
Maxhastighet: 2 150 km/h (Mach 1,8)
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Flygvapnets jaktflygplan

Propellerflygplan

Typ Antal Motor Radar Beväpning Anmärkning

J 21A 298 DB 605 – 4 x 13,2 mm akan, 1 x 20 mm akan

J 22 198 STWC3 – 2 x 7,9 mm ksp, 2 x 13,2 mm akan
4 x 13,2 mm akan

J 26 168 Pm3 – 6 x 12,7 mm akan Även Pm7.

J 30 60 Merlin 25 PS-20/A 4 x 20 mm akan

Jetflygplan

J 21R 60 RM 1 – 4 x 13,2 mm akan, 1 x 20 mm akan

J 28A 70 RM 1 – 4 x 20 mm akan

J 28B 310 RM 1A – 4 x 20 mm akan

J 29A 224 RM 2 – 4 x 20 mm akan
jrak

J 29B 361 RM 2 – 4 x 20 mm akan
jrak

Många modifierade  
till J 29E, F.

J 29E (206) RM 2 – 4 x 20 mm akan
jrak

F.d. J 29B, många modifie-
rade vidare till J 29F.

J 29F (308) RM 2B – 4 x 20 mm akan
jrak, RB 24

F.d. J 29B/E

J 32B 118 RM 6A PS-42/A 4 x 30 mm akan
2 x 19 jrak, 2-4 RB 24

J 33 60 RM 2A PS-20/A 4 x 20 mm akan

J 34 120 RM 5B – 4 x 30 mm akan
2 x RB 24

J 35A 90 RM 6B PS-02/A 2 x 30 mm akan
4 RB 24

25 modifierade till Sk 35C.

J 35B1 72 RM 6B – 2 x 30 mm akan
4 RB 24

69 modifierade till J 35B.

J 35B (69) RM 6B PS-03/A 2 x 30 mm akan
2 x 19 jrak, 4 RB 24

F.d. J 35B1.

J 35D 120 RM 6C PS-03/A 2 x 30 mm akan
2 x 19 jrak, 4 RB 24

J 35F 230 RM 6C PS-011/A 1 x 30 mm akan
2 x 19 jrak, 2 RB 24, 2–4 RB 27, 
2–4 RB 28

Flygvapnets jaktflyg plan

Propellerflygplan
Typ Antal Motor Radar Beväpning Anmärkning
J 21A 298 DB605 — 4 x 13,2 mm akan, 1x 20 mm akan
122 198 STWC3 — 2x 7,9 mmksp, 2 x 13,2 mmakan

4x 13,2 mm akan
126 168 Pm3 — 6 x 12,7 mm akan Även Pm7.
130 60 Merlin 25 PS-20/A 4x20mmakan
Jetflygplan
121R 60 RM1 — 4 x 13,2 mm akan, 1x 20 mm akan
128A 70 RM1 — 4x 20mm akan
128B 310 RM 1A — 4 x 20 mm akan
129A 224 RM 2 — 4x 20 mm akan

jrak
1296 361 RM 2 — 4 x 20 mm akan

jrak
Många modifierade
till 129E, F.

129E (206) RM 2 — 4 x20 mm akan
jrak

F.d. .1 29B, många modifie-
rade vidare till 129F.

1 29F (308) RM 2B — 4 x 20 mm akan
jrak, RB 24

F.d. J 29B/E

1326 118 RM 6A PS-42/A 4 x 30 mm akan
2 x 19 jrak, 2-4 RB 24

133 60 RM 2A PS-20/A 4 x 20 mm akan
134 120 RM 5B — 4 x 30 mm akan

2 x RB 24
135A 90 RM 6B P5-02/A 2 x 30 mm akan

4 RB 24
25 modifierade till Sk 35C.

13561 72 RM 6B — 2 x 30 mm akan
4 RB 24

69 modifierade tilll 35B.

135B (69) RM 6B P5-03/A 2 x 30 mm akan
2 x 19 jrak, 4 RB 24

Ed..] 3561.

1 35D 120 RM 6C P5-03/A 2 x 30 mm akan
2 x19 jrak,4 RB 24

135F 230 RM 6C PS-011/A 1 x30 mm akan
2 x19 jrak, 2 RB 24, 2-4 RB 27,
2-4 RB 28
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Jaktrobotar
De försök som gjordes för att utveckla en inhemsk svensk jaktrobot blev resul-
tatlösa. Redan $%&' hade påbörjats ett utvecklingsarbete som skulle leda fram till 
jaktroboten RB (!$. Prov med roboten genomfördes, varvid den avfyrades från en 
vertikal uppskjutningsramp på marken och i slutet av år $%)* hade tillverkats eller 
beställts sammanlagt trettio RB (!$, vilka sedan användes för fortsatta försök un-
der $%)*-talet.

Radarjaktroboten RB (&* och IR-jaktroboten RB (&$ var båda ursprungligen av-
sedda för J ()D och JA (# Viggen och en preliminär projektspecifikation beställdes 
från SAAB i november $%)#. Man räknade i slutet av $%)*-talet med att beställa fem-
hundra robotar per flottilj och utvecklingen skulle ske under SAAB:s ledning och 
i samarbete mellan Philips, Bofors och KFF. Efter beslut i slutet av $%)% att ska+a 
Falcon annullerades beställningen på RB (&*/(&$ i november $%"*.)*

Den mängd ammunition som fanns tillgänglig på en jaktbas varierade, men en 
uppgift från $%"( kan tas som ett exempel. Då skulle på varje bas finnas tio till tjugo 
divisionsföretag (divisionsföretag = åtta flygplanslaster) med både !* och (* mm 
automatkanonammunition, fyra divisionsföretag med #,) cm jaktraketer och sex di-
visionsföretag med jaktrobotar RB !&.)$

RB !" Sidewinder
Sidewinder började utvecklas för US Navy $%&" och skulle med tiden bli den mest 
använda jaktroboten i västvärlden. En prototyp sköts för första gången $%)( och ro-
boten kom i tjänst $%)". Dess IR-målsökare sökte sig mot målets varma motordelar 
och fungerade bra mot mörk bakgrund, men inte mot solen. En ljus molnöversida 
och solglitter på en vattenyta ställde också till problem. Generellt sett kunde robo-
ten användas om siktförhållandena medgav ögonkontakt med målet. Det maximala 
skjutavståndet var två och en halv till fyra kilometer beroende på höjd och hastighet, 
och maximal målvinkel var !) grader. Styrd flygtid var !$ sekunder.

RB !& (först betecknad RB (!&) medgav enklare anfallstaktik än automatkanoner 
och avfyrning kunde ske utanför räckvidden för målets defensiva beväpning. En-
ligt amerikanska uppgifter var nedskjutningssannolikheten #) procent, och om två 
robotar avfyrades samtidigt %& procent. Tre olika anfallstyper provades ut: T-anfall 
(anflygning från sidan, helst nittio graders vinkel mot målets kurs), hissanfall (an-
flygning ettusen till tretusen meter under målet och upptagning, ”hissning”, upp 
till målet) och topprollanfall (från ett läge tretusen meter under målet). Roboten var 
av enkel och tålig konstruktion, vilket gjorde den funktionssäker och fältmässig och 
den kunde förvaras demonterad i samma förråd som övrig ammunition vid basen. 
Hopmontering klarades av tre man på ett par minuter. Hängningen var enkel och 
klarades på mindre än trettio sekunder.)!

Sidewinder hade valts efter jämförande utvärderingar med bland annat brittiska 
Firestreak och den franska roboten )$*(. En delegation från flygförvaltningen och 

Jaktrobotar
De försök som gjordes för att utveckla en inhemsk svensk jaktrobot blev resul-
tatlösa. Redan 1948 hade påbörjats ett utvecklingsarbete som skulle leda fram till
jaktroboten RB 321. Prov med roboten genomfördes, varvid den avfyrades från en
vertikal uppskjutningsramp på marken och i slutet av år 1950 hade tillverkats eller
beställts sammanlagt trettio RB 321, vilka sedan användes för fortsatta försök un-
der i950-talet.

Radarjaktroboten RB 34o och IR-jaktroboten RB 341 var båda ursprungligen av-
sedda för J 35D och JA 37 Viggen och en preliminär projektspecifikation beställdes
från SAAB i november 1957. Man räknade i slutet av 195o-talet med att beställa fem-
hundra robotar per flottilj och utvecklingen skulle ske under SAAB:s ledning och
i samarbete mellan Philips, Bofors och KFF. Efter beslut i slutet av 1959 att skaffa
Falcon annullerades beställningen på RB 340/341 i november 1960.5°

Den mängd ammunition som fanns tillgänglig på en jaktbas varierade, men en
uppgift från 1963 kan tas som ett exempel. Då skulle på varje bas finnas tio till tjugo
divisionsföretag (divisionsföretag = åtta flygplanslaster) med både 20 och 3o mm
automatkanonammunition, fyra divisionsföretag med 7,5 cm jaktraketer och sex di-
visionsföretag med jaktrobotar RB 24."

RB 24 Sidewinder
Sidewinder började utvecklas för US Navy 1946 och skulle med tiden bli den mest
använda jaktroboten i västvärlden. En prototyp sköts för första gången 1953 och ro-
boten kom i tjänst 1956. Dess IR-målsökare sökte sig mot målets varma motordelar
och fungerade bra mot mörk bakgrund, men inte mot solen. En ljus molnöversida
och solglitter på en vattenyta ställde också till problem. Generellt sett kunde robo-
ten användas om siktförhållandena medgav ögonkontakt med målet. Det maximala
skjutavståndet var två och en halv till fyra kilometer beroende på höjd och hastighet,
och maximal målvinkel var 25 grader. Styrd flygtid var 21 sekunder.

RB 24 (först betecknad RB 324) medgav enklare anfallstaktik än automatkanoner
och avfyrning kunde ske utanför räckvidden för målets defensiva beväpning. En-
ligt amerikanska uppgifter var nedskjutningssannolikheten 75 procent, och om två
robotar avfyrades samtidigt 94 procent. Tre olika anfallstyper provades ut: T-anfall
(anflygning från sidan, helst nittio graders vinkel mot målets kurs), hissanfall (an-
flygning ettusen till tretusen meter under målet och upptagning, "hissning", upp
till målet) och topprollanfall (från ett läge tretusen meter under målet). Roboten var
av enkel och tålig konstruktion, vilket gjorde den funktionssäker och fältmässig och
den kunde förvaras demonterad i samma förråd som övrig ammunition vid basen.
Hopmontering klarades av tre man på ett par minuter. Hängningen var enkel och
klarades på mindre än trettio sekunder.51

Sidewinder hade valts efter jämförande utvärderingar med bland annat brittiska
Firestreak och den franska roboten 5103. En delegation från flygförvaltningen och
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SAAB besökte hösten $%&# USA för närmare studier av Sidewinder och beslut fat-
tades sedan om att utrusta J '!B, J '(, J '&A och J '&B med denna robot.&' Det för-
sta kontraktet gällde tvåtusen Sidewinder $A och undertecknades den $) februari 
$%&%. Planer fanns redan då på att ska*a ytterligare ettusen robotar, men tills vidare 
rådde brist på lämpliga förråd vid baserna. Den första leveransen genomfördes med 
flyg från USA i slutet av mars $%&% och de robotar som då togs emot var avsedda för 
utprovning i flygplan av typerna J '!B, J '( och J '&A. I september $%&% skedde le-
verans av ytterligare provmateriel och serieleveranserna började på sommaren $%"+. 
Fler robotar beställdes senare för leverans $%"! och $%"'.&(

Skjutprov genomfördes med gott resultat $%&% med J '!B och J '( och prov på-
börjades vid årsskiftet med J '&A. J '!B och J '( utrustades sedan för att kunna bära 
RB !( och i december $%"+ var omkring sjuttio J '( klara. Leveranserna av färdig-
utrustade J '!B började i februari $%"$ och J '&A modifierades senare. J '&B skulle 
ha installation redan vid leverans.&&

Sommaren $%"" hade totalt '$ RB !( skjutits mot målraket på &++ till $( +++ 
meters höjd (sjuttio procent trä*ar), åtta mot målrobot (etthundra procent trä*ar) 
och sju mot fallskärmsmål på $& +++ till $" +++ meters höjd (ingen trä*). Robo-

IR-roboten RB 24 Sidewinder på 
J 34 Hawker Hunter. Foto: SFF.

En svensk delegation besökte hös-
ten 1958 USA för närmare studier 
av jaktroboten Sidewinder och 
beslut fattades sedan att utrusta 
J 32B, J 34, J 35A och J 35B med 
denna robot. Foto: SFF.

En svensk delegation besökte hös-
ten 1958 USA för närmare studier
av jaktroboten Sidewinder och
beslut fattades sedan att utrusta
1326,134,135A och135B med
denna robot. Foto: SEE

SAAB besökte hösten 1958 USA för närmare studier av Sidewinder och beslut fat-
tades sedan om att utrusta J 32B, J 34, J 35A och J 35B med denna robot." Det för-
sta kontraktet gällde tvåtusen Sidewinder iA och undertecknades den 17 februari
1959. Planer fanns redan då på att skaffa ytterligare ettusen robotar, men tills vidare
rådde brist på lämpliga förråd vid baserna. Den första leveransen genomfördes med
flyg från USA i slutet av mars 1959 och de robotar som då togs emot var avsedda för
utprovning i flygplan av typerna J 32B, J 34 och J 35A. I september 1959 skedde le-
verans av ytterligare provmateriel och serieleveranserna började på sommaren 1960.
Fler robotar beställdes senare för leverans 1962 och 1963.54

Skjutprov genomfördes med gott resultat 1959 med J 32B och J 34 och prov på-
börjades vid årsskiftet med J 35A. J 32B och J 34 utrustades sedan för att kunna bära
RB 24 och i december 1960 var omkring sjuttio J 34 klara. Leveranserna av färdig-
utrustade J 32B började i februari 1961 och J 35A modifierades senare. J 35B skulle
ha installation redan vid leverans."

Sommaren 1966 hade totalt 31 RB 24 skjutits mot målraket på 5oo till 14 000
meters höjd (sjuttio procent träffar), åtta mot målrobot (etthundra procent träffar)
och sju mot fallskärmsmål på 15 000 till 16 000 meters höjd (ingen träff). Robo-

IR-roboten RB 24 Sidewinder på
J 34 Hawker Hunter. Foto: SFE
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tens operativa svagheter var att den hade litet skjutområde på låg höjd och att den 
saknade verkan på hög höjd, vilket bekräftades av skjutförsöken. I övrigt var den 
fältmässig (#$ procents funktionssannolikhet) och lätt att handha för både mark-
personal och flygförare.%"

RB !"/RB !# Falcon
När USA &#%' släppte ett antal robottyper fria för försäljning till Sverige fick svenska 
representanter tillgång till, som man skrev, USA:s ”bästa jaktrobotprojekt”: Hughes 
Falcon. Roboten kunde fås i två olika varianter – en med radarmålsökare och en 
med IR-målsökare. De var anpassade för direktanfall, vilket var ett krav när det gäll-
de J $%, och roboten förväntades ha mycket hög nedskjutningssannolikhet. Hughes 
HM-%% Falcon med semiaktiv radarmålsökare kallades i Sverige RB !( och HM-%' 
Falcon med IR-målsökare kallades RB !' (först RB $!( respektive RB $!'). Robo-
tarna skulle licenstillverkas i Sverige.

Det slutliga kontraktet angående licenstillverkning av Falcon undertecknades 
den !( februari &#"& och ett avtal rörande utbyte av bland annat tekniska informa-
tioner om materiel undertecknades mellan Department of Defence och Flygma-
terielförvaltningen den ( augusti samma år. Då hade skjutprov för svensk räkning 
redan påbörjats vid Holloman Air Force Base i New Mexico. SAAB hade fått den 
första beställningen i mars &#") och enligt planerna skulle ! &)) exemplar av RB !( 
och lika många av RB !', samt &!) stycken övningsrobot RB !(, tillverkas under 
åren &#"*–&#(). Det första exemplaret av RB !' levererades från SAAB i december 
&#"! och den första RB !( följde i juli &#"$.%(

RB !( utvecklades ur den amerikanska Falconversionen GAR-&&, som ursprung-
ligen bar kärnstridsspets. RB !( motsvarade den amerikanska GAR-!, men med IR-
målsökare från den senare varianten GAR-*, vilket utgjorde en billigare lösning än 
att köpa GAR-* som den var. Båda de svenska varianterna anska+ades senare också 
av US Air Force med beteckningarna AIM-!"B respektive AIM-*C. Tillverkningen 

Jaktroboten Hughes Falcon fanns i 
två olika varianter, en med radar-
målsökare (RB 27) och en med IR-
målsökare (RB 28). På bilden syns 
två RB 27. Foto: Krigsarkivet.

tens operativa svagheter var att den hade litet skjutområde på låg höjd och att den
saknade verkan på hög höjd, vilket bekräftades av skjutförsöken. I övrigt var den
fältmässig (93 procents funktionssannolikhet) och lätt att handha för både mark-
personal och flygförare.°

RB 27/RB 28 Falcon
När USA 1958 släppte ett antal robottyper fria för försäljning till Sverige fick svenska
representanter tillgång till, som man skrev, USA:s "bästa jaktrobotprojekt": Hughes
Falcon. Roboten kunde fås i två olika varianter — en med radarmålsökare och en
med IR-målsökare. De var anpassade för direktanfall, vilket var ett krav när det gäll-
de J 35, och roboten förväntades ha mycket hög nedskjutningssannolikhet. Hughes
HM-55 Falcon med semiaktiv radarmålsökare kallades i Sverige RB 27 och HM-58
Falcon med IR-målsökare kallades RB 28 (först RB 327 respektive RB 328). Robo-
tarna skulle licenstillverkas i Sverige.

Det slutliga kontraktet angående licenstillverkning av Falcon undertecknades
den 27 februari 1961 och ett avtal rörande utbyte av bland annat tekniska informa-
tioner om materiel undertecknades mellan Department of Defence och Flygma-
terielförvaltningen den 7 augusti samma år. Då hade skjutprov för svensk räkning
redan påbörjats vid Holloman Air Force Base i New Mexico. SAAB hade fått den
första beställningen i mars 1960 och enligt planerna skulle 2100 exemplar av RB 27
och lika många av RB 28, samt 120 stycken övningsrobot RB 27, tillverkas under
åren 1964-1970. Det första exemplaret av RB 28 levererades från SAAB i december
1962 och den första RB 27 följde i juli 1963.57

RB 27 utvecklades ur den amerikanska Falconversionen GAR-II, som ursprung-
ligen bar kärnstridsspets. RB 27 motsvarade den amerikanska GAR-2, men med IR-
målsökare från den senare varianten GAR-4, vilket utgjorde en billigare lösning än
att köpa GAR-4 som den var. Båda de svenska varianterna anskaffades senare också
av US Air Force med beteckningarna AIM-26B respektive AIM-4C. Tillverkningen

Jaktroboten Hughes Falcon fanns i
två olika varianter, en med radar-
målsökare (RB 27) och en med IR-
målsökare (RB 28). På bilden syns
två RB 27. Foto: Krigsarkivet
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av de svenska robotarna var uppdelad på SAAB, LM Ericsson, Bofors och Bofors 
Electronics, med SAAB som huvudleverantör.$%

I utredningen ÖB &! angavs att ett ökat antal RB !% skulle komma att behövas 
för att utöka jaktförsvarets uthållighet på låg höjd, men som alltid blev anska'ning-
en avhängig den ekonomiska ram som kom att tilldelas. Detta innebar att anska'-
ningsplanerna ()&$ kom att innehålla endast ( *$# RB !" och ( &$# RB !% och i maj 
()&& beslutade CFV att antalet RB !" skulle minskas till niohundra, medan antalet 
RB !% utökades till ! (##.$)

Nio RB !" sköts i USA och !$ i Sverige under perioden ()&*–()&$ och samtli-
ga var bedömda som trä'ar. Dessa resultat var dock i hög grad beroende av goda 
anfallsförhållanden, exempelvis lämplig flyghöjd. Roboten modifierades ()&& för 
skjutning på ned till $## meters höjd och lägsta användningsområde var därefter 
$## meter över land och vatten – dock lägst ( ### meter i framifrånsektorn, efter-
som målsökaren stördes av markekon.

Ett annat problem var störkänsligheten. Tillverkaren angav femtio procents risk 
för misslyckade anfall vid remsstörning, men flygprov visade att roboten inte fung-
erar alls när den utsattes för sådan störning! ”I praktiken nödgas man nog konstatera 
att roboten helt oskadliggörs om målet fäller remsor”, rapporterade flygstaben till 
ÖB i augusti ()&&. Dessutom fanns frågetecken när det gällde zonrörets och mål-
sökarens funktion på låg höjd, och funktionen mot sammanhållna förband med 
flera mål.

Av RB !% hade sex stycken skjutits i USA under enkla anfallsförhållanden (varav 
en miss) och sedan tjugo i Sverige (tre miss). Modifieringar var gjorda med förbätt-
rade trä'resultat som följd. I bakifrånanfall hade roboten hög trä'sannolikhet, men 
i framifrånsektorn var trä'sannolikheten liten.&#

Detta var alltså läget ()&& och sannolikt kom RB !" och RB !% att vidareutveck-
las i fråga om funktion och störfasthet. Detta framgår dock inte av här undersökt 
material.&(

( Se vidare Törnell och Kling, Kalla krigets luftförsvar. Flygstridslednings- och luftbevakningsradar i Sverige, samt 
uppsatser om radarmateriel publicerade på Försvarets Telehistoriska Samlingars webbplats (www.fht.nu).

! Andersson, Lennart, Svenskt militärflyg. Propellerepoken. Stockholm ())!, sid. !!$–!!&; se även FFVS J !! (Flyg-
historisk revy nr *$). Numera anses gränsen mellan kulspruta och automatkanon gå vid !# mm, men inom flyg-
vapnet kallades även vapen med klenare kaliber för automatkanoner (akan), exempelvis akan m/*) med kaliber 
(*,! mm. Vidare fick (!," mm ksp tillverkad av Breda-SAFAT beteckningen akan m/+# och (!," mm Colt 
Browning kallades i flygvapnet akan m/+$.

* Andersson (())!), sid. !!+; se även SAAB !" (Flyghistorisk revy nr !)).
+ Andersson (())!), sid. !!&; se även Hellström, Leif, J !# Mustang – ett jaktplan och en era i Sverige.
$ Se Widfeldt, Bo och Hall, Åke, Vampire – reaepoken. Nässjö ())%.
& Se Forslund, Mikael, J $% de Havilland Mosquito NF Mk XIX. Stockholm ())".
" Jfr Wennerholm, sid. (+$–(+", (&!.
% Se Berns, Lennart, Flygande Tunnan – en antologi. De beställningar som gjordes gällde *! + %% + (#+ stycken 

J !)A, samt (%# + (%( stycken J !)B.

av de svenska robotarna var uppdelad på SAAB, LM Ericsson, Bofors och Bofors
Electronics, med SAAB som huvudleverantör.°

I utredningen ÖB 62 angavs att ett ökat antal RB 28 skulle komma att behövas
för att utöka jaktförsvarets uthållighet på låg höjd, men som alltid blev anskaffning-
en avhängig den ekonomiska ram som kom att tilldelas. Detta innebar att anskaff-
ningsplanerna 1965 kom att innehålla endast 13So RB 27 och 165o RB 28 och i maj
1966 beslutade CFV att antalet RB 27 skulle minskas till niohundra, medan antalet
RB 28 utökades till 2 ioo.59

Nio RB 27 sköts i USA och 25 i Sverige under perioden 1963-1965 och samtli-
ga var bedömda som träffar. Dessa resultat var dock i hög grad beroende av goda
anfallsförhållanden, exempelvis lämplig flyghöjd. Roboten modifierades 1966 för
skjutning på ned till 500 meters höjd och lägsta användningsområde var därefter
500 meter över land och vatten — dock lägst 1000 meter i framifrånsektorn, efter-
som målsökaren stördes av markekon.

Ett annat problem var störkänsligheten. Tillverkaren angav femtio procents risk
för misslyckade anfall vid remsstörning, men flygprov visade att roboten inte fung-
erar alls när den utsattes för sådan störning! "I praktiken nödgas man nog konstatera
att roboten helt oskadliggörs om målet Filler remsor", rapporterade flygstaben till
ÖB i augusti 1966. Dessutom fanns frågetecken när det gällde zonrörets och mål-
sökarens funktion på låg höjd, och funktionen mot sammanhållna förband med
flera mål.

Av RB 28 hade sex stycken skjutits i USA under enkla anfallsförhållanden (varav
en miss) och sedan tjugo i Sverige (tre miss). Modifieringar var gjorda med Förbätt-
rade träffresultat som följd. I bakifrånanfall hade roboten hög träffsannolikhet, men
i framifrånsektorn var träffsannolikheten liten."

Detta var alltså läget 1966 och sannolikt kom RB 27 och RB 28 att vidareutveck-
las i fråga om funktion och störfasthet. Detta framgår dock inte av här undersökt
material.6'

Se vidare Törnell och Kling, Kalla krigets luftförsvar. Flygstridslednings- och luftbevakningsradar i Sverige, samt
uppsatser om radarmateriel publicerade på Försvarets Telehistoriska Samlingars webbplats (www.fht.nu).

z Andersson, Lennart, Svenskt militärflyg. Propellerepoken. Stockholm 1992, sid. 225-226; se även FFVS J 22 (Flyg-
historisk revy nr 35). Numera anses gränsen mellan kulspruta och automatkanon gå vid zo mm, men inom flyg-
vapnet kallades även vapen med klenare kaliber för automatkanoner (akan), exempelvis akan m/39 med kaliber
13,2 mm. Vidare fick 12,7 mm ksp tillverkad av Breda-SAFAT beteckningen akan m/40 och 12,7 mm Colt
Browning kallades i flygvapnet akan m145.

3 Andersson (1992), sid. 224; se även SAAB 21 (Flyghistorisk revy nr 29).
4 Andersson (1992), sid. 226; se även Hellström, Leif, J 26 Mustang— ett jaktplan och en era i Sverige.
5 Se Widfeldt, Bo och Hall, Åke, Vampire — reaepoken. Nässjö 1998.
6 Se Forslund, Mikael, J3o de Havilland Mosquito NF Mk XIX.  Stockholm 1997.
7 Jfr Wennerholm, sid. 145-147, 162.
8 Se Berns, Lennart, Flygande Tunnan — en antologi. De beställningar som gjordes gällde 32 + 88 + 104 stycken

J 29A, samt 180 + Ms stycken J 29B.
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$ Underrättelser från flygledningen, #$%", nr &, sid. #&!–#&'.
#( Pettersson, sid. %).
## Teknisk-taktisk jämförelse mellan J !$A och MiG-#" och Teknisk-taktisk jämförelse mellan J !$F och MiG-#". 

FS/U till CU/FS, etc., #%.#.%). FS(H), Centralexp., B I, vol. '".
#! Erfarenheter utbildningshalvåret sommaren -&!, främst eskaderövningen E !/&!. CE ! till CFV, #).#!.&!. 

Fst(H), Operationsavd., F I, vol. !–'; Fördelning på flj av fpl J !$F med jaktrobotinstallation. FS/Op till CKFF, 
#!.!.&*. FS(H), Centralexp., F I, vol. '!.

#' CE * OpO. Kapitlet Grunder för krigsplanläggningen. CE *, !(.##.&!. E *(H), B, vol *; !$F med jrb. CE * till 
CF *, CF !#, #'.#!.&'. E *(H), B, vol. ).]

#* Erfarenheter från E * Ö/&'. CE * till ÖB, etc, !$.%.&'. E *(H), B, vol. ".]
#% Wennerholm, sid. #!*.
#& J '' tjänstbarhet i luftstrid under mörker. CF # till CFV, '.#!.%*. FS(H), Centralexp., E I, vol. "&; samt Hur kan 

införande av sikte, som arbetar efter infraröd princip, utöka nattjaktfpl taktiska användbarhet? S.O. Olson, 
*.!.%*. AK #$%'–%*, Flygkrigshögskolan (I privat ägo, lån från Sven-Olof Olson). Se i övrigt Forslund, Mikael, 
J !! de Havilland Venom NF "#.

#" Se Widfeldt, Bo och Hall, Åke, Hawker Hunter i Sverige. Nässjö !((#.
#) FF månadsorientering. KFF till CFF, etc., #!.#.&#. KFF(H), Centralexp., F I, vol. '%%.
#$ PM ang CE ' förslag om viss omfördelning av fpl '*, SCFF till CE ', '#.#.%&. E '(H), F, vol. #".
!( J '*-läget. CE ' till CFV, !*.'.&(. E '(H), F I, vol. %!.
!# Rapport från FBS flygstyrkechefskurs (jakt) … CFBS till CFV, !).*.&(. FS(H), Centralexp., E I, vol. $".
!! Pettersson, sid. &(.
!' Se Stridsberg, Sven, Lansen; Bemyndigandeplan för anska+ning av flygmateriel. KFF/M till Konungen, ##.).%&. 

FF(H), Centralexp., F I, vol. *#; samt Betalningsprognos för tiden #$%$/&(–#$&&/&". SAAB till KFF, !".*.%$. 
FF(H), Centralexp., F I, vol. !(*.

!* Ombeväpning till J '!B. FS/U till CE #, etc., ##.&.%). FS(H), Centralexp., B I, vol. '$; Betalningsprognos 
för tiden #$%$/&(–#$&&/&". SAAB till KFF, !".*.%$. FF(H), Centralexp., F I, vol. !(*; FF månadsoriente-
ring. KFF till CFF, etc., #(.'.&# och ##.#!.&#. KFF(H), Centralexp., F I, vol. '%%; samt KFF månadsorientering. 
KFF till CFF, etc., '#.#(.&!. FS(H), Centralexp., E I, vol. ##$.

!% Rapport efter taktikkurs J '!… F #! till CFV, etc., !*.%.&#. FS(H), Centralexp., E I, vol. #(%.
!& Pettersson, sid. %$.
!" Se Widfeldt, Bo, Draken. En historisk återblick på projektering, utveckling, tillverkning och tjänsten inom de 

svenska, finska, danska och österrikiska flygvapnen, samt Draken "$ år (Flyghistorisk revy).
!) FF månadsorientering. KFF till CFF, etc., #!.#.&#. KFF(H), Centralexp., F I, vol. '%%; Orientering. CE #, !).!.&#. 

