
Sverige var under kalla kriget helt beroende av att upptäcka eventuella 
militära hot mot landet i tid. Det svenska invasionsförsvaret byggde på 

mobilisering och det gällde att se till att ett anfall inte kom helt utan för-
varning. För att upptäcka eventuella faror hade Sverige sina ögon och öron; 
olika övervakningssystem vilka ständigt vakade över landet och dess omgiv-
ningar. En mycket viktig del av detta system var flygvapnets flygspaning.
 Genom flygspaningen fick man en normalbild av närområdet. Föränd-
ringar av verksamheten i hamnarna eller i fartygstrafiken kunde vara tecken 
på invasionsförberedelser. Spaningen var under hela perioden riktad österut 
och den information som insamlades blev tidigt en handelsvara i kontak-
terna västerut. Sovjetunionens senaste vapen-, sensor- och motmedelssys-
tem upptäcktes ofta för första gången av svenska piloter.
 Denna bok, Flygvapnets spaningsflyg, behandlar spaningsflygets roll i 
invasionsförsvaret under kalla kriget. Författare är Lennart Andersson, en 
av Sveriges främsta flyghistoriker, och boken kan ses som en fristående 
uppföljare till hans tidigare böcker ÖB:s klubba (!"#") och Fienden i öster! 
(!"#!).
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Flygvapnets spaningsflyg
Sveriges ögon och öron under kalla kriget

av Lennart Andersson

Jag har varit arméflygare och det är jag stolt över. Arméns första flygplan, M ! Nieu-
port och B ! Bréguet var just spaningsflygplan. Märkligt nog finansierades inköpen 
av de båda maskinerna till stor del av privata medel.

Jag tillhörde arméflyget under kalla krigets senare del. Jag var delaktig i uppbygg-
naden av våra två svenska pansarvärnshelikopterkompanier, utrustade med Hkp ", 
som om det hade blivit ett storkrig, skulle ha mött de sovjetiska stridsfordonen. 
Därför är det med stort nöje som jag kan presentera boken Flygvapnets spaningsflyg, 
Sveriges ögon och öron under kalla kriget. Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek har fått 
förtroendet att förlägga och utge denna bok av forskningsprogrammet Försvaret och 
det kalla kriget (FoKK).

Författare är en av Sveriges främsta flyghistoriker, Lennart Andersson. Aldrig har 
svenskt spaningsflyg skildrats på ett så levande och intresseväckande sätt. Det är en 
bok som jag länge har väntat på, och vid mitt arbete som museilärare vid Flygvapen-
museum har jag ständigt Lennart Anderssons tidigare böcker som faktareferenser.

Med de bästa flyghistoriska hälsningar

Peter Källo#
Ledamot i stiftelsen SMB, tidigare major i Arméflyget
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Tack!

Forskningsprojektet Försvaret och det kalla kriget (FoKK) är ett fristående forsk-
ningsprojekt under ledning av professor Kent Zetterberg, FHS.

I dess ledningsgrupp finns representanter för Försvarshögskolan (FHS), Kungl 
Krigsvetenskapsakademien (KKrVA) och Kungl Örlogsmannasällskapet (KÖMS).
FoKK har sedan "##$ fått ett långsiktigt stöd av Knut och Alice Wallenbergs stif-
telse (KAW), för vilket vi framför ett varmt tack.
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Författarens tack

Krigsarkivet och dess personal har som vanligt på utmärkt sätt hanterat det arkiv-
material jag ville studera för arbetet med denna bok och arkivarie Per Clason har 
handlagt sekretessbedömningen av hemliga handlingar. Jag kan bara upprepa mina 
ord från ÖB:s klubba och Fienden i öster!: Ett stort tack till ett av landets mest fors-
karvänliga arkiv.

På samma sätt som med mina tidigare böcker om flygvapnet under kalla kriget 
har Bertil Wennerholm stöttat detta projekt på bästa sätt. Han har varit min främsta 
länk till forskningsprojektet Försvaret och det kalla kriget (FoKK) och dess ledare, 
professor Kent Zetterberg. Bertil Wennerholm har dessutom korrekturläst manus 
och kontrollerat både form och faktainnehåll.

Svensk Flyghistorisk Förening har återigen ställt sitt utmärkta bildarkiv till för-
fogande för illustrering av boken. Stort tack för det! Föreningen har utfört och fort-
sätter att utföra en kulturgärning av stora mått genom att samla in och digitalisera 
till dags dato närmare "#$ $$$ foton med flyganknytning.

Jag vill också tacka Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek (SMB) och dess förlag som 
beslöt att ge ut även denna bok. Utgivningen har förverkligats inom ramen för det 
samarbete som tidigare etablerats mellan FoKK-projektet och SMB. Simon Olsson, 
projektledare och redaktör för Flygvapnets spaningsflyg. Sveriges ögon och öron under 
kalla kriget, och Annette Lindmark har smidigt och professionellt ordnat så att det 
blev en bok av mitt originalmaterial. I Nyköping finns en arbetsgrupp som i Nykö-
pings Flyghistoriska Förenings och F ""-museets regi har arbetat med insamling av 
historiska uppgifter om flygspaningen. De tog emot mig för ett möte och en visning 
av museisamlingarna och har välvilligt ställt sitt material till förfogande. Ett särskilt 
tack går till Ingemar Strandberg % ofta kallad spaningsflygets nestor. Han har frikos-
tigt delat med sig av sina kunskaper och var dessutom vänlig nog att skriva ett för-
ord till boken. I övrigt vill jag nämna Emil Lindberg, Sam Nilsson, Kurt Ottosson, 
Bert Stenfeldt och Bertil Söderberg som har bidragit med uppgifter och värdefulla 
tips, samt Mikael Forslund, Peter Liander och Sven Stridsberg som lånat ut bilder.

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

Nieuport M!, Breguet B! och Nyrop " ”Bryggarkärran” – de första svenska militä-
ra flygplanen – var alla anska#ade för spaning och piloterna, o$cerarna von Porat, 
Hamilton och Dahlbäck, hade förmodligen inte någon annan målsättning än att 
spana för armén och marinen. Jakt- och bombflyg fanns knappast i deras sinnevärld. 
Första världskriget skulle drastiskt komma att ändra på detta. Men fakta kvarstår – 
flygspaningen var först.

Jag har blivit ombedd att granska och bedöma Lennart Anderssons bok om 
svensk flygspaning under tiden för kalla kriget, det vill säga åren !%&'–!%%(. Först 
ställde jag mig en smula undrande till författarens tidsavgränsning, men vid när-
mare eftertanke insåg jag, att tiden före !%&' med deltagandet i finska vinterkriget, 
neutralitetsvakt under andra världskriget, samt tiden före !%"% förmodligen hade 
kommit att omfatta ungefär lika mycket som den nu presenterade boken.

Jag är vidare djupt imponerad över den källforskning som författaren bedrivit 
på Krigsarkivet och på annat håll. Förvisso finns det en uppsjö av källor om kalla 
kriget, svårigheten är bara att sovra materialet. Jag tycker att författaren har lyckats 
väl med detta.

Vi kan vara stolta över vår svenska flygspaning, som med S "' Viggen torde ha 
disponerat ett av världens förnämsta taktiska flygspaningssystem. En rote SF/SH "' 
kunde lösa nästan alla uppgifter, både dag och natt.

Man får då inte glömma, att flygspaning inte bara består av besättning, flygplan 
och sensorer, en uppfattning som ibland återfinns även hos inom andra områden 
väl insatta personer. I själva verket är ett flygspaningsföretag ett exempel på lagar-
bete och själva flygningen och spaningen utgör tidsmässigt endast en liten del av 
spaningscykeln:

– Behov av flygspaning uppstår någonstans
– En militärbefälhavare beordrar företaget – eller nedprioriterar det
– Spaningsavdelningen hos flygstridsledaren planlägger och fördelar uppdraget

Krigserfarenheterna visar, att de bästa spaningsförarna vanligen 
är utpräglade individualister. Detta är helt naturligt, eftersom 
spaningsföraren för att nå sitt mål ofta tvingas att på djupet penetrera 
motståndarens luftförsvar. Han är då helt utlämnad att utan jaktvarning 
från egen luftbevakning eller förbandskamrater navigera till målet, lösa 
sin uppgift, vid behov försvara sig själv och därefter ta sig hem till basen 
med sitt spaningsresultat.

Flygvapennytt, nr !/!%)(

Förord

Krigserfarenheterna visar, att de bästa spaningsförarna vanligen
är utpräglade individualister. Detta är helt naturligt, eftersom
spaningsföraren för att nå sitt mål ofta tvingas att på djupet penetrera
motståndarens luftförsvar. Han är då helt utlämnad att utan jaktvarning
från egen luftbevakning eller förbandskamrater navigera till målet, lösa
sin uppgift, vid behov försvara sig själv och därefter ta sig hem till basen
med sitt spaningsresultat.

Flygvapennytt, nr 1/198o

Nieuport MI, Breguet Bi och Nyrop 3 "Bryggarkärran" — de första svenska militä-
ra flygplanen — var alla anskaffade för spaning och piloterna, officerarna von Porat,
Hamilton och Dahlbäck, hade förmodligen inte någon annan målsättning än att
spana för armen och marinen. Jakt- och bombflyg fanns knappast i deras sinnevärld.
Första världskriget skulle drastiskt komma att ändra på detta. Men fakta kvarstår —
flygspaningen var först.

Jag har blivit ombedd att granska och bedöma Lennart Anderssons bok om
svensk flygspaning under tiden för kalla kriget, det vill säga åren 1947-1990. Först
ställde jag mig en smula undrande till författarens tidsavgränsning, men vid när-
mare eftertanke insåg jag, att tiden före 1947 med deltagandet i finska vinterkriget,
neutralitetsvakt under andra världskriget, samt tiden före 1939 förmodligen hade
kommit att omfatta ungefär lika mycket som den nu presenterade boken.

Jag är vidare djupt imponerad över den källforskning som författaren bedrivit
på Krigsarkivet och på annat håll. Förvisso finns det en uppsjö av källor om kalla
kriget, svårigheten är bara att sovra materialet. Jag tycker att författaren har lyckats
väl med detta.

Vi kan vara stolta över vår svenska flygspaning, som med S 37 Viggen torde ha
disponerat ett av världens förnämsta taktiska flygspaningssystem. En rote SF/SH 37
kunde lösa nästan alla uppgifter, både dag och natt.

Man får då inte glömma, att flygspaning inte bara består av besättning, flygplan
och sensorer, en uppfattning som ibland återfinns även hos inom andra områden
väl insatta personer. I själva verket är ett flygspaningsföretag ett exempel på lagar-
bete och själva flygningen och spaningen utgör tidsmässigt endast en liten del av
spaningscykeln:

— Behov av flygspaning uppstår någonstans
— En militärbefälhavare beordrar företaget — eller nedprioriterar det
— Spaningsavdelningen hos flygstridsledaren planlägger och fördelar uppdraget
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– Divisionschefen och besättningen detaljplanlägger
– Föraren genomför uppdraget (anflygning, spaning, återflygning)
– Föraren skriver spaningsrapport medan foto-/radarbearbetning görs
– Rapport sänds till beställaren
En sådan spaningscykel kunde ta mellan en och en halv och fyra timmar, ibland 

längre tid, beroende på beredskap och målets svårighetsgrad. Detta gäller under den 
period då det fanns militärbefälhavare och flygstridsledare. Flygspaningen är för-
visso ett högtekniskt flygslag och dess besättningar är i hög grad involverade i före-
tagsplaneringen och i utvärderingen av företagen.

Författaren säger på ett ställe i boken, att spaningsföraren är en ensamvarg. Jag 
instämmer helt i detta påstående.

 
Kristianstad i maj "#!$,
Ingemar Strandberg
Överstelöjtnant MST, f.d. chef Undsäk FV, chef Spaund F !!/E !,  
chef Undsäk Milo Syd och lärare i spaningstaktik m.m. vid MHS

— Divisionschefen och besättningen detaljplanlägger
— Föraren genomför uppdraget (anflygning, spaning, återflygning)
— Föraren skriver spaningsrapport medan foto-/radarbearbetning görs
— Rapport sänds till beställaren
En sådan spaningscykel kunde ta mellan en och en halv och fyra timmar, ibland

längre tid, beroende på beredskap och målets svårighetsgrad. Detta gäller under den
period då det fanns militärbefälhavare och flygstridsledare. Flygspaningen är för-
visso ett högtekniskt flygslag och dess besättningar är i hög grad involverade i före-
tagsplaneringen och i utvärderingen av företagen.

Författaren säger på ett ställe i boken, att spaningsföraren är en ensamvarg. Jag
instämmer helt i detta påstående.

Kristianstad i maj 2013,
Ingemar Strandberg
Överstelöjtnant MST, f. d. chef Undsäk FV, chef Spaund F 11/E I,
chef Undsäk Milo Syd och lärare i spaningstaktik m.m. vid MHS
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Inledning

Denna bok är den tredje delen i det som, utan att det från början var planerat så, 
blev en serie böcker om det svenska flygvapnet under kalla kriget: ÖB:s klubba. 
Flygvapnets attackeskader under kalla kriget om attackflyget, Fienden i öster! Svenskt 
jaktflyg under kalla kriget och så denna bok om spaningsflyget. Det militära flygets 
huvudkomponenter är attack, jakt och spaning och därför föll det sig naturligt att 
även skriva om spaningsflyget. Spaningsflyg fanns långt före kalla kriget och började 
i själva verket utvecklas före både bombflyget och jaktflyget. Här är ämnet emeller-
tid avgränsat till tiden efter andra världskrigets slut.

Sverige under kalla kriget har beskrivits som ”ett beredskapssamhälle i stor skala” 
där de flesta delar av samhället medverkade med olika funktioner i ett totalförsvar 
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. Det kunde vara alar-
merande rapporter om kapprustningen mellan öst och väst, risken för kärnvapen-
krig, eller direkta hot mot vårt land, kanske i form av en spiona#är här hemma.

Planeringen för detta beredskapsförsvar förutsatte att förvarning skulle kunna 
erhållas i så god tid att den enorma mobiliseringsapparaten kunde dras i gång och 
mobiliseringen av alla resurser hann genomföras före ett krigsutbrott. Beredskaps-
systemet krävde nämligen i hög grad att mobiliseringen under de första kritiska 
dygnen skulle lyckas.

Spaningsflyget hade en ytterligt viktig uppgift i detta sammanhang, eftersom för-
varning om ett anfall i huvudsak endast kunde erhållas med hjälp av fotospaning, 
radarspaning och/eller signalspaning.

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. Detta gjorde att ett stort antal förband, framför allt inom mark-
stridskrafterna, måste mobiliseras för att hela ytan skulle kunna täckas, men också 
att exempelvis spaningsflyget måste spridas över hela landet – dock i praktiken en-
dast till kuster och gräns österut.

Efter andra världskrigets slut !$%& övergick man i Sverige till en långsiktig, vilan-
de beredskap, som längre fram kom att kompletteras med en incidentberedskap, vil-
ket även kom att gälla spaningsflyget. Incidentberedskapsresurserna kunde snabbt 
sättas in vid kränkningar eller befarade kränkningar av territoriet, samt då det i öv-
rigt bedömdes lämpligt.

Det fanns ett system med i förväg planerade, successiva beredskapshöjningar 
som kunde beordras vid hot mot landet och detta system var i princip i första hand 
tänkt att avhålla en presumtiv angripare från att anfalla Sverige genom att vi i tid 
”höjde garden”. Därigenom kunde angriparen förorsakas så stora kostnader att han 

Inledning

Denna bok är den tredje delen i det som, utan att det från början var planerat så,
blev en serie böcker om det svenska flygvapnet under kalla kriget: ÖB:s klubba.
Flygvapnets attackeskader under kalla kriget om attackflyget, Fienden i öster! Svenskt
jaktflyg under kalla kriget och så denna bok om spaningsflyget. Det militära flygets
huvudkomponenter är attack, jakt och spaning och därför föll det sig naturligt att
även skriva om spaningsflyget. Spaningsflyg fanns långt före kalla kriget och började
i själva verket utvecklas före både bombflyget och jaktflyget. Här är ämnet emeller-
tid avgränsat till tiden efter andra världskrigets slut.

Sverige under kalla kriget har beskrivits som "ett beredskapssamhälle i stor skala"
där de flesta delar av samhället medverkade med olika funktioner i ett totalförsvar
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. Det kunde vara alar-
merande rapporter om kapprustningen mellan öst och väst, risken för kärnvapen-
krig, eller direkta hot mot vårt land, kanske i form av en spionaffär här hemma.

Planeringen för detta beredskapsförsvar förutsatte att förvarning skulle kunna
erhållas i så god tid att den enorma mobiliseringsapparaten kunde dras i gang och
mobiliseringen av alla resurser hann genomföras före ett krigsutbrott. Beredskaps-
systemet krävde nämligen i hög grad att mobiliseringen under de första kritiska
dygnen skulle lyckas.

Spaningsflyget hade en ytterligt viktig uppgift i detta sammanhang, eftersom för-
varning om ett anfall i huvudsak endast kunde erhållas med hjälp av fotospaning,
radarspaning och/eller signalspaning.

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. Detta gjorde att ett stort antal förband, framför allt inom mark-
stridskrafterna, måste mobiliseras för att hela ytan skulle kunna täckas, men också
att exempelvis spaningsflyget måste spridas över hela landet — dock i praktiken en-
dast till kuster och gräns österut.

Efter andra världskrigets slut 1945 övergick man i Sverige till en långsiktig, vilan-
de beredskap, som längre fram kom att kompletteras med en incidentberedskap, vil-
ket även kom att gälla spaningsflyget. Incidentberedskapsresurserna kunde snabbt
sättas in vid kränkningar eller befarade kränkningar av territoriet, samt då det i öv-
rigt bedömdes lämpligt.

Det fanns ett system med i förväg planerade, successiva beredskapshöjningar
som kunde beordras vid hot mot landet och detta system var i princip i första hand
tänkt att avhålla en presumtiv angripare från att anfalla Sverige genom att vii tid
"höjde garden". Därigenom kunde angriparen förorsakas så stora kostnader att han
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avstod från att anfalla. I andra hand, om landet ändå utsattes för ett angrepp, skulle 
det försvaras. Liksom flygstridskrafterna i övrigt kopplades spaningsflyget in redan 
på de lägre beredskapsnivåerna och hade jämfört med andra delar av försvaret ex-
tra hög beredskap.

Efter jaktflyg och attackflyg var spaningsflyget den tredje största komponenten 
i flygvapnet. Kontinuerligt utbildades flygförare och besättningar, markpersonal, 
ledningspersonal och annan personal till en organisation som under en stor del av 
kalla kriget innehöll omkring tusentalet krigsflygplan. Just som jag skriver dessa ord 
publiceras en intervju med Sveriges överbefälhavare i Svenska Dagbladet där han sä-
ger att landet kan försvara sig mot ett begränsat angrepp i ungefär en veckas tid och 
därefter räknar man med hjälp från andra länder. Några dagar senare följer Dagens 
Nyheter upp med en artikel där man med grafik visar hur försvaret i enlighet med 
försvarsbesluten har krympts. Enligt diagrammet hade flygvapnet #$% flygplan i tolv 
stridsflygdivisioner !&'( och $%%& var man nere i !%% flygplan i fyra stridsflygdivisio-
ner. Hade diagrammet gått ännu längre bakåt i tiden skulle minskningen ha börjat 
vid ungefär ! %%% flygplan i (( divisioner.

Spaningsflyget var en sektor inom försvaret som i mindre grad än andra berördes 
av de indragningar som påbörjades redan på !&)%-talet. Den enda kvantitetsmäs-
siga reducering av organisationen som skedde genomfördes i samband med att Vig-
gensystemet introducerades. I övrigt behöll spaningsflygets organisation sin storlek, 
även om innehållet stuvades om vid flera tillfällen. Detta kan sannolikt tolkas som 
en indikator på dess relativa betydelse och värde i förhållande till andra komponen-
ter i försvaret.

Frågeställningar och avgränsningar
Denna bok är skriven som en i huvudsak kronologiskt upplagd historik över det 
svenska spaningsflyget under kalla kriget. Den ska inte bara beskriva hur spanings-
flyget såg ut, utan också hur det var tänkt att det skulle användas i krig. Utöver orga-
nisationen som sådan, dess freds- och krigsuppgifter och därmed sammanhängande 
frågor, beskrivs den viktigaste materielen i form av flygplan och kameror. Ett antal 
frågor har ställts till det undersökta materialet och ett försök att diskutera och be-
svara dem görs i det avslutade kapitlet.

– Uppgifter 
Vilka var spaningsflygets uppgifter i fred och i krig och hur skulle de lösas?

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

– Materiel 
Hur utvecklades den av spaningsflyget använda materielen?

avstod från att anfalla. I andra hand, om landet ändå utsattes för ett angrepp, skulle
det försvaras. Liksom flygstridskrafterna i övrigt kopplades spaningsflyget in redan
på de lägre beredskapsnivåerna och hade jämfört med andra delar av försvaret ex-
tra hög beredskap.

Efter jaktflyg och attackflyg var spaningsflyget den tredje största komponenten
i flygvapnet. Kontinuerligt utbildades flygförare och besättningar, markpersonal,
ledningspersonal och annan personal till en organisation som under en stor del av
kalla kriget innehöll omkring tusentalet krigsflygplan. Just som jag skriver dessa ord
publiceras en intervju med Sveriges överbefälhavare i Svenska Dagbladet där han sä-
ger att landet kan försvara sig mot ett begränsat angrepp i ungefär en veckas tid och
därefter räknar man med hjälp från andra länder. Några dagar senare följer Dagens
Nyheter upp med en artikel där man med grafik visar hur försvaret i enlighet med
försvarsbesluten har krympts. Enligt diagrammet hade flygvapnet 32o flygplan i tolv
stridsflygdivisioner 1985 och 2009 var man nere i ioo flygplan i fyra stridsflygdivisio-
ner. Hade diagrammet gått ännu längre bakåt i tiden skulle minskningen ha börjat
vid ungefär 1000 flygplan i 55 divisioner.

Spaningsflyget var en sektor inom försvaret som i mindre grad än andra berördes
av de indragningar som påbörjades redan på 1960-talet. Den enda kvantitetsmäs-
siga reducering av organisationen som skedde genomfördes i samband med att Vig-
gensystemet introducerades. I övrigt behöll spaningsflygets organisation sin storlek,
även om innehållet stuvades om vid flera tillfällen. Detta kan sannolikt tolkas som
en indikator på dess relativa betydelse och värde i förhållande till andra komponen-
ter i försvaret.