Björn Bjuggrens arkiv, vol. $.
!$ Faktureringsprognos för tiden #$&#/&!–#$&)/&$. SAAB till KFF, *.*.&#. KFF(H), Centralexp., F I, vol. '%).
'( Militärledningssammanträde '#/) #$&!. Fst/Sekt IV till CAst, etc., !$.).&!. FS(H), Centralexp., B I, vol. %$.
'# Månadsorientering. KFF till CFV, etc., ##.'.%$. FF(H), Centralexp., F I, vol. !(#.
'! FF månadsorientering. KFF till CFF, etc., ##.*.&#, #(.##.&#, ##.#!.&#, #*.$.&# och &.".&&. KFF(H), Centralexp., 

F I, vol. '%%; FF månadsredovisning januari #$&%. KFF till CFV, *.!.&%. FS(H), Centralexp., F I, vol. *$.
'' Förslag till ändring av fpl '% beväpningsalternativ. CE ' till CFV, '#.'.&!. FS(H), Centralexp., E I, vol. ##!.
'* Operativa krav på '%B# beväpning. FS till SCFF, !(.&.&!; Ombyggnad av fpl '%B# till '%B. CFS till SCFF, etc., 

!(.&.&!. E '(H), F I, vol. $(.
'% Förslag till ändring av fpl '% beväpningsalternativ. CE ' till CFV, '#.'.&!. FS(H), Centralexp., E I, vol. ##!.
'& '( mm akan m/%%. Sammanträdesprotokoll. KFF till CFS, #!.'.&'; Fpl J '!B och J '% beväpning med '( mm 

akan. FS/Plan till SCFF, %.*.&'. FS(H), Centralexp., F I, vol. #*.
'" FF månadsorientering. KFF till CFF, etc., #!.#(.&#, ##.#!.&" och !.##.&". KFF(H), Centralexp., F I, vol. '%%; samt 

FF månadsorientering. KFF till CFV, etc., ##.##.&%. FF(H), Centralexp., F I, vol. ")).
') Några synpunkter på utnyttjande av J '%A. KFF, FC, till CE ', etc., #.!.&#. E '(H), F I, vol. &'; PM ang taktiska 

erfarenheter J '%A… F #'/CFBS till CFV, &.*.&#. FS(H), Centralexp., E I, vol. #(%; samt J '%A beväpningssystem 
(rb '!* och akan). FBS till CE ', etc., #$.##.&!. FS(H), Centralexp., F I, vol. !).

'$ Förbandschefsmöte #!.!–#*.!.&*: Fpl '%. FS/O till CFV, etc., #(.!.&*. FS(H), Organisationsavd., B, vol. "; 
Pettersson, sid. &#.

*( Operativa grunder för den fortsatta utprovningen av J '%D... FS/Op till CE ', etc., !.!.&'. FS(H), Centralexp., 
F I, vol. #(; Förbandschefsmöte #!.!–#*.!.&*: Fpl '%. FS/O till CFV, etc., #(.!.&*. FS(H), Organisationsavd., B, 
vol. ".

*# Rapport över låghöjdsprov med J '%D. CE ' till CFV, etc., ).#!.&*. FS(H), Centralexp., F I, vol. !).

9 Underrättelser från flygledningen, 1957, nr 6, sid. 162-163.
10 Pettersson, sid. 58.
II  Teknisk-taktisk jämförelse mellan J 29A och MiG-17 och Teknisk-taktisk jämförelse mellan J 29F och MiG-17.

FS/U till CU/FS, etc., 15.1.58. FS(H), Centralexp., B I, vol. 37.
12 Erfarenheter utbildningshalvåret sommaren -6z, främst eskaderövningen E 2/62. CE 2 till CFV, 18.12.62.

Fst(H), Operationsavd., F I, vol. 2-3; Fördelning på flj av fpl J 29F med jaktrobotinstallation. FS/Op till CKFF,
12.2.64. FS(H), Centralexp., F I, vol. 32.

13 C E  4 ORO. Kapitlet Grunder for krigsplanläggningen. CE 4, 20.11.62. E 4(H), B, vol 4; 29F med jrb. CE 4 till
CF 4, CF 21, 13.12.63. E 4(H), B, vol. 8.]

14 Erfarenheter från E 4 Ö/63. CE 4 til l ÖB, etc, 29.5.63. E 4(H), B, vol. 7.]
15 Wennerholm, sid. 124.
16 J 33 tjänstbarhet i luftstrid under mörker. CF 1 till CFV, 3.12.54. FS(H), Centralexp., E I, vol. 76; samt Hur kan

införande av sikte, som arbetar efter infraröd princip, utöka nattjaktfpl taktiska användbarhet? S.O. Olson,
4.2.54• AK 1953-54, Flygkrigshögskolan (I privat ägo, lån från Sven-Olof Olson). Se i övrigt Forslund, Mikael,
J33 de Havilland Venom NF 5.r.

17 Se Widfeldt, Bo och Hall, Åke, Hawker Hunter i Sverige. Nässjö 2001.
18 FF månadsorientering. KFF till CFF, etc., 12.1.61. KFF(H), Centralexp., F I, vol. 355.
19 P M  ang CE 3 förslag om viss omfördelning av fpl 34, SCFF til l  CE 3, 31.1.56. E 3(H), F, vol. 17.
20 J 34-läget. CE 3 till CFV, 24.3.60. E 3(H), F I, vol. 52.
21 Rapport från FBS flygstyrkechefskurs (jakt) C F B S  ti l l  CFV, 28.4.60. FS(H), Centralexp., E I, vol. 97.
22 Pettersson, sid. 6o.
23 Se Stridsberg, Sven, Lansen; Bemyndigandeplan för anskaffning av flygmateriel. KFF/M till Konungen, 11.8.56.

FF(H), Centralexp., F I, vol. 41; samt Betalningsprognos för tiden 1959/60-1966/67. SAAB ti l l  KFF, 27.4.59.
FF(H), Centralexp., F I, vol. 204.

24 Ombeväpning till J 32B. FS/U till CE 1, etc., 11.6.58. FS(H), Centralexp., B I, vol. 39; Betalningsprognos
för tiden 1959/60-1966/67. SAAB ti l l  KFF, 27.4.59. FF(H), Centralexp., F I, VOL 204; FF månadsoriente-
ring. KFF till CFF, etc., 10.3.61 och 11.12.61. KFF(H), Centralexp., F I, vol. 355; samt KFF månadsorientering.
KFF till CFF, etc., 31.10.62. FS(H), Centralexp., E I, vol. 119.

25 Rapport efter taktikkurs J 32... F 12 till CFV, etc., 24.5.61. FS(H), Centralexp., E I, vol. 105.
26 Pettersson, sid. 59.
27 Se Widfeldt, Bo, Draken. En historisk återblick på projektering, utveckling tillverkning och tjänsten inom de

svenska, finska, danska och österrikiska flygvapnen, samt Draken 5o år (Flyghistorisk revy).
28 FF månadsorientering. KFF ti l l  CFF, etc., 12.1.61. KFF(H), Centralexp., F I, vol. 355; Orientering. CE 1, 28.2.61.

Björn Bjuggrens arkiv, vol. 9.
29 Faktureringsprognos för tiden 1961/62-1968/69. SAAB ti l l  KFF, 4.4.61. KFF(H), Centralexp., F I, vol. 358.
3o Militärledningssammanträde 31/8 1962. Fst/Sekt W  till CAst, etc., 29.8.62. FS(H), Centralexp., B I, vol. 59.
31 Månadsorientering. KFF till CFV, etc., 11.3.59. FF(H), Centralexp., F I, vol. 201.
32 FF månadsorientering. KFF ti l l  CFF, etc., 11.4.61, 10.11.61, 11.12.61, 14.9.61 och 6.7.66. KFF(H), Centralexp.,

F I, vol. 355; FF månadsredovisning januari 1965. KFF ti l l  CFV, 4.2.65. FS(H), Centralexp., F I, vol. 49.
33 Förslag till ändring av fpl 35 beväpningsalternativ. CE 3 till CFV, 31.3.62. FS(H), Centralexp., E I, vol. 112.
34 Operativa krav på 35131 beväpning. FS til l SCFF, 20.6.62; Ombyggnad av fpl 35131 till 35B. CFS t i l l  SCFF, etc.,

20.6.62. E 3(H), F I, vol. 90.
35 Förslag till ändring av fpl 35 beväpningsalternativ. CE 3 till CFV, 31.3.62. FS(H), Centralexp., E I, vol. 112.
36 30 mm akan m/55. Sammanträdesprotokoll. KFF ti l l  CFS, 12.3.63; Fpl J 32B och J 35 beväpning med 3o mm

akan. FS/Plan till SCFF, 5.4.63. FS(H), Centralexp., F I, vol. 14.
37 FF månadsorientering. KFF ti l l  CFF, etc., 12.10.61, 11.12.67 och 2.11.67. KFF(H), Centralen., F I, vol. 355; samt

FF månadsorientering. KFF ti l l  CFV, etc., 11.11.65. FF(H), Centralexp., F I, vol. 788.
38 Några synpunkter på utnyttjande av J 35A. KFF, FC, t i l l  CE 3, etc., 1.2.61. E 3(H), F I, vol. 63; PM ang taktiska

erfarenheter J 35A... F 13/CFBS ti l l  CFV, F S ( H ) ,  Centralexp., E I, vol. 105; samt J 35A beväpningssystem
(rb 32.4 och akan). FBS till CE 3, etc., 19.11.62. FS(H), Centralexp., F I, vol. 28.

39 Förbandschefsmöte 12.2-14.2.64: Fpl 35. FS/O till CFV, etc., 10.2.64. FS(H), Organisationsavd., B, vol. 7;
Pettersson, sid. 61.

4o Operativa grunder for den fortsatta utprovningen av J 35D... FS/Op till CE 3, etc., 2.2.63. FS(H), Centralexp.,
F I, vol. ro; Förbandschefsmöte 12.2-14.2.64: Fpl 35. FS/O ti l l  CFV, etc., 10.2.64. FS(H), Organisationsavd., B,
vol. 7.

41 Rapport över låghöjdsprov med J 35D. CE 3 ti l l  CFV, etc., 8.12.64. FS(H), Centralexp., F I, vol. 28.
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#! Rapport över prov med anfall mot mål på högsta höjd – J $%D. F &$ till CE $, !'.&!.(%. E $(H), F I, vol. &(!.
#$ Taktisk systemutprovning av J $%. CE $ till CFV, &".(.((. FS(H), Centralexp., F I, vol. ($.
## Fpl $%F. Teknisk-taktisk flygutprovning. KFF, FC till FF, etc., !!.$.(%. FS(H), Centralexp., F I, vol. %'.
#% Provisoriska taktiska anvisningar för J $%F. Försöksutgåva &.&&.(). FS(H), Centralexp., F I, vol. &'"; samt CFV 

riktlinjer för taktikutprovning av $%F. FS/C till MBÖ, !$.*.((. FS(H), Centralexp., F I, vol. ($.
#( Lindqvist, Gunnar, ”System $% Draken”, i Draken !" år (Flyghistorisk revy). Stockholm !''%, sid. %%.
#" Tidig flygradar, sid. #$–##.
#) Lindqvist, sid. %$–%#.
#* Fehling, sid. &"#–&"(. Fehling anger att Mirage kom i tjänst &*(', men enligt andra källor skedde detta &*(&.
%' Andersson, Lennart, Tidig svensk robottillverkning (www.artiklar.z-bok.se/robotar.html); Nilsson, sid. $!*–$$&, 

$%#–$%%, $(".
%& Pettersson, sid. (&.
%! Rapport från FBS flygstyrkechefskurs (jakt) … CFBS till CFV, !).#.('. FS(H), Centralexp., E I, vol. *"; 

Basutredning &*%). TI till CFV, ".&'.%). FS(H), Centralexp., B I, vol. #'.
%$ Militärledningssammanträde $/&& &*%*. Fst till CA, CM, CFV, etc., &%.&.('. FS(H), Centralexp., E I, vol. *(.
%# Månadsorientering. KFF till CFV, etc., *.#.%*. FF(H), Centralexp., F I, vol. !'!; Yttrande över CFV skrivel-

se... Medelsäskande på kapitalbudgeten &*('/(&. FS/Op till CO/FS, &).).%*. FS(H), Centralexp., E I, vol. *#; 
FF månadsorientering. KFF till CFF, etc., &'.$, &'.% och &!.".(&. KFF(H), Centralexp., F I, vol. $%%; KFF må-
nadsorientering. KFF till CFF, etc., $&.&'.(!. FS(H), Centralexp., E I, vol. &&*; samt Nilsson, sid. $#!.

%% Militärledningssammanträde $/&& &*%*. Fst till CA, CM, CFV, etc., &%.&.('. FS(H), Centralexp., E I, vol. *(; 
Orientering betr mtrlläge för rb $!# mm, KFF, Vapenbyrån, till CFS, *.&&.('. FS(H), Centralexp., E I, vol. &'&.

%( Materielföredragning för ÖB sommaren &*((. FS/Plan till ÖB, !$.).((. FS(H), Centralexp., F I, vol. (%.
%" Militärledningssammanträde $/&& &*%*. Fst till CA, CM, CFV, etc., &%.&.('. FS(H), Centralexp., E I, vol. *(; 

Inköp av materiel från USA. KFF till UD, &(.$.(&. KFF(H), Centralexp., F I, vol. $%); FF månadsorientering. 
KFF till CFF, etc., &'.).(&. KFF(H), Centralexp., F I, vol. $%%; Betalningsprognos för tiden &*(&/(!–&*()/(*. 
KFF till SAAB, !&.!.(&. KFF(H), Centralexp., F I, vol. $%(; samt Nilsson, sid. $%%, $"&, $"$.

%) Lindqvist, sid. #*–%'.
%* Robotinformation !)/* &*(!. Fst/Sekt IV till SAAB, etc., !).*.(!. FS(H), Centralexp., E I, vol. &&); Materiel-

föredragning för ÖB sommaren &*((. FS/Plan till ÖB, !$.).((. FS(H), Centralexp., F I, vol. (%; samt Förslag 
till bemyndigandeplan &*((/(". KFF till FÖD, &%.(.((. FF(H), Centralexp., F I, vol. *'*.

(' Materielföredragning för ÖB sommaren &*((. FS/Plan till ÖB, !$.).((. FS(H), Centralexp., F I, vol. (%.
(& Jfr Lindqvist, sid. %!–%#.

42 Rapport över prov med anfall mot mål på högsta höjd - J 35D. F 13 till CE 3, 20.12.65. E 3(H), F I, vol. 162.
43 Taktisk systemutprovning av J 35. CE 3 till CFV, 17.6.66. FS(H), Centralexp., F I, vol. 63.
44 Fpl 35F. Teknisk-taktisk flygutprovning. KFF, FC till FF, etc., 22.3.65. FS(H), Centralexp., F I, vol. 5o.
45 Provisoriska taktiska anvisningar för J 35F. Försöksutgåva 1.11.68. FS(H), Centralexp., F I, vol. 107; samt CFV

riktlinjer för taktikutprovning av 35F. FS/C till MBÖ, 23.9.66. FS(H), Centralexp., F I, vol. 63.
46 Lindqvist, Gunnar, "System 35 Draken", i Draken 5o år (Flyghistorisk revy). Stockholm 20o5, sid. 55•
47 Tidig flygradar, sid. 43-44.
48 Lindqvist, sid. 53-54.
49 Fehling, sid. 174-176. Fehling anger att Mirage kom i tjänst 1960, men enligt andra källor skedde detta 1961.
so Andersson, Lennart, Tidig svensk robottillverkning (www.artiklara-bok.se/robotar.html); Nilsson, sid. 329-334

354-355, 367.
51 Pettersson, sid. 61.
52 Rapport från FBS flygstyrkechefskurs (jakt) C F B S  till CFV, 28.4.60. FS(H), Centralexp., E I, vol. 97;

Basutredning 1958. TI till CFV, 7.10.58. FS(H), Centralexp., B I, vol. 4o.
53 Militärledningssammanträde 3/111959. Fst till CA, CM, CFV, etc., 15.1.6o. FS(H), Centralexp., E I, vol. 96.
54 Månadsorientering. KFF till CFV, etc., 9.4.59. FF(H), Centralexp., F I, vol. 202; Yttrande över CFV skrivel-

se... Medelsäskande på kapitalbudgeten 1960/61. FS/Op till CO/FS, 18.8.59. FS(H), Centralexp., E I, vol. 94;
FF månadsorientering. KFF till CFF, etc., 10.3, 10.5 och 12.7.61. KFF(H), Centralexp., F I, vol. 355; KFF må-
nadsorientering. KFF till CFF, etc., 31.10.62. FS(H), Centralexp., E I, vol. 119; samt Nilsson, sid. 342.

55 Militärledningssammanträde 3/111959. Fst till CA, CM, CFV, etc., 15.1.6o. FS(H), Centralexp., E I, vol. 96;
Orientering betr mtrlläge för rb 324 mm, KFF, Vapenbyrån, till CFS, 9.11.60. FS(H), Centralexp., E I, vol. mi.

56 Materielföredragning för ÖB sommaren 1966. FS/Plan till ÖB, 2.3.8.66. FS(H), Centralexp., F I, vol. 65.
57 Militärledningssammanträde 3/111959. Fst till CA, CM, CFV, etc., 15.1.60. FS(H), Centralexp., E I, vol. 96;

Inköp av materiel från USA. KFF till UD, 16.3.61. KFF(H), Centralexp., F I, vol. 358; FF månadsorientering.
KFF till CFF, etc., 10.8.61. KFF(H), Centralexp., F I, vol. 355; Betalningsprognos för tiden 1961/62-1968/69.
KFF till SAAB, 21.2.61. KFF(H), Centralexp., F I, vol. 356; samt Nilsson, sid. 355, 371, 373.

58 Lindqvist, sid. 49-5o.
59 Robotinformation 28/91962.. Fst/Sekt IV till SAAB, etc., 28.9.62. FS(H), Centralexp., E I, vol. 118; Materiel-

föredragning för ÖB sommaren 1966. FS/Plan till ÖB, 23.8.66. FS(H), Centralexp., F I, vol. 65; samt Förslag
till bemyndigandeplan 1966/67. KFF till FÖD, 15.6.66. FF(H), Centralexp., F I, vol. 909.

6o Materielföredragning för ÖB sommaren 1966. FS/Plan till ÖB, 2.3.8.66. FS(H), Centralexp., F I, vol. 65.
61 Jfr Lindqvist, sid. 52-54.
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Epilog

I ÖB-utredningarna $%&', $%&", $%(! och $%(& hade avvägningen mellan jaktflygplan 
och luftvärnsrobotar diskuterats. Det var egentligen aldrig fråga om något antingen 
eller, utan mer av både och. I ÖB (& uttalades att jaktflyget var det mest lönsam-
ma vapensystemet för ytförsvar inom huvuddelen av landet och att det bara var på 
mycket hög höjd som jaktflyget inte räckte till. Detta till trots fanns fortfarande 
en viss osäkerhet och då och då flammade debatten om luftförsvarets utformning 
upp på nytt. I ÖB (" gällde fortfarande samma grundsyn, men samtidigt anmäldes 

Jämförelse mellan svenska jaktflygplans verkliga och beräknade prestanda och vissa amerikanska och  
sovjetiska flygplanstyper. Prognos från 1962 för det beräknade läget omkring 1970.

K A P I T E L  I I

Epilog

I ÖB-utredningarna 1954,1957,1962 och 1965 hade avvägningen mellan jaktflygplan
och luftvärnsrobotar diskuterats. Det var egentligen aldrig fråga om något antingen
eller, utan mer av både och. I ÖB 65 uttalades att jaktflyget var det mest lönsam-
ma vapensystemet för ytförsvar inom huvuddelen av landet och att det bara var på
mycket hög höjd som jaktflyget inte räckte till. Detta till trots fanns fortfarande
en viss osäkerhet och då och då flammade debatten om luftförsvarets utformning
upp på nytt. I ÖB 67 gällde fortfarande samma grundsyn, men samtidigt anmäldes
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Jämförelse mellan svenska jaktflygplans verkliga och beräknade prestanda och vissa amerikanska och
sovjetiska flygplanstyper. Prognos från 1962 för det beräknade läget omkring 1970.
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nu att ytterligare studier av luftförsvarets framtida utformning behövdes. Underlag 
krävdes dessutom för beslut om nästa generations jaktflygplan som skulle efterträ-
da J $% Draken.

Överbefälhavaren fick därför i november &'(" i uppdrag att genomföra en speci-
alinriktad utredning om luftförsvarets framtida utformning (LFU-("). Det blev ett 
stort upplagt arbete med representanter från många olika myndigheter: Försvarsde-
partementet, försvarsstaben, försvarsgrensstaberna, FMV, FOA med flera. Enbart 
FOA ägnade sjuttiotusen arbetstimmar åt utredningsarbetet. Studiebesök gjordes 
bland annat i Frankrike, Storbritannien och USA.

I februari &'") kunde utredningen till sist överlämna sina rekommendationer 
och motiveringarna för dessa till överbefälhavaren. Den luftförsvarsmateriel man då 
hade undersökt var JA $" Viggen och en utveckling av J $% Draken kallad JA $% samt, 
i begränsad omfattning, vissa utländska flygplanstyper. Vidare hade man studerat 
luftvärnsrobotarna RB (" Hawk, RB (* Bloodhound, Bofors RB "), en utländsk 
luftvärnsrobot och några robotar som fortfarande var på projektstadiet, samt dess-
utom kanonluftvärn, bassystem och stridsledningssystem. Utredningen förordade 
en satsning på JA $" för jaktförsvaret och på robotsystemet RBS ") för användning 
som närluftvärn. RB (* Bloodhound ansågs ha god verkan mot särskilda måltyper, 
men systemet hade begränsad elduthållighet och var dessutom sårbart vid bekämp-
ning med signalsökande robotar. Det borde därför efter &'")-talet utgå och någon 

Den stora utredning om luftförsvarets framtida utformning som var klar 1970 förordade en satsning på 
JA 37 Viggen och robotsystem RBS 70. Foto: Saab-Scania.

Den stora utredning om luftförsvarets framtida utformning som var klar 1970 förordade en satsning på
JA 37 Viggen och robotsystem RBS 70. Foto: Saab-Scania.

nu att ytterligare studier av luftförsvarets framtida utformning behövdes. Underlag
krävdes dessutom för beslut om nästa generations jaktflygplan som skulle efterträ-
da J 35 Draken.

Överbefälhavaren fick därför i november 1967 i uppdrag att genomföra en speci-
alinriktad utredning om luftförsvarets framtida utformning (LFU-67). Det blev ett
stort upplagt arbete med representanter från många olika myndigheter: Försvarsde-
partementet, försvarsstaben, försvarsgrensstaberna, FMV, FOA med flera. Enbart
FOA ägnade sjuttiotusen arbetstimmar åt utredningsarbetet. Studiebesök gjordes
bland annat i Frankrike, Storbritannien och USA.

I februari 1970 kunde utredningen till sist överlämna sina rekommendationer
och motiveringarna för dessa till överbefälhavaren. Den luftförsvarsmateriel man då
hade undersökt var JA 37 Viggen och en utveckling av J 35 Draken kallad JA 35 samt,
i begränsad omfattning, vissa utländska flygplanstyper. Vidare hade man studerat
luftvärnsrobotarna RB 67 Hawk, RB 68 Bloodhound, Bofors RB 70, en utländsk
luftvärnsrobot och några robotar som fortfarande var på projektstadiet, samt dess-
utom kanonluftvärn, bassystem och stridsledningssystem. Utredningen förordade
en satsning på JA 37 för jaktförsvaret och på robotsystemet RBS 70 för användning
som närluftvärn. RB 68 Bloodhound ansågs ha god verkan mot särskilda måltyper,
men systemet hade begränsad elduthållighet och var dessutom sårbart vid bekämp-
ning med signalsökande robotar. Det borde därför efter 197o-talet utgå och någon
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ersättning var inte aktuell. Av liknande skäl rekommenderades inte heller fortsatt 
anska$ning av RB %" Hawk.

De rekommendationer LFU-%" gav överensstämde i allt väsentligt med CFV:s 
uppfattning och med hänsyftning på frågan om avvägning mellan flygplan och luft-
värnsrobotar skrev man nu i Flygvapennytt: ”Det är därför CFV:s förhoppning att 
den kontroversiella inställning beträ$ande jaktflygets betydelse, som trots uttalan-
det i bland annat ÖB-%# fortfarande kunnat förmärkas, skall försvinna […].” Det 
fanns alltså en önskan om att denna fråga nu en gång för alla skulle försvinna från 
agendan.&

Jaktflyget under !"#$-talet
I &'"( års försvarsproposition konstaterades att jaktflyget då bestod av samman-
lagt nitton jaktdivisioner enhetligt utrustade med flygplan J )# Draken. I samband 
med kommande ombeväpning till JA )" Viggen skulle antalet divisioner komma 
att minska till knappt hälften och med hänsyn till bland annat personalplaneringen 
måste flygvapnets organisation successivt anpassas till detta lägre antal divisioner. 
Av denna anledning var det nödvändigt att som ett första steg börja planera för av-
veckling av fem divisioner J )#.

Ett flygplans tekniska livslängd bestäms av det antal flygtimmar som bedöms 
vara möjligt att ta ut utan att materielen utsätts för en så stark utmattning att flyg-
säkerheten riskeras. Behovet av flygtid bestämdes bland annat av antalet förare i 
organisa tionen och det stod nu klart att med tidigare bedömd teknisk livslängd 
skulle antalet flygplan J )# Draken inte räcka för att tillgodose flygtidsbehovet i gäl-
lande organisation fram till den tidpunkt då J )# kunde ersättas med JA )" Viggen. 
Versionen J )#B skulle av tekniska skäl utgå ur organisationen under år &'"), vilket 
accentuerade problemet.

1974 konstaterade man att endast åtta JA 37-divisioner skulle kunna anska!as. Foto: Saab-Scania.

ersättning var inte aktuell. Av liknande skäl rekommenderades inte heller fortsatt
anskaffning av RB 67 Hawk.

De rekommendationer LFU-67 gav överensstämde i allt väsentligt med CFV:s
uppfattning och med hänsyftning på frågan om avvägning mellan flygplan och luft-
värnsrobotar skrev man nu i Flygvapennytt: "Det är därför CFV:s förhoppning att
den kontroversiella inställning beträffande jaktflygets betydelse, som trots uttalan-
det i bland annat ÖB-65 fortfarande kunnat förmärkas, skall försvinna [...1." Det
fanns alltså en önskan om att denna fråga nu en gång för alla skulle försvinna från
agendan.'

Jaktflyget under 1970-talet
I 1974 års försvarsproposition konstaterades att jaktflyget då bestod av samman-
lagt nitton jaktdivisioner enhetligt utrustade med flygplan J 35 Draken. I samband
med kommande ombeväpning till JA 37 Viggen skulle antalet divisioner komma
att minska till knappt hälften och med hänsyn till bland annat personalplaneringen
måste flygvapnets organisation successivt anpassas till detta lägre antal divisioner.
Av denna anledning var det nödvändigt att som ett första steg börja planera för av-
veckling av fem divisioner J 35.

Ett flygplans tekniska livslängd bestäms av det antal flygtimmar som bedöms
vara möjligt att ta ut utan att materielen utsätts för en så stark utmattning att flyg-
säkerheten riskeras. Behovet av flygtid bestämdes bland annat av antalet förare i
organisationen och det stod nu klart att med tidigare bedömd teknisk livslängd
skulle antalet flygplan J 35 Draken inte räcka för att tillgodose flygtidsbehovet i gäl-
lande organisation fram till den tidpunkt då J 35 kunde ersättas med JA 37 Viggen.
Versionen J 35B skulle av tekniska skäl utgå ur organisationen under år 1973, vilket
accentuerade problemet.

1974 konstaterade man att endast åtta JA 37-divisioner skulle kunna anskaffas. Foto: Saab-Scania.
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För att inte behöva anska$a nya flygplan som tillfällig ersättning för de flyg-
plan som måste kasseras övervägdes i stället modifieringsarbeten i syfte att förlänga 
befintliga flygplans tekniska livslängd. I den framtida organisationen skulle flyg-
tidsbehovet minska och därför skulle problemet kunna lösas med en begränsad för-
längning av livslängden på ett mindre antal flygplan.! En sådan gångtidsförlängning 
kom sedan att genomföras i slutet av %&'(-talet, då ett antal J )*F modifierades till 
den nya versionen J )*J.

År %&"+ konstaterades att antalet JA )"-divisioner skulle bli endast åtta, vilket 
ställdes mot det beräknade läget budgetåret %&"*–%&"#, nämligen sjutton jaktdivi-
sioner.) En kraftig reducering av organisationen var alltså av nöden och enligt över-
befälhavarens programplan ÖB %&"'–%&') skulle flygvapnets planering inriktas mot 
följande antal jaktdivisioner i krigsorganisationen: femton divisioner år %&"', tio di-
visioner år %&') och nio alternativt åtta divisioner år %&''.+

De förändringar som i verkligheten kom att genomföras var nedläggning av en 
division vid F %) år %&"*, en division vid F % år %&"#, en division vardera vid F +, F %! 
och F %" år %&"' och en division, flottiljens sista, vid F %! år %&"&. F %#:s två divisio-
ner ombeväpnades från J )*A till J )*F %&"#. Fram till %&"&, strax innan den första 
JA )"-divisionen fick sina första flygplan, hade jaktflyget reducerats till tretton divi-
sioner. De var då placerade med två divisioner vardera vid flottiljerna F %, F +, F %) 
och F %#, vid F %" och F !% fanns en division och vid F %( fanns tre divisioner. %&'( 
sammanfattade flygstaben läget på följande sätt:

Chefen för flygvapnet har alltse dan luftförsvarsutredningen %&"( konstaterat, att tio jakt-
divisioner av Viggen-typ är ett minimibehov i landets luftförsvar och enträget arbetat för 
att få gehör för detta.

Antalet ligger långt ifrån vad vi haft. Inte tio jaktdivisioner utan tio jaktflottiljer med 
tre divisioner vardera. Visserligen är en JA )" flera gånger så e$ektiv som en J !&. Men 
utvecklingen har gått framåt i minst samma takt i vår omvärld. De mål som JA )" skulle 
möta i händelse av krig är avsevärt mycket svårare än J !&:ans. Därför innebär den starka 
nergång en i vårt jaktflygs numerär ett betydande operativt och taktiskt problem.

Men jaktflygets betydelse förstår man kanske bäst om man sätter sig in i vad som 
skulle hända om det inte fanns. Under fred och neutralitet skulle vi varken kunna iden-
tifiera eller avvisa kränkningar av vårt luftrum, l krig skulle an angripares anfallskraft och 
handlingsfrihet öka drastiskt:

– Hans flyg skulle kunna operera på bekväma och bränslebesparande höjder och farter 
– räckvidderna blir stora;

– I stället för extra bränsle för strid kan mer vapen medföras;
– Anfall kan sättas in enbart med hänsyn till luftvärn – om sådant överhuvudtaget 

finns i målområdet – och kan med liten risktagning upprepas. Luftlandsättningar kan 
sättas in när och var det bäst passar fienden; Vår mobilisering skulle avsevärt försvåras;

– Våra transporter – framför allt till övre Norrland – skulle fördröjas/förhindras; Be-

För att inte behöva anskaffa nya flygplan som tillfällig ersättning för de flyg-
plan som måste kasseras övervägdes i stället modifieringsarbeten i syfte att förlänga
befintliga flygplans tekniska livslängd. I den framtida organisationen skulle flyg-
tidsbehovet minska och därför skulle problemet kunna lösas med en begränsad för-
längning av livslängden på ett mindre antal flygplan.2 En sådan gångtidsförlängning
kom sedan att genomföras i slutet av 1980-talet, då ett antal J 35F modifierades till
den nya versionen J 35J.

År 1974 konstaterades att antalet JA 37-divisioner skulle bli endast åtta, vilket
ställdes mot det beräknade läget budgetåret 1975-1976, nämligen sjutton jaktdivi-
sioner.; En kraftig reducering av organisationen var alltså av nöden och enligt över-
befälhavarens programplan ÖB 1978-1983 skulle flygvapnets planering inriktas mot
följande antal jaktdivisioner i krigsorganisationen: femton divisioner år 1978, tio di-
visioner år 1983 och nio alternativt åtta divisioner år 1988.4

De förändringar som i verkligheten kom att genomföras var nedläggning av en
division vid F 13 år 1975, en division vid F I år 1976, en division vardera vid F 4, F 12
och F 17 år 1978 och en division, flottiljens sista, vid F 12. år 1979. F 16:s två divisio-
ner ombeväpnades från J 35A till J 35F 1976. Fram till 1979, strax innan den första
JA 37-divisionen fick sina första flygplan, hade jaktflyget reducerats till tretton divi-
sioner. De var då placerade med två divisioner vardera vid flottiljerna F I, F 4, F 13
och F 16, vid F 17 och F 21 fanns en division och vid F io fanns tre divisioner. 198o
sammanfattade flygstaben läget på följande sätt:

Chefen för flygvapnet har alltsedan luftförsvarsutredningen 197o konstaterat, att tio jakt-
divisioner av Viggen-typ är ett minimibehov i landets luftförsvar och enträget arbetat för
att få gehör för detta.

Antalet liver långt ifrån vad vi haft. Inte tio jaktdivisioner utan tio jaktflottiljer med
tre divisioner vardera. Visserligen är en JA 37 flera gånger så effektiv som en J 29. Men
utvecklingen har gått framåt i minst samma takt i vår omvärld. De mål som JA 37 skulle
möta i händelse av krig är avsevärt mycket svårare än J 29:ans. Därför innebär den starka
nergången i vårt jaktflygs numerär ett betydande operativt och taktiskt problem.

Men jaktflygets betydelse förstår man kanske bäst om man sätter sig in i vad som
skulle hända om det inte fanns. Under fred och neutralitet skulle vi varken kunna iden-
tifiera eller avvisa kränkningar av vårt luftrum, 1 krig skulle an angripares anfallskraft och
handlingsfrihet öka drastiskt:

— Hans flyg skulle kunna operera på bekväma och bränslebesparande höjder och farter
— räckvidderna blir stora;

— I stället för extra bränsle för strid kan mer vapen medföras;
— Anfall kan sättas in enbart med hänsyn till luftvärn — om sådant överhuvudtaget

finns i målområdet — och kan med liten risktagning upprepas. Luftlandsättningar kan
sättas in när och var det bäst passar fienden; Vår mobilisering skulle avsevärt försvåras;

— Våra transporter — framför allt till övre Norrland — skulle fördröjas/förhindras; Be-
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folkningen skulle utsättas för följderna av ohejdad bekämpning – motståndsviljan brytas 
ned;

– Trovärdigheten av Sveriges vilja att försvara sig och vara neutralt skulle allvarligt 
skadas.

Det nya JAS-projektet kan bli en utomordentligt viktig länk i det framtida luftförsva-
ret. Dess flexibilitet i utnyttjandet ger dessutom möjlighet att kraftsamla på alternativt 
luftförsvar, attack och spaning.

Flygvapennytt nr !/#$%&

# Flygvapennytt, nr '/#$"&, sid. ', och (/#$"&, sid. (–$.
! Proposition nr #$"(:#.
' Proposition nr #$"):").
( Proposition nr #$""/"%:#&&.

folkningen skulle utsättas för följderna av ohejdad bekämpning — motståndsviljan brytas
ned;

— Trovärdigheten av Sveriges vilja att försvara sig och vara neutralt skulle allvarligt
skadas.

Det nya JAS-projektet kan bli en utomordentligt viktig länk i det framtida luftförsva-
ret. Dess flexibilitet i utnyttjandet ger dessutom möjlighet att kraftsamla på alternativt
luftförsvar, attack och spaning.

Flygvapennytt nr 2/1980

I Flygvapennytt, nr 3/1970, sid. 3, och 4/1970, sid. 4-9.
z Proposit ion nr 1974:1.
3 Proposit ion nr 1975:75.
4 Proposition nr 1977/78:10o.
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Sammanfattning och diskussion

Sedan vi nu följt det svenska jaktflygets utveckling under kalla krigets första del är 
det dags att sammanfatta och diskutera det som kommit fram samt att jämföra re-
sultaten med relevant tidigare forskning. De frågor som inledningsvis ställdes var 
följande:
– Vilka var jaktflygets krigs- och fredsuppgifter och hur skulle de lösas?
– Hur såg organisationen, framför allt krigsorganisationen, ut och hur förändra-

des den över tid?
– Prioriterings- och avvägningsfrågor: Efter vilka principer fördelades tillgängligt 

jaktflyg i geografiskt hänseende? Hur gjordes avvägningen mellan jaktplan och 
attack- eller bombplan, mellan dagjakt- och nattjaktflyg, samt mellan jaktflyg-
plan och luftvärnsrobot?

– Hur utvecklades den av jaktflyget använda materielen, främst flygplan och 
beväpning?

– Hur såg hotbilden ut och vilken beredskap hade man inom jaktflyget?
– Vilken var jaktflygets förmåga och uthållighet?
– Finns det i det undersökta materialet tecken på anpassning eller förberedelser 

för samarbete med väst?

Krigsuppgifter
Enligt den krigsplanläggning som gällde från $%&" var jaktflygets krigsuppgifter att 
försvara södra Sverige och östra Mellansverige samt att ingripa mot luftlandsätt-
ningar i södra och mellersta Sverige. Vid behov skulle attackflyg kunna eskorte-
ras av jaktflyg och tillfälligtvis skulle Gotland och sjövägarna dit kunna försvaras. 
Även svenska sjöstridskrafter i Stockholms och Blekinge skärgårdar skulle skyddas. 
I Krigsfall IIN ingick dessutom övre Norrland i försvarsuppgiften. I detta alterna-
tiv var kravet på jaktförsvar av östra Svealand och Sydsverige inte lika uttalat, men 
främst Skåne och östra Mellansverige skulle jaktförsvaras även i detta fall.

Den krigsfallsorder som gällde från $%'$ (Krigsfall IISN) innebar att södra Göta-
land, Göteborgsområdet, östra Mellansverige och området kring Boden och Luleå 
skulle försvaras med jaktflyg. Jaktsvep skulle kunna utföras över Götaland, Väst-
sverige, Mellansverige, södra och mellersta Norrland, Umeåområdet och Gotland 
(samt även mellersta Norrland om ytterligare jaktförband tillfördes), samt mot 
Danmark och sydvästra Finland inklusive Åland. Om luftläget medgav skulle man 
kunna utföra attackuppdrag mot flygbaser i Danmark, i nordvästra och sydvästra 
Finland och på Åland, samt vid luftlandsättning i södra och västra Götaland, östra 
Mellansverige och på Gotland. Vid behov skulle man jaktskydda attackeskadern, 
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Sammanfattning och diskussion

Sedan vi nu följt det svenska jaktflygets utveckling under kalla krigets första del är
det dags att sammanfatta och diskutera det som kommit fram samt att jämföra re-
sultaten med relevant tidigare forskning. De frågor som inledningsvis ställdes var
följande:

Vilka var jaktflygets krigs- och fredsuppgifter och hur skulle de lösas?
— Hur såg organisationen, framför allt krigsorganisationen, ut och hur förändra-

des den över tid?
Prioriterings- och avvägningsfrågor: Efter vilka principer fördelades tillgängligt
jaktflyg i geografiskt hänseende? Hur gjordes avvägningen mellan jaktplan och
attack- eller bombplan, mellan dagjakt- och nattjaktflyg, samt mellan jaktflyg-
plan och luftvärnsrobot?

— Hur utvecklades den av jaktflyget använda materielen, främst flygplan och
beväpning?

— Hur såg hotbilden ut och vilken beredskap hade man inom jaktflyget?
Vilken var jaktflygets förmåga och uthållighet?
Finns det i det undersökta materialet tecken på anpassning eller förberedelser
för samarbete med väst?

Krigsuppgifter
Enligt den krigsplanläggning som gällde från 1947 var jaktflygets krigsuppgifter att
försvara södra Sverige och östra Mellansverige samt att ingripa mot luftlandsätt-
ningar i södra och mellersta Sverige. Vid behov skulle attackflyg kunna eskorte-
ras av jaktflyg och tillfälligtvis skulle Gotland och sjövägarna dit kunna försvaras.
Även svenska sjöstridskrafter i Stockholms och Blekinge skärgårdar skulle skyddas.
I Krigsfall IIN ingick dessutom övre Norrland i försvarsuppgiften. I detta alterna-
tiv var kravet på jaktförsvar av östra Svealand och Sydsverige inte lika uttalat, men
främst Skåne och östra Mellansverige skulle jaktförsvaras även i detta fall.

Den krigsfallsorder som gällde från 1951 (Krigsfall IISN) innebar att södra Göta-
land, Göteborgsområdet, östra Mellansverige och området kring Boden och Luleå
skulle försvaras med jaktflyg. Jaktsvep skulle kunna utföras över Götaland, Väst-
sverige, Mellansverige, södra och mellersta Norrland, Umeåområdet och Gotland
(samt även mellersta Norrland om ytterligare jaktförband tillfördes), samt mot
Danmark och sydvästra Finland inklusive Åland. Om luftläget medgav skulle man
kunna utföra attackuppdrag mot flygbaser i Danmark, i nordvästra och sydvästra
Finland och på Åland, samt vid luftlandsättning i södra och västra Götaland, östra
Mellansverige och på Gotland. Vid behov skulle man jaktskydda attackeskadern,
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samt svenska sjöstridskrafter och sjötransporter. Denna beskrivning av jaktflygets 
uppgifter kom sedan att gälla i stort sett oförändrad under lång tid.

Christer Erixon och Bengt Wallerfelt har tidigare skrivit om svensk krigsplan-
läggning under kalla kriget, när det gäller Wallerfelt dock utan att gå in på detaljer i 
fråga om flygvapnet.$ Erixon berör bland annat avvägningen mellan hemortens och 
krigsmaktens luftförsvarsskydd och nämner att flygstaben $#%& ansåg att så länge 
ingen invasion var aktuell så skulle jaktflyget ägna sig åt hemortsförsvar, men om 
det fanns risk för invasion måste högkvarteret göra en avvägning mellan hemortens 
och stridskrafternas skydd.! Det visar sig i denna studie att skyddet av hemorten 
med tiden blev en allt lägre prioriterad uppgift. Luftförsvarets huvuduppgift var att 
försvåra flyg- och 'ärrvapenanfall mot krigsmakten och mot andra mål av betydelse 
för krigföringen. Även Bertil Wennerholm konstaterar (för perioden fram till $#%() 
att skydd av hemorten inte var den högst prioriterade uppgiften samt att denna ned-
prioritering skedde tidigt.)

Inriktningen av det svenska försvaret hade under senare delen av $#%&-talet grun-
dats på ett antagande om en relativt stor fientlig insats av kärnvapen och angripa-
ren förväntades också uppträda med enskilda flygplan på hög höjd. Från början av 

Klargöring av J 29 med föraren på plats. När tankning och påfyllning av ammunition och robotar var klart 
kunde flygplanet omedelbart åter stå i högsta beredskap för nya uppdrag. Foto: SFF.

Klargöring av 129 med föraren på plats. När tankning och påfyllning av ammunition och robotar var klart
kunde flygplanet omedelbart åter stå i högsta beredskap för nya uppdrag. Foto: SFE

samt svenska sjöstridskrafter och sjötransporter. Denna beskrivning av jaktflygets
uppgifter kom sedan att gälla i stort sett oförändrad under lang tid.

Christer Erixon och Bengt Wallerfelt har tidigare skrivit om svensk krigsplan-
läggning under kalla kriget, när det gäller Wallerfelt dock utan att gå in på detaljer i
fråga om flygvapnee Erixon berör bland annat avvägningen mellan hemortens och
krigsmaktens luftförsvarsskydd och nämner att flygstaben 195o ansåg att så länge
ingen invasion var aktuell så skulle jaktflyget ägna sig åt hemortsförsvar, men om
det fanns risk för invasion måste högkvarteret göra en avvägning mellan hemortens
och stridskrafternas skydd.2 Det visar sig i denna studie att skyddet av hemorten
med tiden blev en allt lägre prioriterad uppgift. Luftförsvarets huvuduppgift var att
försvåra flyg- och fiärrvapenanfall mot krigsmakten och mot andra mål av betydelse
för krigföringen. Även Bertil Wennerholm konstaterar (för perioden fram till 1958)
att skydd av hemorten inte var den högst prioriterade uppgiften samt att denna ned-
prioritering skedde tidigt.;

Inriktningen av det svenska försvaret hade under senare delen av i950-talet grun-
dats på ett antagande om en relativt stor fientlig insats av kärnvapen och angripa-
ren förväntades också uppträda med enskilda flygplan på hög höjd. Från början av
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$%&#-talet räknade man i stället med ökad risk för anfall på lägre höjd samt med 
konventionella vapen. Risken för anfall med långdistansrobotar bedömdes samti-
digt minska. Detta gjorde att jaktförsvarets inriktning kom att ändras. Angriparens 
mål låg i stor utsträckning inom ett område femtio kilometer in från den svenska 
kusten och jaktförsvaret av detta område måste prioriteras. Möjligheterna för jakt-
flyget att verka på låg höjd över både land och vatten måste öka.

Enligt överbefälhavaren skulle luftförsvaret kunna koncentreras till två olika in-
vasionsriktningar samtidigt och dessutom kunna ingripa mot mindre företag i öv-
riga delar av landet. Bombplan och mål på extremt hög höjd skulle bekämpas med 
luftvärnsrobot, när sådana hade anska'ats, och inte längre ingå i jaktflygets primä-
ra uppgifter. Jaktflygets andrahandsuppgift, attackanfall i samband med invasion 
främst över havet, var omfattande, men var – utom i särskilt kritiska lägen – under-
ordnad luftförsvarsuppgifterna.

Det så kallade ÖB-svaret &( poängterade ännu starkare att luftförsvarets främ-
sta uppgift var att ge övriga stridskrafter bästa möjliga skydd. Skydd av civilbefolk-
ningen och försörjningen var en icke prioriterad uppgift. Det poängterades återigen 
att det var mer lönsamt att sätta in luftvärnsrobotar i stället för jaktflyg för att i 
begränsad omfattning möta angrepp på hög höjd. Risken för låganfall med kort 
förvarning var ett allvarligt problem som bäst kunde mötas genom anska'ning 
av ett luftvärnsrobotsystem med lämpliga prestanda. Jaktflyget var fortfarande 
huvudkompo nenten i luftförsvaret och det skulle i första hand vara inriktat på ett 
krig med konventionella vapen eller endast begränsad insats av kärnvapen.

SAAB:s J 29 fick på grund av sitt utseende namnet "Flygande Tunnan". Typen var under 1950-talet jaktflygets 
standardflygplan. Foto: SFF.

1960-talet räknade man i stället med ökad risk för anfall på lägre höjd samt med
konventionella vapen. Risken för anfall med långdistansrobotar bedömdes samti-
digt minska. Detta gjorde att jaktförsvarets inriktning kom att ändras. Angriparens
mål låg i stor utsträckning inom ett område femtio kilometer in från den svenska
kusten och jaktförsvaret av detta område måste prioriteras. Möjligheterna för jakt-
flyget att verka på låg höjd över både land och vatten måste öka.

Enligt överbefälhavaren skulle luftförsvaret kunna koncentreras till två olika in-
vasionsriktningar samtidigt och dessutom kunna ingripa mot mindre företag i öv-
riga delar av landet. Bombplan och mål på extremt hög höjd skulle bekämpas med
luftvärnsrobot, när sådana hade anskaffats, och inte längre ingå i jaktflygets primä-
ra uppgifter. Jaktflygets andrahandsuppgift, attackanfall i samband med invasion
främst över havet, var omfattande, men var — utom i särskilt kritiska lägen — under-
ordnad luftförsvarsuppgifterna.

Det så kallade ÖB-svaret 67 poängterade ännu starkare att luftförsvarets främ-
sta uppgift var att ge övriga stridskrafter bästa möjliga skydd. Skydd av civilbefolk-
ningen och försörjningen var en icke prioriterad uppgift. Det poängterades återigen
att det var mer lönsamt att sätta in luftvärnsrobotar i stället för jaktflyg för att i
begränsad omfattning möta angrepp på hög höjd. Risken för låganfall med kort
förvarning var ett allvarligt problem som bäst kunde mötas genom anskaffning
av ett luftvärnsrobotsystem med lämpliga prestanda. Jaktflyget var fortfarande
huvudkomponenten i luftförsvaret och det skulle i första hand vara inriktat på ett
krig med konventionella vapen eller endast begränsad insats av kärnvapen.

SAAB:s 129 fick på grund av sitt utseende namnet "Flygande Tunnan". Typen var under 1950-talet jaktflygets
standardflygplan. Foto: SEE
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Sammanfattningsvis var jaktflygets krigsuppgifter att jaktförsvara de delar av lan-
det där viktiga totalförsvarsresurser var grupperade, att i viss utsträckning eskorte-
ra attackflyget och skydda sjöstridskrafterna samt att som andrahandsuppgift delta 
i invasionsförsvaret genom att angripa luftlandsättningar och utföra attackanfall.

Fredsuppgift
Efter #$%& övervakades inte det svenska luftrummet annat är tillfälligtvis och lokalt 
begränsat i samband med övningar. Jaktflyget saknade fredsuppgift utöver utbild-
ning och långsiktig beredskap. Luftbevakningens, jaktstridsledningens och jakt-
förbandens mobiliseringstid var i början av #$&'-talet så lång som tre dygn och 
ytterligare tid krävdes för inkörning av luftbevakningen, ofta flera veckor. I mars 
#$&! utreddes inom flygstaben möjligheterna att övervaka luftrummet i fred. I juni 
samma år, efter den sovjetiska nedskjutningen av två svenska flygplan över Öster-
sjön, fattades beslut om organisering av fredsluftbevakning med radar och reger-
ingen reglerade därefter luftbevakningens och jaktflygets beredskap samt tilldelade 
medel för denna verksamhet. Från #$&( benämndes denna så kallade incidentbered-
skap (fredsluftbevakning och jaktberedskap) för ”Valfisken”. ”Sydfisken” upprätta-
des i Sydsverige och från #$&& organiserades incidentberedskap även i övre Norrland, 
”Lappfisken”.

Incidentberedskapen var primärt inriktad mot att upptäcka och förhindra kränk-
ning av svenskt luftrum i samband med inflygningar österifrån. NATO-flygning-
ar i Sveriges närhet var oftast, men inte alltid, föranmälda och föranledde normalt 
inga åtgärder.

Under #$&'-talets första hälft förekom upprepade amerikanska kränkningar 
(oanmälda överflygningar) av svenskt territorium utan att mötas av insatser från 
flygvapnets sida och landet överflögs dessutom utan tillstånd av amerikanska spa-
ningsballonger. En anledning till den uteblivna insatsen från svensk sida var att det 
svenska nattjaktflygets omfattning var begränsad. En annan var att flygningar över 
norra delen av landet inte kunde bemötas, eftersom inget jaktflyg fanns fredsbaserat 
där. ”Lappfisken” täckte i praktiken endast ett mindre område runt Boden och Lu-
leå och det innebar endast att främmande flygning under begränsade tidsperioder 
kunde följas på radar, men inte identifieras eller avvisas. Jaktförband som tillfälligt 
hade baserats i övre Norrland för övningar kunde ibland sättas in. Nattetid upprätt-
hölls jaktberedskap endast inom ”Valfiskens” område i Mellansverige.

Någon total övervakning av luftrummet kunde inte ske, varken i geografiskt el-
ler tidsmässigt hänseende. Jaktberedskap upprätthölls i södra och mellersta Sveri-
ge under femtio procent av veckans timmar. ”Sydfisken” och ”Valfisken” berörde i 
praktiken endast de östra delarna av södra och mellersta Sverige och havsområdena 
därutanför. Som förare i incidentberedskapen insattes endast o)cerare eller av eska-
derchef godkända fältflygare eller reservo)cerare. Flygplanens utveckling med allt 
högre hastigheter gjorde att beredskapsrotarna snart fick svårt att hinna ikapp krän-

Sammanfattningsvis var jaktflygets krigsuppgifter att jaktförsvara de delar av lan-
det där viktiga totalförsvarsresurser var grupperade, att i viss utsträckning eskorte-
ra attackflyget och skydda sjöstridskrafterna samt att som andrahandsuppgift delta
i invasionsförsvaret genom att angripa luftlandsättningar och utföra attackanfall.

Fredsuppgift
Efter 1945 övervakades inte det svenska luftrummet annat är tillfälligtvis och lokalt
begränsat i samband med övningar. Jaktflyget saknade fredsuppgift utöver utbild-
ning och långsiktig beredskap. Luftbevakningens, jaktstridsledningens och jakt-
förbandens mobiliseringstid var i början av 195o-talet så lång som tre dygn och
ytterligare tid krävdes för inkörning av luftbevakningen, ofta flera veckor. I mars
1952 utreddes inom flygstaben möjligheterna att övervaka luftrummet i fred. I juni
samma år, efter den sovjetiska nedskjutningen av två svenska flygplan över Öster-
sjön, fattades beslut om organisering av fredsluftbevakning med radar och reger-
ingen reglerade därefter luftbevakningens och jaktflygets beredskap samt tilldelade
medel för denna verksamhet. Från 1953 benämndes denna så kallade incidentbered-
skap (fredsluftbevakning och jaktberedskap) för "Valfisken". "Sydfisken" upprätta-
des i Sydsverige och från 1955 organiserades incidentberedskap även i övre Norrland,
"Lappfisken".

Incidentberedskapen var primärt inriktad mot att upptäcka och förhindra kränk-
ning av svenskt luftrum i samband med inflygningar österifrån. NATO-flygning-
ar i Sveriges närhet var oftast, men inte alltid, föranmälda och föranledde normalt
inga åtgärder.

Under 195o-talets första hälft förekom upprepade amerikanska kränkningar
(oanmälda överflygningar) av svenskt territorium utan att mötas av insatser från
flygvapnets sida och landet överflögs dessutom utan tillstånd av amerikanska spa-
ningsballonger. En anledning till den uteblivna insatsen från svensk sida var att det
svenska nattjaktflygets omfattning var begränsad. En annan var att flygningar över
norra delen av landet inte kunde bemötas, eftersom inget jaktflyg fanns fredsbaserat
där. "Lappfisken" täckte i praktiken endast ett mindre område runt Boden och Lu-
leå och det innebar endast att främmande flygning under begränsade tidsperioder
kunde följas på radar, men inte identifieras eller avvisas. Jaktförband som tillfälligt
hade baserats i övre Norrland för övningar kunde ibland sättas in. Nattetid upprätt-
hölls jaktberedskap endast inom "Valfiskens" område i Mellansverige.

Någon total övervakning av luftrummet kunde inte ske, varken i geografiskt el-
ler tidsmässigt hänseende. Jaktberedskap upprätthölls i södra och mellersta Sveri-
ge under femtio procent av veckans timmar. "Sydfisken" och "Valfisken" berörde i
praktiken endast de östra delarna av södra och mellersta Sverige och havsområdena
därutanför. Som förare i incidentberedskapen insattes endast officerare eller av eska-
derchef godkända fältflygare eller reservofficerare. Flygplanens utveckling med allt
högre hastigheter gjorde att beredskapsrotarna snart fick svårt att hinna ikapp krän-
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kande flygplan och kontakt med ett flygplan som österifrån flög in mot Stockholm 
i hög hastighet uppnåddes kanske först inne över svenskt territorium. För att för-
bättra situationen flyttades beslutslinjen längre österut. Basering av beredskapsroten 
på Visbybasen erbjöd vissa fördelar, men innebar också nackdelar.

#$%! utkom den första gemensamma beredskapsordern (överbefälhavarens kupp-
försvarsorder) och i den fastslogs även formerna för incidentberedskapen. Dess hu-

J 32B Lansen var ett allvädersjaktplan och kunde, till skillnad från exempelvis J 29 Tunnan, verka dygnet runt 
och även i moln. Foto: SFF.

kande flygplan och kontakt med ett flygplan som österifrån flög in mot Stockholm
i hög hastighet uppnåddes kanske först inne över svenskt territorium. För att för-
bättra situationen flyttades beslutslinjen längre österut. Basering av beredskapsroten
på Visbybasen erbjöd vissa fördelar, men innebar också nackdelar.

1962 utkom den första gemensamma beredskapsordern (överbefälhavarens kupp-
försvarsorder) och i den fastslogs även formerna för incidentberedskapen. Dess hu-

132B Lansen var ett allvädersjaktplan och kunde, till skillnad från exempelvis 129 Tunnan, verka dygnet runt
och även i moln. Foto: SFE
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vuduppgift var att övervaka luftrummet över och i närheten av svenskt territorium 
samt identifiera och avvisa främmande flygplan. Verksamheten utökades och skul-
le nu pågå dygnet runt, utom i ”Lappfiskens” södra del. Även inom ”Lappfisken” 
skulle jaktflyg hållas i beredskap vissa tider. Enligt IKFN skulle också svenska fartyg 
och flygplan skyddas inom svenskt territorium och om möjligt även på och över 
fritt hav.

Genom incidentberedskapen i luften kunde luftbevakning, stridsledning och 
jaktflyg kontinuerligt följa vad som hände i närområdet och övervakningen kombi-
nerades ofta med underrättelseinhämtning. Beredskapsstarter mot främmande flyg-
planstyper kunde övas som en förberedelse för planerad verksamhet i krig.

En intressant iakttagelse är att majoriteten av de utländska militära flygningar 
som genomfördes i Sveriges närområde under den period som undersöks utfördes 
av NATO – främst USA och i viss omfattning Storbritannien. Det handlade i hu-
vudsak om signalspaningsflygningar, varav de flesta var föranmälda och kända hos 
försvarsstaben och i de luftförsvarscentraler som svarade för incidentberedskapen. 
Kränkningar var relativt sällsynta, men under första delen av $%&'-talet utförde USA 
några flagranta kränkningar av svenskt luftrum i samband med spaningsflygningar 
riktade mot Sovjetunionen.

Incidentberedskapen behöver studeras noggrannare och bör bli föremål för fort-
satt forskning. Den hade stor betydelse för flygvapnets utveckling och för dess kon-
tinuerligt höga beredskap. Den var också sannolikt av säkerhetspolitisk betydelse, 
eftersom den var respektskapande och påverkade mönstret för främmande flygverk-
samhet i landets närhet.

Krigsorganisation
När andra världskriget slutade $%(& fanns femton divisioner (fem flottiljer) jaktflyg i 
flygvapnets krigsorganisation. Jaktflottiljerna var fördelade på tre olika flygeskadrar, 
E !, E # och E &, av vilka en (E &) inte var uppsatt i fred. I krig organiserades E &:s 
stab av personal vid Flygkrigshögskolan (FKHS). Redan $%(( hade en luftförsvars-
kommitté föreslagit utökning av jaktflyget och CFV hade i sin tur föreslagit att två 
av de nya flottiljerna skulle vara nattjaktflottiljer. $%()–$%(" tillkom i organisationen 
genom ombeväpning och nyuppsättning F (, F $!, F $& och F $" med sammanlagt 
tolv divisioner och från $%(%–$%&' genom ombeväpning även F # med tre divisioner 
samt F $ med tre nattjaktdivisioner. 

Därmed hade jaktflygets krigsorganisation jämfört med läget $%(& utökats med 
sammanlagt $!' procent, från $& till ## divisioner. Enligt riksdagsbeslut $%(" och $%(% 
fick dessutom flygplan anska*as motsvarande en femtioprocentig utökning av sex 
av dagjaktflottiljerna, sammanlagt ytterligare $"' flygplan. $%&( föreslogs förstärk-
ning av alla jaktflottiljer inom tio år till samma nivå, det vill säga från sextio flygplan 
per flottilj till nittio, men detta fick aldrig något genomslag. De för extraflygplan 
tilldelade medlen gick in i den allmänna budgeten för inköp av flygmateriel.

vaduppgift var att övervaka luftrummet över och i närheten av svenskt territorium
samt identifiera och avvisa främmande flygplan. Verksamheten utökades och skul-
le nu pågå dygnet runt, utom i "Lappfiskens" södra del. Även inom "Lappfisken"
skulle jaktflyg hållas i beredskap vissa tider. Enligt IKFN skulle också svenska fartyg
och flygplan skyddas inom svenskt territorium och om möjligt även på och över
fritt hav.

Genom incidentberedskapen i luften kunde luftbevakning, stridsledning och
jaktflyg kontinuerligt följa vad som hände i närområdet och övervakningen kombi-
nerades ofta med underrättelseinhämtning. Beredskapsstarter mot främmande flyg-
planstyper kunde övas som en förberedelse för planerad verksamhet i krig.

En intressant iakttagelse är att majoriteten av de utländska militära flygningar
som genomfördes i Sveriges närområde under den period som undersöks utfördes
av NATO — främst USA och i viss omfattning Storbritannien. Det handlade i hu-
vudsak om signalspaningsflygningar, varav de flesta var föranmälda och kända hos
försvarsstaben och i de luftförsvarscentraler som svarade för incidentberedskapen.
Kränkningar var relativt sällsynta, men under första delen av 1950-talet utförde USA
några flagranta kränkningar av svenskt luftrum i samband med spaningsflygningar
riktade mot Sovjetunionen.