Frågeställningar och avgränsningar
Denna bok är skriven som en i huvudsak kronologiskt upplagd historik över det
svenska spaningsflyget under kalla kriget. Den ska inte bara beskriva hur spanings-
flyget såg ut, utan också hur det var tänkt att det skulle användas i krig. Utöver orga-
nisationen som sådan, dess freds- och krigsuppgifter och därmed sammanhängande
frågor, beskrivs den viktigaste materielen i form av flygplan och kameror. Ett antal
frågor har ställts till det undersökta materialet och ett försök att diskutera och be-
svara dem görs i det avslutade kapitlet.

— Uppgifter
Vilka var spaningsflygets uppgifter i fred och i krig och hur skulle de lösas?

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

— Materiel
Hur utvecklades den av spaningsflyget använda materielen?
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– Prioritering och avvägning 
Efter vilka principer fördelades tillgängliga spaningsförband i geografiskt  
hänseende? Hur gjordes avvägningen mellan spaningsflyg och övriga flygslag?

– Kapacitet och beredskap 
Vilken var spaningsflygets kapacitet, förmåga och beredskap?

– Hotbild 
Mot vilka hot mot landet skulle spaningsflyget verka och vilken typ av hot  
riktades mot spaningsflyget?

– Spaning i fred 
Hur bedrevs spaning mot främmande makt i fred?

– Samarbete med väst 
Finns i det undersökta materialet tecken på förberedelser för, eller uppgifter  
om samarbete med väst?

Vilket källmaterial som använts diskuteras mer i detalj i bilagan på slutet. Fram-
för allt har flygstabens, Fjärde flygeskaderns och Södermanlands flygflottiljs hemliga 
och kvalificerat hemliga arkiv använts. Det mesta materialet finns i dag på Krigsarki-
vet, men en del förvaras fortfarande på Högkvarteret. Mycket av materialet har ald-
rig tidigare använts av forskningen och många av de förhållanden som här beskrivs 
blir o#entliga för första gången.

Eftersom fokus, på samma sätt som i de tidigare böckerna, är på organisation och 
materiel har inte förhållanden som rör personal, exempelvis flygförare, navigatörer 
och markpersonal, studerats. Detta gäller också personalens utbildning. Underrät-
telseplutonerna (motsvarande) utgjorde en viktig komponent i spaningsflygets or-
ganisation, men berörs här endast översiktligt och detsamma gäller spaningsflygets 
ledningsfunktion.

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, bland annat på grund av den stränga sekretess som 
rått. Sekretessen har också gjort att de böcker som behandlat flygplan och förband 
ytterst sällan har beskrivit hur de skulle användas till det de var avsedda för – i krig. 
Föreliggande bok är tänkt att fylla en lucka i historieskrivningen när det gäller spa-
ningsflygets uppgifter och funktion i fred och i krig.

Tidsmässigt börjar boken med en kort historisk översikt över tiden fram till den 
tidpunkt som fått utgöra bokens bakre tidsgräns, kalla krigets början omkring !$%&. 
Den främre tidsgränsen är något flytande, men i princip har det kalla krigets slut 
omkring !$$' fått markera undersökningens avslutning. Studiens avslutande del är 
mer kortfattad än beskrivningen av tidigare perioder, främst på grund av svårighe-

— Prioritering och avvägning
Efter vilka principer fördelades tillgängliga spaningsförband i geografiskt
hänseende? Hur gjordes avvägningen mellan spaningsflyg och övriga flygslag?

— Kapacitet och beredskap
Vilken var spaningsflygets kapacitet, förmåga och beredskap?

— Hotbild
Mot vilka hot mot landet skulle spaningsflyget verka och vilken typ av hot
riktades mot spaningsflyget?

— Spaning i fred
Hur bedrevs spaning mot främmande makt i fred?

— Samarbete med väst
Finns i det undersökta materialet tecken på förberedelser för, eller uppgifter
om samarbete med väst?

Vilket källmaterial som använts diskuteras mer i detalj i bilagan på slutet. Fram-
för allt har flygstabens, Fjärde flygeskaderns och Södermanlands flygflottiljs hemliga
och kvalificerat hemliga arkiv använts. Det mesta materialet finns i dag på Krigsarki-
vet, men en del förvaras fortfarande på Högkvarteret. Mycket av materialet har ald-
rig tidigare använts av forskningen och många av de förhållanden som här beskrivs
blir offentliga för första gången.

Eftersom fokus, på samma sätt som i de tidigare böckerna, är på organisation och
materiel har inte förhållanden som rör personal, exempelvis flygförare, navigatörer
och markpersonal, studerats. Detta gäller också personalens utbildning. Underrät-
telseplutonerna (motsvarande) utgjorde en viktig komponent i spaningsflygets or-
ganisation, men berörs här endast översiktligt och detsamma gäller spaningsflygets
ledningsfunktion.

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, bland annat på grund av den stränga sekretess som
rått. Sekretessen har också gjort att de böcker som behandlat flygplan och förband
ytterst sällan har beskrivit hur de skulle användas till det de var avsedda för — i krig.
Föreliggande bok är tänkt att fylla en lucka i historieskrivningen när det gäller spa-
ningsflygets uppgifter och funktion i fred och i krig.

Tidsmässigt börjar boken med en kort historisk översikt över tiden fram till den
tidpunkt som fått utgöra bokens bakre tidsgräns, kalla krigets början omkring 1947.
Den främre tidsgränsen är något flytande, men i princip har det kalla krigets slut
omkring 1990 fått markera undersökningens avslutning. Studiens avslutande del är
mer kortfattad än beskrivningen av tidigare perioder, främst på grund av svå' righe-
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ten att få tillgång till arkivmaterial. Av samma anledning har en begränsad kom-
plettering i form av insamling av skriftliga uppgifter från tidigare befattningshavare 
inom flygvapnet skett.

Terminologi
Det militära språket, bland annat sättet att förkorta ord, skiljer sig ibland från veder-
tagna civila skrivregler. För att öka textens läsbarhet har i möjligaste mån både vissa 
specifikt militära uttryck och även de flesta förkortningar undvikits. Bland de för-
kortningar som använts mer frekvent 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. Ordningstalen i förbands-
namn anges i det militära språkbruket ofta med punkt efter si'ran och så har gjorts 
även här ($. spaningsdivisionen). 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 små bokstäver, exempelvis Tp för transport. I och med att dåtidens datorer 
med begränsad minneskapacitet på !(")-talet började komma i bruk gick man över 
till att använda endast versaler i typbeteckningarna, SK "), TP *(, RB #%. Krigsflyg-
fälten 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. Den som är intresserad 
av det svenska flygbassystemet hänvisas till boken Svenska flygbaser.!

Benämningarna flygvapnet, armén, marinen och flygstaben skrivs här utan ver-
sal, precis som man enligt skrivreglerna gjorde under större delen av den tidsperiod 
som behandlas.

Spaningstermer
Anfallsfoto  Flygfotografering avsedd att ge inflygnings- och målbilder  
 för egna flygstridskrafters anfall
Avståndsfoto Flygfotografering från långt avstånd med noskamera i  
 dykning eller sväng, eller med lodkamera under sväng, på lägsta 
 höjd eller hög höjd
Hålla känning Under angiven tid fortlöpande följa och inrapportera fientliga  
 fartygs lägen och förehavanden
Högfoto Flygfotografering i planflykt eller dykning på hög höjd
Kontrollera Klarlägga om läget förändrats vid tidigare utspanat mål eller 
 område
Konvojera I anslutning till sjöstyrka eller konvoj spana och inrapportera  
 mot sjöstyrkan eller konvojen riktade anfallsföretag samt, om 
 möjligt, leda egna sjöstridskrafter till motverkan
Lodfoto Flygfotografering med kamera monterad i lodläge
Lokalisera Närmare bestämma platsen för tidigare i huvudsak känt  
 spaningsmål eller viss detalj av större mål

ten att 8. tillgång till arkivmaterial. Av samma anledning har en begränsad kom-
plettering i form av insamling av skriftliga uppgifter från tidigare befattningshavare
inom flygvapnet skett.

Terminologi
Det militära språket, bland annat sättet att förkorta ord, skiljer sig ibland från veder-
tagna civila skrivregler. För att öka textens läsbarhet har i möjligaste mån både vissa
specifikt militära uttryck och även de flesta förkortningar undvikits. Bland de för-
kortningar som använts mer frekvent 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. Ordningstalen i förbands-
namn anges i det militära språkbruket ofta med punkt efter siffran och så har gjorts
även här (3. spaningsdivisionen). 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 små bokstäver, exempelvis Tp för transport. I och med att dåtidens datorer
med begränsad minneskapacitet på 1960-talet började komma i bruk gick man över
till att använda endast versaler i typbeteckningarna, SK 6o, TP 79, RB 24. Krigsflyg-
fälten 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. Den som är intresserad
av det svenska flygbassystemet hänvisas till boken Svenska flygbaser.1

Benämningarna flygvapnet, armen, marinen och flygstaben skrivs här utan ver-
sal, precis som man enligt skrivreglerna gjorde under större delen av den tidsperiod
som behandlas.

Spaningstermer
Anfallsfoto Flygfotografering avsedd att ge inflygnings- och målbilder

för egna flygstridskrafters anfall
Avståndsfoto Flygfotografering från långt avstånd med noskamera i

dykning eller sväng, eller med lodkamera under sväng, på lägsta
höjd eller hög höjd

Hålla känning Under angiven tid fortlöpande följa och inrapportera fientliga
fartygs lägen och förehavanden

Högfoto F lygfotografer ing i planflykt eller dykning på hög höjd
Kontrollera Klar lägga om läget förändrats vid tidigare utspanat mål eller

område
Konvojera I  anslutning till sjöstyrka eller konvoj spana och inrapportera

mot sjöstyrkan eller konvojen riktade anfallsföretag samt, om
möjligt, leda egna sjöstridskrafter till motverkan

Lodfoto F lyg fo togra fer ing  med kamera monterad i lodläge
Lokalisera N ä r m a r e  bestämma platsen för tidigare i huvudsak känt

spaningsmål eller viss detalj av större mål
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Lågfoto Flygfotografering från högst #$$ meters höjd
Områdesfoto Lodfotografering av ett visst område, exempelvis för kartläggning 
 eller kontroll av egna maskeringsarbeten
Resultatfoto Flygfotografering avsedd att utröna verkan av attackanfall
Skyddsspana Skydda egna sjöstyrkor mot överraskning vid operation till sjöss
Snedfoto Flygfotografering med kamera monterad i snedställt läge
Terrängfoto Flygfotografering avsedd att ge underlag för kartläggning och 
 rekognoscering
Utspana Utforska mål eller ett begränsat område om vilket inga eller  
 endast ofullständiga uppgifter finns
Övervaka Under viss tid klarlägga (följa) läget inom ett havsområde

Förkortningar
!/F %, etc. !. divisionen, F %, etc.
Bakom Bakre klargöringsområde
CE #, etc. Chefen för #. flygeskadern, etc.
Cefyl Centrala flygledningen (även Centrala flygsäkerhetsledningen)
CF !, etc. Chefen för F !, etc.
CVA Centrala flygverkstaden i Arboga
CVM Centrala flygverkstaden i Malmslätt
CVV Centrala flygverkstaden i Västerås
CFV Chefen för flygvapnet
FRA Försvarsväsendets radioanstalt (från !&'# Försvarets radioanstalt)
Framom Främre klargöringsområde
GFSU Grundläggande flygslagsutbildning
IKFN Instruktion för Krigsmakten vid hävdande av rikets oberoende 
 under allmänt fredstillstånd samt under krig mellan främmande 
 makter varunder Sverige är neutralt
Lfc Luftförsvarscentral
Milo Militärområde
O-bas Ordinarie bas
Sdiv Spaningsdivision
Sgrp Spaningsgrupp
SKa Seriekamera
T-bas Tillfällig bas
Uom Uppställningsområde
ÖB Överbefälhavaren

!. Svenska flygbaser (Red: Lennart Andersson), Stockholm #$$(. FoKK publikation nr !%.

Lågfoto
Områdesfoto

Resultatfoto
Skyddsspana
Snedfoto
Terrängfoto

Utspana

Övervaka

Förkortningar
1/F 3, etc.
Bakom
CE 2, etc.
Cefyl
CF I, etc.
CVA
CVM
CVV
CFV
FRA
Framom
GFSU
IKFN

Lfc
Milo
0 -bas
Sdiv
Sgrp
SKa
T-bas
Uom
ÖB

Flygfotografering från högst 200 meters höjd
Lodfotografering av ett visst område, exempelvis för kartläggning
eller kontroll av egna maskeringsarbeten
Flygfotografering avsedd att utröna verkan av attackanfall
Skydda egna sjöstyrkor mot överraskning vid operation till sjöss
Flygfotografering med kamera monterad i snedställt läge
Flygfotografering avsedd att ge underlag för kartläggning och
rekognoscering
Utforska mål eller ett begränsat område om vilket inga eller
endast ofullständiga uppgifter finns
Under viss tid klarlägga (följa) läget inom ett havsområde

1. divisionen, F 3, etc.
Bakre klargöringsområde
Chefen för 2. flygeskadern, etc.
Centrala flygledningen (även Centrala flygsäkerhetsledningen)
Chefen för F I, etc.
Centrala flygverkstaden i Arboga
Centrala flygverkstaden i Malmslätt
Centrala flygverkstaden i Västerås
Chefen för flygvapnet
Försvarsväsendets radioanstalt (från 1962 Försvarets radioanstalt)
Främre klargöringsområde
Grundläggande flygslagsutbildning
Instruktion för Krigsmakten vid hävdande av rikets oberoende
under allmänt fredstillstånd samt under krig mellan främmande
makter varunder Sverige är neutralt
Luftförsvarscentral
Militärområde
Ordinarie bas
Spaningsdivision
Spaningsgrupp
Seriekamera
Tillfällig bas
Uppställningsområde
Överbefälhavaren

i. Svenska flygbaser (Red: Lennart Andersson), Stockholm 2.3°8. FoKK publikation nr 13.
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!. Bakgrund

Den svenska utrikespolitiken under andra världskriget byggde på det välkända ut-
trycket ”alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i krig”, men kännetecknades 
samtidigt av en hållning som ändrades med krigsläget. Efter att under större delen 
av kriget ha varit relativt tyskvänlig hade utrikespolitiken efterhand förändrats och 
!"#$ tog Sverige i praktiken klart ställning för de allierade. Efter krigsslutet kräv-
des en ny krigsplanläggning för Sveriges försvar, eftersom förhållandena i närområ-
det då var helt förändrade jämfört med före kriget. Det tidigare krigsfall I, det vill 
säga krig med Tyskland, var inte längre aktuellt. Formellt kvarstod krigsfall II Sov-
jetunionen och krigsfall III Storbritannien/USA, men i verkligheten var det endast 
krigsfallet Sovjetunionen som bedömdes som realistiskt. Man hade också dragit 
slutsatsen att Sverige inte kunde vinna ett framtida krig utan hjälp utifrån och för-
svaret måste därför organiseras så att tillräcklig tid kunde vinnas för att sådan assis-
tans skulle hinna nå fram.

Det enda potentiella krigshotet var alltså tills vidare ett sovjetiskt anfall mot lan-
det. Under de första åren efter kriget saknades emellertid det överskeppningston-
nage som skulle ha behövts för en sådan operation mot Sverige, men man trodde 
att kapaciteten snabbt skulle kunna byggas upp. Samtidigt inleddes det kalla kriget 
mellan öst och väst med de nya hot och den misstänksamhet som det innebar. Sov-
jetunionen var ett nästan helt slutet land som man visste mycket litet om. I dagens 
samhälle med ständig tillgång, även för gemene man, till oändliga mängder infor-
mation om alla möjliga förhållanden i alla jordens länder kan det vara svårt att före-
ställa sig hur verkligheten såg ut vid denna tid. Den som vill kan idag med hjälp av 
internet på några minuter ta fram uppgifter, exempelvis om militära baser och an-
läggningar, eller om militär materiel, som hela underrättelseorganisationer då bara 
kunde drömma om, eller möjligen lyckades samla ihop efter år av idogt arbete – om 
uppgifterna över huvud taget gick att få fram.

Under !"#% och !"#& stod det efter hand klart att Sovjetunionen tänkte behålla 
ett starkt grepp över de länder man ockuperat i krigets slutskede. Ett undantag var 
Finland, där Sovjetunionen efter undertecknandet av fredsavtalet i februari !"#& 
lämnade ockuperad mark, med undantag av de landsdelar och baser som avträtts. 
Det visade sig omöjligt för de allierade att enas om Tysklands och Österrikes fram-
tid och ett möte i Moskva i april !"#& blev i praktiken slutet på samarbetet mellan 
Sovjet och västländerna. Det kalla kriget hade börjat.

Under !"#' ökade spänningen i Europa ytterligare. I februari tog kommunisterna 
kuppartat makten i Tjeckoslovakien och samma månad tog Stalin upp frågan om 
en finsk-sovjetisk militärallians, vilket väckte stor oro i Norden. Några veckor sena-
re undertecknades den så kallade Brysselpakten, en föregångare till NATO, mellan 
Storbritannien, Frankrike och Beneluxländerna. Regeringen lade i mars !"#' fram 
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Den svenska utrikespolitiken under andra världskriget byggde på det välkända ut-
trycket "alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i krig", men kännetecknades
samtidigt av en hållning som ändrades med krigsläget. Efter att under större delen
av kriget ha varit relativt tyskvänlig hade utrikespolitiken efterhand förändrats och
1945 tog Sverige i praktiken klart ställning för de allierade. Efter krigsslutet kräv-
des en ny krigsplanläggning för Sveriges försvar, eftersom förhållandena i närområ-
det då var helt förändrade jämfört med före kriget. Det tidigare krigsfall I, det vill
säga krig med Tyskland, var inte längre aktuellt. Formellt kvarstod krigsfall II Sov-
jetunionen och krigsfall III Storbritannien/USA, men i verkligheten var det endast
krigsfallet Sovjetunionen som bedömdes som realistiskt. Man hade också dragit
slutsatsen att Sverige inte kunde vinna ett framtida krig utan hjälp utifrån och för-
svaret måste därför organiseras så att tillräcklig tid kunde vinnas för att sådan assis-
tans skulle hinna nå fram.

Det enda potentiella krigshotet var alltså tills vidare ett sovjetiskt anfall mot lan-
det. Under de första åren efter kriget saknades emellertid det överskeppningston-
nage som skulle ha behövts för en sådan operation mot Sverige, men man trodde
att kapaciteten snabbt skulle kunna byggas upp. Samtidigt inleddes det kalla kriget
mellan öst och väst med de nya hot och den misstänksamhet som det innebar. Sov-
jetunionen var ett nästan helt slutet land som man visste mycket litet om. I dagens
samhälle med ständig tillgång, även för gemene man, till oändliga mängder infor-
mation om alla möjliga förhållanden i alla jordens länder kan det vara svårt att före-
ställa sig hur verkligheten såg ut vid denna tid. Den som vill kan idag med hjälp av
internet på några minuter ta fram uppgifter, exempelvis om militära baser och an-
läggningar, eller om militär materiel, som hela underrättelseorganisationer då bara
kunde drömma om, eller möjligen lyckades samla ihop efter år av idogt arbete — om
uppgifterna över huvud taget gick att få fram.

Under 1946 och 1947 stod det efter hand klart att Sovjetunionen tänkte behålla
ett starkt grepp över de länder man ockuperat i krigets slutskede. Ett undantag var
Finland, där Sovjetunionen efter undertecknandet av fredsavtalet i februari 1947
lämnade ockuperad mark, med undantag av de landsdelar och baser som avträtts.
Det visade sig omöjligt för de allierade att enas om Tysklands och Österrikes fram-
tid och ett möte i Moskva i april 1947 blev i praktiken slutet på samarbetet mellan
Sovjet och västländerna. Det kalla kriget hade börjat.

Under 1948 ökade spänningen i Europa ytterligare. I februari tog kommunisterna
kuppartat makten i Tjeckoslovakien och samma månad tog Stalin upp frågan om
en finsk-sovjetisk militärallians, vilket väckte stor oro i Norden. Några veckor sena-
re undertecknades den så kallade Brysselpakten, en föregångare till NATO, mellan
Storbritannien, Frankrike och Beneluxländerna. Regeringen lade i mars 1948 fram
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en ny försvarsproposition och trots att man tidigare strävat efter en nedskärning av 
försvarsutgifterna efter krigsslutet gjorde det utrikespolitiska läget att man i väsent-
liga delar följde de rekommendationer som överbefälhavaren (ÖB) lagt fram. Detta 
innebar att arméns och marinens organisation lämnades i stort sett intakt, medan 
utbyggnaden av flygvapnet skulle fortsätta.

Spökraketerna
Fenomenet med de så kallade spökraketerna är symtomatiskt för den tidsanda som 
började märkas redan #$%& och som sedan rådde under större delen av kalla kriget. 
Det hade nyss varit krig och nu fruktade man att det skulle bli krig på nytt. När 
kärnvapnen kom in i bilden övergick denna fruktan också i skräck för att livet på 
jorden faktiskt skulle kunna utplånas om någon ”tryckte på knappen”. Den gamla 
rysskräcken fanns kvar och rädslan för spioner och femtekolonnare blåstes upp av 
massmedia.

Med början i maj #$%& kom rapporter från olika delar av Sverige om iakttagelser 
av säregna ljusfenomen och man misstänkte genast det var något som ”ryssarna” låg 
bakom. I juni utgick order till samtliga militära förband att alla iakttagelser av detta 
slag skulle rapporteras. Mängder av iakttagelser gjordes och den #" juli bildades en 
speciell kommitté, försvarsstabens rymdprojektilkommitté, för att ta reda på vad 
det var som låg bakom det som i folkmun snabbt blev känt som ”spökraketerna”.

Inom försvaret såg man mycket allvarligt på dessa fenomen och regeringen hölls 
fortlöpande informerad. Man antog att Sovjetunionen hade tagit över den tyska ro-
bottekniken och att spökraketerna var någon form av nytt långdistansvapen som 
nu höll på att utprovas. Flygvapnet beordrades i augusti #$%& att fotospana mot den 
tyska raketbasen Peenemünde för att utröna vilken verksamhet som pågick där. Brit-

Med början 1946 
kom rapporter 
från olika de-
lar av Sverige om 
iakttagelser av 
säregna ljusfe-
nomen och man 
misstänkte ge-
nast att det hand-
lade om sovjetiska 
robotförsök. 
Foto: Lennart Andersson.
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tisk radarexpertis anlitades och dessutom trappades den svenska signalspaningsverk-
samheten drastiskt upp för att se om styrning med hjälp av radiosignaler användes.