Incidentberedskapen behöver studeras noggrannare och bör bli föremål för fort-
satt forskning. Den hade stor betydelse för flygvapnets utveckling och för dess kon-
tinuerligt höga beredskap. Den var också sannolikt av säkerhetspolitisk betydelse,
eftersom den var respektskapande och påverkade mönstret för främmande flygverk-
samhet i landets närhet.

Krigsorganisation
När andra världskriget slutade 1945 fanns femton divisioner (fem flottiljer) jaktflyg i
flygvapnets krigsorganisation. Jaktflottiljerna var fördelade på tre olika flygeskadrar,
E 2, E 3 och E 5, av vilka en (E 5) inte var uppsatt i fred. I krig organiserades E 5:s
stab av personal vid Flygkrigshögskolan (FKHS). Redan 1944 hade en luftförsvars-
kommitte föreslagit utökning av jaktflyget och CFV hade i sin tur föreslagit att två
av de nya flottiljerna skulle vara nattjaktflottiljer. 1947-1948 tillkom i organisationen
genom ombeväpning och nyuppsättning F 4, F 12, F 15 och F 18 med sammanlagt
tolv divisioner och från 1949-1950 genom ombeväpning även F 3 med tre divisioner
samt F 1 med tre nattjaktdivisioner.

Därmed hade jaktflygets krigsorganisation jämfört med läget 1945 utökats med
sammanlagt 120 procent, från 15 61133 divisioner. Enligt riksdagsbeslut 1948 och 1949
fick dessutom flygplan anskaffas motsvarande en femtioprocentig utökning av sex
av dagjaktflottiljerna, sammanlagt ytterligare 18o flygplan. 1954 föreslogs Förstärk-
ning av alla jaktflottiljer inom tio år till samma nivå, det vill säga från sextio flygplan
per flottilj till nittio, men detta fick aldrig något genomslag. De för extraflygplan
tilldelade medlen gick in i den allmänna budgeten för inköp av flygmateriel.
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En ny regional ledningsorganisation infördes i oktober $%&', varvid E & utgick ur 
organisationen och ersattes av E # som tidigare varit en ren spaningseskader och nu 
ombildades. Jaktflottiljerna fördelades därefter på eskadrar så att tre ingick i E !, sex 
i E ( och två i E #. Flottiljen F #, som dessförinnan hade tillhört E & i krig, överför-
des nu tillsammans med F $& till E #. Året därpå överfördes en flottilj, F (, från E ( 
till E ! och därmed blev den slutliga fördelningen av jaktflottiljer mellan eskadrarna: 
E ! (fyra), E ( (fem) och E # (två).#

Den organisation som blev fulltalig $%&) fanns kvar i samma omfattning i elva år, 
tills det $%*$ skedde en första minskning av antalet jaktdivisioner från (( till !". Sam-
tidigt försvann F " och F $& som jaktflottiljer. Denna något reducerade organisation 
kunde sedan bibehållas till $%*'. Försvarsbudgeten skulle därefter komma att minska 
kraftigt och framför allt flygvapnet skulle få en drastisk reducering av medelstilldel-
ningen. För att frigöra medel till materielanska+ning borde dessutom fredsorgani-
sationen krympas snabbt ned till den förväntade framtida nivån. Snabbindragning i 
form av vakantsättning av divisioner tillgreps och $%*' vakantsattes sex jaktdivisio-
ner, av vilka två vid F $ och F $* senare återuppsattes. Sammantaget minskade orga-
nisationen $%*'–$%*" från !" divisioner till !) och flottiljen F % lades ned.

Eskaderledningarna E !, E ( och E # utgick ur krigsorganisationen den $ januari 
$%*" och ledningsfunktionen övertogs av staberna i sex militärområden (milo Syd, 
Väst, Öst, Bergslagen, Nedre Norrland och Övre Norrland). Milo S hade dock hand 
om luftförsvaret även av milo V, milo Ö skötte luftförsvaret av milo B och tills vidare 
skulle milo ÖN ansvara även för milo NN. När F $" lades ned i början av $%')-ta-

Antalet jaktdivisioner i flygvapnets krigsorganisation 1946-1980. Diagram: Lennart Andersson.

En ny regional ledningsorganisation infördes i oktober 1957, varvid E 5 utgick ur
organisationen och ersattes av E 4 som tidigare varit en ren spaningseskader och nu
ombildades. Jaktflottiljerna fördelades därefter på eskadrar så att tre ingick i E 2, sex
i E 3 och två i E 4. Flottiljen F 4, som dessförinnan hade tillhört E 5 i krig, överför-
des nu tillsammans med F 15 till E 4. Året därpå överfördes en flottilj, F 3, från E 3
till E 2 och därmed blev den slutliga fördelningen av jaktflottiljer mellan eskadrarna:
E 2 (fyra), E 3 (fem) och E 4 (två).4

Den organisation som blev fulltalig 1950 fanns kvar i samma omfattning i elva år,
tills det 1961 skedde en första minskning av antalet jaktdivisioner från 33 till 28. Sam-
tidigt försvann F 8 och F 15 som jaktflottiljer. Denna något reducerade organisation
kunde sedan bibehållas till 1967. Försvarsbudgeten skulle därefter komma att minska
kraftigt och framför allt flygvapnet skulle få en drastisk reducering av medelstilldel-
ningen. För att frigöra medel till materielanskaffning borde dessutom fredsorgani-
sationen krympas snabbt ned till den förväntade framtida nivån. Snabbindragning i
form av vakantsättning av divisioner tillgreps och 1967 vakantsattes sex jaktdivisio-
ner, av vilka två vid F 1 och F 16 senare återuppsattes. Sammantaget minskade orga-
nisationen 1967-1968 från 28 divisioner till 20 och flottiljen F 9 lades ned.

Eskaderledningarna E 2, E 3 och E 4 utgick ur krigsorganisationen den 1 januari
1968 och ledningsfunktionen övertogs av staberna i sex militärområden (milo Syd,
Vast, Öst, Bergslagen, Nedre Norrland och Övre Norrland). Milo S hade dock hand
om luftförsvaret även av milo V, milo Ö skötte luftförsvaret av milo B och tills vidare
skulle milo ÖN ansvara även för milo NN. När F 18 lades ned i början av 1970-ta-
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Antalet jaktdivisioner i flygvapnets krigsorganisation 1946-1980. Diagram: Lennart Andersson.
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let minskade antalet jaktdivisioner till nitton och sedan reducerades organisationen 
successivt till elva divisioner $%"!.

Räknat i antal divisioner hade jaktflyget under perioden efter $%&' först genom-
gått en snabb utökning som resulterade i en mer än fördubblad organisation, för 
att sedan i slutet av $%'(-talet minskas med en tredjedel och ytterligare tio år senare 
vara nere i en organisation som antalsmässigt var mindre än den som fanns $%&'.

Utgångsgruppering
Jaktflygets utgångsgruppering, det vill säga den geografiska fördelningen av tillgäng-
liga förband, styrdes av krigsfallsskrivelserna och förändrades länge endast i min-
dre utsträckning av de olika förstärkningsalternativ som fanns. Det jaktflyg som 
tillhörde E ! baserades i Sydsverige och E ) baserades i Mellansverige. E # tilldela-
des jaktförband först i alternativet IIN för försvar av övre Norrland (området kring 
Boden och Luleå). Från $%&" var en flottilj baserad i övre Norrland redan i grun-
dalternativet. Huvuddelen av jaktflyget baserades i östra Mellansverige runt Stock-
holmsområdet. Därutöver fanns en flottilj för försvar av Göteborg, två i Skåne, en 
i Kalmar och en i Boden. De flesta flottiljerna skulle verka från hemmabasen, men 
F $# med fredsbas i Söderhamn skulle i krig normalt vara baserad i Skåne eller – vid 
Krigsfall IIN – i Luleå.

En strategisk studie hade visat att tillgängliga förband inte räckte för ett fullgott 
dagjaktförsvar av hela landet och därför måste jaktförsvaret helt eller delvis efter-
sättas för vissa delar av landet. Av denna anledning var försvaret av övre Norrland 
svagt och jaktförsvar av mellersta och södra Norrland fick utgå helt och hållet. För 
ett e*ektivt jaktförsvar nattetid behövdes egentligen fem nattjaktflottiljer och efter-
som bara en kom att sättas upp kunde endast Stockholmsområdet försvaras i mör-
ker och dålig sikt.

Övergången från propeller- till jetflygplan genomfördes mellan $%&' och $%#) och 
innebar till en början ökad sårbarhet, eftersom få baser hade bansystem av den klass 
som de nya flygplanen egentligen behövde. De flesta flottiljflygfälten fick i slutet 
av $%&(-talet belagda banor av tillräcklig längd, men på krigsbaserna skedde detta 
först under senare delen av $%#(-talet. Jaktflyget kom därför under en lång period 
att i huvudsak baseras på flottiljernas hemmabaser och endast F & och F $# flyttade 
till de hemliga krigsbaser i fält som förväntades vara okända för en angripare. Först 
$%#' började man sprida ut jaktdivisionerna till krigsbaser för att minska sårbarhe-
ten på marken, till en början med ungefär en division per flottilj.

På fem baser belägna i närheten av landets större städer byggdes berghangarer för 
att skydda flygplanen mot fientliga bombanfall: F " Barkarby, F % Säve, F $) Bråval-
la, F $' Uppsala och F $" Tullinge. Det nya kärnvapenhotet gjorde att behovet av att 
skydda flygplanen på marken hade ökat. Dessa berghangarer blev klara $%#!–$%#), 
men utrustades och invigdes först några år senare. De utnyttjades för uppställning 
av icke operativa flygplan och för klargöring av en division vardera.

let minskade antalet jaktdivisioner till nitton och sedan reducerades organisationen
successivt till elva divisioner 1982.

Räknat i antal divisioner hade jaktflyget under perioden efter 1946 först genom-
gått en snabb utökning som resulterade i en mer än fördubblad organisation, för
att sedan i slutet av 1960-talet minskas med en tredjedel och ytterligare tio år senare
vara nere i en organisation som antalsmässigt var mindre än den som fanns 1946.

Utgångsgruppering
Jaktflygets utgångsgruppering, det vill säga den geografiska fördelningen av tillgäng-
liga förband, styrdes av krigsfallsskrivelserna och förändrades länge endast i min-
dre utsträckning av de olika förstärkningsalternativ som fanns. Det jaktflyg som
tillhörde E 2 baserades i Sydsverige och E 3 baserades i Mellansverige. E 5 tilldela-
des jaktförband först i alternativet IIN för försvar av övre Norrland (området kring
Boden och Luleå). Från 1948 var en flottilj baserad i övre Norrland redan i grun-
dalternativet. Huvuddelen av jaktflyget baserades i östra Mellansverige runt Stock-
holmsområdet. Därutöver fanns en flottilj för försvar av Göteborg, två i Skåne, en
i Kalmar och en i Boden. De flesta flottiljerna skulle verka från hemmabasen, men
F 15 med fredsbas i Söderhamn skulle i krig normalt vara baserad i Skåne eller — vid
Krigsfall IIN — i Luleå.

En strategisk studie hade visat att tillgängliga förband inte räckte för ett fullgott
dagjaktförsvar av hela landet och därför måste jaktförsvaret helt eller delvis efter-
sättas för vissa delar av landet. Av denna anledning var försvaret av övre Norrland
svagt och jaktförsvar av mellersta och södra Norrland fick utgå helt och hållet. För
ett effektivt jaktförsvar nattetid behövdes egentligen fem nattjaktflottiljer och efter-
som bara en kom att sättas upp kunde endast Stockholmsområdet försvaras i mör-
ker och dålig sikt.

Övergången från propeller- till jetflygplan genomfördes mellan 1946 och 1953 och
innebar till en början ökad sårbarhet, eftersom få baser hade bansystem av den klass
som de nya flygplanen egentligen behövde. De flesta flottiljflygfälten fick i slutet
av 194o-talet belagda banor av tillräcklig längd, men på krigsbaserna skedde detta
först under senare delen av 1950-talet. Jaktflyget kom därför under en lång period
att i huvudsak baseras på flottiljernas hemmabaser och endast F 4 och F 15 flyttade
till de hemliga krigsbaser i flit som förväntades vara okända för en angripare. Först
1956 började man sprida ut jaktdivisionerna till krigsbaser för att minska sårbarhe-
ten på marken, till en början med ungefär en division per flottilj.

På fem baser belägna i närheten av landets större städer byggdes berghangarer för
att skydda flygplanen mot fientliga bombanfall: F 8 Barkarby, F 9 Säve, F 13 Bråval-
la, F 16 Uppsala och F 18 Tullinge. Det nya kärnvapenhotet gjorde att behovet av att
skydda flygplanen på marken hade ökat. Dessa berghangarer blev klara 1952-1953,
men utrustades och invigdes först några år senare. De utnyttjades för uppställning
av icke operativa flygplan och för klargöring av en division vardera.
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Nattjaktflyget (F $) flyttade $%&# bort från fredsbasen och baserades i stället på 
baserna Bråvalla, Barkarby och Uppsala, vilket bekräftar att huvuduppgiften var 
försvar av huvudstaden och Stockholmsområdet. För E & tillkom nu uppgiften att 
även kunna jaktförsvara området kring Sundsvall och Östersund och därför flytta-
des en av de tre F '-divisioner som tidigare hade varit baserade på Heden vid Bo-
den till fredsbasen Frösön i Jämtland. En nyhet var också att samtliga divisioner i 
E ! och E ( skulle vara beredda att flyttas till övre Norrland (E &) och divisioner ur 
E ( kunde också flyttas för förstärkning av E !. Jaktflyget hade därmed blivit rörligt 
i mycket högre grad än tidigare och kunde i princip flyttas vart som helst i landet. 
Fortfarande fanns stora brister i basernas infrastruktur och de enda baser som $%&) 
hade särskilt iordningsställda startplatser för jaktflygplan var Ljungbyhed, Ängel-
holm, fält ' Everöd, Nyköping, fält (! Heden och fält '! Vidsel.

Från och med $%&%–$%#* var den kvantitetsmässiga utjämning mellan E ! och 
E ( som förutsattes när omorganisationen av eskadrarna skedde $%&) genomförd, 
till E !:s fördel. En division från F $& hade samma år överförts till E ' (Fällfors) och 
därigenom hade jaktförsvaret av övre Norrland förstärkts. Därmed disponerade E ! 
och E ( tolv divisioner vardera och E ' sex divisioner. Utöver detta fanns tre divi-
sioner allvädersjaktflyg i E (.

För att minska sårbarheten vid fientliga anfall var inriktningen att helst endast en 
division skulle finnas på varje bas och om möjligt skulle de kustnära baserna und-
vikas. Det var ändå fortfarande så att de flesta av de utsatta kustnära baserna måste 
tas i anspråk för utgångsbasering av jaktflyg. Från operativ synpunkt fanns alltså 

J 34 Hawker Hunter på väg upp från berghangar. Typen anska!ades från Storbritannien för att öka jaktflygets 
förmåga i väntan på J 35 Draken. Foto: SFF.

Nattjaktflyget (F flyttade 1956 bort från fredsbasen och baserades i stället på
baserna Bråvalla, Barkarby och Uppsala, vilket bekräftar att huvuduppgiften var
försvar av huvudstaden och Stockholmsområdet. För E 5 tillkom nu uppgiften att
även kunna jaktförsvara området kring Sundsvall och Östersund och därför flytta-
des en av de tre F 4-divisioner som tidigare hade varit baserade på Heden vid Bo-
den till fredsbasen Frösön i Jämtland. En nyhet var också att samtliga divisioner i
E 2 och E 3 skulle vara beredda att flyttas till övre Norrland (E 5) och divisioner ur
E 3 kunde också flyttas för förstärkning av E 2. Jaktflyget hade därmed blivit rörligt
i mycket högre grad än tidigare och kunde i princip flyttas vart som helst i landet.
Fortfarande fanns stora brister i basernas infrastruktur och de enda baser som 1957
hade särskilt iordningsställda startplatser för jaktflygplan var Ljungbyhed, Ängel-
holm, fält 4 Everöd, Nyköping, fält 32 Heden och fält 42 Vidsel.

Från och med 1959-1960 var den kvantitetsmässiga utjämning mellan E 2 och
E 3 som förutsattes när omorganisationen av eskadrarna skedde 1957 genomförd,
till E 2:S fördel. En division från F 15 hade samma år överförts till E 4 (Fällfors) och
därigenom hade jaktförsvaret av övre Norrland förstärkts. Därmed disponerade E 2
och E 3 tolv divisioner vardera och E 4 sex divisioner. Utöver detta fanns tre divi-
sioner allvädersjaktflyg i E 3.

För att minska sårbarheten vid fientliga anfall var inriktningen att helst endast en
division skulle finnas på varje bas och om möjligt skulle de kustnära baserna und-
vikas. Det var ändå fortfarande så att de flesta av de utsatta kustnära baserna måste
tas i anspråk för utgångsbasering av jaktflyg. Från operativ synpunkt fanns alltså

134 Hawker Hunter på väg upp från berghangar. Typen anskaffades från Storbritannien för att öka jaktflygets
förmåga i väntan på 135 Draken. Foto: SF
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krav på nya flygbasers läge och efter noggranna överväganden fastställdes som prin-
cip att nya baser inte fick ligga närmare kusten än fem mil. Denna hållning skulle 
snart komma att mjukas upp och jaktrotar skulle från början av $%&'-talet baseras 
på de civila flygplatser som byggdes längs Norrlandskusten. Utgångsbasering av 
J ()A Draken utgjorde på grund av typens korta aktionsradie ett problem och CFV 
beslutade $%&$ att nya baser, trots risken för anfall, skulle ligga endast två till tre mil 
in från kusten.

Nya baser behövdes främst i södra Sverige och i norra delen av landet. $%&* hade 
fyra nybygga krigsbaser tagits i bruk av jaktförband och det betydde att målsätt-
ningen endast en division per bas i stort sett kunde uppfyllas. $%&) överfördes en 
J (!B-division från F $ till norra Sverige (Kubbe) och F $&:s J !%F-division, som en-
dast hade begränsade krigsuppgifter, flyttades till ett tillbakadraget läge på Borlänge-
basen. Försvaret av Göteborg försvagades successivt i och med att en F %-division 
flyttades därifrån $%)# och ytterligare en $%&*.

Under $%&'-talets första hälft påbörjades en utbyggnad av strängt hemliga re-
servvägbaser som skulle tas i bruk först när ordinarie baser blivit så förstörda att 
de inte längre gick att använda. $%&&–$%&# utprovades konceptet med positivt re-
sultat och dessa baser blev sedan, även om antalet i slutändan blev mycket lägre än 
först planerat, en faktor som avsevärt minskade sårbarheten på bassidan. I slutet av 
$%&'-talet ändrade man uppfattning i fråga om ”ideal” utgångsbasering i och med 

1949                                          1958                                     1965                                 1969           

Jaktdivisionernas utgångsbasering. 1949 var i stort sett alla divisioner krigsbaserade på hemmaflottiljen. 
1969 hade antalet divisioner tunnats ut och många var baserade på hemliga krigsbaser ”ute i skogen”.  
Grafik: Lennart Andersson.

krav på nya flygbasers läge och efter noggranna överväganden fastställdes som prin-
cip att nya baser inte fick ligga närmare kusten än fem mil. Denna hållning skulle
snart komma att mjukas upp och jaktrotar skulle från början av 1960-talet baseras
på de civila flygplatser som byggdes längs Norrlandskusten. Utgångsbasering av
J 35A Draken utgjorde på grund av typens korta aktionsradie ett problem och CFV
beslutade 1961 att nya baser, trots risken för anfall, skulle ligga endast två till tre mil
in från kusten.

Nya baser behövdes främst i södra Sverige och i norra delen av landet. 1964 hade
fyra nybygga krigsbaser tagits i bruk av jaktförband och det betydde att målsätt-
ningen endast en division per bas i stort sett kunde uppfyllas. 1965 överfördes en
J 32B-division från F 1 till norra Sverige (Kubbe) och F 16:s J 29F-division, som en-
dast hade begränsade krigsuppgifter, flyttades till ett tillbakadraget läge på Borlänge-
basen. Försvaret av Göteborg försvagades successivt i och med att en F 9-division
flyttades därifrån 1957 och ytterligare en 1964.

Under 1960-talets första hälft påbörjades en utbyggnad av strängt hemliga re-
servvägbaser som skulle tas i bruk först när ordinarie baser blivit så förstörda att
de inte längre gick att använda. 1966-1967 utprovades konceptet med positivt re-
sultat och dessa baser blev sedan, även om antalet i slutändan blev mycket lägre än
först planerat, en faktor som avsevärt minskade sårbarheten på bassidan. I slutet av
1960-talet ändrade man uppfattning i fråga om "ideal" utgå' ngsbasering i och med

Jaktdivisionernas utgångsbasering. 1949 vari stort sett alla divisioner krigsbaserade på hemmaflottiljen.
1969 hade antalet divisioner tunnats ut och många var baserade på hemliga krigsbaser "ute i skogen".
Grafik: Lennart Andersson.
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en instruktion om att en division per flottilj helst skulle krigsbaseras på fredsba-
sen och de andra på så kort avstånd från fredsbasen att mobiliseringen kunde ske 
snabbast möjligt. Därmed verkar snabb mobilisering ha blivit en viktigare faktor 
än skyddsaspekten.

Vid mitten av #$%&-talet fanns jaktbaserna i ett band längs östkusten från Skåne i 
söder och upp till norra Uppland. Därutöver var en division baserad i Göteborg och 
fem var utspridda i norra delen av landet. #$%'–#$%" genomfördes, efter minskning-
en av antalet jaktdivisioner och på grund av krympt planering för flygbasutbygg-
naden, en större förändring av utgångsbaseringen. Inom nya milo S skulle finnas 
åtta jaktbaser, inom milo Ö tolv, milo NN två och milo ÖN tre. Därutöver skulle 
de civila flygplatserna vid Umeå, Skellefteå, Örnsköldsvik och Sundsvall användas 
för framskjuten T-basering av jaktflyg. Tyvärr har det inte varit möjligt att få fram 
exakt vilka baser som utgick ur krigsorganisationen efter vakantsättningarna #$%', 
men fördelningen av divisioner blev i slutändan nio i milo S, nio i milo Ö (plus den 
F #%/F !&-division som lades ned #$%"), en i milo NN och två i milo ÖN.

Den antalsmässiga reduceringen av förband och baser innebar att geografiskt 
betingande problem accentuerades. Flygbaser och jaktdivisioner var som tidigare 

J 35 Draken representerade med sin speciella vingform en helt ny typ av flygplan och hade jämfört med 
bland annat J 29 kraftigt förbättrade prestanda. Foto: SFF.

135 Draken representerade med sin speciella vingform en helt nytyp av flygplan och hade jämfört med
bland annat J 29 kraftigt förbättrade prestanda. Foto: SFE

en instruktion om att en division per flottilj helst skulle krigsbaseras på fredsba-
sen och de andra på så kort avstånd från fredsbasen att mobiliseringen kunde ske
snabbast möjligt. Därmed verkar snabb mobilisering ha blivit en viktigare faktor
än skyddsaspekten.

Vid mitten av 1960-talet fanns jaktbaserna i ett band längs östkusten från Skåne i
söder och upp till norra Uppland. Därutöver var en division baserad i Göteborg och
fem var utspridda i norra delen av landet. 1967-1968 genomfördes, efter minskning-
en av antalet jaktdivisioner och på grund av krympt planering för flygbasutbygg-
naden, en större förändring av utgångsbaseringen. Inom nya milo S skulle finnas
åtta jaktbaser, inom milo Ö tolv, milo NN två och milo ÖN tre. Därutöver skulle
de civila flygplatserna vid Umeå, Skellefteå, Örnsköldsvik och Sundsvall användas
för framskjuten T-basering av jaktflyg. Tyvärr har det inte varit möjligt att få fram
exakt vilka baser som utgick ur krigsorganisationen efter vakantsättningarna 1967,
men fördelningen av divisioner blev i slutändan nio i milo S, nio i milo Ö (plus den
F 16/F 2o-division som lades ned 1968), en i milo NN och två i milo ÖN.

Den antalsmässiga reduceringen av förband och baser innebar att geografiskt
betingande problem accentuerades. Flygbaser och jaktdivisioner var som tidigare
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koncentrerade till ostkusten mellan Skåne och norra Uppland, men nu med färre 
divisioner per ytenhet, och i norra Sverige fanns bara ett fåtal divisioner. På Gotland 
fanns en modern bas (Visby), men där var det inte under någon period aktuellt att 
basera jaktflyg. Inget jaktflyg fanns heller baserat för försvar mot anflygning väs-
terifrån eller över norska gränsen och även i Sundsvallsområdet var det tomt. Luft-
försvaret var påtagligt sämre i Norrland än i södra Sverige, särskilt när det gällde 
luftbevakningens låghöjdstäckning.

Med hänsyn till den luftoperativa hotbilden bedömdes jaktförsvaret behöva ha 
sin tyngdpunkt i milo S och milo Ö. I Sydsverige förstärktes jaktförsvaret när F $% 
ombildades till jaktflottilj i början av $#%&-talet och samtidigt försvagades luftför-
svaret av östra Mellansverige, främst Stockholmsområdet, i och med nedläggning-
en av F $". Den utbildningsverksamhet som var koncentrerad till F $' och F $( 
innebar också försämrad krigsduglighet för de förband som var utgångsbaserade i 
Mellansverige.

Ett e)ektivare transportsystem med TP "* Hercules gjorde det möjligt att om-
gruppera även viktiga delar av markorganisationen – inklusive ammunition med 
mera – på ett snabbt sätt, vilket ökade flexibiliteten och minskade betydelsen av 
utgångsbaseringen. Den ökade flexibiliteten uppvägde till en viss del det minskade 
antalet divisioner.

Wallerfelts sammanfattning av de övergripande krigsstrategier som framkom-
mer vid studium av krigsplanläggningen var för slutet av $#*&-talet ($#*") ”ett segt 
djupförsvar där Mellansverige slutligen skulle försvaras”, men ändå med utgångs-
gruppering vid gräns och kust. $#+" och $#(! försköts kraftsamlingen mer mot gräns 
och kust och resultatet blev ett ”balanserat periferiförsvar”. Från $#%! var försvaret 
åter mer inriktat på djupförsvar.5 Bertil Wennerholm uppmärksammar i sin under-
sökning om flygvapnets doktrinutveckling $#*!–$#+" den tydliga förskjutning som 
kan märkas i den geografiska prioriteringen i och med övergången från Stril +& till 
Stril (&. I det förra fallet hade tio luftförsvarssektorer byggts ut och av dessa låg tre i 
Norrland. I samband med Stril (&-moderniseringen förlades ingen av de nya, större 
centralerna till Norrland och endast en av åtta så kallade radargruppcentraler bygg-
des i norra delen av landet.6

Den basering som gällde för beredskapsförbanden överensstämde endast delvis 
med den utgångsbasering som skulle intas vid mobilisering eller krig – snarare än 
”till stora delar” som Tommy Pettersson anger i sin studie.7 Det kan tyckas under-
ligt, men möjliga orsaker skulle kunna vara att resurserna var begränsade (fredsmäs-
siga) vid höjd beredskap, medan en fullt inkallad krigsorganisation skulle baseras 
vid mobilisering. Det är också tänkbart att man inte i onödan ville avslöja hur 
krigsbaseringen såg ut vid tillfälliga beredskapshöjningar. Beredskapsdivisioner-
nas basering ändrades relativt ofta och var kopplad till divisionernas kontinuerliga 
växling mellan statusen som skoldivision, och som övningsdivision (och därmed 
beredskapsdivision).

koncentrerade till ostkusten mellan Skåne och norra Uppland, men nu med färre
divisioner per ytenhet, och i norra Sverige fanns bara ett fåtal divisioner. På Gotland
fanns en modern bas (Visby), men där var det inte under någon period aktuellt att
basera jaktflyg. Inget jaktflyg fanns heller baserat för försvar mot anflygning väs-
terifrån eller över norska gränsen och även i Sundsvallsområdet var det tomt. Luft-
försvaret var påtagligt sämre i Norrland än i södra Sverige, särskilt när det gällde
luftbevakningens låghöjdstäckning.

Med hänsyn till den luftoperativa hotbilden bedömdes jaktförsvaret behöva ha
sin tyngdpunkt i milo S och milo Ö. I Sydsverige förstärktes jaktförsvaret när F 17
ombildades till jaktflottilj i början av 197o-talet och samtidigt försvagades luftför-
svaret av östra Mellansverige, främst Stockholmsområdet, i och med nedläggning-
en av F 18. Den utbildningsverksamhet som var koncentrerad till F 13 och F 16
innebar också försämrad krigsduglighet för de förband som var utgångsbaserade i
Mellansverige.

Ett effektivare transportsystem med TP 84 Hercules gjorde det möjligt att om-
gruppera även viktiga delar av markorganisationen — inklusive ammunition med
mera — på ett snabbt sätt, vilket ökade flexibiliteten och minskade betydelsen av
utgångsbaseringen. Den ökade flexibiliteten uppvägde till en viss del det minskade
antalet divisioner.

Wallerfelts sammanfattning av de övergripande krigsstrategier som framkom-
mer vid studium av krigsplanläggningen var för slutet av 194o-talet (1948) "ett segt
djupförsvar där Mellansverige slutligen skulle försvaras", men ändå med utgångs-
gruppering vid gräns och kust. 1958 och 1962 försköts kraftsamlingen mer mot gräns
och kust och resultatet blev ett "balanserat periferiförsvar". Från 1972 var försvaret
åter mer inriktat på djupförsvar.5 Bertil Wennerholm uppmärksammar i sin under-
sökning om flygvapnets doktrinutveckling 1942-1958 den tydliga förskjutning som
kan märkas i den geografiska prioriteringen i och med övergången från Stril 5o till
Stril 6o. I det förra fallet hade tio luftförsvarssektorer byggts ut och av dessa låg tre i
Norrland. I samband med Stril 6o-moderniseringen förlades ingen av de nya, större
centralerna till Norrland och endast en av åtta så kallade radargruppcentraler bygg-
des i norra delen av landet.6

Den basering som gällde för beredskapsförbanden överensstämde endast delvis
med den utgångsbasering som skulle intas vid mobilisering eller krig — snarare än
"till stora delar" som Tommy Pettersson anger i sin studie.7 Det kan tyckas under-
ligt, men möjliga orsaker skulle kunna vara att resurserna var begränsade (fredsmäs-
siga) vid höjd beredskap, medan en fullt inkallad krigsorganisation skulle baseras
vid mobilisering. Det är också tänkbart att man inte i onödan ville avslöja hur
krigsbaseringen såg ut vid tillfälliga beredskapshöjningar. Beredskapsdivisioner-
nas basering ändrades relativt ofta och var kopplad till divisionernas kontinuerliga
växling mellan statusen som skoldivision, och som övningsdivision (och därmed
beredskapsdivision).