Rapporter om iakttagelser fortsatte att strömma in under hösten men minskade 
sedan långsamt. Fram till i december "#$% hade totalt #&' rapporter inkommit och 
även i grannländerna observerades liknande fenomen. Det hot som spökraketerna 
upplevdes som blev en av de faktorer som påverkade den svenska försvars- och ut-
rikespolitiken under denna tid. Brittiska utrikesministeriet i London rapporterade 
efter en diskussion med svenske ambassadören Erik Boheman i maj "#$(, att det 
i Sverige fanns en stark oro för att Stockholm skulle kunna förstöras med raketer. 
Några direkta bevis på att spökraketerna var verkliga hittade man dock aldrig och 
med ledning av vad som idag är känt om sovjetisk (och för den delen även ameri-
kansk) utveckling av robotvapen efter kriget står det klart att det inte kan ha varit 
fråga om någon form av robotar eller projektiler."

Skandinaviskt försvarsförbund eller NATO
Våren "#$( började Danmark, Norge och Sverige att förhandla om ett skandinaviskt 
försvarsförbund som skulle hålla hela området utanför konflikten mellan öst och 
väst. Frågan blev än mer aktuell när Finland i april samma år undertecknade den 
så kallade Vänskaps-, samarbets- och biståndspakten med Sovjetunionen. Diskus-
sionerna fortsatte under hela året, men det stod efter hand alltmer klart att Sveriges 
önskemål om ett neutralt skandinaviskt block inte delades av Norge, som i själva 
verket ville ha en stark anknytning till väst. I januari "#$# skrinlades planerna på ett 
skandinaviskt försvarsförbund slutgiltigt.

Under tiden hade situationen i Europa ytterligare förvärrats i och med Sovjets 
blockad av Västberlin. Förhandlingar inleddes mellan USA, Kanada och medlem-
marna i Brysselpakten och i april "#$# bildades NATO (North Atlantic Treaty Or-
ganization). Till de ursprungliga medlemsstaterna anslöt sig även Danmark och 
Norge.

Redan i februari "#$( hade en regeringsförklaring gjorts som innebar ett svenskt 
avståndstagande från medlemskap i militärallianser. Neutraliteten som princip låg 
helt i linje med den socialdemokratiska regeringens, och speciellt utrikesminister 
Undéns, filosofi, men stöddes även av övriga riksdagspartier och den blev snart upp-
höjd till dogm. Ett svenskt medlemskap i NATO, ett förbund som i praktiken led-
des av den nya supermakten USA, blev därmed en politisk omöjlighet. Allt detta till 
trots var banden västerut starka och kontakterna på olika områden, särskilt rörande 
militära angelägenheter, utökades – ofta i hemlighet. USA:s o)ciella inställning till 
Sverige var avvaktande. Samtidigt som man öppnade för samarbete inom vissa om-
råden kunde exempelvis materielleveranser förhindras eller fördröjas.

Den ryska björnen
När andra världskriget i Europa slutade i maj "#$* omfattade de sovjetiska strids-
krafterna omkring elva miljoner man. Utspridda mellan Berlin och Kolahalvön 
beräknades Sovjetunionen ha mer än sju armégrupper med totalt omkring "(+ in-

tisk radarexpertis anlitades och dessutom trappades den svenska signalspaningsverk-
samheten drastiskt upp för att se om styrning med hjälp av radiosignaler användes.

Rapporter om iakttagelser fortsatte att strömma in under hösten men minskade
sedan långsamt. Fram till i december 1946 hade totalt 973 rapporter inkommit och
även i grannländerna observerades liknande fenomen. Det hot som spökraketerna
upplevdes som blev en av de faktorer som påverkade den svenska försvars- och ut-
rikespolitiken under denna tid. Brittiska utrikesministeriet i London rapporterade
efter en diskussion med svenske ambassadören Erik Boheman i maj 1948, att det
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Några direkta bevis på att spökraketerna var verkliga hittade man dock aldrig och
med ledning av vad som idag är känt om sovjetisk (och för den delen även ameri-
kansk) utveckling av robotvapen efter kriget står det klart att det inte kan ha varit
fråga om någon form av robotar eller projektiler.I

Skandinaviskt försvarsförbund eller NATO
Våren 1948 började Danmark, Norge och Sverige att förhandla om ett skandinaviskt
försvarsförbund som skulle hålla hela området utanför konflikten mellan öst och
väst. Frågan blev än mer aktuell när Finland i april samma år undertecknade den
så kallade Vänskaps-, samarbets- och biståndspakten med Sovjetunionen. Diskus-
sionerna fortsatte under hela året, men det stod efter hand alltmer klart att Sveriges
önskemål om ett neutralt skandinaviskt block inte delades av Norge, som i själva
verket ville ha en stark anknytning till väst. I januari 1949 skrinlades planerna på ett
skandinaviskt försvarsförbund slutgiltigt.

Under tiden hade situationen i Europa ytterligare förvärrats i och med Sovjets
blockad av Västberlin. Förhandlingar inleddes mellan USA, Kanada och medlem-
marna i Brysselpakten och i april 1949 bildades NATO (North Atlantic Treaty Or-
ganization). Till de ursprungliga medlemsstaterna anslöt sig även Danmark och
Norge.

Redan i februari 1948 hade en regeringsförklaring gjorts som innebar ett svenskt
avståndstagande från medlemskap i militärallianser. Neutraliteten som princip låg
helt i linje med den socialdemokratiska regeringens, och speciellt utrikesminister
Un&ns, filosofi, men stöddes även av övriga riksdagspartier och den blev snart upp-
höjd till dogm. Ett svenskt medlemskap i NATO, ett förbund som i praktiken led-
des av den nya supermakten USA, blev därmed en politisk omöjlighet. Allt detta till
trots var banden västerut starka och kontakterna på olika områden, särskilt rörande
militära angelägenheter, utökades — ofta i hemlighet. USA:s officiella inställning till
Sverige var avvaktande. Samtidigt som man öppnade för samarbete inom vissa om-
råden kunde exempelvis materielleveranser förhindras eller fördröjas.

Den ryska björnen
När andra världskriget i Europa slutade i maj 1945 omfattade de sovjetiska strids-
krafterna omkring elva miljoner man. Utspridda mellan Berlin och Kolahalvön
beräknades Sovjetunionen ha mer än sju armsgrupper med totalt omkring 18o in-
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fanteridivisioner samt omkring sjuttio pansarbrigader. Som jämförelse bestod de 
svenska fältförbanden av tio fördelningar (motsvarande infanteridivisioner) och tre 
pansarbrigader. De sovjetiska trupperna var i de flesta fall härdade i strid och vana 
att operera under svåra förhållanden och deras utrustning var på många sätt över-
lägsen den svenska. Exempelvis var motoriseringen i de sovjetiska styrkorna betyd-
ligt mer omfattande än i den svenska armén.

Antalet aktiva sovjetiska divisioner minskade fram till "#$%, men låg därefter 
konstant i många år, samtidigt som mekaniseringen och andelen pansarförband 
ökade efter hand. På detta område hade Sovjetunionen ett stort övertag över det 
svenska försvaret. Den sovjetiska standardstridsvagnen under efterkrigsåren var den 
välkända T-&$, och samtliga sovjetiska stridsvagnstyper var på de flesta punkter 
överlägsna de svenska. Sovjetunionen hade dock dålig tillgång på överskeppnings-
tonnage och därmed kunde inte några större styrkor skeppas över i varje anfallsvåg. 
Möjligheten att transportera pansarförband var begränsad. I Norrland var läget ett 
annat, eftersom anfallet skulle komma landvägen via Finland. Här kunde stora styr-
kor grupperas fram i förväg, men det begränsade vägnätet var en för svensk sida po-
sitiv faktor i sammanhanget.

Om den sovjetiska handelsflottan användes för överskeppning av förband var 
man helt beroende av tillgång till svenska hamnar för lossning. Dåtidens lastfartyg 
krävde ordentliga kajer och lastning och lossning med hjälp av kran eller på annat 
sätt var ändå tidsödande. Dessutom var Sovjets handelsflotta inte speciellt stor. När 
det gällde militära sjöstyrkor så hade den sovjetiska Östersjöflottan under större de-
len av kriget legat instängd i Leningrad och Kronstadt och det var i stort sett bara 
de sovjetiska ubåtarna som varit aktiva. Många sovjetiska örlogsfartyg hade sänkts 
eller skadats av tyskarna och även övriga fartyg var i många fall i dåligt skick. Un-
der åren närmast efter krigsslutet sågs därför den sovjetiska flottan inte som något 
större hot från svenskt håll.

De sovjetiska sjöstridskrafterna i Östersjön omedelbart efter kriget antogs uppgå 
till ett slagskepp, fyra kryssare, femton jagare, tjugo ubåtar och ett stort antal mo-
tortorpedbåtar, minsvepare och andra mindre typer. Dessa uppgifter har senare vi-
sat sig vara i stort sett korrekta. Svenska marinen hade å sin sida två pansarskepp, en 
kryssare, &' jagare och torpedbåtar, !( ubåtar och diverse mindre fartyg och båtar, 
men de svenska fartygen var ofta något mindre än sina sovjetiska motsvarigheter. 
Problemet för svensk del var att läget inte var statiskt. Om Sovjetunionen priorite-
rade nybyggnation av landstigningstonnage och eskortfartyg skulle det snabbt kun-
na förändras så att en invasion av Sverige blev möjlig.!

Det sovjetiska bombflyget
Det sovjetiska flygvapnet var huvudsakligen inriktat på taktiska operationer för di-
rekt understöd av armén och marinen. Några tunga, strategiska flygstyrkor, liknan-
de de amerikanska och brittiska, fanns ännu inte. Det enda fyrmotoriga bombplan 
som fanns var förkrigskonstruktionen Petljakov Pe-) och av denna typ hade bara 
ett trettiotal överlevt kriget. Inom det som kallades långdistansflyget (Dal’naja avi-

fanteridivisioner samt omkring sjuttio pansarbrigader. Som jämförelse bestod de
svenska fältförbanden av tio fördelningar (motsvarande infanteridivisioner) och tre
pansarbrigader. De sovjetiska trupperna var i de flesta fall härdade i strid och vana
att operera under svåra förhållanden och deras utrustning var på många sätt över-
lägsen den svenska. Exempelvis var motoriseringen i de sovjetiska styrkorna betyd-
ligt mer omfattande än i den svenska armen.

Antalet aktiva sovjetiska divisioner minskade fram till 1947, men låg därefter
konstant i många år, samtidigt som mekaniseringen och andelen pansarförband
ökade efter hand. På detta område hade Sovjetunionen ett stort övertag över det
svenska försvaret. Den sovjetiska standardstridsvagnen under efterkrigsåren var den
välkända T-34, och samtliga sovjetiska stridsvagnstyper var på de fiesta punkter
överlägsna de svenska. Sovjetunionen hade dock dålig tillgång på överskeppnings-
tonnage och därmed kunde inte några större styrkor skeppas över i varje anfallsvåg.
Möjligheten att transportera pansarförband var begränsad. I Norrland var läget ett
annat, eftersom anfallet skulle komma landvägen via Finland. Här kunde stora styr-
kor grupperas fram i förväg, men det begränsade vägnätet var en för svensk sida po-
sitiv faktor i sammanhanget.

Om den sovjetiska handelsflottan användes för överskeppning av förband var
man helt beroende av tillgång till svenska hamnar för lossning. Dåtidens lastfartyg
krävde ordentliga kajer och lastning och lossning med hjälp av kran eller på annat
sätt var ändå tidsödande. Dessutom var Sovjets handelsflotta inte speciellt stor. När
det gällde militära sjöstyrkor så hade den sovjetiska Östersjöflottan under större de-
len av kriget legat instängd i Leningrad och Kronstadt och det var i stort sett bara
de sovjetiska ubåtarna som varit aktiva. Många sovjetiska örlogsfartyg hade sänkts
eller skadats av tyskarna och även övriga fartyg var i många fall i dåligt skick. Un-
der åren närmast efter krigsslutet sågs därför den sovjetiska flottan inte som något
större hot från svenskt håll.

De sovjetiska sjöstridskrafterna i Östersjön omedelbart efter kriget antogs uppgå
till ett slagskepp, fyra kryssare, femton jagare, tjugo ubåtar och ett stort antal mo-
tortorpedbåtar, minsvepare och andra mindre typer. Dessa uppgifter har senare vi-
sat sig vara i stort sett korrekta. Svenska marinen hade å sin sida två pansarskepp, en
kryssare, 35 jagare och torpedbåtar, 26 ubåtar och diverse mindre fartyg och båtar,
men de svenska fartygen var ofta något mindre än sina sovjetiska motsvarigheter.
Problemet för svensk del var att läget inte var statiskt. Om Sovjetunionen priorite-
rade nybyggnation av landstigningstonnage och eskortfartyg skulle det snabbt kun-
na förändras så att en invasion av Sverige blev möjlig.2

Det sovjetiska bombflyget
Det sovjetiska flygvapnet var huvudsakligen inriktat på taktiska operationer för di-
rekt understöd av armen och marinen. Några tunga, strategiska flygstyrkor, liknan-
de de amerikanska och brittiska, fanns ännu inte. Det enda fyrmotoriga bombplan
som fanns var förkrigskonstruktionen Petljakov Pe-8 och av denna typ hade bara
ett trettiotal överlevt kriget. Inom det som kallades långdistansflyget (Dal'naja avi-
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atsija) ingick vid krigsslutet dessutom tvåmotoriga bombplan av typ Iljusjin Il-#, 
amerikanska B-!$ Mitchell erhållna genom Lend-Lease, samt ett antal Lisunov Li-! 
(licensbyggd Douglas DC-"). Inom svenska försvaret uppskattades det strategiska 
flygets numerär %&#$ till omkring % $'' flygplan. I själva verket fanns över %' ''' 
bombplan, de flesta tvåmotoriga, men endast en del av dem tillhörde långdistansfly-
get. Både Il-# och Li-! försvann relativt snart från långdistansflyget, vilket därefter 
huvudsakligen bestod av B-!$ (totalt #(" stycken levererade fram till i april %&#$) till 
dess att B-!&-kopian Tupolev Tu-# kom i tjänst i slutet av %&#'-talet.

Stommen i det sovjetiska flyget utgjordes under senare halvan av %&#'-talet av de 
typer som kommit i tjänst under kriget och moderniseringen gick relativt långsamt. 
Attackflyget, som skulle ge direkt understöd till markstyrkorna, bestod av Iljusjin 
Il-! Sjturmovik och den moderniserade varianten Iljusjin Il-%'. Totalt & "'' av dessa 
typer var i tjänst vid krigsslutet och produktionen fortsatte i åtskilliga år. De var 
tungt bepansrade och mycket motståndskraftiga mot finkalibrig eld. Räckvidden 
var dock begränsad och vid ett anfall mot Mellansverige från sovjetiskt territorium 
kunde Il-! från de mest framskjutna baserna på sin höjd operera mot Stockholms-
området, medan Il-%' kunde nå linjen Gävle–Örebro–Jönköping. Inte förrän vid 
mitten av %&$'-talet började Il-%' ersättas av jetmotordrivna attackplan.

Det lätta, eller enligt svensk klassificering medeltunga bombflyget använde hu-
vudsakligen tvåmotoriga Petljakov Pe-! och Tupolev Tu-!. Omkring # $'' av dessa 
typer fanns i tjänst i maj %&#$. Douglas A-!' Boston försvann rätt snart ur bombfly-
get men fortsatte att användas inom marinflyget som torpedbombare och för marin 
spaning tillsammans med bland annat Iljusjin Il-#. Från %&$% sattes jetbombplanet 
Iljusjin Il-!( successivt i tjänst och redan %&$# var två tredjedelar av det lätta bomb-
flyget utrustat med jetplan.

Jaktflyget
Jaktflyg fanns i flygvapnet, marinflyget och i det speciella luftförsvarsflyget. Enbart 
flygvapnet förfogade den % maj %&#$ över närmare !' ''' jaktplan, medan marinen 
och luftförsvarsflyget hade över $ ''' tillsammans. De huvudsakliga jaktplansty-
perna under perioden %&#$ och framåt var propellerplanen Jakovlev Jak-" och senare 
modeller av Jak-&, vilka var i produktion till %&#(. Lavotjkin La-) fanns också i stort 
antal men utgick ur tjänst i snabbare takt än ovan nämnda typer. Bland de första ny-
tillskotten på jaktflygsidan efter kriget märktes La-& från %&#* och La-%% från %&#(, 
varav den senare hade mycket god räckvidd (! !$' km) och var avsedd som eskort-
jaktplan. Av de jaktplanstyper som mottagits genom Lend-Lease-avtalet fanns P-"& 
Airacobra, samt den något förbättrade versionen P-*" Kingcobra. Speciellt marinen 
använde P-*" för luftförsvar och vid Östersjöflottan var de i tjänst till minst %&$!.

Sovjetunionen gjorde stora ansträngningar att utveckla jetmotordrivna jaktplan 
omedelbart efter kriget. Prototyperna till de två första typerna, Jakovlev Jak-%$ och 
Mikojan-Gurevitj MiG-&, flög båda för första gången i april %&#* och kom i tjänst 
%&#). Andra tidiga jetjaktplan var Jak-%), Jak-!" och Lavotjkin La-%$. Sammanlagt 
byggdes drygt ! ''', varav en del exporterades till andra öststater. I Sovjet gjorde 

atsija) ingick vid krigsslutet dessutom tvåmotoriga bombplan av typ Iljusjin 11-4,
amerikanska B-25 Mitchell erhållna genom Lend-Lease, samt ett antal Lisunov Li-2
(licensbyggd Douglas DC-3). Inom svenska försvaret uppskattades det strategiska
flygets numerär 1945 till omkring 1 500 flygplan. I själva verket fanns över io 000
bombplan, de flesta tvåmotoriga, men endast en del av dem tillhörde långdistansfly-
get. Både 11-4 och Li-2 försvann relativt snart från långdistansflyget, vilket därefter
huvudsakligen bestod av B-25 (totalt 483 stycken levererade fram till i april 1945) till
dess att B-29-kopian Tupolev Tu-4 kom i tjänst i slutet av 194o-talet.

Stommen i det sovjetiska flyget utgjordes under senare halvan av 1940-talet av de
typer som kommit i tjänst under kriget och moderniseringen gick relativt långsamt.
Attackflyget, som skulle ge direkt understöd till markstyrkorna, bestod av Iljusjin
11-2 Sjturmovik och den moderniserade varianten Iljusjin 11-jo. Totalt 9 30o av dessa
typer var i tjänst vid krigsslutet och produktionen fortsatte i åtskilliga år. De var
tungt bepansrade och mycket motståndskraftiga mot finkalibrig eld. Räckvidden
var dock begränsad och vid ett anfall mot Mellansverige från sovjetiskt territorium
kunde 11-2 från de mest framskjutna baserna på sin höjd operera mot Stockholms-
området, medan Il-Io kunde nå linjen Gävle—Örebro—Jönköping. Inte förrän vid
mitten av 1950-talet började Il-jo ersättas av jetmotordrivna attackplan.

Det lätta, eller enligt svensk klassificering medeltunga bombflyget använde hu-
vudsakligen tvåmotoriga Petljakov Pe-2 och Tupolev Tu-2. Omkring 4 5oo av dessa
typer fanns i tjänst i maj 1945. Douglas A-20 Boston försvann rätt snart ur bombfly-
get men fortsatte att användas inom marinflyget som torpedbombare och för marin
spaning tillsammans med bland annat Iljusjin 11-4. Från 1951 sattes jetbombplanet
Iljusjin 11-28 successivt i tjänst och redan 1954 var två tredjedelar av det lätta bomb-
flyget utrustat med jetplan.

Jaktflyget
Jaktflyg fanns i flygvapnet, marinflyget och i det speciella luftförsvarsflyget. Enbart
flygvapnet förfogade den 1 maj 1945 över närmare 20 000 jaktplan, medan marinen
och luftförsvarsflyget hade över 5 000 tillsammans. De huvudsakliga jaktplansty-
perna under perioden 1945 och framåt var propellerplanen Jakovlev Jak-3 och senare
modeller av Jak-9, vilka vari produktion till 1948. Lavotjkin La-7 fanns också i stort
antal men utgick ur tjänst i snabbare takt än ovan nämnda typer. Bland de första ny-
tillskotten på jaktflygsidan efter kriget märktes La-9 från 1946 och La-II från 1948,
varav den senare hade mycket god räckvidd (2 250 km) och var avsedd som eskort-
jaktplan. Av de jaktplanstyper som mottagits genom Lend-Lease-avtalet fanns P-39
Airacobra, samt den något förbättrade versionen P-63 Kingcobra. Speciellt marinen
använde P-63 för luftförsvar och vid Östersjöflottan var de i tjänst till minst 1952.

Sovjetunionen gjorde stora ansträngningar att utveckla jetmotordrivna jaktplan
omedelbart efter kriget. Prototyperna till de två första typerna, Jakovlev Jak-i5 och
Mikojan-Gurevitj MiG-9, flög båda för första gången i april 1946 och kom i tjänst
1947. Andra tidiga jetjaktplan var Jak-i7, Jak-23 och Lavotjkin La-is. Sammanlagt
byggdes drygt 2 000, varav en del exporterades till andra öststater. I Sovjet gjorde
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de tjänst i diverse elitregementen, oftast baserade runt Moskva eller på de mest kri-
tiska gränsavsnitten, som till exempel i Tyskland.

Den sannolikt första enheten med jetjaktplan i Östersjöområdet var #$%. gardes-
jaktflygregementet som i april #%&' tillfälligt ombaserades till Kaliningradområdet. 
Anledningen var den sovjetiska nedskjutningen samma månad av ett amerikanskt 
signalspaningsplan av typ Consolidated PB!Y-! Privateer utanför Lettlands kust. 
Från slutet av #%"% ersattes de äldre jaktplanstyperna i allt raskare takt av MiG-#&, 
men så sent som #%&# beräknade NATO att bara !' procent av det sovjetiska jakt-
flyget bestod av jetplan. Tre år senare var si(ran närmare #'' procent.

Det sovjetiska flygvapnet saknade nattjaktplan och i stället använda dagjaktplan 
som radarleddes från marken till i närheten av målet. Det var en opålitlig och inef-
fektiv metod, men inte förrän i slutet av #%&'-talet kom allvädersjaktplan utrustade 
med radar i tjänst.$

Vad vi visste
Inom flygstaben och försvarsstaben hade man under de första åren efter kriget troli-
gen en ganska god bild av det sovjetiska flygets prestanda och taktik, främst genom 
tyska källor från tiden fram till #%"&. Senare fick man sannolikt ta del av amerikan-
ska och brittiska rön. Vad gällde det antal flygplan som Sovjetunionen disponerade 
var informationen mer osäker. En amerikansk uppskattning från #%") var att det i 
Sveriges närområde fanns $ &''–" ''' flygplan. I praktiken var det dock för svensk 
del mindre viktigt att veta exakt hur stora flygstyrkor Sovjetunionen förfogade över 
i närområdet. Vid ett isolerat anfall mot Sverige skulle ytterligare flygförband snabbt 
ha kunnat flyttats fram.

Ett område som var av intresse för svensk del var det sovjetiska luftförsvarets 
stridsledning och speciellt dess kapacitet på radarsidan. Dels behövdes information 
om detta vid en invasion av Sverige – främst då spanings- och eldledningsradar på 
fartyg och hos mobila luftvärnsförband – dels behövdes den för eventuella svenska 
flyganfall mot de sovjetiska utskeppningshamnarna. Dessutom var sådan informa-
tion utmärkt bytesvara vid utbyte med andra länders underrättelsetjänster.

Tills vidare låg Sovjet långt efter väst i fråga om utnyttjande av radar inom luft-
försvaret. Spaningsradarn RUS-! Redut hade från #%"$ använts bland annat för 
jaktstridsledning och från #%"& togs radartyperna P-$ och P-$a fram. Dessa hade en-
dast #*' kilometers räckvidd, det vill säga drygt halvvägs över mellersta delarna av 
Östersjön. Luftvärnet använde den rysktillverkade SON-!ot, som var en utveckling 
av brittisk radar levererad under kriget. Man gjorde omedelbart efter kriget stora 
ansträngningar att komma ikapp och mycket ny teknisk information inhämtades 
från den ockuperade delen av Tyskland. I slutet av #%"'-talet hade nya radarstatio-
ner utvecklats, P-$, P-) och P-#', vilka som mest hade !#& kilometers räckvidd. Det 
betydde att man från lettiska kusten kunde se flygplan i luftrummet över Gotland 
och från Dagös yttersta udde såg man in över Stockholms skärgård. I december #%&! 
hade man totalt omkring *&' spaningsradarstationer, men Sovjet ansågs generellt ha 
dålig kapacitet vad gällde jaktstridsledning."

de tjänst i diverse elitregementen, oftast baserade runt Moskva eller på de mest kri-
tiska gränsavsnitten, som till exempel i Tyskland.

Den sannolikt första enheten med jetjaktplan i Östersjöområdet var 139. gardes-
jaktflygregementet som i april 1950 tillfälligt ombaserades till Kaliningradområdet.
Anledningen var den sovjetiska nedskjutningen samma månad av ett amerikanskt
signalspaningsplan av typ Consolidated PB2Y-2 Privateer utanför Lettlands kust.
Från slutet av 1949 ersattes de äldre jaktplanstyperna i allt raskare takt av MiG-45,
men så sent som 1951 beräknade NATO att bara w procent av det sovjetiska jakt-
flyget bestod av jetplan. Tre år senare var siffran närmare too procent.

Det sovjetiska flygvapnet saknade nattjaktplan och i stället använda dagjaktplan
som radarleddes från marken till i närheten av målet. Det var en opålitlig och inef-
fektiv metod, men inte förrän i slutet av 195o-talet kom allvädersjaktplan utrustade
med radar i tjänst.;

Vad vi visste
Inom flygstaben och försvarsstaben hade man under de första åren efter kriget troli-
gen en ganska god bild av det sovjetiska flygets prestanda och taktik, främst genom
tyska källor från tiden fram till 1945. Senare fick man sannolikt ta del av amerikan-
ska och brittiska rön. Vad gällde det antal flygplan som Sovjetunionen disponerade
var informationen mer osäker. En amerikansk uppskattning från 1948 var att det i
Sveriges närområde fanns 3 500-4 000 flygplan. I praktiken var det dock för svensk
del mindre viktigt att veta exakt hur stora flygstyrkor Sovjetunionen förfogade över
i närområdet. Vid ett isolerat anfall mot Sverige skulle ytterligare flygförband snabbt
ha kunnat flyttats fram.

Ett område som var av intresse för svensk del var det sovjetiska luftförsvarets
stridsledning och speciellt dess kapacitet på radarsidan. Dels behövdes information
om detta vid en invasion av Sverige — främst då spanings- och eldledningsradar på
fartyg och hos mobila luftvärnsförband — dels behövdes den för eventuella svenska
flyganfall mot de sovjetiska utskeppningshamnarna. Dessutom var sådan informa-
tion utmärkt bytesvara vid utbyte med andra länders underrättelsetjänster.

Tills vidare låg Sovjet långt efter väst i fråga om utnyttjande av radar inom luft-
försvaret. Spaningsradarn RUS-2 Redut hade från 1943 använts bland annat för
jaktstridsledning och från 1945 togs radartyperna P-3 och P-3a fram. Dessa hade en-
dast 16o kilometers räckvidd, det vill säga drygt halvvägs över mellersta delarna av
Östersjön. Luftvärnet använde den rysktillverkade SON-2ot, som var en utveckling
av brittisk radar levererad under kriget. Man gjorde omedelbart efter kriget stora
ansträngningar att komma ikapp och mycket ny teknisk information inhämtades
från den ockuperade delen av Tyskland. I slutet av 194o-talet hade nya radarstatio-
ner utvecklats, P-3, P-8 och P-to, vilka som mest hade 215 kilometers räckvidd. Det
betydde att man från lettiska kusten kunde se flygplan i luftrummet över Gotland
och från Dagös yttersta udde såg man in över Stockholms skärgård. I december 1952
hade man totalt omkring 65o spaningsradarstationer, men Sovjet ansågs generellt ha
dålig kapacitet vad gällde jaktstridsledning.4
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Robothotet
Spökraketerna aktualiserade en ny typ av hot: raket- eller robotbeskjutning av svens-
ka städer liknande de tyska V#- och V!-anfallen mot London och Antwerpen. Sov-
jetunionen förmodades redan ha, eller vara i färd med att ska$a sig en kapacitet på 
detta område, som minst stod på samma nivå som den Tyskland uppnått under kri-
get. När det gällde V# var sovjetiska konstruktörer inte särskilt behjälpta av erövrad 
tysk teknik. De hade redan tagit fram en prototyp till en egen ”flygande bomb” kall-
lad #%Kh (”#%X” i kyrillisk skrift), vilken var snarlik V# men aningen större. Denna 
robot kom dock aldrig i tjänst, trots viss serieproduktion. Försök med att fälla #%Kh 
från flygplan gjordes, men inget tyder på att någon provverksamhet förekom i Öst-
ersjöområdet – eller att några utskjutningsbaser byggdes där. Inte förrän långt in på 
#&"%-talet kom en betydligt mer avancerad variant av denna robot till användning i 
liten skala på sovjetiska ubåtar.

Tyskarnas V! (egentligen betecknad A') var av betydligt större intresse för både 
ryssar och amerikaner. Försöksstationen Peenemünde och fabriken i Nordhausen 
låg visserligen i det som skulle bli sovjetisk ockupationszon, men amerikanerna vann 
kapplöpningen dit våren #&'" och de transporterade bort samtliga färdiga raketer 
och i stort sett allt annat av värde. De såg också till att de mest betydande tyska spe-
cialisterna snabbt skickades till USA. Först i mitten av #&'( lyckades ryssarna åter-

Från 1949 ersattes äldre sovjetiska flygplanstyper av jetjaktplanet MiG-15. Vid ett anfall mot Sverige skulle 
en av deras uppgifter ha varit att skjuta ned svenska spaningsflygplan. Foto: Carl-Fredrik Geust.

Från 1949 ersattes äldre sovjetiska flygplanstyper av jetjaktplanet MiG-15. Vid ett anfall mot Sverige skulle
en av deras uppgifter ha varit att skjuta ned svenska spaningsflygplan. Foto: Carl-Fredrik Geust.

Robothotet
Spökraketerna aktualiserade en ny typ av hot: raket- eller robotbeskjutning av svens-
ka städer liknande de tyska o c h  Va-anfallen mot London och Antwerpen. Sov-
jetunionen förmodades redan ha, eller vara i färd med att skaffa sig en kapacitet på
detta område, som minst stod på samma nivå som den Tyskland uppnått under kri-
get. När det gällde V1 var sovjetiska konstruktörer inte särskilt behjälpta av erövrad
tysk teknik. De hade redan tagit fram en prototyp till en egen "flygande bomb" kall-
lad IoKh ("IoX" i kyrillisk skrift), vilken var snarlik VI men aningen större. Denna
robot kom dock aldrig i tjänst, trots viss serieproduktion. Försök med att fålla IoKh
från flygplan gjordes, men inget tyder på att någon provverksamhet förekom i Öst-
ersjöområdet — eller att några utskjutningsbaser byggdes där. Inte förrän långt in på
1950-talet kom en betydligt mer avancerad variant av denna robot till användning i
liten skala på sovjetiska ubåtar.

Tyskarnas V2 (egentligen betecknad A4) var av betydligt större intresse för både
ryssar och amerikaner. Försöksstationen Peenemiinde och fabriken i Nordhausen
låg visserligen i det som skulle bli sovjetisk ockupationszon, men amerikanerna vann
kapplöpningen dit våren 1945 och de transporterade bort samtliga färdiga raketer
och i stort sett allt annat av värde. De såg också till att de mest betydande tyska spe-
cialisterna snabbt skickades till USA. Först i mitten av 1946 lyckades ryssarna åter-
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uppta tillverkningen av V!-komponenter i östra Tyskland och därefter färdigställdes 
totalt ett tjugotal exemplar av denna robot. Provskjutningar genomfördes vid Ka-
pustin Jar i Kazakstan och någon sovjetisk provverksamhet i Peenemünde förekom 
aldrig. Under #$%& påbörjades försök med en sovjetisk kopia av V!, kallad R-#, vil-
ken kom i tjänst i november #$'(. Första fältenheten i Östersjöområdet baserades i 
närheten av Siauliai i Litauen några år senare och med en räckvidd på !)( kilometer 
kunde man därifrån inte ens nå Gotland. Den svenska oron för sovjetiska raket- el-
ler robotanfall under andra halvan av #$%(-talet var således grundlös.'

Flygspaning
Detta var alltså denna verklighet som utgjorde bakgrunden till det svenska spanings-
flygets verksamhet – både dess krigsuppgifter som de beskrevs i krigsplanläggningen 
och den verksamhet som kom att bedrivas i fred. Flygspaning är ett redskap för att 
ska*a information om förhållanden i andra länder som behövs för planläggning av 
militära åtgärder och som ofta inte är åtkomlig på annat sätt. Här måste vi återigen 
försöka glömma de möjligheter som idag står till buds för dem som har tillgång till 
internet. Med hjälp av de tjänster som tillhandahåller detaljerade och oftast ocen-
surerade flyg- och satellitbilder kan numer gemene man studera exempelvis militära 
installationer som flyg- och marinbaser och andra fasta anläggningar.

De alternativ som stod till buds på #$%(-talet var spionage och flygfotografering. 
Både Storbritannien och USA hade byggt upp en omfattande fotospaningsverksam-
het under kriget och efter hand hade verksamheten delats upp i två huvudgrenar: 
taktisk respektive strategisk spaning. Den taktiska spaningen gick ut på att inhäm-

Tvåmotorigt brittiskt spaningsflygplan av typ de Havilland Mosquito. Ett förband utrustat med denna typ ut-
förde fotospaningsuppdrag över sovjetiskt territorium 1948. Foto: Vic Flintham.

uppta tillverkningen av Va-komponenter i östra Tyskland och därefter färdigställdes
totalt ett tjugotal exemplar av denna robot. Provskjutningar genomfördes vid Ka-
pustin Jar i Kazakstan och någon sovjetisk provverksamhet i Peenemiinde förekom
aldrig. Under 1948 påbörjades försök med en sovjetisk kopia av Va, kallad R-i, vil-
ken kom i tjänst i november 1950. Första fältenheten i Östersjöområdet baserades i
närheten av Siauliai i Litauen några år senare och med en räckvidd på 2.7o kilometer
kunde man därifrån inte ens nå Gotland. Den svenska oron för sovjetiska raket- el-
ler robotanfall under andra halvan av 194o-talet var således grundlös.5

Flygspaning
Detta var alltså denna verklighet som utgjorde bakgrunden till det svenska spanings-
flygets verksamhet — både dess krigsuppgifter som de beskrevs i krigsplanläggningen
och den verksamhet som kom att bedrivas i fred. Flygspaning är ett redskap för att
skaffa information om förhållanden i andra länder som behövs för planläggning av
militära åtgärder och som ofta inte är åtkomlig på annat sätt. Här måste vi återigen
försöka glömma de möjligheter som idag står till buds för dem som har tillgång till
internet. Med hjälp av de tjänster som tillhandahåller detaljerade och oftast ocen-
surerade flyg- och satellitbilder kan numer gemene man studera exempelvis militära
installationer som flyg- och marinbaser och andra fasta anläggningar.

De alternativ som stod till buds på 194o-talet var spionage och flygfotografering.
Både Storbritannien och USA hade byggt upp en omfattande fotospaningsverksam-
het under kriget och efter hand hade verksamheten delats upp i två huvudgrenar:
taktisk respektive strategisk spaning. Den taktiska spaningen gick ut på att inhäm-

-
Tvåmotorigt brittiskt spaningsflygplan av typ de Havilland Mosquito. Ett förband utrustat med denna typ ut-
förde fotospaningsuppdrag över sovjetiskt territorium 1948. Foto: Vic Flintha m.
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ta information som behövdes för pågående eller nära förestående egna operationer. 
Den besvarade frågor av typen, ”Finns fientliga styrkor bakom nästa kulle?”, ”Var är 
luftvärnet grupperat runt flygfält X?” eller ”Är bron vid Y intakt?”. Spaningsversio-
ner av främst jaktplan med kameror inmonterade utvecklades för sådana uppdrag.

Vad gäller strategisk flygspaning hade både britter och tyskar redan före krigsut-
brottet #$%$ i hemlighet börjat fotografera mål i andra länder från specialutrustade 
civilregistrerade flygplan. Inom den strategiska fotospaningen koncentrerade man 
sig på att inhämta information av mer långsiktig betydelse för krigföringen, till ex-
empel om fabriker och hamnar. Mål- och resultatfotografering för det strategiska 
bombflyget var också en viktig verksamhet. Britterna standardiserade sig efter hand 
allt mer på olika versioner av Supermarine Spitfire och de Havilland Mosquito för 
denna typ av spaning. Amerikanska flygvapnet använde flera olika typer för sin stra-
tegiska spaning, inklusive modifierade jaktplan och även stora bombplan, vilka hade 
den räckvidd som behövdes för de enorma avstånden i Stillahavsområdet.

Efter krigsslutet skedde stora nedskärningar av de allierades flygstyrkor, även 
inom spaningsflyget. I början av #$&" hade britterna endast kvar sex divisioner spa-
ningsflyg, tre av dem i Europa, huvudsakligen utrustade med Spitfire PR Mk #$ 
och Mosquito PR Mk %&. Amerikanska flygvapnet hade vid samma tid tre Recon-
naissance Groups (spaningsflottiljer) med totalt omkring tolv spaningsdivisioner, 
varav två divisioner var baserade i Europa. De amerikanska spaningsdivisionerna 
var utrustade med främst RF-'# Mustang, RF-() Shooting Star och RB-!* Invader.*

Strategisk spaning
Västmakternas strategiska spaningsflyg var efter kriget av begränsad omfattning. 
Det brittiska flygvapnet (RAF) hade visserligen ett mindre antal ombyggda Lan-
casterplan, men de var främst avsedda för kartläggningsändamål. Det amerikan-
ska flygvapnet (USAAF, från #$&" USAF) förfogade däremot över en division med 
RB-!$ Superfortress och hade dessutom ett antal RB-#" Flying Fortress. I kalla kri-
gets början satte USAF upp fem nya spaningsflottiljer, inklusive en som var specia-
liserad på mycket långa uppdrag, och förstärkte dessutom sitt taktiska spaningsflyg 
i Europa. Även RAF satte upp ett par nya divisioner som var inriktade på strategisk 
spaning.

I början av #$&( genomförde USAF en utredning som hade till syfte att utröna 
vilka strategiska spaningsoperationer som behövde genomföras för att man skulle 
kunna genomföra e+ektiva bombanfall mot Sovjetunionen. Visserligen kände man 
i stora drag till var den sovjetiska industrin var lokaliserad, men informationen om 
var enskilda fabriker låg var knapphändig. Söder och väster om linjen Leningrad–
Kazan–Kaspiska havet fanns rätt god täckning i det tyska fotospaningsmaterial som 
erövrats #$&', men det började snabbt bli föråldrat. För övriga delar av Sovjetunio-
nen fanns bara fläckvis täckning.

Inom varje målområde ville man ha täckning med avseende på järnvägslinjer, in-
dustristäder och alla flygfält inom () kilometers avstånd från industriorterna, allt 
med sextio procents överlappning för att möjliggöra stereoskopisk tolkning. En 

ta information som behövdes för pågående eller nära förestående egna operationer.
Den besvarade frågor av typen, "Finns fientliga styrkor bakom nästa kulle?", "Var är
luftvärnet grupperat runt flygfält X?" eller "Är bron vid Y intakt?". Spaningsversio-
ner av främst jaktplan med kameror inmonterade utvecklades för sådana uppdrag.

Vad gäller strategisk flygspaning hade både britter och tyskar redan före krigsut-
brottet 1939 i hemlighet börjat fotografera mål i andra länder från specialutrustade
civilregistrerade flygplan. Inom den strategiska fotospaningen koncentrerade man
sig på att inhämta information av mer långsiktig betydelse för krigföringen, till ex-
empel om fabriker och hamnar. Mål- och resultatfotografering för det strategiska
bombflyget var också en viktig verksamhet. Britterna standardiserade sig efter hand
allt mer på olika versioner av Supermarine Spitfire och de Havilland Mosquito för
denna typ av spaning. Amerikanska flygvapnet använde flera olika typer för sin stra-
tegiska spaning, inklusive modifierade jaktplan och även stora bombplan, vilka hade
den räckvidd som behövdes för de enorma avstånden i Stillahavsområdet.

Efter krigsslutet skedde stora nedskärningar av de allierades flygstyrkor, även
inom spaningsflyget. I början av 1947 hade britterna endast kvar sex divisioner spa-
ningsflyg, tre av dem i Europa, huvudsakligen utrustade med Spitfire PR Mk iso
och Mosquito PR Mk 34. Amerikanska flygvapnet hade vid samma tid tre Recon-
naissance Groups (spaningsflottiljer) med totalt omkring tolv spaningsdivisioner,
varav två divisioner var baserade i Europa. De amerikanska spaningsdivisionerna
var utrustade med främst RF-5i Mustang, RF-8o Shooting Star och RB-26 Invader.'

Strategisk spaning
Västmakternas strategiska spaningsflyg var efter kriget av begränsad omfattning.
Det brittiska flygvapnet (RAF) hade visserligen ett mindre antal ombyggda Lan-
casterplan, men de var främst avsedda för kartläggningsändamål. Det amerikan-
ska flygvapnet (USAAF, från 1947 USAF) förfogade däremot över en division med
RB-29 Superfortress och hade dessutom ett antal RB-17 Flying Fortress. I kalla kri-
gets början satte USAF upp fem nya spaningsflottiljer, inklusive en som var specia-
liserad på mycket långa uppdrag, och förstärkte dessutom sitt taktiska spaningsflyg
i Europa. Även RAF satte upp ett par nya divisioner som var inriktade på strategisk
spaning.

I början av 1948 genomförde USAF en utredning som hade till syfte att utröna
vilka strategiska spaningsoperationer som behövde genomföras för att man skulle
kunna genomföra effektiva bombanfall mot Sovjetunionen. Visserligen kände man
i stora drag till var den sovjetiska industrin var lokaliserad, men informationen om
var enskilda fabriker låg var knapphändig. Söder och väster om linjen Leningrad—
Kazan—Kaspiska havet fanns rätt god täckning i det tyska fotospaningsmaterial som
erövrats 1945, men det började snabbt bli föråldrat. För övriga delar av Sovjetunio-
nen fanns bara fläckvis täckning.

Inom varje målområde ville man ha täckning med avseende på järnvägslinjer, in-
dustristäder och alla flygfält inom 8o kilometers avstånd från industriorterna, allt
med sextio procents överlappning för att möjliggöra stereoskopisk tolkning. En
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prioriteringslista över olika geografiska områden fastställdes. Enligt denna lista var 
behovet av ytterligare material i Sveriges närområde ganska litet och Östersjön var 
således inte något prioriterat spaningsområde för USA under den här perioden.#

Amerikanska planer på bombkrig
USA förberedde sig vid kalla krigets början för att vid behov använda sitt flygvapen 
för att slå mot Sovjetunionens industrier och befolkningscentra. År $%&" gick plan-
läggningen för krig mot Sovjetunionen ut på att anfalla #' städer med $(( atom-
bomber. Anmärkningsvärt nog fanns inga militära mål prioriterade i ovan nämnda 
lista och informationen om flygfälten behövdes endast för att skydda de egna bomb-
planen. Att exempelvis försöka slå ut det sovjetiska långdistansbombflyget var ut-
siktslöst så länge det huvudsakligen bestod av B-!) och andra äldre typer som kunde 
operera även från små, enklare flygfält. Dessutom utgjorde dessa bombflygplan ing-
et hot mot USA.

I ovan nämnda utredning från början av $%&" noterades att den sovjetiska radar-
täckningen beräknades sträcka sig nästan utan luckor från Barents hav till Grekland. 
Dessutom fanns täckning i östra Sibirien. Däremot var det fortfarande möjligt att 
oupptäckt flyga in söderifrån, i området mellan Turkiet och västra Indien, och de 
första kända överflygningarna av sovjetiskt territorium med fotospaningsplan sked-
de också mycket riktigt från söder. Under sista kvartalet $%&" gjorde RAF ett antal 
flygningar med Mosquitoplan, bland annat mot Kaspiska havets södra kust. Flyg-
ningarna var ännu inte samordnade mellan Storbritannien och USA, även om man 
sannolikt delade med sig av resultaten."