2 8 9



!"#

Sammanfattningsvis kan man nog påstå att av utgångsbaseringen att döma var 
jaktflyget ett slags periferiförsvar koncentrerat till kuster och områden eller orter 
med många totalförsvarsobjekt som behövde luftförsvar. För den norra delen av 
landet från Uppland och norrut avsattes endast en mindre del av resurserna. Allt-
eftersom resurserna minskade kvantitativt miste även västkusten sitt jaktförsvar. 
Samtidigt är det viktigt att minnas att jaktdivisionerna var rörliga och snabbt kunde 
flyttas till andra baser än de ursprungliga, varför luckor – även på djupet – vid be-
hov kunde täppas till så länge resurserna räckte. Bedömningen ovan gäller alltså en-
dast krigets inledningsskede och under förutsättning att den i krigsfallsskrivelserna 
angivna utgångsbaseringen inte frångicks.

Avvägningen mellan jaktplan och attack- eller bombplan
Avvägningen mellan jaktplan och attack- eller bombplan hade i Sverige på $"%#-talet 
avgjorts till bombplanens fördel och flygvapnet fick därför fyra attack- och bomb-
flottiljer och endast en jaktflottilj. Detta började utjämnas under $"&#-talet och 
enligt $"&' års försvarsbeslut skulle två attackflottiljer och en spaningsflottilj om-
vandlas till jaktflottiljer. $"&( beslutades att ytterligare en bombflottilj skulle om-
vandlas till jaktflottilj (nattjakt). Därmed hade proportionerna mellan attack-, 
bomb- och jaktflyg förändrats så att jaktflygets andel räknat i antal krigsdivisioner 
hade ökat från omkring &# procent till nästan ') procent. Efter $")( års försvarsbe-
slut minskade jaktflygets andel runt $"*$ till '# procent och $"*'–$"*( skedde yt-
terligare minskningar till strax över *# procent.

Wennerholm kommer i sin undersökning fram till ungefär motsvarande för-
skjutning i balansen mellan jakt- och attackflyg räknat i antal flygplan (&$ procent 
$"&& och '# procent $"&"). Han visar också att man i Danmark och Norge, vars 
flygstridskrafter anpassades till de krav som NATO hade, under $")#-talet mer och 
mer gick över till jaktbombplan med betydligt större attackkapacitet än de svens-
ka jaktplanen hade. Exempelvis var jaktplanet F-$##D Super Sabre som leverera-
des till Danmark ett tungt flygplan i klass med attackversionen av Lansen. $"*# 
bestod ungefär hälften av jaktplansbeståndet i både Danmark och Norge av jakt-
bombplan med kapacitet för både attack och jakt. Även i Frankrike utgjorde ande-
len jaktbombplan och attackplan $"*# nära hälften av det totala antalet jakt- och 
attackflygplan.(

Avvägningen mellan dagjakt- och nattjakt
När det gällde avvägningen mellan dagjakt- och nattjakt hade CFV baserat på en 
strategisk studie föreslagit att flygvapnet skulle ha minst två nattjaktflottiljer. Jakt-
flygets insatsmöjligheter var i övrigt helt begränsade till dygnets ljusa timmar och 
väder med någorlunda god sikt, vilket med tanke på bland annat att bombflyget 
under andra världskriget till stor del hade satts in nattetid var en allvarlig begräns-
ning. Överbefälhavaren minskade sedan kravet till en enda nattjaktflottilj och när 

Sammanfattningsvis kan man nog påstå att av utgångsbaseringen att döma var
jaktflyget ett slags periferiförsvar koncentrerat till kuster och områden eller orter
med många totalförsvarsobjekt som behövde luftförsvar. För den norra delen av
landet från Uppland och norrut avsattes endast en mindre del av resurserna. Allt-
eftersom resurserna minskade kvantitativt miste även västkusten sitt jaktförsvar.
Samtidigt är det viktigt att minnas att jaktdivisionerna var rörliga och snabbt kunde
flyttas till andra baser än de ursprungliga, varför luckor — även på djupet — vid be-
hov kunde täppas till så länge resurserna räckte. Bedömningen ovan gäller alltså en-
dast krigets inledningsskede och under förutsättning att den i krigsfallsskrivelserna
angivna utgångsbaseringen inte frångicks.

Avvägningen mellan jaktplan och attack- eller bombplan
Avvägningen mellan jaktplan och attack- eller bombplan hade i Sverige på i93o-talet
avgjorts till bombplanens fördel och flygvapnet fick därför fyra attack- och bomb-
flottiljer och endast en jaktflottilj. Detta började utjämnas under 194o-talet och
enligt 1947 års försvarsbeslut skulle två attackflottiljer och en spaningsflottilj om-
vandlas till jaktflottiljer. 1948 beslutades att ytterligare en bombflottilj skulle om-
vandlas till jaktflottilj (nattjakt). Därmed hade proportionerna mellan attack-,
bomb- och jaktflyg förändrats så att jaktflygets andel räknat i antal krigsdivisioner
hade ökat från omkring 4o procent till nästan 75 procent. Efter 1958 års försvarsbe-
slut minskade jaktflygets andel runt 1961 till 7o procent och 1967-1968 skedde yt-
terligare minskningar till strax över 6o procent.

Wennerholm kommer i sin undersökning fram till ungefär motsvarande för-
skjutning i balansen mellan jakt- och attackflyg räknat i antal flygplan (41 procent
1944 och 70 procent 1949). Han visar också att man i Danmark och Norge, vars
flygstridskrafter anpassades till de krav som NATO hade, under 195o-talet mer och
mer gick över till jaktbombplan med betydligt större attackkapacitet än de svens-
ka jaktplanen hade. Exempelvis var jaktplanet F-iooD Super Sabre som leverera-
des till Danmark ett tungt flygplan i klass med attackversionen av Lansen. 1960
bestod ungefär hälften av jaktplansbeståndet i både Danmark och Norge av jakt-
bombplan med kapacitet för både attack och jakt. Även i Frankrike utgjorde ande-
len jaktbombplan och attackplan 196o nära hälften av det totala antalet jakt- och
attackflygplan.8

Avvägningen mellan dagjakt- och nattjakt
När det gällde avvägningen mellan dagjakt- och nattjakt hade CFV baserat på en
strategisk studie föreslagit att flygvapnet skulle ha minst två nattjaktflottiljer. Jakt-
flygets insatsmöjligheter var i övrigt helt begränsade till dygnets ljusa timmar och
väder med någorlunda god sikt, vilket med tanke på bland annat att bombflyget
under andra världskriget till stor del hade satts in nattetid var en allvarlig begräns-
ning. Överbefälhavaren minskade sedan kravet till en enda nattjaktflottilj och när
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CFV på nytt begärde att få två nattjaktflottiljer lämnades hans begäran utan åtgärd. 
Enligt de teoretiska studier som gjorts skulle för ett bra jaktförsvar nattetid egentli-
gen inte mindre än fem nattjaktflottiljer ha behövts, varav en vardera i Mälardalen, 
Göteborgsområdet och Skåne ansågs utgöra minimibehovet.

På detta sätt kom nattjakten (F #) räknat i antal divisioner att utgöra endast 
nio procent av det totala jaktflyget. Detta förhållande förändrades först i slutet av 
#"$%-talet då J &!B Lansen kom i tjänst. Detta flygplan var, till skillnad från de ti-
digare nattjaktplanen, ett allvädersjaktplan som kunde verka både dag och natt och 
framför allt i alla väder. Enligt planeringen skulle F #' ha övergått till nattjakt, men 
det blev i stället F #! som blev den andra allvädersjaktflottiljen. I slutet av #"$%-ta-
let var andelen allvädersjakt #" procent. Från och med #"$" ersattes benämningarna 
dagjaktdivisioner och nattjaktdivisioner och alla divisioner kallades därefter jaktdi-
visioner. I och med att även J &$ Draken kom i tjänst och under #"(%-talet ersatte 
J !" och J &) blev till sist alla jaktdivisioner allvädersjaktdivisioner. Allvädersjakten 
utgjorde exempelvis (# procent år #"($, *( procent i slutet av #"(' och när den sista 
divisionen med J &)-plan försvann i slutet av #"(* var #%% procent av jaktflyget ut-
rustat för allvädersjakt.

Wennerholm anger samma proportion mellan dag- och nattjakt för tiden fram 
till #"$* och nämner i detta sammanhang att det vore intressant att undersöka i hur 

Fördelningen mellan dag-
jaktdivisioner respektive 
nattjakt/allvädersjakt-
divisioner.  
Diagram: Lennart Andersson.
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nattjakt/allvädersjakt-
divisioner.
Diagram: Lennart Andersson.

CFV på nytt begärde att få två nattjaktflottiljer lämnades hans begäran utan åtgärd.
Enligt de teoretiska studier som gjorts skulle för ett bra jaktförsvar nattetid egentli-
gen inte mindre än fem nattjaktflottiljer ha behövts, varav en vardera i Mälardalen,
Göteborgsområdet och Skåne ansågs utgöra minimibehovet.

På detta sätt kom nattjakten (F 1) räknat i antal divisioner att utgöra endast
nio procent av det totala jaktflyget. Detta förhållande förändrades först i slutet av
1950-talet då J 32B Lansen kom i tjänst. Detta flygplan var, till skillnad från de ti-
digare nattjaktplanen, ett allvädersjaktplan som kunde verka både dag och natt och
framför allt i alla väder. Enligt planeringen skulle F 17 ha övergått till nattjakt, men
det blev i stället F 12 som blev den andra allvädersjaktflottiljen. I slutet av 195o-ta-
let var andelen allvädersjakt 19 procent. Från och med 1959 ersattes benämningarna
dagjaktdivisioner och nattjaktdivisioner och alla divisioner kallades därefter jaktdi-
visioner. I och med att även J 35 Draken kom i tjänst och under 1960-talet ersatte
J 29 och J 34 blev till sist alla jaktdivisioner allvädersjaktdivisioner. Allvädersjakten
utgjorde exempelvis 61 procent år 1965, 86 procent i slutet av 1967 och när den sista
divisionen med J 34-plan försvann i slutet av 1968 var mo procent av jaktflyget ut-
rustat för allvädersjakt.

Wennerholm anger samma proportion mellan dag- och nattjakt för tiden fram
till 1958 och nämner i detta sammanhang att det vore intressant att undersöka i hur
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hög grad hotbilden verkligen fick bestämma utvecklingen i detta avseende, eller om 
den avgjordes av andra faktorer. Han jämför också Sverige med andra länder, bland 
annat Danmark, Norge och Frankrike, vilka under #"$%-talet byggde upp en hö-
gre kapacitet än Sverige när det gällde nattjakt/allvädersjakt: Danmark och Norge 
&&–&' procent och Frankrike !$ procent av det jaktplansbestånd som fanns #"(%. 
Denna satsning kom dock sent i Norge och Sverige var för övrigt först av samtliga 
nyss nämnda länder med att införa nattjaktflyg."

Avvägningen mellan flygplan och luftvärnsrobot
Redan #"$' kom man vid avvägningen mellan flygplan och luftvärnsrobot fram till 
att bemannade jaktflygplan fortsatt skulle utgöra ryggraden i luftförsvaret, medan 
luftvärnsroboten skulle utgöra ett komplement som skydd mot flyganfall på mycket 
höga höjder. Man fortsatte emellertid att diskutera frågan under en följd av år och 
även andra aspekter än de rent militära framfördes. När antalet jaktflygplan bland 
annat av ekonomiska skäl minskade kunde de kompletteras eller ersättas med luft-
värnsrobotar och förband med robotar skulle också lättare än jaktförband kunna 
hålla dygnetruntberedskap utan att uttröttas. I massmedia publicerades artiklar som 
hävdade att hela landet kunde täckas och e)ektivt luftförsvaras med robotar. Frågan 
var aktuell i över femton år.

#"(% konstaterade en utredning åter att luftvärnsroboten endast var ett kom-
plement till jaktflyget, främst på hög höjd och långa avstånd, men möjligen skulle 
luftvärnsrobotar någon gång i framtiden helt och hållet kunna överta jaktflygets 
uppgifter. Luftvärnsrobotförband avsedda för övre Norrland uteslöts i början av 
#"(%-talet, men eftersom bekämpning av spanings- och störflygplan på högsta höjd 
bedömdes vara stridsekonomiskt fördelaktigt skulle RB (* Bloodhound anska)as 
för södra och mellersta Sverige. Detta gjorde att kraven på jaktflyget kunde mins-
kas. Jaktflyg hade väsentligt större systemräckvidd än luftvärnsrobotar, särskilt på 
låg höjd, hade mycket större rörlighet och kunde göra upprepade insatser. Flygplan 
kunde användas för optisk identifiering och kunde även sättas in i attackrollen. Ge-
nom insats av både jaktflygplan och robotar skulle angriparen tvingas till annan an-
flygningstaktik med därav följande begränsning av bland annat räckvidd.

Efter noggrant övervägande och utprovning av ett på försök anska)at robotför-
band beslutade man att satsa på två olika typer av robotar. Av RB (+ Hawk anskaf-
fades fyra batterier med ##% robotar för låghöjdsförsvar av armén i södra Sverige och 
för flygvapnet anska)ades materiel för tolv robotgrupper RB (* Bloodhound med 
"( robotar. För RB (* räknade man med sjuttio procents nedskjutningssannolikhet, 
vilket betydde att förbanden teoretiskt skulle kunna skjuta ned maximalt (+ flyg-
plan. Denna verkan motsvarade två jaktdivisioner, men det gällde endast det första 
dygnet. Därefter kunde jaktdivisionerna fortsätta att verka, medan robotförbanden 
hade slut på robotar.

#"(+ konstaterades att även i fortsättningen skulle jaktflyget förbli huvudkompo-

hög grad hotbilden verkligen fick bestämma utvecklingen i detta avseende, eller om
den avgjordes av andra faktorer. Han jämför också Sverige med andra länder, bland
annat Danmark, Norge och Frankrike, vilka under 1950-talet byggde upp en hö-
gre kapacitet än Sverige när det gällde nattjakt/allvädersjakt: Danmark och Norge
33-34 procent och Frankrike 25 procent av det jaktplansbestånd som fanns 196o.
Denna satsning kom dock sent i Norge och Sverige var för övrigt först av samtliga
nyss nämnda länder med att införa nattjaktflyg.9

Avvägningen mellan flygplan och luftvärnsrobot
Redan 1954 kom man vid avvägningen mellan flygplan och luftvärnsrobot fram till
att bemannade jaktflygplan fortsatt skulle utgöra ryggraden i luftförsvaret, medan
luftvärnsroboten skulle utgöra ett komplement som skydd mot flyganfall på mycket
höga höjder. Man fortsatte emellertid att diskutera frågan under en följd av år och
även andra aspekter än de rent militära framfördes. När antalet jaktflygplan bland
annat av ekonomiska skäl minskade kunde de kompletteras eller ersättas med luft-
värnsrobotar och förband med robotar skulle också lättare än jaktförband kunna
hålla dygnetruntberedskap utan att uttröttas. I massmedia publicerades artiklar som
hävdade att hela landet kunde täckas och effektivt luftförsvaras med robotar. Frågan
var aktuell i över femton år.

196o konstaterade en utredning åter att luftvärnsroboten endast var ett kom-
plement till jaktflyget, främst på hög höjd och långa avstånd, men möjligen skulle
luftvärnsrobotar någon gång i framtiden helt och hållet kunna överta jaktflygets
uppgifter. Luftvärnsrobotförband avsedda för övre Norrland uteslöts i början av
1960-talet, men eftersom bekämpning av spanings- och störflygplan på högsta höjd
bedömdes vara stridsekonomiskt fördelaktigt skulle RB 68 Bloodhound anskaffas
för södra och mellersta Sverige. Detta gjorde att kraven på jaktflyget kunde mins-
kas. Jaktflyg hade väsentligt större systemräckvidd än luftvärnsrobotar, särskilt på
låg höjd, hade mycket större rörlighet och kunde göra upprepade insatser. Flygplan
kunde användas för optisk identifiering och kunde även sättas in i attackrollen. Ge-
nom insats av både jaktflygplan och robotar skulle angriparen tvingas till annan an-
flygningstaktik med därav följande begränsning av bland annat räckvidd.

Efter noggrant övervägande och utprovning av ett på försök anskaffat robotför-
band beslutade man att satsa på två olika typer av robotar. Av RB 67 Hawk anskaf-
fades fyra batterier med Ho robotar för låghöjdsförsvar av armen i södra Sverige och
för flygvapnet anskaffades materiel för tolv robotgrupper RB 68 Bloodhound med
96 robotar. För RB 68 räknade man med sjuttio procents nedskjutningssannolikhet,
vilket betydde att förbanden teoretiskt skulle kunna skjuta ned maximalt 67 flyg-
plan. Denna verkan motsvarade två jaktdivisioner, men det gällde endast det första
dygnet. Därefter kunde jaktdivisionerna fortsätta att verka, medan robotförbanden
hade slut på robotar.

1967 konstaterades att även i fortsättningen skulle jaktflyget förbli huvudkompo-
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nenten i luftförsvaret, men för mål med mycket hög fart och på högsta höjd borde 
jaktflyget tills vidare kompletteras med luftvärnsrobotar. Även för användning inom 
områden där förvarningstiden på låg höjd var kort skulle möjligen för ändamålet 
anpassade luftvärnsrobotar kunna anska$as. Redan efter mindre än tio år beslutade 
man dock, bland annat av ekonomiska skäl, att avveckla RB %&.

Flygplanens utveckling
Flygplanen genomgick under perioden en enorm utveckling. '"(% användes J !!, 
som flög med en hastighet av omkring )** km/h. På två minuter kunde detta flyg-
plan stiga till ' *** meters höjd. J #)D Draken steg på samma tid högre än '* *** 
meter och kunde flyga fyra gånger så snabbt som J !!. Ändå var utvecklingen på an-
dra områden – såsom beväpning, sikten och radar – minst lika omvälvande.

Under perioden fram till början av '")*-talet bestod jaktflyget fortfarande till 
övervägande del av kolvmotordrivna flygplan som hade konstruerats och i de flesta 
fall byggts under andra världskriget: J !', J !! och J !% Mustang. Detsamma gällde 
J #* Mosquito som kom i tjänst i slutet av '"(*-talet. Samtidigt hade ett mindre 
antal jetflygplan av typ J !&A Vampire anska$ats från Storbritannien. Med början 
'")* ersattes dessa flygplan med modernare J !&B Vampire och, något senare, olika 
versioner av J !" Tunnan. Som komplement inköptes ett antal J ## Venom och J #( 
Hunter från Storbritannien. Under en period var inte mindre än &% procent av jakt-
förbanden utrustade med J !".

Övergången från propellerflygplan till jetflygplan var det första stora skiftet i 
jaktflygets utrustning och det andra kom när J #!B Lansen och J #) Draken ersatte 
de tidigare använda typerna. Detta skifte innebar något förenklat att flygplan utan 
radar beväpnade med automatkanoner och raketer ersattes av radarutrustade flyg-
plan beväpnade med robotar. Detta skedde under en period från '")" och cirka sju 
år framåt. Från '"+* var jaktflyget helt utrustat med J #) och tio år senare började 
JA #+ Viggen levereras.

Flygplanens livslängd ökade markant under perioden. Medan de första typerna 
kunde finnas kvar i tjänst på en flottilj i mellan två och sex år innan de blev utbyt-
ta kunde J !" finnas kvar i upp till tretton år (på F '% sjutton år) och J #) i hela !) 
år, olika versioner oräknat. Vid anska$ning beräknades behovet till omkring sextio 
flygplan per flottilj, trots den beviljade utökningen av ett antal flottiljer med fem-
tio procent till nittio flygplan. Dessa medel användes i stället i princip till inköp av 
nyare flygplan, det vill säga till modernisering. De antalsmässigt största jaktplansty-
perna var J !" Tunnan (nära sexhundra exemplar), J #) Draken (över femhundra), 
J !& Vampire (nära fyrahundra), J !' (trehundra) och J !! (tvåhundra).

Wennerholm kom fram till att !& procent av antalet under perioden '"(!–'"%' 
anska$ade krigsflygplan var importerade. Under den period efter '"() då jaktflyg-
plan anska$ades både från SAAB och från utlandet – det vill säga fram till '")+ – 
importerades (# procent av jaktflygplanen, vilket betyder att importen svarade för 

nenten i luftförsvaret, men för mål med mycket hög fart och på högsta höjd borde
jaktflyget tills vidare kompletteras med luftvärnsrobotar. Även för användning inom
områden där förvarningstiden på låg höjd var kort skulle möjligen för ändamålet
anpassade luftvärnsrobotar kunna anskaffas. Redan efter mindre än tio år beslutade
man dock, bland annat av ekonomiska skäl, att avveckla RB 68.

Flygplanens utveckling
Flygplanen genomgick under perioden en enorm utveckling. 1946 användes J 22,
som flög med en hastighet av omkring 500 km/h. På två minuter kunde detta flyg-
plan stiga till 1000 meters höjd. J 35D Draken steg på samma tid högre än io 000
meter och kunde flyga fyra gånger så snabbt som J 22. Ändå var utvecklingen på an-
dra områden — såsom beväpning, sikten och radar — minst lika omvälvande.

Under perioden fram till början av 1950-talet bestod jaktflyget fortfarande till
övervägande del av kolvmotordrivna flygplan som hade konstruerats och i de flesta
fall byggts under andra världskriget: J 21, J 2.2 och J 26 Mustang. Detsamma gällde
J 3o Mosquito som kom i tjänst i slutet av i940-talet. Samtidigt hade ett mindre
antal jetflygplan av typ J 28A Vampire anskaffats från Storbritannien. Med början
1950 ersattes dessa flygplan med modernare J 2.8B Vampire och, något senare, olika
versioner av J 29 Tunnan. Som komplement inköptes ett antal J 33 Venom och J 34
Hunter från Storbritannien. Under en period var inte mindre än 86 procent av jakt-
förbanden utrustade med J 29.

Övergången från propellerflygplan till jetflygplan var det första stora skiftet i
jaktflygets utrustning och det andra kom när J 32B Lansen och J 35 Draken ersatte
de tidigare använda typerna. Detta skifte innebar något förenklat att flygplan utan
radar beväpnade med automatkanoner och raketer ersattes av radarutrustade flyg-
plan beväpnade med robotar. Detta skedde under en period från 1959 och cirka sju
år framåt. Från 1970 var jaktflyget helt utrustat med J 35 och tio år senare började
JA 37 Viggen levereras.

Flygplanens livslängd ökade markant under perioden. Medan de första typerna
kunde finnas kvar i tjänst på en flottilj i mellan två och sex år innan de blev utbyt-
ta kunde J 29 finnas kvar i upp till tretton år (på F 16 sjutton år) och J 35 i hela 25
år, olika versioner oräknat. Vid anskaffning beräknades behovet till omkring sextio
flygplan per flottilj, trots den beviljade utökningen av ett antal flottiljer med fem-
tio procent till nittio flygplan. Dessa medel användes i stället i princip till inköp av
nyare flygplan, det vill säga till modernisering. De antalsmässigt största jaktplansty-
perna var J 29 Tunnan (nära sexhundra exemplar), J 35 Draken (över femhundra),
J 28 Vampire (nära fyrahundra), J 21 (trehundra) och J 22. (tvåhundra).

Wennerholm kom fram till att 28 procent av antalet under perioden 1942-1961
anskaffade krigsflygplan var importerade. Under den period efter 1945 då jaktflyg-
plan anskaffades både från SAAB och från utlandet — det vill säga fram till 1957 —
importerades 43 procent av jaktflygplanen, vilket betyder att importen svarade för
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en större andel av anska$ningen när det gällde jaktplan än alla typer av krigsflyg-
plan sammantaget. Efter %"&' var alla anska$ade krigsflygplan svensktillverkade.%(

Wennerholm noterar vidare att den ram för anska$ningen av jaktflygplan som 
%"#) och %"#" års beslut omfattade, '&( respektive )#( stycken, uppnåddes först 
%"&' sedan denna ram året innan åter sänkts till '&( flygplan. Haveriavgångarna 
hade varit omfattande och under åren %"#!–%"&) kasserades mer än sjuhundra flyg-
plan på grund av haverier. Haveriförlusterna motsvarade under %"&(-talet årligen 
omkring tjugo procent av den totala anska$ningsvolymen!

Jaktflygplanens operativa ålder var generellt lägre än för attack- och spanings-
plan och de var därmed prioriterade när det gällde modernitet. Orsaken var san-
nolikt att prestanda hade störst betydelse för jaktflygplan, vars uppgift det var att 
möta motståndarens flyg, medan attack- och spaningsplan normalt försökte undgå 
kontakt med motståndarens flyg.%% Man kan notera att det fanns en tydlig priorite-
ring när det gällde fördelning av flygplanstyper till olika flottiljer. Generellt sett fick 
F %* nästan alltid nya typer först och Norrlandsflottiljerna behöll äldre typer längst.

Tommy Pettersson vederlägger i sin bok om perioden %"&)–%"++, liksom Wen-
nerholm i sin studie, ett påstående av Wallerfelt att flygvapnet skulle ha kasserat 
fullt användbara flygplan i förtid för att ge plats för ”nästa generation”, det vill säga 
modernare typer.%! Inte heller i denna studie går det att finna något stöd för en så-

Övergången från kolvmo-
tordrivna propellerflyg-
plan till jetflygplan inom 
jaktflyget.  
Diagram: Lennart Andersson.
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Övergången från kolvmo-
tordrivna propellerflyg-
plan till jetflygplan inom
jaktflyget.
Diagram: Lennart Andersson.

en större andel av anskaffningen när det gällde jaktplan än alla typer av krigsflyg-
plan sammantaget. Efter 1957 var alla anskaffade krigsflygplan svensktillverkade.'

Wennerholm noterar vidare att den ram för anskaffningen av jaktflygplan som
1948 och 1949 års beslut omfattade, 75o respektive 84o stycken, uppnåddes först
1957 sedan denna ram året innan åter sänkts till 75o flygplan. Haveriavgångarna
hade varit omfattande och under åren 1942-1958 kasserades mer än sjuhundra flyg-
plan på grund av haverier. Haveriförlusterna motsvarade under i950-talet årligen
omkring tjugo procent av den totala anskaffningsvolymen!

Jaktflygplanens operativa ålder var generellt lägre än för attack- och spanings-
plan och de var därmed prioriterade när det gällde modernitet. Orsaken var san-
nolikt att prestanda hade störst betydelse för jaktflygplan, vars uppgift det var att
möta motståndarens flyg, medan attack- och spaningsplan normalt försökte undgå
kontakt med motståndarens flyg. Man kan notera att det fanns en tydlig priorite-
ring när det gällde fördelning av flygplanstyper till olika flottiljer. Generellt sett fick
F 13 nästan alltid nya typer först och Norrlandsflottiljerna behöll äldre typer längst.

Tommy Pettersson vederlägger i sin bok om perioden 1958-1966, liksom Wen-
nerholm i sin studie, ett påstående av Wallerfelt att flygvapnet skulle ha kasserat
fullt användbara flygplan i förtid för att ge plats för "nästa generation", det vill säga
modernare typer.I2 Inte heller i denna studie går det att finna något stöd för en så-
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dan teori. Det finns snarare flera bevis på motsatsen: att i jämförelse med omvärlden 
föråldrade typer hölls kvar i tjänst, eftersom industrin inte hann med att leverera 
nya flygplan i den takt som utvecklingen krävde. Det är högst sannolikt att de eko-
nomiska ramarna var ett påtagligt hinder i detta sammanhang.

Beväpningen
Beväpningen genomgick en motsvarande utveckling som flygplanen. Den började 
med automatkanoner av relativt klen kaliber (egentligen kulsprutor), vilka senare 
ersattes av vapen med grövre kaliber och högre eldhastighet. Den fortsatte med jakt-
raketer som infördes i slutet av $"#%-talet och det riktigt stora språnget togs när IR-
robotar av typ RB !& kom i tjänst i början av $"'%-talet. Vid mitten av decenniet 
kom så modernare typer av radar- och IR-robotar i tjänst (RB !( och RB !)). Från 
början av $"'%-talet ansågs automatkanonen mer och mer vara ett andra- eller sis-
tahandsvapen av begränsat värde.

Den beväpning som fanns i de tidiga jaktplanen med kalibrar kring $* mm kun-
de vara rimlig för jaktstrid, men var otillräcklig för bekämpning av snabba bomb-
flygplan – vilka normalt krävde många trä+ar av !% eller *% mm ammunition för 
nedskjutning. Bristen i eldkraft framgår tydligt av det faktum att det under en pe-
riod ansågs vara nödvändigt att sätta in en hel grupp (fyra) J !"-plan mot varje mål 
av denna typ.

Hotbilden
Hotbilden är en komplicerad och sammansatt företeelse som, särskilt i efterhand, 
är svår att bedöma. Det man kan göra är att glimtvis sammanställa exempel på hur 
det upplevda hot såg ut som det svenska jaktflyget var tänkt att möta. För det första 
kan konstateras att det aldrig fanns någon annan ”fiende” än Sovjetunionen och de 
länder som ingick i Warszawapakten. Den o,ciella hållningen angående alliansfri-
het och neutralitet ledde inte till någon krigsplanläggning eller några övningsupp-
lägg som i något läge innebar strid emot NATO.

Av uppgifter i övningsförutsättningar från början av $"#%-talet kan man sluta sig 
till att man i Sverige hade tillgång till relativt exakta uppgifter om aktuella sovjetis-

De olika flygplanstypernas livslängd i jaktflygets krigsorganisation. Diagram: Lennart Andersson.
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De olika flygplanstypernas livslängd i jaktflygets krigsorganisation. Diagram: Lennart Andersson.

dan teori. Det finns snarare flera bevis på motsatsen: att i jämförelse med omvärlden
föråldrade typer hölls kvar i tjänst, eftersom industrin inte hann med att leverera
nya flygplan i den takt som utvecklingen krävde. Det är högst sannolikt att de eko-
nomiska ramarna var ett påtagligt hinder i detta sammanhang.