I januari $%)$ påbörjade amerikanska flygvapnets strategiska flygkommando 
(Strategic Air Command) Project Roundout som gick ut på att för USAF:s målpär-
mar flygfotografera alla mål i Västeuropa som skulle kunna bli aktuella för bomban-
fall i händelse av sovjetisk ockupation. Fem Boeing RB-!% fotograferade mål i hela 
västra Europa och enligt amerikanska arkivuppgifter fotograferades i detta samman-
hang även mål i Sverige, dock med lägre prioritet.%

Norska spaningsoperationer
Norge har gemensam gräns med Sovjetunionen i norr och började relativt tidigt 
med fotospaning mot grannen i öster. Hösten $%&# köpte norska flygvapnet tre 
stycken spaningsflygplan av typen Spitfire PR XI från Storbritannien och i septem-
ber $%&" mottog det amerikanska flygvapnets underrättelseavdelning i Washington 
en rapport från USAF i Wiesbaden om att norrmännen hade fotograferat Spets-
bergen med ”omärkta Spitfireplan”. De förberedde dessutom fotospaningsuppdrag 
mot områden i närheten av Murmansk och på Kolahalvön. Amerikanske flygatta-
chén i Oslo fick i uppdrag att ”kraftigt uppmuntra” norrmännen. Av speciellt in-
tresse var information om flygfält och vilka flygplan som var baserade där, samt 
därutöver allt som hade att göra med nybyggnation av flygfält, industri och hamnar. 
Spetsbergen tillhörde Norge, även om det i enlighet med avtal från förkrigstiden 
fanns rysk bosättning och gruvdrift där. Sommaren $%&" flygfotograferade norska 

prioriteringslista över olika geografiska områden fastställdes. Enligt denna lista var
behovet av ytterligare material i Sveriges närområde ganska litet och Östersjön var
således inte något prioriterat spaningsområde för USA under den här perioden.?

Amerikanska planer på bombkrig
USA förberedde sig vid kalla krigets början för att vid behov använda sitt flygvapen
för att slå mot Sovjetunionens industrier och befolkningscentra. År 1948 gick plan-
läggningen för krig mot Sovjetunionen ut på att anfalla 70 städer med 133 atom-
bomber. Anmärkningsvärt nog fanns inga militära mål prioriterade i ovan nämnda
lista och informationen om flygfälten behövdes endast för att skydda de egna bomb-
planen. Att exempelvis försöka slå ut det sovjetiska långdistansbombflyget var ut-
siktslöst så länge det huvudsakligen bestod av B-25 och andra äldre typer som kunde
operera även från små, enklare flygfält. Dessutom utgjorde dessa bombflygplan ing-
et hot mot USA.

I ovan nämnda utredning från början av 1948 noterades att den sovjetiska radar-
täckningen beräknades sträcka sig nästan utan luckor från Barents hav till Grekland.
Dessutom fanns täckning i östra Sibirien. Däremot var det fortfarande möjligt att
oupptäckt flyga in söderifrån, i området mellan Turkiet och västra Indien, och de
första kända överflygningarna av sovjetiskt territorium med fotospaningsplan sked-
de också mycket riktigt från söder. Under sista kvartalet 1948 gjorde RAF ett antal
flygningar med Mosquitoplan, bland annat mot Kaspiska havets södra kust. Flyg-
ningarna var ännu inte samordnade mellan Storbritannien och USA, även om man
sannolikt delade med sig av resultaten.'

I januari 1951 påbörjade amerikanska flygvapnets strategiska flygkommando
(Strategic Air Command) Project Roundout som gick ut på att för USAF:s målpär-
mar flygfotografera alla mål i Västeuropa som skulle kunna bli aktuella för bomban-
fall i händelse av sovjetisk ockupation. Fem Boeing RB-29 fotograferade mål i hela
västra Europa och enligt amerikanska arkivuppgifter fotograferades i detta samman-
hang även mål i Sverige, dock med lägre prioritet.9

Norska spaningsoperationer
Norge har gemensam gräns med Sovjetunionen i norr och började relativt tidigt
med fotospaning mot grannen i öster. Hösten 1947 köpte norska flygvapnet tre
stycken spaningsflygplan av typen Spitfire PR XI från Storbritannien och i septem-
ber 1948 mottog det amerikanska flygvapnets underrättelseavdelning i Washington
en rapport från USAF i Wiesbaden om att norrmännen hade fotograferat Spets-
bergen med "omärkta Spitfireplan". De förberedde dessutom fotospaningsuppdrag
mot områden i närheten av Murmansk och på Kolahalvön. Amerikanske flygatta-
cUn i Oslo fick i uppdrag att "kraftigt uppmuntra" norrmännen. Av speciellt in-
tresse var information om flygfält och vilka flygplan som var baserade där, samt
därutöver allt som hade att göra med nybyggnation av flygfält, industri och hamnar.
Spetsbergen tillhörde Norge, även om det i enlighet med avtal från förkrigstiden
fanns rysk bosättning och gruvdrift där. Sommaren 1948 flygfotograferade norska
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flygvapnet gruvbyarna och hittade då en del misstänkta installationer, varför en 
kompletterande fotografering utfördes året därpå. Dessutom fick britterna tillstånd 
av Norge att flygspana mot Spetsbergen i april #"$".

Det finns dock inget som tyder på att någon norsk spaning över sovjetiskt ter-
ritorium verkligen kom att genomföras under #"$%, däremot flygningar i gränsom-
rådet #"$". Chefen för norska underrättelsetjänsten begärde nämligen våren #"$" 
fotografering av bland annat flygfälten vid Salmijärvi, Nautsi och Höyenjärvi i Pet-
samokorridoren, det område som Finland avträtt till Sovjetunionen, och det är san-
nolikt att dessa ingick bland spaningsmålen. Datum för flygningarna är inte kända 
men norska flygvapnets första spaningsförband, #. fotorekognoseringsving, sattes 
o&ciellt upp med Spitfire den " augusti #"$".

Av Washingtons ovan nämnda instruktioner till flygattachén i Oslo framgår att 
USAF runt hösten #"$% i norr var mer intresserat av flygfält än av sovjetisk indu-
stri. Detta berodde på att Tupolev Tu-$, den sovjetiska kopian av B-!", kom i tjänst 
samma år, även om det skulle dröja ytterligare något år innan de första förbanden 
var redo för insats. USA började därför intressera sig för olika områden i Sovjetu-
nionen, varifrån de nya bombplanen kunde nå mål på det amerikanska fastlandet 
och från augusti #"$% inledde USAF spaningsuppdrag mot de östligaste delarna av 
Sovjetunionen. Till en början höll man sig på internationellt vatten och fotografe-
rade med långdistanskameror monterade i RB-!"-plan. Därefter inleddes även spa-
ning mot olika områden i Sovjets nordliga delar, inklusive Novaja Zemlja och norra 

Norskt spaningsflygplan av typ Spitfire PR Mk 11. Det norska flygvapnet använde denna typ för spaning mot 
Sovjetunionen. Foto: Per Einar Jansen.

flygvapnet gruvbyarna och hittade då en del misstänkta installationer, varför en
kompletterande fotografering utfördes året därpå. Dessutom fick britterna tillstånd
av Norge att flygspana mot Spetsbergen i april 1949.

Det finns dock inget som tyder på att någon norsk spaning över sovjetiskt ter-
ritorium verkligen kom att genomföras under 1948, däremot flygningar i gränsom-
rådet 1949. Chefen för norska underrättelsetjänsten begärde nämligen våren 1949
fotografering av bland annat flygfälten vid Salmijärvi, Nautsi och Höyenjärvi i Pet-
samokorridoren, det område som Finland avträtt till Sovjetunionen, och det är san-
nolikt att dessa ingick bland spaningsmålen. Datum för flygningarna är inte kända
men norska flygvapnets första spaningsförband, 1. fotorekognoseringsving, sattes
officiellt upp med Spitfire den 9 augusti 1949.

Av Washingtons ovan nämnda instruktioner till flygattachén i Oslo framgår att
USAF runt hösten 1948 i norr var mer intresserat av flygfält än av sovjetisk indu-
stri. Detta berodde på att Tupolev Tu-4, den sovjetiska kopian av B-29, kom i tjänst
samma år, även om det skulle dröja ytterligare något år innan de första förbanden
var redo för insats. USA började därför intressera sig för olika områden i Sovjetu-
nionen, varifrån de nya bombplanen kunde nå mål på det amerikanska fastlandet
och från augusti 1948 inledde USAF spaningsuppdrag mot de östligaste delarna av
Sovjetunionen. Till en början höll man sig på internationellt vatten och fotografe-
rade med långdistanskameror monterade i RB-29-plan. Därefter inleddes även spa-
ning mot olika områden i Sovjets nordliga delar, inklusive Novaja Zemlja och norra

Norskt spaningsflygplan av typ Spitfire PR Mk 11. Det norska flygvapnet använde denna typ för spaning mot
Sovjetunionen. Foto: Per Einar Jansen.
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Sibirien. Uppdragen skedde fortfarande över internationellt vatten, men man hade 
nu tillgång till kameror som gav acceptabla bilder på upp till sexton mils avstånd 
och en del nya flygfält och ubåtsbaser identifierades.#"

NATO:s överflygningar
Den första kända, medvetna kränkningen av sovjetiskt luftrum som gjordes av USA 
ägde rum den #" maj #$%$, då ett enmotorigt fotospaningsplan av typ Lockheed 
RF-&"A från en amerikansk bas i Japan gjorde en överflygning av ögruppen Kuri-
lerna. Den första överflygningen av sovjetiskt fastland gjordes i mars #$'" och då 
var målet Vladivostok. Senare användes även Republic RF-&%F (underflash och 
vid flera tillfällen blev de amerikanska spaningsplanen jagade av sovjetiska jaktplan.

Hösten #$'" undersökte USAF om det var möjligt att utföra spaningsflygningar 
med den tvåmotoriga North American RB-%' Tornado mot de mest kritiska om-
rådena inne i Sovjetunionen. Tre sådana flygningar skulle utgå från Tyskland, dels 
mot Murmanskområdet, dels mot områdena runt Moskva och Leningrad. Behovet 
av uppgifter om dessa områden ansågs stort, men uppdragen bedömdes som alltför 
riskabla. Dessutom var inte det politiska klimatet lämpligt med tanke på det pågå-
ende Koreakriget och därför blev flygningarna inte av.

USAF började däremot samma höst genomföra överflygningar av Kina med 
RB-%', men man stötte snart på motstånd av ”kinesiskt” jaktflyg, i själva verket 
sovjetiska MiG-#'-förband som flög med kinesiska nationalitetsbeteckningar, och 
en RB-%' sköts ner i början av december #$'". Sedan ytterligare två plan med knapp 
nöd undgått nedskjutning inställdes #$'# alla flygningar under dagtid med RB-%'. 
Däremot utfördes ett antal nattliga flygningar fram till #$'!, inklusive några över 

Från 1952 genomfördes alltmer frekventa amerikanska spaningsflygningar djupt in över Sovjetunionen och 
den flygplanstyp som oftast användes var Boeing RB-47 Stratojet. Den första amerikanska överflygningen av 
Kolahalvön skedde i maj 1954 och på återvägen korsade ett av flygplanen Finland och Sverige. 
Foto: Lennart Andersson.

Sibirien. Uppdragen skedde fortfarande över internationellt vatten, men man hade
nu tillgång till kameror som gav acceptabla bilder på upp till sexton mils avstånd
och en del nya flygfält och ubåtsbaser identifierades.rn

NATO:s överflygningar
Den första kända, medvetna kränkningen av sovjetiskt luftrum som gjordes av USA
ägde rum den ro maj 1949, då ett enmotorigt fotospaningsplan av typ Lockheed
RF-8oA från en amerikansk bas i Japan gjorde en överflygning av ögruppen Kuri-
lerna. Den första överflygningen av sovjetiskt fastland gjordes i mars 1950 och då
var målet Vladivostok. Senare användes även Republic RF-84F Thunderflash och
vid flera tillfällen blev de amerikanska spaningsplanen jagade av sovjetiska jaktplan.

Hösten 1950 undersökte USAF om det var möjligt att utföra spaningsflygningar
med den tvåmotoriga North American RB-45 Tornado mot de mest kritiska om-
rådena inne i Sovjetunionen. Tre sådana flygningar skulle utgå från Tyskland, dels
mot Murmanskområdet, dels mot områdena runt Moskva och Leningrad. Behovet
av uppgifter om dessa områden ansågs stort, men uppdragen bedömdes som alltför
riskabla. Dessutom var inte det politiska klimatet lämpligt med tanke på det pågå-
ende Koreakriget och därför blev flygningarna inte av.

USAF började däremot samma höst genomföra överflygningar av Kina med
RB-45, men man stötte snart på motstånd av "kinesiskt" jaktflyg, i själva verket
sovjetiska MiG-45-förband som flög med kinesiska nationalitetsbeteckningar, och
en RB-45 sköts ner i början av december 1950. Sedan ytterligare två plan med knapp
nöd undgått nedskjutning inställdes 1951 alla flygningar under dagtid med RB-45.
Däremot utfördes ett antal nattliga flygningar fram till 1953, inklusive några över

Från 1952 genomfördes alltmer frekventa amerikanska spaningsflygningar djupt in över Sovjetunionen och
den flygplanstyp som oftast användes var Boeing RB-47 Stratojet. Den första amerikanska överflygningen av
Kolahalvön skedde i maj 1954 och på återvägen korsade ett av flygplanen Finland och Sverige.
Foto: Lennart Andersson.

30



!"

sovjetiskt territorium i bortre Asien. Även RAF flög fotospaning över Kina från ja-
nuari "#$" och genomförde ett hundratal uppdrag med Spitfire PR Mk "#.""

Gemensam NATO-spaning
I december "#$% kom president Truman och den brittiske premiärministern Cle-
ment Attlee överens om att USA:s och Storbritanniens spaning mot Sovjetunionen 
och dess satellitstater skulle samordnas. RB-&$-plan baserades i Storbritannien och 
genomförde under kommande år ett antal nattliga spaningsuppdrag över sovjetiskt 
territorium. Syftet med dessa flygningar var att fotografera flygplanens markradar-
skärmar för att få fram underlag för navigering nattetid för bombflyget. Ryssarna 
upptäckte flygningarna men lyckades, trots stora insatser av jaktflyg, inte genskjuta 
något av planen.

Från senare delen av "#$' gjorde USAF alltmer regelbundet spaningsflygningar 
djupt in i Sovjetunionen, oftast med användning av den nya Boeing RB-&(. Den 
första amerikanska överflygningen av Kolahalvön skedde i maj "#$& och på återvä-
gen korsade planet Finland och Sverige. Vid ett annat tillfälle våren "#$& gick flyg-
rutterna över södra Sverige. Från "#$) utfördes de flesta överflygningarna på mycket 
hög höjd med den nya typen Lockheed U-' och de fortsatte sedan fram till dess ett 
av dessa flygplan blev nedskjutet "#)% och piloten tillfångatogs. Därefter vidtog sa-
telliternas tidevarv."'

Samarbete mellan Sverige och västmakterna
När den politiska vinden hade vänt inledde Sverige under den senare delen av andra 
världskriget ett hemligt samarbete med USA och Storbritannien på ett antal områ-
den. En stor grupp internerade amerikanska flygbesättningar släpptes och i utbyte 
fick Sverige köpa femtio jaktplan av typ P-$"D Mustang, amerikanskt transportflyg 
fick operera från Luleå vid uppdrag mot Norge och Storbritannien fick installera en 
radaranläggning i Malmö. Diverse inköp av materiel efter kriget krävde kontakter 
på handläggarnivå och särskilt på flygsidan hade man ett gott samarbete med Stor-
britannien. Några militära kontakter åt andra hållet, med öststaterna, hade man 
knappt alls, utöver vad de diplomatiska förbindelserna krävde.

ÖB genomförde sommaren "#&$ en studie för att utröna den framtida militär-
strategiska situationen för Sverige. De viktigaste slutsatserna blev att Sovjetunionen 
var den troligaste fienden i ett kommande krig och att Sverige inte kunde vinna ett 
sådant krig utan hjälp utifrån. Sådan hjälp måste, för att bli e*ektiv, förberedas i 
god tid. Alltså borde Sverige redan i fredstid inleda ett samarbete med västmakterna. 
Den '" mars "#&) redovisade ÖB och försvarsstabschefen den nya krigsplanlägg-
ningen för regeringen. De olika varianterna av det krigsfall som gällde Sovjetunio-
nen, krigsfall II, presenterades relativt detaljerat. Vad gällde krigsfall III, krig med 
USA och Storbritannien, fanns ingen planering, eftersom sannolikheten för ett så-
dant krig ansågs vara mycket liten.

Situationen komplicerades emellertid av det faktum att militärledningen inte 
litade på den nya, socialdemokratiska regeringen. Speciellt utrikesminister Östen 

sovjetiskt territorium i bortre Asien. Även RAF flög fotospaning över Kina från ja-
nuari 1951 och genomförde ett hundratal uppdrag med Spitfire PR Mk 19."

Gemensam NATO-spaning
I december 1950 kom president Truman och den brittiske premiärministern Cle-
ment Attlee överens om att USA:s och Storbritanniens spaning mot Sovjetunionen
och dess satellitstater skulle samordnas. RB-45-plan baserades i Storbritannien och
genomförde under kommande år ett antal nattliga spaningsuppdrag över sovjetiskt
territorium. Syftet med dessa flygningar var att fotografera flygplanens markradar-
skärmar för att få fram underlag för navigering nattetid för bombflyget. Ryssarna
upptäckte flygningarna men lyckades, trots stora insatser av jaktflyg, inte genskjuta
något av planen.

Från senare delen av 1952. gjorde USAF alltmer regelbundet spaningsflygningar
djupt in i Sovjetunionen, oftast med användning av den nya Boeing RB-47. Den
första amerikanska överflygningen av Kolahalvön skedde i maj 1954 och på återvä-
gen korsade planet Finland och Sverige. Vid ett annat tillfälle våren 1954 gick flyg-
rutterna över södra Sverige. Från 1956 utfördes de flesta överflygningarna på mycket
hög höjd med den nya typen Lockheed U-2 och de fortsatte sedan fram till dess ett
av dessa flygplan blev nedskjutet 196o och piloten tillfångatogs. Därefter vidtog sa-
telliternas tidevarv.I2

Samarbete mellan Sverige och västmakterna
När den politiska vinden hade vänt inledde Sverige under den senare delen av andra
världskriget ett hemligt samarbete med USA och Storbritannien på ett antal områ-
den. En stor grupp internerade amerikanska flygbesättningar släpptes och i utbyte
fick Sverige köpa femtio jaktplan av typ P-5ID Mustang, amerikanskt transportflyg
fick operera från Luleå vid uppdrag mot Norge och Storbritannien fick installera en
radaranläggning i Malmö. Diverse inköp av materiel efter kriget krävde kontakter
på handläggarnivå och särskilt på flygsidan hade man ett gott samarbete med Stor-
britannien. Några militära kontakter åt andra hållet, med öststaterna, hade man
knappt alls, utöver vad de diplomatiska förbindelserna krävde.

ÖB genomförde sommaren 1945 en studie för att utröna den framtida militär-
strategiska situationen för Sverige. De viktigaste slutsatserna blev att Sovjetunionen
var den troligaste fienden i ett kommande krig och att Sverige inte kunde vinna ett
sådant krig utan hjälp utifrån. Sådan hjälp måste, för att bli effektiv, förberedas i
god tid. Alltså borde Sverige redan i fredstid inleda ett samarbete med västmakterna.
Den 21 mars 1946 redovisade ÖB och försvarsstabschefen den nya krigsplanlägg-
ningen för regeringen. De olika varianterna av det krigsfall som gällde Sovjetunio-
nen, krigsfall II, presenterades relativt detaljerat. Vad gällde krigsfall III, krig med
USA och Storbritannien, fanns ingen planering, eftersom sannolikheten för ett så-
dant krig ansågs vara mycket liten.

Situationen komplicerades emellertid av det faktum att militärledningen inte
litade på den nya, socialdemokratiska regeringen. Speciellt utrikesminister Östen
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Undén ansågs vara något av en ”ryssvän”, men också försvarsminister Allan Vougt, 
som efterträtt den mycket försvarsvänlige Per Edvin Sköld, sågs med viss misstänk-
samhet. Den på många håll impopulära baltutlämningen sågs som ett symptom på 
regeringens oförmåga att stå emot påtryckningar från sovjetiskt håll. Det var därför 
inte speciellt förvånande att militärledningen ansåg att det låg i Sveriges intresse att 
ett samarbete inleddes med västmakterna, bland annat inom underrättelsetjänst och 
flygspaning, och att detta nödvändiga samarbete möjligen skulle skötas utan att re-
geringen blandades in mer än absolut nödvändigt.#!

USA tar över
Från början av #$%& minskade det brittiska militära inflytandet i Europa på grund 
av den dåliga brittiska ekonomin och i stället tog USA en aktivare roll i europeis-
ka försvarsfrågor. Det var därför logiskt att Sverige hösten #$%& valde att kontakta 
amerikanerna snarare än britterna när man sökte en partner för den flygspanings-
verksamhet riktad mot Sovjetunionen som skulle påbörjas. Den överenskommelse 
som gjordes var ensidig: Sverige lovade nämligen att lämna ut i stort sett allt sitt fo-
tomaterial rörande Sovjetunionen, både det man tidigare hade tillgång till och det 
man senare skulle ska'a sig med hjälp av den från USA levererade utrustningen. 

Vänskapliga relationer. Svenske 
flygvapenchefen Nordenskiöld 
och general Henry “Hap” Arnold, 
chef för amerikanska flygvapnet 
mellan 1938 och 1946. Foto: SFF.

Undén ansågs vara något av en "ryssvän", men också försvarsminister Allan Vougt,
som efterträtt den mycket försvarsvänlige Per Edvin Sköld, sågs med viss misstänk-
samhet. Den på många håll impopulära baltutlämningen sågs som ett symptom på
regeringens oförmåga att stå emot påtryckningar från sovjetiskt håll. Det var därför
inte speciellt förvånande att militärledningen ansåg att det låg i Sveriges intresse att
ett samarbete inleddes med västmakterna, bland annat inom underrättelsetjänst och
flygspaning, och att detta nödvändiga samarbete möjligen skulle skötas utan att re-
geringen blandades in mer än absolut nödvändigt.I3

USA tar över
Från början av 1947 minskade det brittiska militära inflytandet i Europa på grund
av den dåliga brittiska ekonomin och i stället tog USA en aktivare roll i europeis-
ka försvarsfrågor. Det var därför logiskt att Sverige hösten 1947 valde att kontakta
amerikanerna snarare än britterna när man sökte en partner för den flygspanings-
verksamhet riktad mot Sovjetunionen som skulle påbörjas. Den överenskommelse
som gjordes var ensidig: Sverige lovade nämligen att lämna ut i stort sett allt sitt fo-
tomaterial rörande Sovjetunionen, både det man tidigare hade tillgång till och det
man senare skulle skaffa sig med hjälp av den från USA levererade utrustningen.

Vänskapliga relationer. Svenske
flygvapenchefen Nordenskiöld
och general Henry "Hap"Arnold,
chef för amerikanska flygvapnet
mellan 1938 och 1946. Foto: SFF.
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USA behövde å sin sida endast svara för leverans av en mindre mängd fotoutrust-
ning och ingenstans i överenskommelsen anges att försvarsstaben skulle få någon 
information i utbyte. Den kamerautrustning som det handlade om fanns för övrigt 
tillgänglig på överskottsmarknaden."#

Utöver studier och materielinköp hade chefen för försvarsstabens fotoanstalt, 
Ragnar $orén, haft ett annat syfte med en resa till USA som han gjort hösten "%#&, 
nämligen samarbete med USA när det gällde flygspaning. Initiativet till detta kom 
från försvarsledningen snarare än från regeringen. Innan avresan hade $orén haft 
besök av den amerikanske biträdande militärattachén i Stockholm, överstelöjtnant 
Stanley W Connelly, och sannolikt rörde detta och eventuellt också andra möten 
under våren bland annat denna fråga. I mitten av september "%#& sammanträ'ade 
$orén med representanter för amerikanska flygvapnets underrättelsetjänst i Wash-
ington. Sannolikt togs då den första kontakten med Air Sta'-(, motsvarande svens-
ka flygstabens sektion II, det vill säga den sektion som handlade underrättelsefrågor 
på flygsidan. Det skulle dock bli överstelöjtnant Fuller från amerikanska flygvapnets 
underrättelsestyrelse som kom att sköta de framtida praktiska detaljerna.

Hemlig överenskommelse
I september "%#& trä'ade $orén en hemlig överenskommelse med generalmajor 
George C Howard, amerikanska flygvapnets underrättelsechef, som innebar att den 
svenska underrättelsetjänsten skulle förse USAF med flygfotografier av Baltikum/
Östersjön, samt att USAF till flygvapnet skulle låna ut de kameror som behövdes. 
Avtalet var utformat så att försvarsstaben skulle överlämna fotografiskt underrättel-
sematerial i utbyte mot att Sverige fick disponera kamerautrustningen. På grund av 
ärendets känslighet skulle normala tjänstevägar undvikas. Frågor som gällde avtalet 
skulle handhas av $orén eller de personer han utsåg, och fick inte gå via flygstaben.

Berörda instanser inom USAF ombads att göra i ordning fyra kameror av typ 
K-(( för transport till Sverige, tillsammans med tjugo rullar film. Tanken med film-
leveransen var att flygvapnet inte skulle behöva köpa in film på öppna marknaden 
till en kameratyp som man o)ciellt inte hade. All märkning på kameror och embal-
lage som visade att de var amerikanska skulle avlägsnas. Spaningskameran Fairchild 
K-(( var en standardmodell inom USAF och hade varit i tjänst redan före kriget. 
Den användes exempelvis i spaningsversionerna av P-*" Mustang och P-!+ Light-
ning. En amerikansk o)cer skulle följa med utrustningen och stanna i Sverige i 
trettio dagar. Samtidigt arrangerades ett liknande avtal med US Navy som plane-
rade att sända två kameror av typ F-*,, vilka skulle användas ombord på svenska 
örlogsfartyg.

Enligt avtalet skulle försvarsstaben förse USAF med två kontaktkopior (foton) 
och ett kontaktfilmpositiv från varje negativ framställt med hjälp av den tillhan-
dahållna utrustningen och dessutom, som det står i avtalet, ”annan fotografisk un-
derrättelseinformation i svenskarnas ägo från Sovjetunionen och av Sovjetunionen 
kontrollerade områden. Detta inkluderar såväl flygfoton som markbilder införskaf-
fade från agenter och andra källor.” Den o)cer som skulle medfölja kameraleveran-

USA behövde å sin sida endast svara för leverans av en mindre mängd fotoutrust-
ning och ingenstans i överenskommelsen anges att försvarsstaben skulle få någon
information i utbyte. Den kamerautrustning som det handlade om fanns för övrigt
tillgänglig på överskottsmarknaden.I4

Utöver studier och materielinköp hade chefen för försvarsstabens fotoanstalt,
Ragnar Thor&i, haft ett annat syfte med en resa till USA som han gjort hösten 1947,
nämligen samarbete med USA när det gällde flygspaning. Initiativet till detta kom
från försvarsledningen snarare än från regeringen. Innan avresan hade Thorén haft
besök av den amerikanske biträdande militärattachén i Stockholm, överstelöjtnant
Stanley W Connelly, och sannolikt rörde detta och eventuellt också andra möten
under våren bland annat denna fråga. I mitten av september 1947 sammanträffade
Thorén med representanter för amerikanska flygvapnets underrättelsetjänst i Wash-
ington. Sannolikt togs då den första kontakten med Air Staff-2, motsvarande svens-
ka flygstabens sektion II, det vill säga den sektion som handlade underrättelsefrågor
på flygsidan. Det skulle dock bli överstelöjtnant Fuller från amerikanska flygvapnets
underrättelsestyrelse som kom att sköta de framtida praktiska detaljerna.

Hemlig överenskommelse
I september 1947 träffade Thorén en hemlig överenskommelse med generalmajor
George C Howard, amerikanska flygvapnets underrättelsechef, som innebar att den
svenska underrättelsetjänsten skulle förse USAF med flygfotografier av Baltikum/
Östersjön, samt att USAF till flygvapnet skulle låna ut de kameror som behövdes.
Avtalet var utformat så att försvarsstaben skulle överlämna fotografiskt underrättel-
sematerial i utbyte mot att Sverige fick disponera kamerautrustningen. På grund av
ärendets känslighet skulle normala tjänstevägar undvikas. Frågor som gällde avtalet
skulle handhas av Thorén eller de personer han utsåg, och fick inte gå via flygstaben.

Berörda instanser inom USAF ombads att göra i ordning fyra kameror av typ
K-22 för transport till Sverige, tillsammans med tjugo rullar film. Tanken med film-
leveransen var att flygvapnet inte skulle behöva köpa in film på öppna marknaden
till en kameratyp som man officiellt inte hade. All märkning på kameror och embal-
lage som visade att de var amerikanska skulle avlägsnas. Spaningskameran Fairchild
K-22 var en standardmodell inom USAF och hade varit i tjänst redan före kriget.
Den användes exempelvis i spaningsversionerna av P-51 Mustang och P-38 Light-
ning. En amerikansk officer skulle följa med utrustningen och stanna i Sverige i
trettio dagar. Samtidigt arrangerades ett liknande avtal med US Navy som plane-
rade att sända två kameror av typ F-56, vilka skulle användas ombord på svenska
örlogsfartyg.

Enligt avtalet skulle försvarsstaben förse USAF med två kontaktkopior (foton)
och ett kontaktfilmpositiv från varje negativ framställt med hjälp av den tillhan-
dahållna utrustningen och dessutom, som det står i avtalet, "annan fotografisk un-
derrättelseinformation i svenskarnas ägo från Sovjetunionen och av Sovjetunionen
kontrollerade områden. Detta inkluderar såväl flygfoton som markbilder införskaf-
fade från agenter och andra källor." Den officer som skulle medfölja kameraleveran-
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sen hade till uppgift att gå igenom det foto- och kartmaterial som fanns i Sverige för 
att bestämma dess värde som bytesmaterial.#$

Det finns belägg för att även resultat från andra hemliga fotospaningsflygningar 
över Baltikum där inte de amerikanska kamerorna utnyttjades fann vägen till USA 
och Storbritannien. I ett brev från amerikanska flygvapnets underrättelsestyrelse 
till en amerikansk sambandso%cer hos brittiska flygministeriet hänvisas till en rap-
port från London daterad den ## juli #&"& angående ”Verksamhet inom svenska 
spaningsflottiljen”, vilken beskrev ”en flygning över ön Ösels östkust”. Washington 
begärde att få kopior från britterna av svenska fotografier av robotavfyrningsplatser 
och luftvärnsbatterier.#'

Regeringen införstådd
En av spaningsflygningarna kom indirekt att leda till att regeringen blev mer in-
förstådd med det militära samarbetet med väst. Kommendör (am hade för en 
amerikansk kontaktman berättat om en flygning som ägt rum i september #&"&. 
Uppgiften hade sedan läckts till en amerikansk journalist, som i sin tur nämnde för 
statsminister Erlander att han hört att Sverige spaningsflög över norra Finland för 
USA:s räkning. I januari #&$) blev flygvapenchefen Nordenskiöld tillfrågad av Er-
lander om någon sådan flygning verkligen gjorts och han hade svarat nekande. För-
svarsstabschefen Swedlund gav samma besked till försvarsminister Vougt.

Efter samråd beslutade sig Nordenskiöld och Swedlund för att nästa dag i stäl-
let berätta sanningen. De förklarade att de tidigare hållit tyst för att skydda reger-
ingen, samt att flygningen i fråga inte gjorts på amerikanskt initiativ och samtidigt 
fick regeringen en allmän redogörelse för omfattningen av USA-samarbetet. Sedan 
regeringen diskuterat frågan fick Swedlund av Vougt den !) januari #&$) beske-
det att man hade förståelse för att underrättelseverksamhet krävde ett visst hemlig-
hetsmakeri. Vid framtida överflygningar av andra länders territorium skulle dock 
försvarsministern orienteras. Samarbetet med USA fick fortsätta men med viss ”för-
siktighet” och i praktiken var därmed västsamarbetet sanktionerat.

Fram till #&$* hade USA:s attityd till Sverige ändrats betydligt jämfört med några 
år tidigare, trots att vi inte anslutit oss till NATO. Den tidigare restriktiva hållning-
en vad gällde licenser för export till Sverige av högteknologisk materiel, exempelvis 
moderna radarstationer, ändrades. I juli #&$* skrev statsminister Erlander på ett av-
tal som innebar att Sverige kunde åtnjuta bistånd inom försvarsområdet enligt den 
så kallade Mutual Defense Assistance Act och även strategisk teknologi kunde där-
efter tillhandahållas på samma villkor som till USA:s allierade.#+

Utbyte av information
Bytesa,ärer är en av grundstenarna i all underrättelseverksamhet och det är regel 
snarare än undantag att byta information med alla som har något intressant att er-
bjuda, undantaget direkta fiender. En underrättelsetjänst kan inte existera om den 
är helt isolerad. Den del av det svenska försvaret som mest handgripligen samar-
betade med Storbritannien och USA under efterkrigsåren var T-kontoret, den un-

sen hade till uppgift att gå igenom det foto- och kartmaterial som fanns i Sverige för
att bestämma dess värde som bytesmaterial.I5

Det finns belägg för att även resultat från andra hemliga fotospaningsflygningar
över Baltikum där inte de amerikanska kamerorna utnyttjades fann vägen till USA
och Storbritannien. I ett brev från amerikanska flygvapnets underrättelsestyrelse
till en amerikansk sambandsofficer hos brittiska flygministeriet hänvisas till en rap-
port från London daterad den II juli 1949 angående "Verksamhet inom svenska
spaningsflottiljen", vilken beskrev "en flygning över ön Ösels östkust". Washington
begärde att få kopior från britterna av svenska fotografier av robotavfyrningsplatser
och luftvärnsbatterier.16

Regeringen införstådd
En av spaningsflygningarna kom indirekt att leda till att regeringen blev mer in-
förstådd med det militära samarbetet med väst. Kommendör Tham hade för en
amerikansk kontaktman berättat om en flygning som ägt rum i september 1949.
Uppgiften hade sedan läckts till en amerikansk journalist, som i sin tur nämnde för
statsminister Erlander att han hört att Sverige spaningsflög över norra Finland för
USA:s räkning. I januari 195o blev flygvapenchefen Nordenskiöld tillfrågad av Er-
lander om någon sådan flygning verkligen gjorts och han hade svarat nekande. För-
svarsstabschefen Swedlund gav samma besked till försvarsminister Vougt.

Efter samråd beslutade sig Nordenskiöld och Swedlund för att nästa dag i stäl-
let berätta sanningen. De förklarade att de tidigare hållit tyst för att skydda reger-
ingen, samt att flygningen i fråga inte gjorts på amerikanskt initiativ och samtidigt
fick regeringen en allmän redogörelse för omfattningen av USA-samarbetet. Sedan
regeringen diskuterat frågan fick Swedlund av Vougt den 3o januari 195o beske-
det att man hade förståelse för att underrättelseverksamhet krävde ett visst hemlig-
hetsmakeri. Vid framtida överflygningar av andra länders territorium skulle dock
försvarsministern orienteras. Samarbetet med USA fick fortsätta men med viss "för-
siktighet" och i praktiken var därmed västsamarbetet sanktionerat.

Fram till 1952 hade USA:s attityd till Sverige ändrats betydligt jämfört med några
år tidigare, trots att vi inte anslutit oss till NATO. Den tidigare restriktiva hållning-
en vad gällde licenser för export till Sverige av högteknologisk materiel, exempelvis
moderna radarstationer, ändrades. I juli 1952 skrev statsminister Erlander på ett av-
tal som innebar att Sverige kunde åtnjuta bistånd inom försvarsområdet enligt den
så kallade Mutual Defense Assistance Act och även strategisk teknologi kunde där-
efter tillhandahållas på samma villkor som till USA:s allierade.17

Utbyte av information
Bytesaffärer är en av grundstenarna i all underrättelseverksamhet och det är regel
snarare än undantag att byta information med alla som har något intressant att er-
bjuda, undantaget direkta fiender. En underrättelsetjänst kan inte existera om den
är helt isolerad. Den del av det svenska försvaret som mest handgripligen samar-
betade med Storbritannien och USA under efterkrigsåren var T-kontoret, den un-
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derrättelseorganisation som #$%& ersatt den tidigare C-byrån. T-kontoret leddes av 
'ede Palm och rapporterade till chefen för försvarsstaben, men fanns inte med i 
några o(ciella organisationsplaner.

T-kontoret skötte insamling av information i Sverige och utlandet och hade kon-
takter med andra länders underrättelsetjänster. De huvudsakliga uppgifterna inklu-
derade att hålla reda på alla sovjetiska fartyg i Östersjön samt att i möjligaste mån 
följa sovjetiska trupprörelser i området. Här samarbetade man direkt med britterna, 
som redan från hösten #$%" använde Sverige som bas för infiltration av agenter och 
materiel till Baltikum via båt. T-kontoret hade ett regelbundet informationsutbyte 
med underrättelsetjänsterna i Danmark, Finland, Norge, Storbritannien, Tyskland 
och USA. När det gällde kontrollen av fartygstrafiken samarbetade man med Dan-
mark och Norge även i själva insamlingsarbetet.

Ett exempel på utbyte av material baserat på signalspaning: I juni #$"% fick Norge 
del av uppgifter (flygunderrättelser) rörande Fjärrkarelen, alltså den del av Sovjetu-
nionen som ligger närmast södra Finland.

Två exempel från fotospaningsområdet: I februari #$"" överlämnades fotografier 
av en sovjetisk Skoryj-jagare, som tidigare lämnats även till Storbritannien. I okto-
ber #$"& fick svensk underrättelsetjänst norska flygbilder från nordvästra Sovjetu-
nionen vintertid och sommartid, samt radarkartor (sannolikt över vilka flygvägar 
spaningsplanen tagit).#)

Signalspaningen
Den flygburna signalspaningen syftade främst till att införska*a informationer för 
det svenska försvarets egna behov, men den information som den gav upphov till 
kunde ofta även bli ett värdefullt bytesobjekt. De rapporter som upprättades av För-
svarets radioanstalt (fram till #$&+ Försvarsväsendets radioanstalt, FRA) om resul-
taten av signalspaningen användes i de regelbundna kontakterna bland annat med 
de amerikanska underrättelseorgan i Wiesbaden som var specialiserade på underrät-
telseinhämtning och bearbetning av material som rörde Sovjetunionens luftbevak-
ning, luftvärn och flygvapen.

Åren #$%)–#$%$ kännetecknades av speciellt livliga förbindelser mellan försvars-
stabens utrikesavdelning och US Army i Heidelberg, men när Sverige på det poli-
tiska planet definitivt uttryckt sin avsikt att förbli neutralt skar amerikanerna ner 
på det samarbetet och i stället intensifierades underrättelseutbytet med USAF:s un-
derrättelsetjänst i Wiesbaden. USA och Storbritannien informerade regelbundet 
svenska försvarsstaben om sina signalspaningsflygningar över Östersjön, huvudsak-
ligen för att svensk luftbevakning i förväg skulle känna till flygningarna och där-
med inte behöva starta incidentberedskapens jaktflyg. Uppenbarligen deltog den 
svenska försvarsstaben till och med i diskussioner och planering av nya amerikan-
ska signalspaningsoperationer. Ett exempel är när en representant för försvarsstaben 
inbjöds till Wiesbaden i april #$", för att diskutera operation Dreamboat, som gick 
ut på att från signalspaningsflygplan av typ RB-"- Stratofortress avlyssna sovjetisk 
kommunikationsradiotrafik.#$

derrättelseorganisation som 1946 ersatt den tidigare C-byrån. T-kontoret leddes av
Thede Palm och rapporterade till chefen för försvarsstaben, men fanns inte med i
några officiella organisationsplaner.

T-kontoret skötte insamling av information i Sverige och utlandet och hade kon-
takter med andra länders underrättelsetjänster. De huvudsakliga uppgifterna inklu-
derade att hålla reda på alla sovjetiska fartyg i Östersjön samt att i möjligaste mån
följa sovjetiska trupprörelser i området. Här samarbetade man direkt med britterna,
som redan från hösten 1945 använde Sverige som bas för infiltration av agenter och
materiel till Baltikum via båt. T-kontoret hade ett regelbundet informationsutbyte
med underrättelsetjänsterna i Danmark, Finland, Norge, Storbritannien, Tyskland
och USA. När det gällde kontrollen av fartygstrafiken samarbetade man med Dan-
mark och Norge även i själva insamlingsarbetet.

Ett exempel på utbyte av material baserat på signalspaning: I juni 1954 fick Norge
del av uppgifter (flygunderrättelser) rörande Fjärrkarelen, alltså den del av Sovjetu-
nionen som ligger närmast södra Finland.

Två exempel från fotospaningsområdet: I februari 1955 överlämnades fotografier
av en sovjetisk Skoryj-jagare, som tidigare lämnats även till Storbritannien. I okto-
ber 1956 fick svensk underrättelsetjänst norska flygbilder från nordvästra Sovjetu-
nionen vintertid och sommartid, samt radarkartor (sannolikt över vilka flygvägar
spaningsplanen tagit),I8

Signalspaningen
Den flygburna signalspaningen syftade främst till att införskaffa informationer för
det svenska försvarets egna behov, men den information som den gav upphov till
kunde ofta även bli ett värdefullt bytesobjekt. De rapporter som upprättades av För-
svarets radioanstalt (fram till 1962 Försvarsväsendets radioanstalt, FRA) om resul-
taten av signalspaningen användes i de regelbundna kontakterna bland annat med
de amerikanska underrättelseorgan i Wiesbaden som var specialiserade på underrät-
telseinhämtning och bearbetning av material som rörde Sovjetunionens luftbevak-
ning, luftvärn och flygvapen.

Åren 1948-1949 kännetecknades av speciellt livliga förbindelser mellan försvars-
stabens utrikesavdelning och US Army i Heidelberg, men när Sverige på det poli-
tiska planet definitivt uttryckt sin avsikt att förbli neutralt skar amerikanerna ner
på det samarbetet och i stället intensifierades underrättelseutbytet med USAF:s un-
derrättelsetjänst i Wiesbaden. USA och Storbritannien informerade regelbundet
svenska försvarsstaben om sina signalspaningsflygningar över Östersjön, huvudsak-
ligen för att svensk luftbevakning i förväg skulle känna till flygningarna och där-
med inte behöva starta incidentberedskapens jaktflyg. Uppenbarligen deltog den
svenska försvarsstaben till och med i diskussioner och planering av nya amerikan-
ska signalspaningsoperationer. Ett exempel är när en representant för försvarsstaben
inbjöds till Wiesbaden i april 1957 för att diskutera operation Dreamboat, som gick
ut på att från signalspaningsflygplan av typ RB-So Stratofortress avlyssna sovjetisk
kommunikationsradiotrafik.19
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FRA hade väl upparbetade kontakter med Storbritannien och detta samarbete 
hade inletts redan under andra världskriget, till en början med chefen för signalun-
derrättelsetjänsten och senare med Government Communications Headquarters 
(GCHQ), den brittiska motsvarigheten till FRA. Inom GCHQ samarbetade FRA 
främst med den enhet som kallades S Division. Det fanns ett system där informa-
tion kunde överlämnas i båda riktningarna och man kunde därmed också få en 
oberoende kontroll av de svenska uppgifterna. Detta utbyte skedde regelbundet.#$

I december %&'#, alltså inte långt efter nedskjutningen av den svenska DC-!:an, 
sände den brittiske biträdande flygstabschefen (Intelligence), generalmajor Francis 
Fressanges, ett tackbrev till chefen för försvarsstabens sektion II (underrättelseavdel-
ningen), kommendörkapten Erik af Klint. Chefen för sektionens flygdetalj, kapten 
Gösta Hellström, hade tidigare besökt London för utbyte av underrättelsematerial 
och från brittisk sida var man imponerade över Hellströms kunskaper och mycket 
nöjd över utbytet och skrev ”both sides have benefitted immensely”. Man var även 
tillfreds med att ha kunnat framföra önskemål om önskade underrättelseuppgifter 
i framtiden och att en ”kanal” hade öppnats för utbyte.#%

%. Andersson och Hellström, sid #%. Framställningen i detta kapitel bygger i hög grad på mitt tidigare verk till-
sammans med Leif Hellström, Bortom horisonten. Svensk flygspaning mot Sovjetunionen %&("–%&'#, och 
hänvisning sker därför till detta, där källhänvisningar återfinns.