Beväpningen
Beväpningen genomgick en motsvarande utveckling som flygplanen. Den började
med automatkanoner av relativt klen kaliber (egentligen kulsprutor), vilka senare
ersattes av vapen med grövre kaliber och högre eldhastighet. Den fortsatte med jakt-
raketer som infördes i slutet av 1950-talet och det riktigt stora språnget togs när IR-
robotar av typ RB 24 kom i tjänst i början av 1960-talet. Vid mitten av decenniet
kom så modernare typer av radar- och IR-robotar i tjänst (RB 27 och RB 28). Från
början av 1960-talet ansågs automatkanonen mer och mer vara ett andra- eller sis-
tahandsvapen av begränsat värde.

Den beväpning som fanns i de tidiga jaktplanen med kalibrar kring 13 mm kun-
de vara rimlig för jaktstrid, men var otillräcklig för bekämpning av snabba bomb-
flygplan — vilka normalt krävde många träffar av 20 eller 3o mm ammunition för
nedskjutning. Bristen i eldkraft framgår tydligt av det faktum att det under en pe-
riod ansågs vara nödvändigt att sätta in en hel grupp (fyra) J 29-plan mot varje mål
av denna typ.

Hotbilden
Hotbilden är en komplicerad och sammansatt företeelse som, särskilt i efterhand,
är svår att bedöma. Det man kan göra är att glimtvis sammanställa exempel på hur
det upplevda hot såg ut som det svenska jaktflyget var tänkt att möta. För det första
kan konstateras att det aldrig fanns någon annan "fiende" än Sovjetunionen och de
länder som ingick i Warszawapakten. Den officiella hållningen angående alliansfri-
het och neutralitet ledde inte till någon krigsplanläggning eller några övningsupp-
lägg som i något läge innebar strid emot NATO.

Av uppgifter i övningsförutsättningar från början av 195o-talet kan man sluta sig
till att man i Sverige hade tillgång till relativt exakta uppgifter om aktuella sovjetis-
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ka flygplans prestanda, exempelvis MiG-$%. Ett av de stora hoten mot det svenska 
jaktflyget var överraskande anfall mot flygbaserna. Skydd i form av värn, höjd be-
redskap och förbättrad och anpassad luftbevakning och stridsledning diskuterades. 
Även patrullbana kunde i vissa lägen användas för att kontra detta hot. Samtidigt 
ökade kärnvapenhotet och allteftersom man fick nya insikter om verkningarna av 
kärnvapen, bland annat via amerikanska experter, försökte man anpassa utbyggna-
den av bassystemet efter detta.

Ibland ordnades övningar som skulle ge en konkret bild av hur man tänkte sig 
att ett sovjetiskt angrepp skulle se ut, vilka bland annat gick ut på att sätta in ett 
stort antal flygplan på den anfallande sidan och få på den försvarande. I andra öv-
ningar och krigsspel ingick exempelvis sovjetisk överflygning på hög höjd, krav på 
att svenska baser skulle ställas till förfogande samt flyg- och robotanfall mot radar-
stationer, flygbaser, marinbaser och kommunikationscentra – ofta med insats av 
kärnvapen.

Inriktningen av det svenska försvaret hade under senare delen av $"%&-talet grun-
dats på relativt stor fientlig insats av kärnvapen och insats av enskilda bombplan på 
hög höjd. Enligt ÖB #! räknade man då i stället med ökad risk för anfall på lägre 
höjd, samt med konventionella vapen. I förberedelseskedet skulle angriparens mål 
ligga inom ett område femtio kilometer in från kusten, vilket innebar att de flesta 
sovjetiska flygplanstyper kunde nå fram även vid lågflygning. De flygplanstyper som 
nämns är bland annat Il-!', MiG-$(, MiG-$", MiG-!$ och Tu-$#.

Risken för strategisk kupp bedömdes runt $"#& komma att öka. För att utnyttja 
överraskningsmomentet skulle luftlandsättning med ett stort antal transportflyg-
plan insättas i ett tidigt skede och sammantaget skulle den sovjetiska kapaciteten 
vara större vid en strategisk kupp än vid anfall mot Sverige i samband med ett 
storanfall.

$"#' bedömdes Warszawapakten inom det svenska närområdet förfoga över ett 
stort antal radarstationer för luftbevakning och stridsledning. Kunskaperna om 
Warszawapaktens kapacitet för telekrigföring var bristfällig, men man bedömde 
att svår telestörning skulle kunna sättas in från flygplan som opererade utanför 
det svenska luftförsvarets verkansområde. Öst bedömdes ha teknisk förmåga mot-
svarande den svenska, men större ekonomiska resurser och högre prioritet för ut-
veckling av krigsmateriel inklusive motmedel. Sveriges geografiska läge och många 
anfallsmåls kustnära läge gynnade angriparens telekrigföring. Ungefär hälften av 
alla modernare typer av attackplan, jaktplan och lätta bombplan bar olika former 
av egenskydd och flertalet spaningsplan och samtliga strategiska bombplan hade 
störsändare, remsor och facklor.

De stridsflygplanstyper som nämns vid denna tid är Il-!', Jak-!%, Jak-!(, Jak-!', 
M-), MiG-$(, MiG-$", MiG-!$, Su-(, Tu-$#, Tu-!!, Tu-!' och Tu-"%. Det sovje-
tiska transportflyget kunde, om he la kapaciteten sattes in, landsätta en och en halv 
division i en omgång.

ka flygplans prestanda, exempelvis MiG-i5. Ett av de stora hoten mot det svenska
jaktflyget var överraskande anfall mot flygbaserna. Skydd i form av värn, höjd be-
redskap och förbättrad och anpassad luftbevakning och stridsledning diskuterades.
Även patrullbana kunde i vissa lägen användas för att kontra detta hot. Samtidigt
ökade kärnvapenhotet och allteftersom man fick nya insikter om verkningarna av
kärnvapen, bland annat via amerikanska experter, försökte man anpassa utbyggna-
den av bassystemet efter detta.

Ibland ordnades övningar som skulle ge en konkret bild av hur man tänkte sig
att ett sovjetiskt angrepp skulle se ut, vilka bland annat gick ut på att sätta in ett
stort antal flygplan på den anfallande sidan och fa på den försvarande. I andra öv-
ningar och krigsspel ingick exempelvis sovjetisk överflygning på hög höjd, krav på
att svenska baser skulle ställas till förfogande samt flyg- och robotanfall mot radar-
stationer, flygbaser, marinbaser och kommunikationscentra — ofta med insats av
kärnvapen.

Inriktningen av det svenska försvaret hade under senare delen av 1950-talet grun-
dats på relativt stor fientlig insats av kärnvapen och insats av enskilda bombplan på
hög höjd. Enligt ÖB 62 räknade man då i stället med ökad risk för anfall på lägre
höjd, samt med konventionella vapen. I förberedelseskedet skulle angriparens mål
ligga inom ett område femtio kilometer in från kusten, vilket innebar att de flesta
sovjetiska flygplanstyper kunde nå fram även vid lågflygning. De flygplanstyper som
nämns är bland annat 11-28, MiG-17, MiG-I9, MiG-21 och Tu-i6.

Risken för strategisk kupp bedömdes runt 196o komma att öka. För att utnyttja
överraskningsmomentet skulle luftlandsättning med ett stort antal transportflyg-
plan insättas i ett tidigt skede och sammantaget skulle den sovjetiska kapaciteten
vara större vid en strategisk kupp än vid anfall mot Sverige i samband med ett
storanfall.

1968 bedömdes Warszawapakten inom det svenska närområdet förfoga över ett
stort antal radarstationer för luftbevakning och stridsledning. Kunskaperna om
Warszawapaktens kapacitet för telekrigföring var bristfällig, men man bedömde
att svår telestörning skulle kunna sättas in från flygplan som opererade utanför
det svenska luftförsvarets verkansområde. Öst bedömdes ha teknisk förmåga mot-
svarande den svenska, men större ekonomiska resurser och högre prioritet för ut-
veckling av krigsmateriel inklusive motmedel. Sveriges geografiska läge och många
anfallsmåls kustnära läge gynnade angriparens telekrigföring. Ungefär hälften av
alla modernare typer av attackplan, jaktplan och lätta bombplan bar olika former
av egenskydd och flertalet spaningsplan och samtliga strategiska bombplan hade
störsändare, remsor och facklor.

De stridsflygplanstyper som nämns vid denna tid är 11-28, Jak-25, Jak-27, Jak-28,
M-4, MiG-17, MiG-I9, MiG-21, Su-7, Tu-i6, Tu-22, Tu-28 och Tu-95. Det sovje-
tiska transportflyget kunde, om hela kapaciteten sattes in, landsätta en och en halv
division i en omgång.
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Krigsberedskap
Förutom den fredsmässiga incidentberedskapen upprätthöll jaktflyget, liksom för-
svaret i övrigt, en allmän krigsberedskap. Den grundberedskap på $% timmar som 
gällde för flygvapnet inklusive jaktflyget ändrades &"%' till !' timmar. Beredskapen 
kunde på order av överbefälhavaren höjas till ”Lystring”, eller ”Givakt”. Enligt över-
befälhavarens kuppförsvarsorder räknades inom jaktflyget samtliga övningsdivisio-
ner och i begränsad omfattning även skoldivisionerna som kuppförsvarsförband och 
planläggningen för detta reviderades kontinuerligt genom flygvapenorder. Kravet på 
hög beredskap i fred var särskilt accentuerat för flygvapnet.

Det första beredskapssteget, ”Lystring”, innebar utökad incidentberedskap och 
en mindre del av jaktflyget grupperades fram i och med att fyra flygplan (en grupp) 
ombaserades till Nyköping och två flygplan (en rote) till Visby. Divisionerna hade 
en rote i två timmars beredskap och i övrigt gällde tolv timmars beredskap. ”Giv-
akt” innebar att den högsta beredskap som kunde hållas i fem dygn utan inkallelser 
skulle intas (från och med juli &"%" sju dygn). Kommandocentraler organiserades, 
klargöring skedde fältmässigt och flygplanen laddades med jaktrobotar. Divisio-
nerna höll en rote i högsta beredskap och övriga flygplan i en timmes beredskap.

”Lystring” motsvarade två timmars beredskap för en (ärdedel av alla jaktför-
band (under första hälften av &"%)-talet !* jaktrotar) och tolv timmar för övriga. 
Vid ”Givakt” var en (ärdedel av förbanden omedelbart gripbara och övriga inom 
en timme. Det finns uppgifter som tyder på att jaktdivisionerna periodvis kunde 
uppnå högre beredskap än vad kuppförsvarsordern krävde. När en övning genom-
fördes &"%% för att pröva de åtgärder som skulle vidtas vid ”Givakt” kunde stipulerad 
beredskap intas inom två timmar. Kommandocentralerna var klara för användning 
efter en och en halv timme och de flesta baserna var färdigorganiserade efter tre tim-
mar. De enda brister som visade sig fanns på den högre ledningsnivån.

Hög beredskap för jaktflyget och övriga luftförsvaret var med all sannolikhet en 
förutsättning för att mobiliseringen av krigsmakten skulle ha kunnat genomföras 
utan alltför stora störningar. 

Förmåga och uthållighet
När det gäller jaktflygets förmåga och uthållighet kan förhoppningsvis en samman-
fattning av de omdömen som framkommit i undersökt material ge en uppfattning. 
Det bör dock betonas att uppgifter om brister och misslyckanden ofta kan upple-
vas som extra intressanta, eftersom de på grund av sekretess inte tidigare har varit 
allmänt kända. Detta kan göra att sådana aspekter möjligen överbetonas och att det 
som var acceptabelt eller bra därigenom kommer i skymundan. Det finns samti-
digt en tydlig tendens i beskrivningar baserade på hågkomster och på öppet mate-
rial att glorifiera eller ”förbättra” exempelvis en flygplanstyp som författaren kanske 
flugit själv. Detta gäller naturligtvis också förhållanden som den som berättar själv 

Krigsberedskap
Förutom den fredsmässiga incidentberedskapen upprätthöll jaktflyget, liksom för-
svaret i övrigt, en allmän krigsberedskap. Den grundberedskap på 36 timmar som
gällde för flygvapnet inklusive jaktflyget ändrades 1964 till 24 timmar. Beredskapen
kunde på order av överbefälhavaren höjas till "Lystring", eller "Givakt". Enligt över-
befälhavarens kuppförsvarsorder räknades inom jaktflyget samtliga övningsdivisio-
ner och i begränsad omfattning även skoldivisionerna som kuppförsvarsförband och
planläggningen för detta reviderades kontinuerligt genom flygvapenorder. Kravet på
hög beredskap i fred var särskilt accentuerat för flygvapnet.

Det första beredskapssteget, "Lystring", innebar utökad incidentberedskap och
en mindre del av jaktflyget grupperades fram i och med att fyra flygplan (en grupp)
ombaserades till Nyköping och två flygplan (en rote) till Visby. Divisionerna hade
en rote i två timmars beredskap och i övrigt gällde tolv timmars beredskap. "Giv-
akt" innebar att den högsta beredskap som kunde hållas i fem dygn utan inkallelser
skulle intas (från och med juli 1969 sju dygn). Kommandocentraler organiserades,
klargöring skedde fältmässigt och flygplanen laddades med jaktrobotar. Divisio-
nerna höll en rote i högsta beredskap och övriga flygplan i en timmes beredskap.

"Lystring" motsvarade två timmars beredskap för en fjärdedel av alla jaktför-
band (under första hälften av 1960-talet 28 jaktrotar) och tolv timmar för övriga.
Vid "Givakt" var en fjärdedel av förbanden omedelbart gripbara och övriga inom
en timme. Det finns uppgifter som tyder på att jaktdivisionerna periodvis kunde
uppnå högre beredskap än vad kuppförsvarsordern krävde. När en övning genom-
fördes 1966 för att pröva de åtgärder som skulle vidtas vid "Givakt" kunde stipulerad
beredskap intas inom två timmar. Kommandocentralerna var klara för användning
efter en och en halv timme och de flesta baserna var färdigorganiserade efter tre tim-
mar. De enda brister som visade sig fanns på den högre ledningsnivån.

Hög beredskap för jaktflyget och övriga luftförsvaret var med all sannolikhet en
förutsättning för att mobiliseringen av krigsmakten skulle ha kunnat genomföras
utan alltför stora störningar.

Förmåga och uthållighet
När det gäller jaktflygets förmåga och uthållighet kan förhoppningsvis en samman-
fattning av de omdömen som framkommit i undersökt material ge en uppfattning.
Det bör dock betonas att uppgifter om brister och misslyckanden ofta kan upple-
vas som extra intressanta, eftersom de på grund av sekretess inte tidigare har varit
allmänt kända. Detta kan göra att sådana aspekter möjligen överbetonas och att det
som var acceptabelt eller bra därigenom kommer i skymundan. Det finns samti-
digt en tydlig tendens i beskrivningar baserade på hågkomster och på öppet mate-
rial att glorifiera eller "förbättra" exempelvis en flygplanstyp som författaren kanske
flugit själv. Detta gäller naturligtvis också förhållanden som den som berättar själv
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var ansvarig för. Mer objektivt och oberoende material i form av hemligstämplade 
övningsresultat eller utvärderingar kan ge en annan bild.

Så som redan har påpekats måste uppgifter om materielens förtjänster och brister 
kompletteras med uppgifter om personalens utbildningsnivå, bassystemets kapaci-
tet och en mängd andra faktorer – om jaktflygets förmåga och kapacitet ska kunna 
värderas fullt ut. Denna undersökning har bara berört några av dessa faktorer och 
de slutsatser som dras ska ses i detta ljus.

Till att börja med kan konstateras att jaktflygets stora utökning i kvantitet i slutet 
av $"%&-talet inte omedelbart åtföljdes av motsvarande ökning i kvalitet. De flyg-
planstyper som fyllde de nya förbanden var delvis omoderna (J !!) och $"%" hade 
fortfarande endast tre divisioner (tio procent) gått över till att använda jetjaktplan. 
De sista propellerplanen försvann $"'(–$"'%.

Under $"'&-talet hade bekämpning av bombplan med kärnvapen varit en prio-
riterad uppgift, men i början av $")&-talet ströks anfall mot sådana bombplan på 
hög höjd och försvar mot ballistiska robotar från jaktflygets uppgifter. Luftförsva-
ret skulle nu i första hand anpassas för konventionell krigföring. Det var också så 
att Sovjetunionens materiel och taktik i första hand var anpassad för att bekämpa 
NATO-flygplan och huvuddelen av de mest kvalificerade flygplanen beräknades 
komma att sättas in mot NATO och inte mot Sverige. Detta gjorde det möjligt att 
i viss mån sänka kraven på det svenska jaktflyget.

När det gällde kapacitet var det så att den i krig uttagbara flygtiden initialt skulle 
begränsas av tillgången på förare, men efter hand skulle den begränsande faktorn 
i stället bli antalet kvarvarande flygplan. $"'# räknade man med att antalet jaktdi-
visioner i krig skulle minska med ungefär en tredjedel per vecka och vid maximal 
insats skulle jaktflyget alltså vara till stor del ”förbrukat” efter tre veckor. Om varje 
förare utförde sex företag per dygn skulle $ #*! företag kunna utföras varje dygn så 
länge förlusterna inte översteg ersättningsreserven. Om nedskjutningssannolikhe-
ten var femtio procent skulle en division kunna skjuta ned () flygplan per dygn.

Under en övning $"'# ledde ') procent av jaktstarterna med J !" till kontakt och 
!' procent av antalet inflygande flygplan sköts ned, vilket ansågs vara ett gott resul-
tat. Insats med J !" mot J (% ledde dock till stora egna förluster. $")) ledde under 
en övning )( procent av insatserna till kontakt och (* procent av de fientliga före-
tagen ansågs ha blivit bekämpade.

En stor övning visade $")! att kapaciteten hos en modern jaktbas var större än 
väntat och flygverksamheten på basen (fält '% Gimo) kunde utökas med nära ett-
hundra procent. Förarna klarade fem till sju flygpass per dygn. Samtidigt var det 
så att markpersonalen saknade skydd både mot väder och vind och mot fientliga 
anfall. De förväntades gräva enkla skyddsgropar i marken – även som skydd mot 
kärnvapenexplosioner.

Överraskande fientliga anfall mot jaktflygets baser och andra mål på låg höjd var 
ett av de svåraste hoten och där var E ! med många kustnära baser i den sydligaste 

var ansvarig för. Mer objektivt och oberoende material i form av hemligstämplade
övningsresultat eller utvärderingar kan ge en annan bild.

Så som redan har påpekats måste uppgifter om materielens förtjänster och brister
kompletteras med uppgifter om personalens utbildningsnivå, bassystemets kapaci-
tet och en mängd andra faktorer — om jaktflygets förmåga och kapacitet ska kunna
värderas fullt ut. Denna undersökning har bara berört några av dessa faktorer och
de slutsatser som dras ska ses i detta ljus.

Till att börja med kan konstateras att jaktflygets stora utökning i kvantitet i slutet
av i94o-talet inte omedelbart åtföljdes av motsvarande ökning i kvalitet. De flyg-
planstyper som fyllde de nya förbanden var delvis omoderna (J 22) och 1949 hade
fortfarande endast tre divisioner (tio procent) gått över till att använda jetjaktplan.
De sista propellerplanen försvann 1953-1954.

Under 195o-talet hade bekämpning av bombplan med kärnvapen varit en prio-
riterad uppgift, men i början av 1960-talet ströks anfall mot sådana bombplan på
hög höjd och försvar mot ballistiska robotar från jaktflygets uppgifter. Luftförsva-
ret skulle nu i första hand anpassas för konventionell krigföring. Det var också så
att Sovjetunionens materiel och taktik i första hand var anpassad för att bekämpa
NATO-flygplan och huvuddelen av de mest kvalificerade flygplanen beräknades
komma att sättas in mot NATO och inte mot Sverige. Detta gjorde det möjligt att
i viss mån sänka kraven på det svenska jaktflyget.

När det gällde kapacitet var det så att den i krig uttagbara flygtiden initialt skulle
begränsas av tillgången på förare, men efter hand skulle den begränsande faktorn
i stället bli antalet kvarvarande flygplan. 1958 räknade man med att antalet jaktdi-
visioner i krig skulle minska med ungefär en tredjedel per vecka och vid maximal
insats skulle jaktflyget alltså vara till stor del "förbrukat" efter tre veckor. Om varje
förare utförde sex företag per dygn skulle 1 872 företag kunna utföras varje dygn så
länge förlusterna inte översteg ersättningsreserven. Om nedskjutningssannolikhe-
ten var femtio procent skulle en division kunna skjuta ned 36 flygplan per dygn.

Under en övning 1958 ledde 56 procent av jaktstarterna med J 29 till kontakt och
25 procent av antalet inflygande flygplan sköts ned, vilket ansågs vara ett gott resul-
tat. Insats med J 29 mot J 34 ledde dock till stora egna förluster. 1966 ledde under
en övning 63 procent av insatserna till kontakt och 37 procent av de fientliga före-
tagen ansågs ha blivit bekämpade.

En stor övning visade 1962 att kapaciteten hos en modern jaktbas var större än
väntat och flygverksamheten på basen (fält 54 Gimo) kunde utökas med nära ett-
hundra procent. Förarna klarade fem till sju flygpass per dygn. Samtidigt var det
så att markpersonalen saknade skydd både mot väder och vind och mot fientliga
anfall. De förväntades gräva enkla skyddsgropar i marken — även som skydd mot
kärnvapenexplosioner.

Överraskande fientliga anfall mot jaktflygets baser och andra mål på låg höjd var
ett av de svåraste hoten och där var E 2 med många kustnära baser i den sydligaste
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delen av landet särskilt utsatt. Vid en övning #"$# lyckades det försvarande jaktfly-
get nå kontakt med endast sexton procent av de låghöjdsföretag som sattes in. Oli-
ka förslag framfördes på lösning av problemet: bland annat ville man ha e%ektivare 
luftbevakning samt skydd i form av startvärn för flygplanen. Problemet ansågs vara 
allvarligt, men lämplig lösning saknades och även vid försök med särskild låghöjds-
stridsledning i slutet av #"$&-talet blev kontaktprocenten låg. I början av #"'&-talet 
diskuterades skydd av baserna i form av luftvärnsrobotar.

Vid högsta beredskap kunde jaktflyget komma i luften på två till tre minuter. 
Start från berghangarer tog längre tid, mellan tre och en halv och sex minuter. Klar-
göringstiden på ordinarie bas var tjugo till trettiofem minuter. Möjligheterna att 
komma till verkan när man väl var i luften var i hög grad beroende av en bra fung-
erade luftbevakning och stridsledning. Vid övningar i början av #"$&-talet visade det 
sig att beredskapen var så låg att det behövdes upp till (orton dagar för att få denna 
organisation att fungera. Detta berodde på att inga förband var uppsatta i fred, men 
detta kom snart att förändras när incidentberedskapen infördes.

Under #"'&-talets första hälft började personalbrist inom vissa kategorier bli 
märkbar, vilket också innebar svårigheter att upprätthålla incidentberedskapen i 
fred. Antalet disponibla flygförare varierade dessutom med tidpunkten på året. För-
hållandet förbättrades inte och #"') fanns endast åtta och en halv utbildade och för 
incidentberedskapen tillgängliga förare per division. Personaltillgången och dess 
inverkan på krigsorganisationen har inte närmare utretts i denna undersökning.

Hos all materiel finns brister och alla typer av flygplan blir förr eller senare omo-
derna. J !#R får betraktas som ett specialfall, eftersom typen kasserades som jaktplan 
redan efter ett år. Utvecklingen i omvärlden gjorde att J !" Tunnan, även den med 
efterbrännkammare utrustade versionen J !"F, med tiden blev underlägsen sovje-
tiska typer, exempelvis MiG-#*, både när det gällde prestanda och eldkraft. När det 
gällde bekämpning av bombplan försökte man öka J !"F:s stridsvärde genom att 
sätta in minst en fyrgrupp mot varje fiendeflygplan och senare tillkom robotbeväp-
ning. Det kan i sammanhanget noteras att flottiljerna F + och F , mobiliserade med 
J !"F ända till #"'' respektive #"'*.

Det har ofta hävdats att anska%ningen av J !" gjorde att flygvapnet fick flygplan 
som var i klass med omvärldens bästa jaktplan, exempelvis MiG-#$. När J !"A från 
#"$!–#"$+ ingick i krigsorganisationen fanns emellertid i det sovjetiska flygvapnet 
redan efterföljaren MiG-#*, som flög snabbare, hade mycket högre topphöjd och 
dessutom bar en kraftigare beväpning, och redan #"$$ kom MiG-#" i tjänst med 
ännu kraftigare beväpning och med förmåga att flyga i överljudsfart.

J ++ hade på grund av bristfällig radarutrustning i början svårt att lösa sin krigs-
uppgift, att nattetid bekämpa exempelvis Il-!) eller Tu-, innan de nådde Stock-
holm, men fick bättre förmåga i och med att ett IR-sikte infördes. Radarn var ett 
arv från J +& Mosquito och härstammade från överskottslager med materiel från 
andra världskriget. 

delen av landet särskilt utsatt. Vid en övning 1951 lyckades det försvarande jaktfly-
get nå kontakt med endast sexton procent av de låghöjdsföretag som sattes in. Oli-
ka förslag framfördes på lösning av problemet: bland annat ville man ha effektivare
luftbevakning samt skydd i form av startvärn för flygplanen. Problemet ansågs vara
allvarligt, men lämplig lösning saknades och även vid försök med särskild låghöjds-
stridsledning i slutet av 1950-talet blev kontaktprocenten låg. I början av 1960-talet
diskuterades skydd av baserna i form av luftvärnsrobotar.

Vid högsta beredskap kunde jaktflyget komma i luften på två till tre minuter.
Start från berghangarer tog längre tid, mellan tre och en halv och sex minuter. Klar-
göringstiden på ordinarie bas var tjugo till trettiofem minuter. Möjligheterna att
komma till verkan när man väl var i luften var i hög grad beroende av en bra fung-
erade luftbevakning och stridsledning. Vid övningar i början av i950-talet visade det
sig att beredskapen var så låg att det behövdes upp till fjorton dagar för att få denna
organisation att fungera. Detta berodde på att inga förband var uppsatta i fred, men
detta kom snart att förändras när incidentberedskapen infördes.

Under 1960-talets första hälft började personalbrist inom vissa kategorier bli
märkbar, vilket också innebar svårigheter att upprätthålla incidentberedskapen i
fred. Antalet disponibla flygförare varierade dessutom med tidpunkten på året. För-
hållandet förbättrades inte och 1968 fanns endast åtta och en halv utbildade och för
incidentberedskapen tillgängliga förare per division. Personaltillgången och dess
inverkan på krigsorganisationen har inte närmare utretts i denna undersökning.

Hos all materiel finns brister och alla typer av flygplan blir förr eller senare omo-
derna. J 2.1R får betraktas som ett specialfall, eftersom typen kasserades som jaktplan
redan efter ett år. Utvecklingen i omvärlden gjorde att J 29 Tunnan, även den med
efterbrännkammare utrustade versionen J 29F, med tiden blev underlägsen sovje-
tiska typer, exempelvis MiG-17, både när det gällde prestanda och eldkraft. När det
gällde bekämpning av bombplan försökte man öka J 29F:s stridsvärde genom att
sätta in minst en fyrgrupp mot varje fiendeflygplan och senare tillkom robotbeväp-
ning. Det kan i sammanhanget noteras att flottiljerna F 3 och F 4 mobiliserade med
J 29F ända till 1966 respektive 1967.

Det har ofta hävdats att anskaffningen av J 29 gjorde att flygvapnet fick flygplan
som var i klass med omvärldens bästa jaktplan, exempelvis MiG-i5. När J 29A från
1952-1953 ingick i krigsorganisationen fanns emellertid i det sovjetiska flygvapnet
redan efterföljaren MiG-17, som flög snabbare, hade mycket högre topphöjd och
dessutom bar en kraftigare beväpning, och redan 1955 kom MiG-i9 i tjänst med
ännu kraftigare beväpning och med förmåga att flyga i överljudsfart.

J 33 hade på grund av bristfällig radarutrustning i början svårt att lösa sin krigs-
uppgift, att nattetid bekämpa exempelvis Il-28 eller Tu-4 innan de nådde Stock-
holm, men fick bättre förmåga i och med att ett IR-sikte infördes. Radarn var ett
arv från J 3o Mosquito och härstammade från överskottslager med materiel från
andra världskriget.
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J !# Hunter hade högre eldkraft än tidigare typer, men på grund av låg trä$-
sannolikhet och tekniska problem med vapeninstallationen var typens stridsvärde 
nedsatt ända tills utrustning med RB %# kunde ske. Med tiden minskade typens 
tillgänglighet på grund av materielproblem. I jämförelse med J %& och J %' hade J !# 
bättre prestanda och typen användes främst för försvar av huvudstadsregionen och 
senare Göteborgs- och Malmöområdena.

Svenska deltagare i VM i flygfemkamp 1956 framför en J 29 Tunnan. Ner ifrån: Sven Lampell, Nils Benker,  
PeO Nilsson och Ove Glemin. Flera rekord sattes för övrigt med denna flygplanstyp. Foto: SFF.

J 34 Hunter hade högre eldkraft än tidigare typer, men på grund av låg träff-
sannolikhet och tekniska problem med vapeninstallationen var typens stridsvärde
nedsatt ända tills utrustning med RB 24 kunde ske. Med tiden minskade typens
tillgänglighet på grund av materielproblem. I jämförelse med J 28 och J 29 hade J 34
bättre prestanda och typen användes främst för försvar av huvudstadsregionen och
senare Göteborgs- och Malmöområdena.

Svenska deltagare i VM i flygfemkamp 1956 framför en 129 Tunnan. Nerifrån: Sven Lampell, Nils Benker,
Pe0 Nilsson och Ove Glemin. Flera rekord sattes för övrigt med denna flygplanstyp. Foto: SFF
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J !$B Lansen ansågs ha gott stridsvärde och kunde anfalla mål i underljudsfart 
upp till #% """ meters höjd, men svängprestanda var begränsade och jaktstrid skulle 
därför undvikas. 

De först levererade J !&A och samtliga J !&B saknade bland annat radarinstalla-
tion och var tills utrustningen kompletterats underlägsna andra moderna jaktflyg-
plan. När det gällde J !&B kom de '$ flygplanen av denna version att i tre års tid 
sakna radarinstallation.

Inom incidentberedskapen kom annars J !& Drakens förbättrade stig- och fart-
prestanda väl till pass och J !&A och J !&B kunde i klart väder anfalla mål med fart 
upp till Mach #,$ på upp till #& """ meters höjd. Stigprestanda medgav också anfall 
från ! """ till % """ meters höjdunderläge mot mål som flög i farter upp till Mach 
",(. Draken var redan från början beväpnad med RB $%. Flygplanens automatka-
noner ansågs dock vara ine)ektiva och hade dålig trä)säkerhet. Typens räckvidd 
var begränsad, men förbättrades med fälltank. På plussidan noterades i övrigt att 
flygplanet hade hög tjänstbarhet, var relativt fältmässigt och det var också lättfluget.

Radarn PS-"$/A i J !&A ansågs i början av flygplanets karriär vara relativt stör-
resistent, men den hade bristande räckvidd mot enmotoriga flygplan. PS-"!/A i 
J !&B och J !&D uppgavs fungera mindre bra på låg höjd, men särskilda låghöjds-
prov ledde ändå i (% procent av fallen till radarkontakt och '* procent till låsning 
och bekämpning.

Systemutprovningen av J !&D visade att den nya anfallsmetodik som man hade 
hoppats kunna införa, direktanfall framifrån, inte fungerade. Denna typ av anfall 
var däremot möjlig i tvärs- och bakomsektorn. Kurvanfall kunde genomföras mot 
mål på upp till #' """ meters höjd och i hastigheter upp till Mach #,$. J !&F hade 
goda möjligheter att bekämpa mål med farter upp till Mach #,&, men åtminstone i 
början fanns avsevärda begränsningar i störd miljö – exempelvis vid remsfällning – 
samt på låg höjd. Mål på låg höjd kunde framgångsrikt bekämpas under förutsätt-
ning att stridsledningen ledde till lämpligt utgångsläge.

Radarn i J !&F, PS-"#/A, hade förbättrade upptäckts- och låsavstånd och över hälf-
ten av de $!" flygplanen av denna version var också utrustade med IR-spanare. Med 
J !&F var framifrånanfall möjliga, men med erfarenhet bland annat från utprovning-
en kom man fram till att det ändå för att uppnå bästa resultat var fördelaktigt att 
inrikta sig på tidig start och bakifrånanfall. Flygplanets prestanda medgav annars i 
princip anfall från valfri riktning oberoende av väder- och siktförhållanden. Mot slu-
tet av #+'"-talet motsvarade inte längre förmågan hos de system som fanns i J !& den 
aktuella hotbilden, men efter hand infördes förbättringar som innebar att radarns 
störresistens ökade och att förmågan att genomföra anfall på låg höjd förbättrades.

Medan J !& som regel hade en praktisk maxfart som var lägre än Mach #,& upp-
nådde samtida sovjetiska jaktflygplan ofta Mach #,( eller mer även med yttre last. 
Denna underlägsenhet minskade dock med tiden, eftersom betoningen på hög-
höjdsinsatser blev allt mindre och låghöjdshotet i stället accentuerades.

J 32B Lansen ansågs ha gott stridsvärde och kunde anfalla mål i underljudsfart
upp till 14 000 meters höjd, men svängprestanda var begränsade och jaktstrid skulle
därför undvikas.

De först levererade J 35A och samtliga J 35B saknade bland annat radarinstalla-
tion och var tills utrustningen kompletterats underlägsna andra moderna jaktflyg-
plan. När det gällde J 35B kom de 72 flygplanen av denna version att i tre års tid
sakna radarinstallation.

Inom incidentberedskapen kom annars J 35 Drakens förbättrade stig- och fart-
prestanda väl till pass och J 35A och J 35B kunde i klart väder anfalla mål med fart
upp till Mach 1,2 på upp till 15 000 meters höjd. Stigprestanda medgav också anfall
från 3 000 till 4 000 meters höjdunderläge mot mål som flög i farter upp till Mach
o,8. Draken var redan från början beväpnad med RB 24. Flygplanens automatka-
noner ansågs dock vara ineffektiva och hade dålig träffsäkerhet. Typens räckvidd
var begränsad, men förbättrades med fälltank. På plussidan noterades i övrigt att
flygplanet hade hög tjänstbarhet, var relativt fältmässigt och det var också lättfluget.

Radarn PS-02/A i J 35A ansågs i början av flygplanets karriär vara relativt stör-
resistent, men den hade bristande räckvidd mot enmotoriga flygplan. PS-o3/A i
J 35B och J 35D uppgavs fungera mindre bra på låg höjd, men särskilda låghöjds-
prov ledde ändå i 84 procent av fallen till radarkontakt och 76 procent till låsning
och bekämpning.

Systemutprovningen av J 35D visade att den nya anfallsmetodik som man hade
hoppats kunna införa, direktanfall framifrån, inte fungerade. Denna typ av anfall
var däremot möjlig i tvärs- och bakomsektorn. Kurvanfall kunde genomföras mot
mål på upp till 17 000 meters höjd och i hastigheter upp till Mach 42. J 35F hade
goda möjligheter att bekämpa mål med farter upp till Mach 1,5, men åtminstone i
början fanns avsevärda begränsningar i störd miljö — exempelvis vid remsfällning —
samt på låg höjd. Mål på låg höjd kunde framgångsrikt bekämpas under Förutsätt-
ning att stridsledningen ledde till lämpligt utgångsläge.

Radarn i J 35F, PS-01/A, hade förbättrade upptäckts- och låsavstånd och över hälf-
ten av de 23o flygplanen av denna version var också utrustade med IR-spanare. Med
J 35F var framifrånanfall möjliga, men med erfarenhet bland annat från utprovning-
en kom man fram till att det ändå för att uppnå bästa resultat var fördelaktigt att
inrikta sig på tidig start och bakifrånanfall. Flygplanets prestanda medgav annars i
princip anfall från valfri riktning oberoende av väder- och siktförhållanden. Mot slu-
tet av 1970-talet motsvarade inte längre förmågan hos de system som fanns i J 35 den
aktuella hotbilden, men efter hand infördes förbättringar som innebar att radarns
störresistens ökade och att förmågan att genomföra anfall på låg höjd förbättrades.

Medan J 35 som regel hade en praktisk maxfart som var lägre än Mach 1,5 upp-
nådde samtida sovjetiska jaktflygplan ofta Mach 1,8 eller mer även med yttre last.
Denna underlägsenhet minskade dock med tiden, eftersom betoningen på hög-
höjdsinsatser blev allt mindre och låghöjdshotet i stället accentuerades.
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Den diskrepans mellan de omdömen om de svenska flygplanstypernas förtjäns-
ter som ibland återfinns i litteraturen och den något bistrare verklighet som framgår 
av hemliga rapporter och utredningar påtalades när det gäller J #$ först av Wenner-
holm.%! Denna undersökning visar att även andra flygplan hade brister som av na-
turliga skäl inte har varit allmänt kända. Ändå kan man nog anta att de prestanda 
som J #&, J #$, J !# och J !' uppvisade – åtminstone i början av flygplanens karriär 
– var i paritet med det som hade krävts för att möta samtida sovjetiska typer i ett an-
fall mot Sverige.  Det är viktigt att framhålla att brister med stor sannolikhet fanns 
även i andra länders, exempelvis Sovjetunionens, flygvapen. Detta gör att en kon-
staterad svensk brist inte kan likställas med en konstaterad svensk underlägsenhet. 
Som redan nämnts flera gånger är många andra faktorer än materielen av betydelse 
om man vill jämföra olika länders försvars- eller anfallsförmåga i luften. 

Apropå brister beskriver Hans Schrøder i Det sku’ vær’ saa godt -. Danmarks luft-
forsvar under den kolde krig de problem som fanns i det danska luftförsvaret och han 
avslutar sin bok med en kommentar som får tjäna som illustration till detta förhål-
lande (författarens översättning): 

”För alla som sysselsatte sig med NATO:s och därmed Danmarks luftförsvar under kalla 
kriget, från NATO:s generalsekreterare ned till den värnpliktige flygsoldaten, var den allt 
överskuggande uppgiften att genom vår engagerade insats att i Warszawapaktens besluts-
fattare ingjuta så mycket respekt för vårt militära försvar, att de inte kände sig frestade att 
angripa oss. Och det gör man naturligtvis inte genom att utåt påpeka sitt eget försvars 
svagheter.”

Samarbete med väst
Frågan om anpassning eller förberedelser för samarbete med väst är i högsta grad 
relevant när det gäller luftförsvaret och jaktflyget. Enligt den o(ciella bilden skulle 
Sverige vara alliansfritt i fred och neutralt i krig, men vi vet i dag att verkligheten såg 
annorlunda ut. För det första fanns inom flygvapnet efter andra världskrigets slut en 
stark gemenskap med framför allt det brittiska flygvapnet, som sågs som något av 
en förebild. Till Storbritannien gick också många av de studieresor som flygvapnets 
personal genomförde, bland annat för studier av det brittiska luftförsvarssystemet. 
Även åt andra hållet gjordes många resor både med höga dignitärer inom Royal Air 
Force och med annan personal som skulle delta i besök i Sverige eller utbyten. Brit-
tiska o(cerare fick se eller orienterades om det mesta inom det svenska luftförsvaret: 
befälsförhållanden, sektororganisation, sektorcentraler, jaktstridsledning, beväp-
ning, bastjänst, dag- och nattjakttaktik, luftbevakning, alarmering, utbildning, ra-
dar, igenkänning, signaltjänst och så vidare. I övrigt förekom ett livligt utbyte även 
med USA och andra NATO-länder och otaliga Sverigebesök genomfördes av höga 
militära chefer från bland annat Storbritannien och USA.

Växeltjänstgöring innebar att svensk flygvapenpersonal tjänstgjorde exempelvis 

Den diskrepans mellan de omdömen om de svenska flygplanstypernas Förtjäns-
ter som ibland återfinns i litteraturen och den något bistrare verklighet som framgår
av hemliga rapporter och utredningar påtalades när det gäller J 29 först av Wenner-
holm.'3 Denna undersökning visar att även andra flygplan hade brister som av na-
turliga skäl inte har varit allmänt kända. Ändå kan man nog anta att de prestanda
som J 28, J 293 32. och J 34 uppvisade — åtminstone i början av flygplanens karriär
— var i paritet med det som hade krävts för att möta samtida sovjetiska typer i ett an-
fall mot Sverige. Det är viktigt att framhålla att brister med stor sannolikhet fanns
även i andra länders, exempelvis Sovjetunionens, flygvapen. Detta gör att en kon-
staterad svensk brist inte kan likställas med en konstaterad svensk underlägsenhet.
Som redan nämnts flera gånger är många andra faktorer än materielen av betydelse
om man vill jämföra olika länders försvars- eller anfallsförmåga i luften.

Apropå brister beskriver Hans Schroder i Det sku' s a a  godt -. Danmarks luft-
forsvar under den koide krig de problem som fanns i det danska luftförsvaret och han
avslutar sin bok med en kommentar som får tjäna som illustration till detta förhål-
lande (författarens översättning):

"För alla som sysselsatte sig med NATO:s och därmed Danmarks luftförsvar under kalla
kriget, från NATO:s generalsekreterare ned till den värnpliktige flygsoldaten, var den allt
överskuggande uppgiften att genom vår engagerade insats att i Warszawapaktens besluts-
fattare ingjuta så mycket respekt för vårt militära försvar, att de inte kände sig frestade att
angripa oss. Och det gör man naturligtvis inte genom att utåt påpeka sitt eget försvars
svagheter."

Samarbete med väst
Frågan om anpassning eller förberedelser för samarbete med väst är i högsta grad
relevant när det gäller luftförsvaret och jaktflyget. Enligt den officiella bilden skulle
Sverige vara alliansfritt i fred och neutralt i krig, men vi vet i dag att verkligheten såg
annorlunda ut. För det första fanns inom flygvapnet efter andra världskrigets slut en
stark gemenskap med framför allt det brittiska flygvapnet, som sågs som något av
en förebild. Till Storbritannien gick också många av de studieresor som flygvapnets
personal genomförde, bland annat för studier av det brittiska luftförsvarssystemet.
Även åt andra hållet gjordes många resor både med höga dignitärer inom Royal Air
Force och med annan personal som skulle delta i besök i Sverige eller utbyten. Brit-
tiska officerare fick se eller orienterades om det mesta inom det svenska luftförsvaret:
befälsförhållanden, sektororganisation, sektorcentraler, jaktstridsledning, beväp-
ning, bastjänst, dag- och nattjakttaktik, luftbevakning, alarmering, utbildning, ra-
dar, igenkänning, signaltjänst och så vidare. I övrigt förekom ett livligt utbyte även
med USA och andra NATO-länder och otaliga Sverigebesök genomfördes av höga
militära chefer från bland annat Storbritannien och USA.

Växeltjänstgöring innebar att svensk flygvapenpersonal tjänstgjorde exempelvis
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i Storbritannien och att brittisk personal sedan tjänstgjorde i svenska flygvapnet. 
Detta kunde gälla både flygande personal och exempelvis jaktstridsledare. Det före-
kom även att hela divisioner ”bytte plats” med varandra.

Ur utländsk synvinkel låg Sverige geografiskt sett mitt emellan stormaktsblocken 
och med den långa nord-sydliga utsträckningen var det oundvikligt att vårt land på 
olika sätt skulle komma att beröras av båda sidornas flygverksamhet i närområdet. 
Detta gällde i allra högsta grad i krig, men till en del även i fred. Det finns indika-
tioner på att både NATO och Sovjetunionen vid anfall skulle ha tagit vägen över 
Sverige och när det gäller det amerikanska bombflyget har en del konkreta uppgif-
ter framkommit som stödjer detta antagande. Frågan har i olika sammanhang ställts 
om Sverige skulle ha bekämpat västs överflygningar i krig och något annat än indi-
kationer finns inte att gå på. Inget har framkommit som tyder på att den svenska 
regeringen någon gång har varit inställd på att med våld hindra västmakterna från 
att utnyttja svenskt luftrum och något dokument som antyder en sådan uppgift för 
jaktflyget har inte heller påträ#ats.

Incidenter som berörde sovjetiska flygplan uppmärksammades i svenska massme-
dier, men i själva verket var det USA som – trots att man hade möjlighet att föran-
mäla sina flygningar – stod för de mest flagranta kränkningarna av svenskt luftrum. 
Vid ett flertal tillfällen under $%&"-talets första hälft flög amerikanska spaningsplan 
oanmälda genom svenskt luftrum i samband med uppdrag över Östersjön eller 
över Sovjetunionen. Flygningarna kunde ofta följas av FRA genom avlyssning av 
det sovjetiska luftförsvarets radiotrafik. Från flygvapnets sida sattes inga åtgärder in 
för att identifiera eller förhindra dessa flygningar och möjligheterna var i själva ver-
ket små att nattetid med befintlig materiel kunna komma till insats i landets södra 
och norra delar.

Ett svenskt luftförsvarssamarbete med Norge inleddes under åren $%'( och $%'% 
och fortsatte även sedan landet hade gått med i NATO $%'%. Snart blev en topp-
hemlig plan för samarbete i krig mellan luftbevakningen i Sverige och Norge utar-
betad och den fastställdes vid årsskiftet $%&"–$%&$. Det fanns också en plan för hur 
svenska och norska jaktförband skulle kunna ledas även av det andra landets strids-
ledningsorgan. $%&& trädde en liknande plan för samarbete mellan luftbevakningen 
i Danmark och Sverige i kraft.

Vad som kanske är mindre känt är att det också fanns funderingar och möjligen 
planer på en hopkoppling av den svenska luftbevakningen med NATO:s övervak-
ning av det västeuropeiska luftrummet. I Storbritannien ville man nämligen öka 
förvarningstiden för det egna luftförsvaret genom att möjliggöra rapportering från 
den svenska luftbevakningen i samband med att den norska luftbevakningen kopp-
lades ihop med den brittiska $%&&. Saken fick inte diskuteras med vare sig militära 
eller politiska svenska företrädare i Sverige, utan sammankopplingen skulle i största 
hemlighet fullbordas på det tekniska planet utan formell svensk vetskap.

i Storbritannien och att brittisk personal sedan tjänstgjorde i svenska flygvapnet.
Detta kunde gälla både flygande personal och exempelvis jaktstridsledare. Det före-
kom även att hela divisioner "bytte plats" med varandra.

Ur utländsk synvinkel låg Sverige geografiskt sett mitt emellan stormaktsblocken
och med den långa nord-sydliga utsträckningen var det oundvikligt att vårt land på
olika sätt skulle komma att beröras av båda sidornas flygverksamhet i närområdet.
Detta gällde i allra högsta grad i krig, men till en del även i fred. Det finns indika-
tioner på att både NATO och Sovjetunionen vid anfall skulle ha tagit vägen över
Sverige och när det gäller det amerikanska bombflyget har en del konkreta uppgif-
ter framkommit som stödjer detta antagande. Frågan har i olika sammanhang ställts
om Sverige skulle ha bekämpat västs överflygningar i krig och något annat än indi-
kationer finns inte att gå på. Inget har framkommit som tyder på att den svenska
regeringen någon gång har varit inställd på att med våld hindra västmakterna från
att utnyttja svenskt luftrum och något dokument som antyder en sådan uppgift för
jaktflyget har inte heller påträffats.

Incidenter som berörde sovjetiska flygplan uppmärksammades i svenska massme-
dier, men i själva verket var det USA som — trots att man hade möjlighet att föran-
mäla sina flygningar — stod för de mest flagranta kränkningarna av svenskt luftrum.
Vid ett flertal tillfållen under 1950-talets första hälft flög amerikanska spaningsplan
oanmälda genom svenskt luftrum i samband med uppdrag över Östersjön eller
över Sovjetunionen. Flygningarna kunde ofta följas av FRA genom avlyssning av
det sovjetiska luftförsvarets radiotrafik. Från flygvapnets sida sattes inga åtgärder in
för att identifiera eller förhindra dessa flygningar och möjligheterna var i själva ver-
ket små att nattetid med befintlig materiel kunna komma till insats i landets södra
och norra delar.

Ett svenskt luftförsvarssamarbete med Norge inleddes under åren 1948 och 1949
och fortsatte även sedan landet hade gått med i NATO 1949. Snart blev en topp-
hemlig plan för samarbete i krig mellan luftbevakningen i Sverige och Norge utar-
betad och den fastställdes vid årsskiftet 1950-1951. Det fanns också en plan för hur
svenska och norska jaktförband skulle kunna ledas även av det andra landets strids-
ledningsorgan. 1955 trädde en liknande plan för samarbete mellan luftbevakningen
i Danmark och Sverige i kraft.

Vad som kanske är mindre känt är att det också fanns funderingar och möjligen
planer på en hopkoppling av den svenska luftbevakningen med NATO:s övervak-
ning av det västeuropeiska luftrummet. I Storbritannien ville man nämligen öka
förvarningstiden för det egna luftförsvaret genom att möjliggöra rapportering från
den svenska luftbevakningen i samband med att den norska luftbevakningen kopp-
lades ihop med den brittiska 1955. Saken fick inte diskuteras med vare sig militära
eller politiska svenska företrädare i Sverige, utan sammankopplingen skulle i största
hemlighet fullbordas på det tekniska planet utan formell svensk vetskap.
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Samtidigt tog man från svenskt håll upp frågan om hur flygvapnets stridslednings-
system kunde anpassas till motsvarande system i Storbritannien och inom NATO. 
Man ville ha utrustning för identifiering och kommunikation i syfte att möjliggö-
ra samarbete mellan svenska och västliga flygstridskrafter. Från svensk sida verkar 
dessa diskussioner ha letts av chefen för flygstabens operationsavdelning, Åke Man-
gård, som i sin tjänst hade att sköta just förbindelser med kolleger i utlandet. För 
att kunna skilja vän från fiende behövdes teknisk apparatur, men de förhandlingar 
som fördes angående de flygplanigenkänningssystem som var under utveckling inom 
NATO ledde inte till något resultat för svensk del. Som ett led i dessa förberedelser 
fick svenska o$cerare lära sig terminologi för jaktstridsledning av NATO-flygplan.

Luftbevakningens tidigare upprättade sambandsförbindelser västerut utökades 
och i slutet av %&'"-talet upprättades en radiolänkförbindelse mellan Östersund och 
Trondheim. I övrigt hade luftförsvarscentralerna i Göteborg och Örebro kontakt 
med sin motsvarighet i Oslo, medan den i Boden hade kontakt med Bodø. I dessa 
luftförsvarscentraler fanns särskilda arbetsplatser och teleteknisk utrustning för den 
personal som skulle sköta sambandet.

I början av %&("-talet inleddes också ett militärt flygsäkerhetssamarbete med 
Danmark och Norge (Svenorda) som möjliggjorde regelbundna (nöd-)landnings-
övningar i de tre länderna. Verkliga nödlandningar genomfördes endast vid några 
få tillfällen. Av undersökt material framgår inget som tyder på att Svenorda ingick 
som en del av det luftförsvarssamarbete som skulle ha trätt i kraft vid ett krigsut-
brott. Däremot kan med fog hävdas att verksamheten skapade en förtrogenhet hos 
personalen med grannlandets verksamhet, organisation och utrustning. Intresset för 
verksamheten verkar emellertid ha varit större i Sverige än i Danmark och Norge. 
Om Svenorda hade varit av intresse från NATO:s sida borde förhållandet rimligen 
ha varit det omvända.

Övningar i form av krigsspel kan tänkas ge en bild av vilka beslut som skulle ha 
fattats i händelse av krig. Under sådana spel kallades NATO:s attack- och spanings-
flyg ofta in som förstärkning av svenskt flyg och NATO-flyg baserades därvid även 
på svenska baser. Av tekniska och praktiska skäl var detta inte aktuellt för tyngre flyg-
plan, men väl för jakt-, attack- och spaningsflyg. Under perioden fram till slutet av 
%&'"-talet var emellertid alla tillgängliga flygbaser utnyttjade för utgångsbasering av 
svenska förband och platser för uppställning och klargöring saknades även för egna 
flygplan. Detta talar emot att basering av NATO-flyg i krig hade varit möjligt att 
genomföra i praktiken, i varje fall inte i någon större utsträckning. Från %&)" och 
framåt ökade de rent utrymmesmässiga möjligheterna att i begränsad omfattning 
basera utländskt flyg i Sverige. De påståenden om anpassning av baser, exempelvis 
förlängning av startbanor, för basering av NATO-flyg som har framförts i olika sam-
manhang bygger på missuppfattningar. Några konkreta bevis för att man i Sverige i 
praktiken på någon nivå planerade för basering av NATO-flyg har inte återfunnits.

Samtidigt tog man från svenskt håll upp frågan om hur flygvapnets stridslednings-
system kunde anpassas till motsvarande system i Storbritannien och inom NATO.
Man ville ha utrustning för identifiering och kommunikation i syfte att möjliggö-
ra samarbete mellan svenska och västliga flygstridskrafter. Från svensk sida verkar
dessa diskussioner ha letts av chefen för flygstabens operationsavdelning, Åke Man-
gård, som i sin tjänst hade att sköta just förbindelser med kolleger i utlandet. För
att kunna skilja vän från fiende behövdes teknisk apparatur, men de förhandlingar
som fördes angående de flygplanigenkänningssystem som var under utveckling inom
NATO ledde inte till något resultat för svensk del. Som ett led i dessa förberedelser
fick svenska officerare lära sig terminologi för jaktstridsledning av NATO-flygplan.

Luftbevakningens tidigare upprättade sambandsförbindelser västerut utökades
och i slutet av 1960-talet upprättades en radiolänkförbindelse mellan Östersund och
Trondheim. I övrigt hade luftförsvarscentralerna i Göteborg och Örebro kontakt
med sin motsvarighet i Oslo, medan den i Boden hade kontakt med Bodo. I dessa
luftförsvarscentraler fanns särskilda arbetsplatser och teleteknisk utrustning för den
personal som skulle sköta sambandet.

I början av 195o-talet inleddes också ett militärt flygsäkerhetssamarbete med
Danmark och Norge (Svenorda) som möjliggjorde regelbundna (nöd-)landnings-
övningar i de tre länderna. Verkliga nödlandningar genomfördes endast vid några
få tillfällen. Av undersökt material framgår inget som tyder på att Svenorda ingick
som en del av det luftförsvarssamarbete som skulle ha trätt i kraft vid ett krigsut-
brott. Däremot kan med fog hävdas att verksamheten skapade en förtrogenhet hos
personalen med grannlandets verksamhet, organisation och utrustning. Intresset för
verksamheten verkar emellertid ha varit större i Sverige än i Danmark och Norge.
Om Svenorda hade varit av intresse från NATO:s sida borde förhållandet rimligen
ha varit det omvända.

Övningar i form av krigsspel kan tänkas ge en bild av vilka beslut som skulle ha
fattats i händelse av krig. Under sådana spel kallades NATO:s attack- och spanings-
flyg ofta in som förstärkning av svenskt flyg och NATO-flyg baserades därvid även
på svenska baser. Av tekniska och praktiska skäl var detta inte aktuellt för tyngre flyg-
plan, men väl för jakt-, attack- och spaningsflyg. Under perioden fram till slutet av
1960-talet var emellertid alla tillgängliga flygbaser utnyttjade för utgångsbasering av
svenska förband och platser för uppställning och klargöring saknades även för egna
flygplan. Detta talar emot att basering av NATO-flyg i krig hade varit möjligt att
genomföra i praktiken, i varje fall inte i någon större utsträckning. Från 1970 och
framåt ökade de rent utrymmesmässiga möjligheterna att i begränsad omfattning
basera utländskt flyg i Sverige. De påståenden om anpassning av baser, exempelvis
förlängning av startbanor, för basering av NATO-flyg som har framförts i olika sam-
manhang bygger på missuppfattningar. Några konkreta bevis för att man i Sverige i
praktiken på någon nivå planerade för basering av NATO-flyg har inte återfunnits.
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Alla frågor som rörde samarbete med NATO-länder omgärdades av stor sekre-
tess. Under den aktuella perioden hade endast försvarsstabschefen och överbefälha-
varen fullständig överblick. Alla planer förvarades separat från andra handlingar och 
delgavs inte underlydande myndigheter. Viljan att hålla planerna aktuella verkar ha 
minskat med tiden och huvudorsaken torde ha varit att utarbetandet av dessa pla-
ner, som stred mot den o$ciellt proklamerade hållningen, var potentiellt farligt ur 
inrikespolitisk synvinkel. När det gällde samarbetet med Danmark och Norge var 
regeringen införstådd sedan %&'&.

Robert Dalsjö har med hjälp av tidigare okänt arkivmaterial kastat nytt ljus över 
de planer som här nämns. SOU-betänkandena Om kriget kommit (%&&') och Fred 
och säkerhet ((""() berör NATO-samarbetet, men går sällan på djupet och – liksom 
Mikael Holmströms Den dolda alliansen – lider dessa verk delvis av bristen att man 
i alltför hög utsträckning har litat till intervjuuppgifter baserade på minnesbilder 
och spekulationer gjorda många år i efterhand, vilka återgivits utan att försök gjorts 
att bekräfta uppgifterna eller åtminstone i arkiven försöka hitta något som pekar i 
samma riktning som påståendena.%'

Allt tyder på att ett hemligt svensk luftförsvarssamarbete med Danmark och 
Norge etablerades och utvecklades under %&#"-talet. I svenska luftförsvarscentra-
ler fanns anordningar installerade för detta samarbete. Uppgifter tyder på att även 
Storbritannien via Norge kunde få direkt tillgång till rapportering från den svenska 
luftbevakningen. Svenska, danska och norska flygförare övade i viss utsträckning 
landning i grannländerna inom ramen för Svenordaöverenskommelsen. Den base-
ring av NATO-flyg i Sverige som ofta övades i krigsspelen verkar inte ha motsvarats 
av några praktiska planer eller förberedelser och ter sig för perioden före %&)" som 
i praktiken svårgenomförbar.

% Erixon, Christer, ”Flygvapnets doktrin och krigsplanläggning %&'#–%&*"”, i Militärhistorisk tidskrift, (""". 
Wallerfelt, Bengt, Si vis pacem – para bellum. Svensk säkerhetspolitik och krigsplanering !"#$–!"%$. Stockholm 
%&&&, och ”Säkerhetspolitik och operativ krigsplanläggning %&'#–%&+"”, i Kungl. Krigsvetenskapsakademiens 
handlingar och tidskrift, (""#:*.

( Erixon, sid. %*(.
! Wennerholm, sid. %''.
' Erixon beskriver flygeskadrarnas utveckling, men har missat att E # endast var organiserad i krig och att den 

fanns kvar till %&#) samt att E ' då övertog E #:s tidigare uppgifter. Wennerholm nämner E # i en fotnot, men 
har i sina avsnitt om flygvapnets operativa ledning endast med eskadrarna E % till E '. Varken Erixon eller 
Wennerholm beskriver vilka flottiljer som i krig tillhörde varje eskader och hur detta förändrades i slutet av 
%&#"-talet. Se Erixon, sid. %)%, och Wennerholm, sid. !*, '#, *).

# Wallerfelt ((""#), sid. *%.
* Wennerholm, sid. ++.
) Pettersson, sid. +).
+ Wennerholm, sid. +(–+*, (%"–(%%, ((!–((', (!(–(!!.
& Wennerholm, sid. +#, (%"–(%%, ((!–((', (!(–(!!.

Alla frågor som rörde samarbete med NATO-länder omgärdades av stor sekre-
tess. Under den aktuella perioden hade endast försvarsstabschefen och överbefälha-
varen fullständig överblick. Alla planer förvarades separat från andra handlingar och
delgavs inte underlydande myndigheter. Viljan att hålla planerna aktuella verkar ha
minskat med tiden och huvudorsaken torde ha varit att utarbetandet av dessa pla-
ner, som stred mot den officiellt proklamerade hållningen, var potentiellt farligt ur
inrikespolitisk synvinkel. När det gällde samarbetet med Danmark och Norge var
regeringen införstådd sedan 1949.

Robert Dalsjö har med hjälp av tidigare okänt arkivmaterial kastat nytt ljus över
de planer som här nämns. SOU-betänkandena Om kriget kommit (1994) och Fred
och säkerhet (2002) berör NATO-samarbetet, men går sällan på djupet och — liksom
Mikael Holmströms Den dolda alliansen — lider dessa verk delvis av bristen att man
i alltför hög utsträckning har litat till intervjuuppgifter baserade på minnesbilder
och spekulationer gjorda många år i efterhand, vilka återgivits utan att försök gjorts
att bekräfta uppgifterna eller åtminstone i arkiven försöka hitta något som pekar i
samma riktning som påståendena.'"