#. Andersson och Hellström, sid (%–((.
!. Andersson och Hellström, sid ("–(&. Kompletteringar från Rodionov’s Chronology, som refererar ett mycket 

omfattande material, bland annat om militärt sovjetiskt flyg, hämtat från ryska arkiv (www#.warwick.ac.uk/
fac/soc/economics/sta)/academic/harrison/aviaprom/ver*/%&('.doc)

(. Andersson och Hellström, sid (&–'$.
'. Andersson och Hellström, sid '$–'%.
". Andersson och Hellström, sid %%!–%%(.
+. Andersson och Hellström, sid %%(–%%".
*. Andersson och Hellström, sid %%"–%%+.
&. Farquhar, sid %!* och %"#.
%$. Andersson och Hellström, sid %%+–%%*.
%%. Andersson och Hellström, sid %%*–%%&.
%#. Andersson och Hellström, sid %%&–%#%. Se även Andersson (Fienden i öster!), sid %+*–%*!.
%!. Andersson och Hellström, sid #'–#".
%(. Andersson och Hellström, sid #&–!$.
%'. Andersson och Hellström, sid ++–*$. Se även Farquhar, sid +$.
%". Andersson och Hellström, sid &+.
%+. Andersson och Hellström, sid !*–!&.
%*. Andersson och Hellström, sid !$; Alenius, sid %"+–%"* och %*#; samt Petersson, sid #'*–#"#.
%&. Alenius, sid %+&–%*$; Wikström, sid '*. Dessa författare använder båda material från försvarsstabens utrikes-

avdelnings hemliga arkiv.
#$. Andersson och Hellström, sid !(–!"; Wikström, sid "$–"#.
#%. (Ingen rubrik) Top Secret & Personal. Air Vice-Marshal F J Fressanges, Air Ministry, London, till kommendör-

kapten E V G af Klint, Stockholm, %&.%#.'#. Kopia i DC-!-utredningens arkiv.

FRA hade väl upparbetade kontakter med Storbritannien och detta samarbete
hade inletts redan under andra världskriget, till en början med chefen för signalun-
derrättelsetjänsten och senare med Government Communications Headquarters
(GCHQ), den brittiska motsvarigheten till FRA. Inom GCHQ samarbetade FRA
främst med den enhet som kallades S Division. Det fanns ett system där informa-
tion kunde överlämnas i båda riktningarna och man kunde därmed också få en
oberoende kontroll av de svenska uppgifterna. Detta utbyte skedde regelbundet.z°

I december 1952, alltså inte långt efter nedskjutningen av den svenska DC-3:an,
sände den brittiske biträdande flygstabschefen (Intelligence), generalmajor Francis
Fressanges, ett tackbrev till chefen för försvarsstabens sektion II (underrättelseavdel-
ningen), kommendörkapten Erik af Klint. Chefen för sektionens flygdetalj, kapten
Gösta Hellström, hade tidigare besökt London för utbyte av underrättelsematerial
och från brittisk sida var man imponerade över Hellströms kunskaper och mycket
nöjd över utbytet och skrev "both sides have benefitted immensely". Man var även
tillfreds med att ha kunnat framföra önskemål om önskade underrättelseuppgifter
i framtiden och att en "kanal" hade öppnats för utbyte.zI

1. Andersson och Hellström, sid 21. Framställningen i detta kapitel bygger i hög grad på mitt tidigare verk till-
sammans med Leif Hellström, Bortom horisonten. Svensk flygspaning mot Sovjetunionen 1946-1952, och
hänvisning sker därför till detta, där källhänvisningar återfinns.

z. Andersson och Hellström, sid 41-44.
3. Andersson och Hellström, sid 46-49. Kompletteringar från Rodionov's Chronology, som refererar ett mycket

omfattande material, bland annat om militärt sovjetiskt flyg, hämtat från ryska arkiv (www2.warwick.ac.uk/
facisodeconomicsistallkeademidharrison/aviapromiver8/1945.doc)

4. Andersson och Hellström, sid 49-50.
5. Andersson och Hellström, sid 50-51.
6. Andersson och Hellström, sid 113-114.
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9. Farquhar, sid 138 och 16z.
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n. Andersson och Hellström, sid 118-119.
12. Andersson och Hellström, sid 119-121. Se även Andersson (Fienden i öster!), sid 178-183.
13. Andersson och Hellström, sid 25-26.
14. Andersson och Hellström, sid 19-3o.
15. Andersson och Hellström, sid 77-80. Se även Farquhar, sid 70.
16. Andersson och Hellström, sid 97.
17. Andersson och Hellström, sid 38-39.
18. Andersson och Hellström, sid 3o; Alenius, sid 167-168 och 182; samt Petersson, sid 2,58-262..
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kapten E V G af Klint, Stockholm, 19.12.52. Kopia i DC-3-utredningens arkiv.
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#. Svensk flygspaning

Konstruktionen av flygmaskiner synes numera ha nått sådan grad av teknisk fulländning 
att de måste ses som fullt användbara såväl för strategiska som taktiska rekognosceringar 
i fält.

Begäran om inköp av flygplan till lantförsvaret, $%$#

Från $%#&, då flygvapnet bildades, och under en lång period framåt bestod den nya 
vapengrenens primära uppgift i samverkan, främst i form av spaning, med armén 
och marinen. !. flygkåren, F !, i Malmslätt utanför Linköping ansvarade för armé-
samverkan och F # i Hägernäs norr om Stockholm hade hand om marinspaningen. 
För marinspaning användes flygplan försedda med flottörer, vilka i krig baserades 
på sjöflygstationer vid kusterna. På grund av brist på flygfält var även det armésam-
verkande flyget länge beroende av sjöar och vattendrag som flygbaser och måste 
därför ha flygplan som kunde utrustas med både skidor på vintern och flottörer på 
sommaren.

De flygplanstyper som fanns i tjänst när andra världskriget bröt ut $%!% var S ' 
(Heinkel HE ' Hansa) och S & (Fokker C V). De härstammade från början av tju-
gotalet och var vid det laget helt föråldrade. SAAB tillverkade senare en spanings-
version av bombplanet B $" och den fanns både på F ! och utrustad med flottörer 
på F # (S $"BL respektive S $"BS). Totalt byggdes '% sådana flygplan och dessutom 
modifierades (( exemplar av bombversionen B $"B till spaningsplan. Ett mindre 
antal av typerna S $# (Heinkel He $$() och S $( (Fieseler Fi $'& Storch) tillkom un-
der kriget.

Samtliga dessa typer var enmotoriga och användes för spaning på relativt kort 
avstånd. För )ärrspaning krävdes större flygplan med längre räckvidd. Strax före 
kriget beställdes S $* (Breguet &%() och S $$ (Dornier Do #$') från Frankrike res-
pektive Tyskland, men dessa flygplan kom på grund av krigsutbrottet aldrig att le-
vereras. I stället insattes bombplanet B ! (Junkers Ju +&K) som )ärrspaningsplan. 
Av de +( Caproni Ca !$! som senare köptes från Italien användes till att börja med 
fyrtio som spaningsplan (S $&) och senare modifierades ytterligare fyrtio exemplar 
av versionerna B $& och T $& till spaningsplan.

F # organiserade under beredskapen ett antal grupper och divisioner som förla-
des till de krigsbaser som fanns runt kusterna, främst Hårs)ärden, Karlskrona, Gö-
teborg, Norrtälje, Västervik, Uddevalla och Gålö. F ! hade en fast spaningsgrupp i 
Boden och i övrigt mobiliserades spaningsgrupper och spaningsdivisioner alltefter 
de behov som uppkom när krigsläget växlade. Den nya spaningsflottiljen F $$ i Skav-
sta utanför Nyköping bildades $%($ och flög länge med inlånade B !-plan i väntan 
på att S $& Caproni skulle kunna tas i tjänst. S $& var byggd för att snabbt förbrukas 

2. Svensk flygspaning

Konstruktionen av flygmaskiner synes numera ha nått sådan grad av teknisk fulländning
att de måste ses som fullt användbara såväl för strategiska som taktiska rekognosceringar
i PAL

Begäran om inköp av flygplan till lantförsvaret, 1912

Från 1926, då flygvapnet bildades, och under en lång period framåt bestod den nya
vapengrenens primära uppgift i samverkan, främst i form av spaning, med armen
och marinen. 3. flygkåren, F 3, i Malmslätt utanför Linköping ansvarade För arms-
samverkan och F 2 i Hägernäs norr om Stockholm hade hand om marinspaningen.
För marinspaning användes flygplan försedda med flottörer, vilka i krig baserades
på sjöflygstationer vid kusterna. På grund av brist på flygfält var även det armåam-
verkande flyget länge beroende av sjöar och vattendrag som flygbaser och måste
därför ha flygplan som kunde utrustas med både skidor på vintern och flottörer på
sommaren.

De flygplanstyper som fanns i tjänst när andra världskriget bröt ut 1939 var S 5
(Heinkel HE 5 Hansa) och S 6 (Fokker C V). De härstammade från början av tju-
gotalet och var vid det laget helt föråldrade. SAAB tillverkade senare en spanings-
version av bombplanet B 17 och den fanns både på F 3 och utrustad med flottörer
på F 2 (S 17BL respektive S 17BS). Totalt byggdes 59 sådana flygplan och dessutom
modifierades 44 exemplar av bombversionen B 17B till spaningsplan. Ett mindre
antal av typerna S 12 (Heinkel He 114) och S 4  (Fieseler Fi 156 Storch) tillkom un-
der kriget.

Samtliga dessa typer var enmotoriga och användes för spaning på relativt kort
avstånd. För fjärrspaning krävdes större flygplan med längre räckvidd. Strax före
kriget beställdes S I° (Breguet 694) och S 11 (Dornier Do 215) från Frankrike res-
pektive Tyskland, men dessa flygplan kom på grund av krigsutbrottet aldrig att le-
vereras. I stället insattes bombplanet B 3 (Junkers Ju 86K) som fjärrspaningsplan.
Av de 84 Caproni Ca 313 som senare köptes från Italien användes till att börja med
fyrtio som spaningsplan (S 16) och senare modifierades ytterligare fyrtio exemplar
av versionerna B 16 och T 16 till spaningsplan.

F 2 organiserade under beredskapen ett antal grupper och divisioner som förla-
des till de krigsbaser som fanns runt kusterna, främst Hå'rsfiärden, Karlskrona, Gö-
teborg, Norrtälje, Västervik, Uddevalla och Gålö. F 3 hade en fast spaningsgrupp i
Boden och i övrigt mobiliserades spaningsgrupper och spaningsdivisioner alltefter
de behov som uppkom när krigsläget växlade. Den nya spaningsflottiljen F II i Skav-
sta utanför Nyköping bildades 1941 och flög länge med inlånade B 3-plan i väntan
på att S 16 Caproni skulle kunna tas i tjänst. S 16 var byggd för att snabbt förbrukas
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i krig och visade sig ha stora tekniska brister. Flygplanen blev också snabbt utslitna 
och när krigsslutet närmade sig i maj #$%& togs samtliga flygplan av denna typ ur 
tjänst och skrotades.#

Spaningsstudie
När CFV i april #$%& rapporterade till ÖB om en studie av flygstridskrafternas 

framtida användning var Tyskland inte längre aktuellt som möjlig fiende, utan man 
räknade då endast med Sovjetunionen som angripare i ett framtida krig. När det 
gäller just flygspaning står följande att läsa i studien:

Flygspaningen har visat sig vara ett oumbärligt medel i krigföringen. Framför allt för den 
underlägsne (= försvararen), som ju måste förutsättas vara i operativ efterhand, är det av 
utomordentlig betydelse att motståndarens verksamhet och avsikter upptäckas i så god 
tid att erforderliga motåtgärder kunna vidtagas.

Ett väl organiserat spaningssystem med central ledning och lämpliga flygplan utgör 
förutsättningen för en e'ektiv flygspaning. På grund av motståndarens motverkan i luf-
ten – främst från jakt men även från luftvärn – användas numera så gott som uteslutan-
de snabba en- eller tvåmotoriga flygplan – i regel jaktplan – försedda med en eller flera 
kameror. Flygplanen tvingas i regel uppträda på mycket hög eller på lägsta höjd, varför 
flygspaningen till skillnad mot förr, icke kan inriktas mot enskildheter och detaljer. För 
spaning över hav har ekoradio alltmer tagits i bruk under mörker och dåligt väder och ut-
gör redan nu ett fullt tillförlitligt hjälpmedel för spaning under dessa förhållanden.

Under beredskapsåren bedrevs omfattande !ärrspaning över hav med hjälp av S 16 Caproni. Foto: Leif Hellström.Under beredskapsåren bedrevs omfattande fjärrspaning över hav med hjälp av S 16 Caproni. Foto: Leif Hellström.

i krig och visade sig ha stora tekniska brister. Flygplanen blev också snabbt utslitna
och när krigsslutet närmade sig i maj 1945 togs samtliga flygplan av denna typ ur
tjänst och skrotades.1

Spaningsstudie
När CFV i april 1945 rapporterade till ÖB om en studie av flygstridskrafternas

framtida användning var Tyskland inte längre aktuellt som möjlig fiende, utan man
räknade då endast med Sovjetunionen som angripare i ett framtida krig. När det
gäller just flygspaning står följande att läsa i studien:

Flygspaningen har visat sig vara ett oumbärligt medel i krigföringen. Framför allt för den
underlägsne (= försvararen), som ju måste förutsättas vara i operativ efterhand, är det av
utomordentlig betydelse att motståndarens verksamhet och avsikter upptäckas i så god
tid att erforderliga motåtgärder kunna vidtagas.

Ett väl organiserat spaningssystem med central ledning och lämpliga flygplan utgör
förutsättningen för en effektiv flygspaning. På grund av motståndarens motverkan i luf-
ten — främst från jakt men även från luftvärn — användas numera så gott som uteslutan-
de snabba en- eller tvåmotoriga flygplan — i regel jaktplan — försedda med en eller flera
kameror. Flygplanen tvingas i regel uppträda på mycket hög eller på lägsta höjd, varför
flygspaningen till skillnad mot förr, icke kan inriktas mot enskildheter och detaljer. För
spaning över hav har ekoradio alltmer tagits i bruk under mörker och dåligt väder och ut-
gör redan nu ett fullt tillförlitligt hjälpmedel för spaning under dessa förhållanden.
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De tidigare antydda specialuppdragen för land- och sjöstridskrafternas räkning (ar-
tillerieldledning, dimläggning och så vidare) förutsätta i regel luftöverlägsenhet. De till-
höra därför verksamhetsområden, som oftast ligga utanför den i luften underlägsnes 
möjligheter.

Den långa landgränsen mot Finland och den långa kuststräckan från Bottenhavet 
till södra Östersjön innebar att spaningsflygets uppgifter väntades bli ”synnerligen 
omfattande och krävande”. Det var önskvärt att flygspaningen skulle kunna nå hela 
nordvästra Finland, som väntades bli uppmarschområde vid sovjetisk invasion över 
landgränsen, västra Finland och Baltikum, samt hela Bottenviken och Östersjön. I 
vissa lägen skulle dessutom spaning över västkusten bli aktuell.

De svenska resurserna skulle emellertid endast räcka till ett spaningsflyg av min-
dre omfattning, som dessutom inte kunde påräkna eskort av jaktflyg annat än i un-
dantagsfall. Spaningen skulle därför behöva utföras som korta framstötar mot de 
viktigaste spaningsmålen, om möjligt i skydd av moln. Havsområdena skulle inte 
kunna övervakas kontinuerligt, utan endast under an- och återflygning i samband 
med andra uppdrag. Möjligen skulle i viss utsträckning övervakning med flygplan 
med ”spaningsekoradio” (radar) kunna användas.

Armé- och marinsamverkan
Uppgifter som spaning för armén i stridslinjen, artillerieldledning och dimläggning 
skulle bli begränsade. Sådana uppdrag skulle möjligen kunna utföras med de flyg-
plan av typ S #$ Stork som ingick i spaningsförbanden som sambandsflygplan, men, 
som man skrev: ”det vore dock oklokt att räkna med denna eventuella möjlighet 
som säker”. Marinen ville ha egna spaningsförband för spaning i direkt anslutning 
till sjöstridskrafternas operationer, men denna del av spaningsflyget borde, enligt 
studien, begränsas till högst två divisioner med åtta flygplan vardera. För mer om-
fattande havsövervakning skulle eventuellt i krig rekvirerade civila flygplan kunna 
användas.

Som lämplig organisationsstorlek beräknades en division för varje militärområde 
med två till tre tunga och fyra till sex lätta spaningsflygplan samt ett eller två sam-
bandsflygplan vardera och för gränsen mot Finland skulle reserveras två divisioner. 
Sammanlagt krävdes sex divisioner, plus två som reserv. Förbanden skulle baseras 
inom aktuella spaningsområden och på ett sådant sätt att an- och återflygningsvä-
garna blev korta. Spaningsflyget ombesörjde självt sin bastjänst och marinspanings-
divisionerna hade egna så kallade sjöbasplutoner.%

Enligt CFV:s underlag till #"$& års luftförsvarskommitté, lämnat i augusti #"$&, 
skulle flygvapnet ha tio spaningsdivisioner, alltså två mer än vad som angivits i ovan 
nämnda studie, och av dessa skulle två vara avsedda för direkt samverkan med ma-
rinen. Dessutom borde en så kallad reservflygkår organiseras avsedd för övervak-
ning av kustfarvattnen. Spaningsflyget skulle enligt förslaget bestå av sammanlagt 
"' landbaserade flygplan och ytterligare %& för samverkan med marinen.!

Det spaningsflyg som beskrevs var av relativt begränsad omfattning och nume-

De tidigare antydda specialuppdragen för land- och sjöstridskrafternas räkning (ar-
tillerieldledning, dimläggning och så vidare) förutsätta i regel luftöverlägsenhet. De till-
höra därför verksamhetsområden, som oftast li Ka utanför den i luften underlägsnes
möjligheter.

Den långa landgränsen mot Finland och den långa kuststräckan från Bottenhavet
till södra Östersjön innebar att spaningsflygets uppgifter väntades bli "synnerligen
omfattande och krävande". Det var önskvärt att flygspaningen skulle kunna nå hela
nordvästra Finland, som väntades bli uppmarschområde vid sovjetisk invasion över
landgränsen, västra Finland och Baltikum, samt hela Bottenviken och Östersjön. I
vissa lägen skulle dessutom spaning över västkusten bli aktuell.

De svenska resurserna skulle emellertid endast räcka till ett spaningsflyg av min-
dre omfattning, som dessutom inte kunde påräkna eskort av jaktflyg annat än i un-
dantagsfall. Spaningen skulle därför behöva utföras som korta framstötar mot de
viktigaste spaningsmålen, om möjligt i skydd av moln. Havsområdena skulle inte
kunna övervakas kontinuerligt, utan endast under an- och återflygning i samband
med andra uppdrag. Möjligen skulle i viss utsträckning övervakning med flygplan
med "spaningsekoradio" (radar) kunna användas.

Arm& och marinsamverkan
Uppgifter som spaning för armen i stridslinjen, artillerieldledning och dimläggning
skulle bli begränsade. Sådana uppdrag skulle möjligen kunna utföras med de flyg-
plan av typ S 4 Stork som ingick i spaningsförbanden som sambandsflygplan, men,
som man skrev: "det vore dock oklokt att räkna med denna eventuella möjlighet
som säker". Marinen ville ha egna spaningsförband för spaning i direkt anslutning
till sjöstridskrafternas operationer, men denna del av spaningsflyget borde, enligt
studien, begränsas till högst två divisioner med åtta flygplan vardera. För mer om-
fattande havsövervakning skulle eventuellt i krig rekvirerade civila flygplan kunna
användas.

Som lämplig organisationsstorlek beräknades en division för varje militärområde
med två till tre tunga och fyra till sex lätta spaningsflygplan samt ett eller två sam-
bandsflygplan vardera och för gränsen mot Finland skulle reserveras två divisioner.
Sammanlagt krävdes sex divisioner, plus två som reserv. Förbanden skulle baseras
inom aktuella spaningsområden och på ett sådant sätt att an- och återflygningsvä-
garna blev korta. Spaningsflyget ombesörjde självt sin bastjänst och marinspanings-
divisionerna hade egna så kallade sjöbasplutoner.2

Enligt CFV:s underlag till 1945 års luftförsvarskommitt& lämnat i augusti 1945,
skulle flygvapnet ha tio spaningsdivisioner, alltså två mer än vad som angivits i ovan
nämnda studie, och av dessa skulle två vara avsedda för direkt samverkan med ma-
rinen. Dessutom borde en så kallad reservflygkår organiseras avsedd för övervak-
ning av kustfarvattnen. Spaningsflyget skulle enligt förslaget bestå av sammanlagt
97 landbaserade flygplan och ytterligare 25 för samverkan med marinen.;

Det spaningsflyg som beskrevs var av relativt begränsad omfattning och nume-
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rären var mindre och kapaciteten lägre än den som upprätthållits under bered-
skapstiden. Den organisation som då byggdes ut bestod av inte mindre än #orton 
divisioner och den föreslagna organisationen innebar således en krympning med 
fyra divisioner. Tills vidare organiserade F $ sex divisioner för marinspaning, F % fem 
divisioner för arméspaning och F && tre divisioner för #ärrspaning.!

Sveriges underrättelsebehov
För att i tid hinna reagera och varna, om risken för ett fientligt anfall mot landet 
plötsligt ökade, gällde det för den svenska underrättelsetjänsten att ständigt hålla 
kunskaperna om situationen på andra sidan Östersjön uppdaterade. På den marina 
sidan var det huvudsakligen tre saker man behövde information om:

– tecken på krigsförberedelser
– kapacitet för olika hamnar
– förändringar inom örlogs- och handelsflottorna

Att hålla reda på sovjetiska fartygsrörelser i Östersjön och rörelser in och ut 
genom Kattegatt blev en av det så kallade T-kontorets huvudsakliga uppgifter. 
T-kontoret var den hemliga delen av den militära underrättelsetjänsten. Denna 
organisation ska'ade sig med tiden pålitliga egna källor och därutöver fick man 
in information genom öppen litteratur som böcker och tidskrifter, via utbyte med 
motsvarande organisationer i olika västländer och genom svensk spaningsverksam-
het till sjöss och i luften.