Allt tyder på att ett hemligt svensk luftförsvarssamarbete med Danmark och
Norge etablerades och utvecklades under 1950-talet. I svenska luftförsvarscentra-
ler fanns anordningar installerade för detta samarbete. Uppgifter tyder på att även
Storbritannien via Norge kunde få direkt tillgång till rapportering från den svenska
luftbevakningen. Svenska, danska och norska flygförare övade i viss utsträckning
landning i grannländerna inom ramen för Svenordaöverenskommelsen. Den base-
ring av NATO-flyg i Sverige som ofta övades i krigsspelen verkar inte ha motsvarats
av några praktiska planer eller förberedelser och ter sig för perioden före 1970 som
i praktiken svårgenomförbar.

Erixon, Christer, "Flygvapnets doktrin och krigsplanläggning 1945-1960", i Militärhistorisk tidskrift, woo.
Wallerfelt, Bengt, Si vis pacem —para helium. Svensk säkerhetspolitik och krigsplanering1945-1975. Stockholm
1999, och "Säkerhetspolitik och operativ krigsplanläggning 1945-1980", i Kungl. Krigsvetenskapsakademiens
handlingar och tidskrift, /005:6.

z Erixon, sid. 16z.
3 Wennerholm, sid. 144.
4 Erixon beskriver flygeskadrarnas utveckling, men har missat att E 5 endast var organiserad i krig och att den

fanns kvar till 1957 samt att E 4 då övertog E 5:s tidigare uppgifter. Wennerhohn nämner E 5 i en fotnot, men
har i sina avsnitt om flygvapnets operativa ledning endast med eskadrarna E 1 till E 4. Varken Erixon eller
Wennerholm beskriver vilka flottiljer som i krig tillhörde varje eskader och hur detta förändrades i slutet av
1950-talet. Se Dixon, sid. 171, och Wennerholm, sid. 36, 45,67.

5 Wallerfelt (zoos), sid. 61.
6 Wennerholm, sid. 88.
7 Pettersson, sid. 87.
8 W e n n e r h o l m ,  s i d .  8 z - 8 6 ,  2 1 0 - 2 1 1 ,  2 2 3 - 2 2 4 ,  2 3 2 - 2 3 3 .

9  W e n n e r h o l m ,  s i d .  8 5 ,  2 1 0 - 2 1 1 ,  2 2 3 - 2 2 4 ,  2 3 2 - 2 3 3 .
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$" Wennerholm, sid. %!. Författarens beräkningar bygger på uppgifter om anska&ade flygplan i de referensverk om 
aktuella flygplanstyper som nämns i litteraturförteckningen. Wennerholms si&ror omfattar alla typer av krigs-
flygplan, men de enda icke jaktplan som anska&ades under aktuell period var femtio spaningsplan av typ S !$ 
Spitfire, vilket inte påverkar jämförelsen i nämnvärd grad.

$$ Wennerholm, sid. %' och %(.
$) Pettersson, sid. $#* och Wennerholm, sid. %(.
$! Wennerholm, sid. $*'–$*#.
$* Om kriget kommit… Förberedelser för mottagande av militärt bistånd !"#"–!"$". SOU $%%*:$$, Fred och säker-

het. Svensk säkerhetspolitik !"$"–!"%". SOU )""):$"(; Holmström, Mikael, Den dolda alliansen. Sveriges hemliga 
NATO-förbindelser. Stockholm )"$$; och Dalsjö, Robert, Life-line lost. &e rise and fall of ’neutral’ Sweden’s secret 
reserve option of wartime help from the West. Stockholm )""#.

Io Wennerholm, sid. 93. Författarens beräkningar bygger på uppgifter om anskaffade flygplan i de referensverk om
aktuella flygplanstyper som nämns i litteraturförteckningen. Wennerholms siffror omfattar alla typer av krigs-
flygplan, men de enda icke jaktplan som anskaffades under aktuell period var femtio spaningsplan av typ S 31
Spitfire, vilket inte påverkar jämförelsen i nämnvärd grad.

II Wennerholm, sid. 95 och 98.
12 Pettersson, sid. 164 och Wennerholm, sid. 98.
13 Wennerholm, sid. 145-146.
14 Om kriget kommit... Förberedelser för mottagande av militärt bistånd 1949-1969. SOU 1994:11, Fred och säker-

het. Svensk säkerhetspolitik 1969-1989. SOU zoozao8; Holmström, Mikael, Den dolda alliansen. Sveriges hemliga
NATO-förbindelser. Stockholm lon; och Dalsjö, Robert, Life-line lost. The rise and fall of 'neutral' Sweden's secret
reserve option of wartime help from the West. Stockholm z006.
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Bilaga

Forskningsläget
Bokens ämne har i sin helhet hittills inte behandlats i vare sig populär flyglittera-
tur eller vetenskaplig historisk litteratur. Däremot finns ett antal verk om flygvap-
net som översiktligt diskuterar jaktflyget, främst i fred. De olika jaktflygflottiljerna 
har behandlats i flera böcker, men dessa verk är av karaktären förbandshistoriker 
och har en annan inriktning. Där diskuteras av naturliga skäl inte sådant som krigs-
organisation och krigsuppgifter. Eftersom det huvudsakligen rör sig om uppgifter 
som varit hemliga eller kvalificerat hemliga har det som är i fokus för denna bok 
– krigsorganisation, uppgifter, basering, kapacitet, brister och liknande – tidigare 
inte kunnat behandlas.

Bertil Wennerholms studie av flygvapnets doktrinutveckling, Fjärde flygvapnet i 
världen? Doktrinutveckling i det svenska flygvapnet i försvarsbesluten !"#$–!"%&. Un-
derlag, beslut och genomförande i nationellt och internationellt perspektiv är fortfarande 
ett av de få vetenskapliga verk som behandlar flygvapnet under kalla kriget. Denna 
bok behandlar tiden fram till $%&' och är en fantastiskt innehållsrik och väl genom-
förd studie. Den tar upp en mängd olika aspekter, har ett mer teoretiskt anslag och 
försöker analysera doktrinutvecklingen och dess bakomliggande faktorer. Med in-
ternationella jämförelser pekar Wennerholm också på likheter och skillnader mellan 
det svenska flygvapnet och dess samtida motsvarigheter. Han belyser också hur Sve-
rige behandlades i förhållande till USA:s allianspartner inom NATO när det gäller 
export av materiel. De avsnitt som berör jaktflyget har delvis använts som underlag 
för denna framställning och delvis har Wennerholms resultat också jämförts med 
vad som har framkommit i denna undersökning.

Tommy Petterssons Med invasionen i sikte. Flygvapnets krigsplanläggning och luf-
toperativa doktrin !"%&–!"'' har liknande inriktning som Wennerholms under-
sökning, men de båda författarna använder sig av helt olika källmaterial. Medan 
Wennerholm främst har studerat försvarsbesluten och deras verkningar utgår Pet-
tersson från flygstabens arkiv. Pettersson tar tidsmässigt över där Wennerholm slutar 
och fortsätter med perioden $%&'–$%((. Även i hans studie används doktrinbegrep-
pet, men ansatsen är inte lika bred som Wennerholms. Pettersson har i sin bok av-
snitt som beskriver jaktflygets flygplanstyper, kortfattade avsnitt om luftbevakning 
och stridsledning samt luftvärnsrobotsystem.

I huvudsak överensstämmer både Wennerholms och Petterssons resultat med det 
som framförs i denna bok och de skillnader som finns är av mindre betydelse. Det 
visar sig exempelvis att det inte går att anta, som Pettersson gör med det material 
han hade tillgång till, att den basering som gällde vid beredskapshöjning till stora 

Bilaga

Forskningsläget
Bokens ämne har i sin helhet hittills inte behandlats i vare sig populär flyglittera-
tur eller vetenskaplig historisk litteratur. Däremot finns ett antal verk om flygvap-
net som översiktligt diskuterar jaktflyget, främst i fred. De olika jaktflygflottiljerna
har behandlats i flera böcker, men dessa verk är av karaktären förbandshistoriker
och har en annan inriktning. Där diskuteras av naturliga skäl inte sådant som krigs-
organisation och krigsuppgifter. Eftersom det huvudsakligen rör sig om uppgifter
som varit hemliga eller kvalificerat hemliga har det som är i fokus för denna bok
— krigsorganisation, uppgifter, basering, kapacitet, brister och liknande — tidigare
inte kunnat behandlas.

Bertil Wennerholms studie av flygvapnets doktrinutveckling, Fjärde flygvapnet i
världen? Doktrinutveckling i det svenska flygvapnet i försvarsbesluten 1942-1958. Un-
derlag beslut och genomförande i nationellt och internationellt perspektiv är fortfarande
ett av de fa vetenskapliga verk som behandlar flygvapnet under kalla kriget. Denna
bok behandlar tiden fram till 1958 och är en fantastiskt innehållsrik och väl genom-
förd studie. Den tar upp en mängd olika aspekter, har ett mer teoretiskt anslag och
försöker analysera doktrinutvecklingen och dess bakomliggande faktorer. Med in-
ternationella jämförelser pekar Wennerholm också på likheter och skillnader mellan
det svenska flygvapnet och dess samtida motsvarigheter. Han belyser också hur Sve-
rige behandlades i förhållande till USA:s allianspartner inom NATO när det gäller
export av materiel. De avsnitt som berör jaktflyget har delvis använts som underlag
för denna framställning och delvis har Wennerholms resultat också jämförts med
vad som har framkommit i denna undersökning.

Tommy Petterssons Med invasionen i sikte. Flygvapnets krigsplanläggning och luf
toperativa doktrin 1958-1966 har liknande inriktning som Wennerholms under-
sökning, men de båda författarna använder sig av helt olika källmaterial. Medan
Wennerholm främst har studerat försvarsbesluten och deras verkningar utgår Pet-
tersson från flygstabens arkiv. Pettersson tar tidsmässigt över där Wennerholm slutar
och fortsätter med perioden 1958-1966. Även i hans studie används doktrinbegrep-
pet, men ansatsen är inte lika bred som Wennerholms. Pettersson har i sin bok av-
snitt som beskriver jaktflygets flygplanstyper, kortfattade avsnitt om luftbevakning
och stridsledning samt luftvärnsrobotsystem.

I huvudsak överensstämmer både Wennerholms och Petterssons resultat med det
som framförs i denna bok och de skillnader som finns är av mindre betydelse. Det
visar sig exempelvis att det inte går att anta, som Pettersson gör med det material
han hade tillgång till, att den basering som gällde vid beredskapshöjning till stora
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delar överensstämde med den utgångsbasering som skulle intas vid krigsutbrott el-
ler mobilisering.

När det gäller krigsuppgifter går Christer Erixon i artikeln ”Flygvapnets dok-
trin och krigsplanläggning $%&'–$%("” relativt detaljerat in på flygvapnets allmän-
na krigsplanläggning fram till $%'#. Bengt Wallerfelt behandlade i flera omgångar 
svensk krigsplanläggning (Si vis pacem – para bellum. Svensk säkerhetspolitik och 
krigsplanering !"#$–!"%$ och ”Säkerhetspolitik och operativ krigsplanläggning $%&'–
$%#"”), men han går inte in på några detaljer när det gäller jaktflyget.

När frågor om samarbete med väst diskuteras kan de två SOU-betänkandena Om 
kriget kommit… Förberedelser för mottagande av militärt bistånd !"#"–!"&" ($%%&) 
och Fred och säkerhet. Svensk säkerhetspolitik !"&"–!"'" ()"")) användas som bas, 
även om de har sina brister. De efterforskningar som dessa undersökningar baserar 
sina slutsatser på vilar i vissa fall på bristfälligt underlag. Relevant material i arkiven 
har inte använts och i stället har framställningen baserats på löst hållna intervjuupp-
gifter lämnade av befattningshavare som dels aldrig varit direkt inblandade i eller 
informerade om det som diskuteras, dels uttalar sig på sin ålders höst om sina min-
nesbilder kanske femtio år efter händelserna. I dessa utredningar beskrivs huvud-
dragen i Svenordasamarbetet och det gör även Magnus Petersson i ”Brödrafolkens 
väl”. Svensk-norska säkerhetsrelationer !"#"–!"&".

Robert Dalsjö beskriver i Life-line lost. (e rise and fall of ’neutral’ Sweden’s secret 
reserve option of wartime help from the West främst med hjälp av bevarat arkivma-
terial hur samarbetet med väst planerades. Mikael Holmströms bok Den dolda al-
liansen. Sveriges hemliga NATO-förbindelser sammanfattar på ett bra sätt det mesta 
som hittills har skrivits om NATO-samarbetet. Han har dessutom gjort en mängd 
intervjuer med olika befattningshavare, vilket tillför en del ny kunskap, men han 
hamnar i sina slutsatser i vissa avseenden i samma fälla som SOU-betänkandet Om 
kriget kommit. Västsamarbete och robotanska*ning behandlas av Mikael Nilsson i 
hans Tools of hegemony. Military technology and Swedish-American security relations 
!"#$–!"&).

Om incidentberedskapen finns, förvånansvärt nog, inget skrivet, varken i popu-
lär eller vetenskaplig form, annat än kortare artiklar om rent personliga upplevelser. 
För att komplettera den information som arkivmaterialet ger har här en mängd lit-
teratur använts, allt från böcker om amerikanska ”spionflygningar” och information 
som i dag finns på Internet till artiklar i rysk fackpress.

För de allmänna beskrivningarna av flygmaterielen har böcker som behandlar 
olika flygplanstyper använts. Härvid har ingen komplett historik över varje flyg-
planstyp eftersträvats, utan i stället har kortfattade beskrivningar kompletterats med 
information om aspekter som tidigare inte har behandlats i litteraturen – främst 
baserat på hemligt arkivmaterial. Detta rör bland annat brister hos materielen som 
inte har varit allmänt kända.

Luftbevaknings- och stridsledningsorganisationen behandlas inte i denna bok, 

delar överensstämde med den utgångsbasering som skulle intas vid krigsutbrott el-
ler mobilisering.

När det gäller krigsuppgifter går Christer Erixon i artikeln "Flygvapnets dok-
trin och krigsplanläggning 1945-1960" relativt detaljerat in på flygvapnets allmän-
na krigsplanläggning fram till 1958. Bengt Wallerfelt behandlade i flera omgångar
svensk krigsplanläggning (Si vis pacem — para bellum. Svensk säkerhetspolitik och
krigsplanering.1945-1975 och "Säkerhetspolitik och operativ krigsplanläggning 1945-
1980"), men han går inte in på några detaljer när det gäller jaktflyget.

När frågor om samarbete med väst diskuteras kan de två SOU-betänkandena Om
kriget kommit... Förberedelser för mottagande av militärt bistånd I949-1969 (1994)
och Fred och säkerhet. Svensk säkerhetspolitik x969-1989 (zoo2.) användas som bas,
även om de har sina brister. De efterforskningar som dessa undersökningar baserar
sina slutsatser på vilar i vissa fall på bristfälligt underlag. Relevant material i arkiven
har inte använts och i stället har framställningen baserats på löst hållna intervjuupp-
gifter lämnade av befattningshavare som dels aldrig varit direkt inblandade i eller
informerade om det som diskuteras, dels uttalar sig på sin ålders höst om sina min-
nesbilder kanske femtio år efter händelserna. I dessa utredningar beskrivs huvud-
dragen i Svenordasamarbetet och det gör även Magnus Petersson i "Brödrafolkens
väl". Svensk-norska säkerhetsrelationer 1949-1969.

Robert Dalsjö beskriver i Life-line lost. The rise and fall of 'neutral' Sweden's secret
reserve option of wartime help from the West främst med hjälp av bevarat arkivma-
terial hur samarbetet med väst planerades. Mikael Holmströms bok Den dolda al-
liansen. Sveriges hemliga NATO-förbindelser sammanfattar på ett bra sätt det mesta
som hittills har skrivits om NATO-samarbetet. Han har dessutom gjort en mängd
intervjuer med olika befattningshavare, vilket tillför en del ny kunskap, men han
hamnar i sina slutsatser i vissa avseenden i samma fälla som SOU-betänkandet Om
kriget kommit. Västsamarbete och robotanskaffning behandlas av Mikael Nilsson i
hans Tools of hegemony. Military technology and Swedish-American securiol relations
1945-1962.

Om incidentberedskapen finns, förvånansvärt nog, inget skrivet, varken i popu-
lär eller vetenskaplig form, annat än kortare artiklar om rent personliga upplevelser.
För att komplettera den information som arkivmaterialet ger har här en mängd lit-
teratur använts, allt från böcker om amerikanska "spionflygningar" och information
som i dag finns på Internet till artiklar i rysk fackpress.

För de allmänna beskrivningarna av flygmaterielen har böcker som behandlar
olika flygplanstyper använts. Härvid har ingen komplett historik över varje flyg-
planstyp eftersträvats, utan i stället har kortfattade beskrivningar kompletterats med
information om aspekter som tidigare inte har behandlats i litteraturen — främst
baserat på hemligt arkivmaterial. Detta rör bland annat brister hos materielen som
inte har varit allmänt kända.

Luftbevaknings- och stridsledningsorganisationen behandlas inte i denna bok,
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annat än mycket översiktligt. För vidare studium hänvisas främst till John Hüb-
berts arbete Stril !", en noggrant genomförd studie baserad på arkivmaterial. För 
Stril $" finns ännu inget motsvarande arbete. Johan Gribbes avhandling Stril #" 
behandlar inte systemet som sådant eller dess användning och funktion, utan har 
fokus på planerings- och anska%ningsfrågor. Bernt Törnell och Alf Klings bok 
Kalla krigets luftförsvar behandlar de radarstationer som användes i Stril &" och 
Stril $" och Bjarne Darwalls Luftens dirigenter är en populärt hållen historik över 
stridsledningsorganisationen.

Källmaterial
Metodmässigt utgör detta arbete en empirisk undersökning, i huvudsak kronolo-
giskt upplagd, och någon övergripande teorianknytning görs inte. Avslutningsvis 
sammanfattas och analyseras undersökningens resultat och kopplas till de inledande 
frågeställningarna. Två av kapitlen är tematiskt upplagda och behandlar mer fristå-
ende eller övergripande frågor.

Det källmaterial som har använts består i sin helhet av handlingar som är klassifi-
cerade som antingen hemliga eller kvalificerat hemliga och något öppet källmaterial 
har inte undersökts. Ämnets karaktär har gjort att någon forskning i öppna hand-
lingar inte har kommit i fråga. Något muntligt material har inte använts.

Tillvägagångssättet har varit att först, med vissa preliminära frågeställningar i 
åtanke, med hjälp av genomgång av register och diarier identifiera intressanta hand-
lingar. Därefter begärdes avhemligande av utvalda handlingarna, vilket sköttes av 
personal på Krigsarkivet. Lednings- eller kommunikationssystem och fasta anlägg-
ningar i form av bergrum har inte berörts, varför samtliga begärda handlingar har 
kunnat lämnas ut utan nämnvärda förbehåll. Granskning av Krigsarkivet av bokens 
manus före publicering eller spridning krävdes dock. Manuset godkändes av Krigs-
arkivet för publicering den '! februari ("'( (dnr KrA)!-("''/'(().

I arbetet med boken ÖB:s klubba användes i första hand E ':s hemliga arkiv. Den-
na arkivsamling är relativt väl bevarad och sammanhållen, även om mycket av ma-
terialet från '#&"-talet är gallrat. Många saknade handlingar återfanns i flygstabens 
hemliga arkiv, som tidigare har avhemligats i sin helhet till och med '#$". Tyvärr 
gick det inte att för detta arbete använda jakteskadrarnas arkiv som primärmaterial. 
Dessa arkiv är hårdare gallrade, olika arkiv i olika stor utsträckning och med olika 
utgångspunkter, och förteckningarna är bristfälliga. E (:s hemliga arkiv saknades för 
övrigt i förteckningen, men återfanns av författaren vid ett besök i arkivdepån. Ma-
terialet är disparat och oöverskådligt och har i huvudsak använts för komplettering 
av vad som återfunnits i främst flygstabens arkiv.

I flygstabens hemliga arkiv har material från främst Centralexpeditionen, men 
även material från Operations- och Organisationsavdelningarna har använts. Detta 
arkiv är relativt komplett och är som sagt avhemligat för tiden fram till '#$". De 
handlingar som saknas är oftast klassade som kvalificerat hemliga och förvaras fort-

annat än mycket översiktligt. För vidare studium hänvisas främst till John Rib-
bens arbete Stril 5o, en noggrant genomförd studie baserad på arkivmaterial. För
Stril 6o finns ännu inget motsvarande arbete. Johan Gribbes avhandling Stril 6o
behandlar inte systemet som sådant eller dess användning och funktion, utan har
fokus på planerings- och anskaffningsfrågor. Bernt Törnell och Alf Klings bok
Kalla krigets lufOrsvar behandlar de radarstationer som användes i Stril 5o och
Stril 6o och Bjarne Darwalls Luftens dirigenter är en populärt hållen historik över
stridsledningsorganisationen.

Källmaterial
Metodmässigt utgör detta arbete en empirisk undersökning, i huvudsak kronolo-
giskt upplagd, och någon övergripande teorianknytning görs inte. Avslutningsvis
sammanfattas och analyseras undersökningens resultat och kopplas till de inledande
frågeställningarna. Två av kapitlen är tematiskt upplagda och behandlar mer fristå-
ende eller övergripande frågor.

Det källmaterial som har använts består i sin helhet av handlingar som är klassifi-
cerade som antingen hemliga eller kvalificerat hemliga och något öppet källmaterial
har inte undersökts. Ämnets karaktär har gjort att någon forskning i öppna hand-
lingar inte har kommit i fråga. Något muntligt material har inte använts.

Tillvägagångssättet har varit att först, med vissa preliminära frågeställningar i
åtanke, med hjälp av genomgång av register och diarier identifiera intressanta hand-
lingar. Därefter begärdes avhemligande av utvalda handlingarna, vilket sköttes av
personal på Krigsarkivet. Lednings-. eller kommunikationssystem och fasta anlägg-
ningar i form av bergrum har inte berörts, varför samtliga begärda handlingar har
kunnat lämnas ut utan nämnvärda förbehåll. Granskning av Krigsarkivet av bokens
manus före publicering eller spridning krävdes dock. Manuset godkändes av Krigs-
arkivet för publicering den 13 februari 2012 (dnr KrA43-2011/122).

I arbetet med boken ÖB:s klubba användes i första hand E i:s hemliga arkiv. Den-
na arkivsamling är relativt väl bevarad och sammanhållen, även om mycket av ma-
terialet från 1950-talet är gallrat. Många saknade handlingar återfanns i flygstabens
hemliga arkiv, som tidigare har avhemligats i sin helhet till och med 1960. Tyvärr
gick det inte att för detta arbete använda jakteskadrarnas arkiv som primärmaterial.
Dessa arkiv är hårdare gallrade, olika arkiv i olika stor utsträckning och med olika
utgångspunkter, och förteckningarna är bristfälliga. E 2:S hemliga arkiv saknades för
övrigt i förteckningen, men återfanns av författaren vid ett besök i arkivdepån. Ma-
terialet är disparat och oöverskådligt och har i huvudsak använts för komplettering
av vad som återfunnits i främst flygstabens arkiv.

I flygstabens hemliga arkiv har material från främst Centralexpeditionen, men
även material från Operations- och Organisationsavdelningarna har använts. Detta
arkiv är relativt komplett och är som sagt avhemligat för tiden fram till 1960. De
handlingar som saknas är oftast klassade som kvalificerat hemliga och förvaras fort-
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farande på Högkvarteret och vissa avsnitt ur nyare krigsfallsskrivelser har efter be-
gäran avhemligats och lämnats ut därifrån.

När det gäller bland annat Svenorda, incidentberedskap och överflygningar har 
även material från andra arkiv, exempelvis försvarsstaben och Försvarets komman-
doexpedition använts.

Det använda arkivmaterialet består av anvisningar, order, planer, rapporter, re-
misser, utredningar och andra typer av skrivelser. I den mån någon uppenbar brist 
i materialet identifierats har den täckts genom förnyad sökning av handlingar. I 
övrigt får den förtrogenhet som många års arbete med flygmilitära myndigheters 
arkivhandlingar givit, borga för att urvalet blivit lämpligt med hänsyn till frågeställ-
ningarna. Arkivmaterialet är omfattande, sammantaget många tusen enskilda hand-
lingar. Antalet arkivboxar med skrivelser (huvudsakligen serierna B, C, E och F) i 
flygstabens hemliga arkiv är för aktuell tidsperiod omkring !$# stycken, och i de tre 
jakteskadrarnas hemliga arkiv finns omkring %&# volymer.

Ur historisk synpunkt är normalt hemliga och kvalificerat hemliga militära skri-
velser kvarlevor som uppfyller höga krav på äkthet, oberoende, tendensfrihet och 
nära samband i tiden. De var inte avsedda att läsas av någon utomstående och de 
behövde inte friseras för eftervärlden. Sannolikt hade dåtidens aktörer ingen tanke 
på att detta material någonsin skulle komma att vara tillgängligt för utomståen-
de. I ÖB:s klubba diskuterades hur handlingar som borde ha funnits kvar i arki-
ven ibland, i strid med gällande lagstiftning, avsiktligt har förstörts, vilket gör att 
arkiven inte är kompletta. Inom militära myndigheter har gallring (förstörelse av 
allmänna handlingar) varit ett etablerat sätt att se till att undvika spridning av po-
litiskt eller sekretessmässigt känslig information, trots det faktum att laglig gallring 
före "'$( enbart fick ske efter beslut av Kungl. Maj:t och efter "'$( endast efter be-
slut av Riksarkivet.

Handlingar kunde också behållas i egna arkivskåp för att på så sätt undanhållas 
forskare och journalister – något som för övrigt skedde med de planer för samar-
bete med Danmark och Norge som diskuteras i denna bok. När det gäller de allra 
känsligaste ärendena så vet man också att viktiga beslut ibland inte fästes på papper. 
Det är emellertid också så att de flesta företeelser sätter spår i flera olika arkiv och 
därför kan ibland ”utrensat” material rekonstrueras med hjälp av detaljuppgifter och 
hänvisningar i andra handlingar, diarier, försättsbrev och annat sekundärt material.

Fortsatt forskning
När det gäller jaktflyget återstår att undersöka perioden från "')# och framåt. An-
dra ämnen sammankopplade med jaktflyget som skulle kunna studeras närmare är 
bland annat frågor som gäller personal, utbildning, incidentberedskapen, lednings-
frågor samt eskadercheferna och deras inflytande.

farande på Högkvarteret och vissa avsnitt ur nyare krigsfallsskrivelser har efter be-
gäran avhemligats och lämnats ut därifrån.

När det gäller bland annat Svenorda, incidentberedskap och överflygningar har
även material från andra arkiv, exempelvis försvarsstaben och Försvarets komman-
doexpedition använts.

Det använda arkivmaterialet består av anvisningar, order, planer, rapporter, re-
misser, utredningar och andra typer av skrivelser. I den mån någon uppenbar brist
i materialet identifierats har den täckts genom förnyad sökning av handlingar. I
övrigt ar den förtrogenhet som många års arbete med flygmilitära myndigheters
arkivhandlingar givit, borga för att urvalet blivit lämpligt med hänsyn till frågeställ-
ningarna. Arkivmaterialet är omfattande, sammantaget många tusen enskilda hand-
lingar. Antalet arkivboxar med skrivelser (huvudsakligen serierna B, C, E och F) i
flygstabens hemliga arkiv är för aktuell tidsperiod omkring 36o stycken, och i de tre
jakteskadrarnas hemliga arkiv finns omkring 45o volymer.

Ur historisk synpunkt är normalt hemliga och kvalificerat hemliga militära skri-
velser kvarlevor som uppfyller höga krav på äkthet, oberoende, tendensfrihet och
nära samband i tiden. De var inte avsedda att läsas av någon utomstående och de
behövde inte friseras för eftervärlden. Sannolikt hade dåtidens aktörer ingen tanke
på att detta material någonsin skulle komma att vara tillgängligt för utomståen-
de. I ÖB:s klubba diskuterades hur handlingar som borde ha funnits kvar i arki-
ven ibland, i strid med gällande lagstiftning, avsiktligt har förstörts, vilket gör att
arkiven inte är kompletta. Inom militära myndigheter har gallring (förstörelse av
allmänna handlingar) varit ett etablerat sätt att se till att undvika spridning av po-
litiskt eller sekretessmässigt känslig information, trots det faktum att laglig gallring
före 1962 enbart fick ske efter beslut av Kungl. Maj:t och efter 1962 endast efter be-
slut av Riksarkivet.

Handlingar kunde också behållas i egna arkivskåp för att på så sätt undanhållas
forskare och journalister — något som för övrigt skedde med de planer för samar-
bete med Danmark och Norge som diskuteras i denna bok. När det gäller de allra
känsligaste ärendena så vet man också att viktiga beslut ibland inte fästes på papper.
Det är emellertid också så att de flesta företeelser sätter spår i flera olika arkiv och
därför kan ibland "utrensat" material rekonstrueras med hjälp av detaljuppgifter och
hänvisningar i andra handlingar, diarier, försättsbrev och annat sekundärt material.

Fortsatt forskning
När det gäller jaktflyget återstår att undersöka perioden från 1970 och framåt. An-
dra ämnen sammankopplade med jaktflyget som skulle kunna studeras närmare är
bland annat frågor som gäller personal, utbildning, incidentberedskapen, lednings-
frågor samt eskadercheferna och deras inflytande.
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 Under större delen av kalla kriget var det svenska flygvapnet ett av de 
största i världen. Flygvapnets främsta uppgifter var bland annat inva-

sionsförsvar, helst redan ute på havet innan invasionsflottan nådde landets 
kuster, och luftförsvar. Antalet jaktplan var imponerande. Många av dem 
låg i framkant rent tekniskt och prestandamässigt var de någorlunda i klass 
med stormakternas.
 För bekämpning av luftmål – det vill säga motståndarens jakt-, bomb- 
och attackplan samt spaningsplan – fick flygvapnet nya, moderna jetflyg-
plan under (%,--talet och (%)--talet, vilka ersatte de äldre propellerplanen. 
Under lång tid var SAAB J .% Tunnan, J *. Lansen och J *, Draken kärnan 
i jaktflyget, vilket utgjorde huvuddelen av flygstridskrafterna i flygvapnet.
 Föreliggande bok, Fienden i öster!, behandlar jaktflygets roll i invasions-
försvaret under kalla kriget. Den har skrivits av Lennart Andersson, en av 
landets främsta flyghistoriker, och bygger på hemligstämplat material. Den 
är en fristående uppföljare till  författarens ÖB:s klubba, som handlade om 
attackflyget under kalla kriget.
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