En hemlig, mycket detaljerad och omfattande redogörelse som marinstaben sam-

Den militära underrättelseorganisationen i slutet av 1940-talet. FRA lydde direkt under försvarsdeparte-
mentet, men rapporterade till försvarsstaben. Även T-kontoret var en delvis självständig enhet. 
Skiss: Lennart Andersson.

rären var mindre och kapaciteten lägre än den som upprätthållits under bered-
skapstiden. Den organisation som då byggdes ut bestod av inte mindre än fjorton
divisioner och den föreslagna organisationen innebar således en krympning med
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divisioner för armsspaning och F rr tre divisioner för fiärrspaning.4

Sveriges underrättelsebehov
För att i tid hinna reagera och varna, om risken för ett fientligt anfall mot landet
plötsligt ökade, gällde det för den svenska underrättelsetjänsten att ständigt hålla
kunskaperna om situationen på andra sidan Östersjön uppdaterade. På den marina
sidan var det huvudsakligen tre saker man behövde information om:

— tecken på krigsförberedelser
— kapacitet för olika hamnar
— förändringar inom örlogs- och handelsflottorna

Att hålla reda på sovjetiska fartygsrörelser i Östersjön och rörelser in och ut
genom Kattegatt blev en av det så kallade T-kontorets huvudsakliga uppgifter.
T-kontoret var den hemliga delen av den militära underrättelsetjänsten. Denna
organisation skaffade sig med tiden pålitliga egna källor och därutöver fick man
in information genom öppen litteratur som böcker och tidskrifter, via utbyte med
motsvarande organisationer i olika västländer och genom svensk spaningsverksam-
het till sjöss och i luften.

En hemlig, mycket detaljerad och omfattande redogörelse som marinstaben sam-
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Den militära underrättelseorganisationen i slutet av 1940-talet. FRA lydde direkt under försvarsdeparte-
mentet, men rapporterade till försvarsstaben. Även T-kontoret var en delvis självständig enhet.
Skiss: Lennart Andersson.
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Spaningsfoto över hamnområdet i Liepaja taget i januari 1946. Den undre bilden är en delförstoring av det 
inramade området på den övre bilden. Där syns bland annat ett antal tyska fartyg som tagits som krigsbyte 
av Sovjetunionen och som nyligen anlänt till Liepaja. De som har markerats av fototolken är Admiral Maka-
rov (”A.M.”), Z15, T12, T17, T33, Hessen, Blitz, tre jagare av Silni-typ, tre u-båtar av S-typ, samt en minsvepare 
av typ Polutjin. Foto: Krigsarkivet.

Spaningsfoto över hamnområdet i Liepaja taget i januari 1946. Den undre bilden är en delförstoring av det
inramade området på den övre bilden. Där syns bland annat ett antal tyska fartyg som tagits som krigsbyte
av Sovjetunionen och som nyligen anlänt till Liepaja. De som har markerats av fototolken är Admiral Maka-
rov ("A.M."), Z15, T12, T17, T33, Hessen, Blitz, tre jagare av Silni-typ, tre u-båtar av S-typ, samt en minsvepare
av typ Polutjin. Foto: Krigsarkivet.
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manställde #$!% kan ses som exempel på resultatet av denna verksamhet. Den kalla-
des Ryska Östersjöflottan !"#$, och beskrev i tre band samtliga de fartyg man kände 
till med foton och ritningar. Många av bilderna var tagna från land eller från fartyg 
av agenter eller andra personer. Där fanns också ett antal flygspaningsbilder, till ex-
empel av hamnen i Liepaja, som var tagna i januari, juni och augusti #$!%. En del 
lodbilder var tagna av brittiska flygvapnet under kriget och i en kompletteringsdel 
från mars #$!$ fanns danska flygbilder från #$!&.'

Östersjön
I Östersjön fanns huvuddelen av Sovjetunionens nybyggnadsvarv för övervattens-
fartyg, samt varv för modifiering och modernisering av befintliga fartyg. Där pro-
ducerades fartyg även för de sovjetiska marinerna vid Ishavet, Svarta havet och 
Stilla havet. Till Östersjön återkom ofta fartyg stationerade på annat håll för repara-
tion, underhåll, modernisering och modifiering. Östersjömarinen var för övrigt den 
största av de fyra sovjetiska marinerna och nästan alla nya fartyg kom att utprovas 
och introduceras i Östersjön. Även flera typer av ubåtar byggdes och de genomförde 
ofta provturer öster om Gotland i den djupa delen av Östersjön.

Nya vapen-, sensor- och motmedelssystem upptäcktes ofta för första gången i 
Östersjöområdet och information om sådana system samt flygspaningsbilder på 
nya enheter och fartygsklasser hade stort underrättelsevärde. Denna typ av material 
var också eftertraktat som bytesobjekt i samarbetet med andra länders underrättel-
seorgan. En väsentlig uppgift för underrättelsetjänsten var också att ständigt hålla 
uppsikt över landstigningskapaciteten – en onormalt stor ansamling av tonnage för 
överskeppning var en larmsignal. Det var också till Östersjöområdet som Warsza-
wapaktens marinstridskrafter och flygstridskrafter ofta förlade sina övningar, bland 
annat stora integrerade övningar med en stor landstigningsoperation som kulmen.%

Målpärmar
De traditionella underrättelsemetoderna hade dock sina begränsningar och framför 
allt när det gällde de viktigare Sovjetkontrollerade hamnarna och verksamheten där 
behövdes bättre och mer aktuell information. Flygfotografering var den uppenbara 
lösningen på detta problem och som framgår längre fram i boken var fotografering 
av hamnarna vid Östersjön en av det svenska spaningsflygets uppgifter.

Ytterligare en anledning att fotografera hamnarna vid Östersjön var att flygfoto-
grafierna skulle användas som underlag för planering av anfall mot hamnarna. En 
viktig uppgift för det svenska attackflyget var att försvåra en invasion genom att slå 
till mot invasionsflottorna och under gynnsamma förhållanden skulle detta ske re-
dan innan fartygen med personal och materiel hade löpt ut från ilastningshamnarna.

Redan under andra världskriget började man sätta ihop så kallade målpärmar 
där man samlade all tillgänglig information om olika tänkbara mål, både inom lan-
det och i Sveriges närområden. Innehållet var av blandad kvalitet och i brist på spa-
ningsbilder fick man ofta nöja sig med vad som fanns till hands: vykort, turistkartor 
och annat öppet material. Med åren höjdes kvaliteten och ansvaret för pärmarna 

manställde 1946 kan ses som exempel på resultatet av denna verksamhet. Den kalla-
des Ryska Östersjöflottan  1946, och beskrev i tre band samtliga de fartyg man kände
till med foton och ritningar. Många av bilderna var tagna från land eller från fartyg
av agenter eller andra personer. Där fanns också ett antal flygspaningsbilder, till ex-
empel av hamnen i Liepaja, som var tagna i januari, juni och augusti 1946. En del
lodbilder var tagna av brittiska flygvapnet under kriget och i en kompletteringsdel
från mars 1949 fanns danska flygbilder från 1948.5

Östersjön
I Östersjön fanns huvuddelen av Sovjetunionens nybyggnadsvarv för övervattens-
fartyg, samt varv för modifiering och modernisering av befintliga fartyg. Där pro-
ducerades fartyg även för de sovjetiska marinerna vid Ishavet, Svarta havet och
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och introduceras i Östersjön. Även flera typer av ubåtar byggdes och de genomförde
ofta provturer öster om Gotland i den djupa delen av Östersjön.

Nya vapen-, sensor- och motmedelssystem upptäcktes ofta för första gången i
Östersjöområdet och information om sådana system samt flygspaningsbilder på
nya enheter och fartygsklasser hade stort underrättelsevärde. Denna typ av material
var också eftertraktat som bytesobjekt i samarbetet med andra länders underrättel-
seorgan. En väsentlig uppgift för underrättelsetjänsten var också att ständigt hålla
uppsikt över landstigningskapaciteten — en onormalt stor ansamling av tonnage för
överskeppning var en larmsignal. Det var också till Östersjöområdet som Warsza-
wapaktens marinstridskrafter och flygstridskrafter ofta förlade sina övningar, bland
annat stora integrerade övningar med en stor landstigningsoperation som kulmen.6

Målpärmar
De traditionella underrättelsemetoderna hade dock sina begränsningar och framför
allt när det gällde de viktigare Sovjetkontrollerade hamnarna och verksamheten där
behövdes bättre och mer aktuell information. Flygfotografering var den uppenbara
lösningen på detta problem och som framgår längre fram i boken var fotografering
av hamnarna vid Östersjön en av det svenska spaningsflygets uppgifter.

Ytterligare en anledning att fotografera hamnarna vid Östersjön var att flygfoto-
grafierna skulle användas som underlag för planering av anfall mot hamnarna. En
viktig uppgift för det svenska attackflyget var att försvåra en invasion genom att slå
till mot invasionsflottorna och under gynnsamma förhållanden skulle detta ske re-
dan innan fartygen med personal och materiel hade löpt ut från ilastningshamnarna.

Redan under andra världskriget började man sätta ihop så kallade målpärmar
där man samlade all tillgänglig information om olika tänkbara mål, både inom lan-
det och i Sveriges närområden. Innehållet var av blandad kvalitet och i brist på spa-
ningsbilder fick man ofta nöja sig med vad som fanns till hands: vykort, turistkartor
och annat öppet material. Med åren höjdes kvaliteten och ansvaret för pärmarna
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övertogs senare av sektion II på flygstaben. Under denna sektion sorterade flygsta-
bens underrättelseavdelning och fotoanstalt.#

Fjärde flygeskadern var länge en ren spaningsorganisation och Chefen för !. 
flygeskadern (CE !) hade också ett speciellt ansvar för flygspaningsfrågor. Enligt 
flygvapenorder skulle flygfoton insändas av CE ! till försvarsstabens fotoanstalts 
centralregister, där målpärmarna iordningställdes. De mål som förtecknades i mål-
pärmarna var ($%&'):

– utländska flygfält
– in- och utländska hamnar och ankarplatser
– in- och utländska kommunikationscentra
– in- och utländska (ärrvapenbaser
– in- och utländska radarstationer.)

Läget i flygvapnet !"#$
Vid årsskiftet $%!&–$%!* hade flygvapnet tre spaningsflottiljer. Vid F + fanns !# en-
motoriga och tvåsitsiga SAAB S $#B som normalt användes som sjöflygplan, men 
som även kunde förses med hjullandningsställ och därmed baseras på vanliga flyg-
fält. I december $%!) fanns +% av dessa flygplan kvar, men typen var då helt föråldrad 
och den kasserades under våren $%!% – samtidigt som det sjöbaserade spaningsflyget 
helt utgick ur organisationen.

På F " i Malmslätt fanns i december $%!& !! stycken S $#B och $# stycken S $! 
Stork. Från $%!# fick man som ersättning Republic (Seversky) J %, en typ som tjänat 
ut som jaktplan $%!&, för användning som ensitsigt spaningsplan, och i slutet av året 
hade man +# sådana maskiner. Samma år fick man också tvåmotoriga SAAB S $)A, 
en spaningsversion av B $)A som just ersatts av B $)B som bombplan. I samband 
med detta ställdes S $#B i förråd.

När J 9 ersattes som jaktplan överfördes typen i stället till spaningsförbanden. Dessa exemplar tillhörde F 11. 
Kodbokstävernas och nosringens färg markerar i vilken division flygplanen ingick. Foto: Lennart Engerby via SFF.

övertogs senare av sektion II på flygstaben. Under denna sektion sorterade flygsta-
bens underrättelseavdelning och fotoanstalt.?

Fjärde flygeskadern var länge en ren spaningsorganisation och Chefen för 4.
flygeskadern (CE 4) hade också ett speciellt ansvar för flygspaningsfrågor. Enligt
flygvapenorder skulle flygfoton insändas av CE 4 till försvarsstabens fotoanstalts
centralregister, där målpärmarna iordningställdes. De mål som förtecknades i mål-
pärmarna var (19 so):

— utländska flygfält
— in- och utländska hamnar och ankarplatser
— in- och utländska kommunikationscentra
— in- och utländska fiärrvapenbaser
— in- och utländska radarstation&

Läget i flygvapnet 1946
Vid årsskiftet 1945-1946 hade flygvapnet tre spaningsflottiljer. Vid F 2 fanns 47 en-
motoriga och tvåsitsiga SAAB S 17B som normalt användes som sjöflygplan, men
som även kunde förses med hjullandningsställ och därmed baseras på vanliga flyg-
fält. I december 1948 fanns 29 av dessa flygplan kvar, men typen var då helt föråldrad
och den kasserades under våren 1949 — samtidigt som det sjöbaserade spaningsflyget
helt utgick ur organisationen.

På F 3 i Malmslätt fanns i december 1945 44 stycken S 17B och 17 stycken S 14
Stork. Fran 1947 fick man som ersättning Republic (Seversky) J 9, en typ som tjänat
ut som jaktplan 1945, för användning som ensitsigt spaningsplan, och i slutet av året
hade man 27 sådana maskiner. Samma år fick man också tvåmotoriga SAAB S 18A,
en spaningsversion av B i8A som just ersatts av B 18B som bombplan. I samband
med detta ställdes S 17B i förråd.

NärJ 9 ersattes som jaktplan överfördes typen i stället till spaningsförbanden. Dessa exemplar tillhörde F 11.
Kodbokstävernas och nosringens färg markerar i vilken division flygplanen ingick. Foto: Lennart Engerby via SFF

43



!!

Kamouflagemålningen från beredskapstiden avlägsnades på många J 9-plan. Dessa maskiner tillhörde F 3, 
som använde J 9 som spaningsplan mellan åren 1947 och 1949. Foto: SFF.

SAAB S 17B kom i tjänst 1942 och fanns kvar i F 3:s krigsorganisation till april 1949, då typen kasserades och 
F 3 ombildades till jaktflygflottilj. Foto: SFF.

SAAB S 17B kom i tjänst 1942 och fanns kvar i F 3:s krigsorganisation till april 1949, då typen kasserades och
F 3 ombildades till jaktflygflottilj. Foto: SEE

Kamouflagemålningen från beredskapstiden avlägsnades på många J 9-plan. Dessa maskiner tillhörde F 3,
som använde J 9 som spaningsplan mellan åren 1947 och 1949. Foto: SEE.
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Sedan Caproniplanen skrotats 1945 sattes gamla före detta bombplan av typ B 3 in på nytt för tjänstgöring 
på F 11 som !ärrspaningsplan. Foto: Lennart Engerby via SFF.

B 3 användes bland annat för minspaningsuppdrag efter krigsslutet 1945. De vita markeringarna på kropps-
sidan markerar hur många minor som upptäckts från detta flygplan. Foto: Leif Fredin.

Sedan Caproniplanen skrotats 1945 sattes gamla före detta bombplan av typ B 3 in på nytt för tjänstgöring
på F 11 som fiärrspaningsplan. Foto: Lennart Engerby via SEE

B 3 användes bland annat för minspaningsuppdrag efter krigsslutet 1945. De vita markeringarna på kropps-
sidan markerar hur många minor som upptäckts från detta flygplan. Foto: Leif Fredin
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När Caproniplanen kasserades #$!% valde man att som en besparingsåtgärd låta 
F ## överta ett antal gamla tvåmotoriga bombplan av typ B &A och dessutom fick 
även F ## ett antal J $-jaktplan. Under #$!" började ny materiel i form av S #'A an-
lända, samtidigt som en del av J $-planen överfördes till F & och under #$!' över-
lämnades ytterligare ett antal spaningsplan från F & till F ##, eftersom tre av F &:s 
krigsdivisioner skulle överföras dit från den # november. De sista av F &:s spanings-
plan överlämnades #$!$ till F ## och F (#, och kvarvarande S #)B-maskiner kassera-
des som krigsflygplan. F & omvandlades samtidigt till jaktflottilj.$

Flygvapnets förband var indelade i flygeskadrar och !. flygeskadern (E !) bestod 
#$!% av flottiljerna F ( (marinspaning), F & (arméspaning), F ## (*ärrspaning) och 
F #) (torped- och minflottilj). Senare försvann F #) från E !, som då blev en ren 
spaningseskader, och därefter ingick flottiljerna F (, F & och F ##, samt flygbaskå-
ren F (#.#+

SAAB S 18A ingick i spaningsdivisionerna mellan 1946 och 1959. Flygplansnumret har målats på den kåpa 
som skyddar objektivet till den framåtriktade kameran och kapseln som hänger under flygplanet innehåller 
radarstationen. Foto: SFF.

När Caproniplanen kasserades 1945 valde man att som en besparingsåtgärd låta
F 11 överta ett antal gamla tvåmotoriga bombplan av typ B 3A och dessutom fick
även F 11 ett antal J 9-jaktplan. Under 1946 började ny materiel i form av S 18A an-
lända, samtidigt som en del av J 9-planen överfördes till F 3 och under 1948 över-
lämnades ytterligare ett antal spaningsplan från F 3 till F 11, eftersom tre av F 3:s
krigsdivisioner skulle överföras dit från den 1 november. De sista av F 3:s spanings-
plan överlämnades 1949 till F 11 och F 21, och kvarvarande S i7B-maskiner kassera-
des som krigsflygplan. F 3 omvandlades samtidigt till jaktflottilj.9

Flygvapnets förband var indelade i flygeskadrar och 4. flygeskadern (E 4) bestod
1945 av flottiljerna F 2 (marinspaning), F 3 (armsspaning), F 11 (fjärrspaning) och
F 17 (torped- och minflottilj). Senare försvann F 17 från E 4, som då blev en ren
spaningseskader, och därefter ingick flottiljerna F 2, F 3 och F 11, samt flygbaskå-
ren F

SAABS 18A ingick i spaningsdivisionerna mellan 1946 och 1959. Flygplansnumret har målats på den kåpa
som skyddar objektivet till den framåtriktade kameran och kapseln som hänger under flygplanet innehåller
radarstationen. Foto: SFF
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Spaningsflygets organisation och krigsbasering 1945/1946

Krigsfall II S Betjänar

1/F 3 Ripa

2/F 3 Ripa

3/F 3 F 12 Kalmar

4/F 3 Fält 19 Nordmaling

5/F 3 Boden Militärbefälhavaren i VI. militärområdet

1/F 11 F 11 Skavsta

2/F 11 F 9 Säve

3/F 11 Fält 14 Tierp

Marinsamverkande spaningsflyg

1/F 2 Erken (Norrtälje) Marinen Chefen för marindistrikt Ost

2/F 2 Tvären Marinen Chefen för kustflottan

3/F 2 Västervik Marinen Chefen för kustflottan

4/F 2 Karlskrona Marinen Chefen för marindistrikt Syd

5/F 2 Tromtö Marinen Chefen för marindistrikt Syd

6/F 2 Mjörn (Alingsås) Marinen Chefen för marindistrikt Väst

Krigsfall II N Betjänar

1/F 3 Ripa

2/F 3 Boden

3/F 3 Sundsvall

4/F 3 Fält 19 Nordmaling

5/F 3 Boden

1/F 11 F 11 Skavsta

2/F 11 Fält 14 Tierp

3/F 11 Fält 14 Tierp

Marinsamverkande spaningsflyg

1/F 2 Hägernäs Marinen Chefen för marindistrikt Ost

2/F 2 Tvären Marinen Chefen för kustflottan

3/F 2 Västervik Marinen Chefen för kustflottan

4/F 2 Karlskrona (Tromtö) Marinen Chefen för marindistrikt Syd

5/F 2 Erken (Norrtälje) Marinen Chefen för marindistrikt Ost

6/F 2 Mjörn (Alingsås) Marinen Chefen för marindistrikt Väst11

Anm.: Från och med april 1948 ändrades utgångsbaseringen för 2/F 3 och 5/F 3 vid krigsfall II N från Boden till fält 
31 Unbyn, och 4/F 3 flyttades från fält 19 Nordmaling till fält 18 Hällnäs.12

Spaningsflygets organisation och krigsbasering 1945/1946

Krigsfall II S Betjänar
1/F 3 Ripa
2/F 3 Ripa
3/F 3 F 12 Kalmar
4/F 3 Fält 19 Nordmaling
5/F 3 Boden Militärbefälhavaren iVI. militärområdet
1/F 11 F 11 Skavsta
2/F 11 F 9 Säve
3/F 11 Fält 14Tierp
Marinsamverkande spaningsflyg
1/F 2 Erken (Norrtälje) Marinen Chefen för marindistrikt Ost
2/F 2 Tvären Marinen Chefen för kustflottan
3/F 2 Västervik Marinen Chefen för kustflottan
4/F 2 Karlskrona Marinen Chefen för marindistrikt Syd
5/F 2 Tromtö Marinen Chefen för marindistrikt Syd
6/F 2 Mjörn (Alingsås) Marinen Chefen för marindistrikt Väst

Krigsfall II N Betjänar
1/F 3 Ripa
2/F 3 Boden
3/F 3 Sundsvall
4/F 3 Fält 19 Nordmaling
5/F 3 Boden
1/F 11 F 11 Skavsta
2/F 11 Fält 14Tierp
3/F 11 Fält 14Tierp
Marinsamverkande spaningsflyg
1/F 2 Hägernäs Marinen Chefen för marindistrikt Ost
2/F 2 Tvären Marinen Chefen för kustflottan
3/F 2 Västervik Marinen Chefen för kustflottan
4/F 2 Karlskrona (Tromtö)Marinen Chefen för marindistrikt Syd
5/F 2 Erken (Norrtälje) Marinen Chefen för marindistrikt Ost
6/F 2 Mjörn (Alingsås) Marinen Chefen för marindistrikt Väst"

Anm.: Från och med april 1948 ändrades utgångsbaseringen för 2/F 3 och 5/F 3 vid krigsfall Il N från Boden till fält
31 Unbyn, och 4/F 3 flyttades från fält 19 Nordmaling till fält 18 Hällnäs.12
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Krigsbasering
En analys av krigsfallsskrivelser från #$!% och #$!& visar att spaningsflygets utgångs-
basering var helt koncentrerad till landets kuster. För de sjöbaserade marinspanings-
divisionerna från F ' var detta naturligt och de var lokaliserade längs ostkusten 
mellan Roslagen och Blekinge, samt med en division på västkusten. F ##:s divisioner 
skulle baseras i östra Mellansverige och på F $ Säve, och F (:s divisioner baserades i 
Skåne, Kalmar, Västerbotten och Boden. Detta gällde Krigsfall II S och vid Krigsfall 
II N flyttades en F ##-division från västkusten till Uppland och en av F (-divisioner-
na i Skåne och den i Kalmar flyttades till Boden respektive Sundsvall.#(

Oberoende av de olika krigsfallen II S och II N avsågs eskadern E ! utgångsbase-
ras i Mellansverige och E % i Nordsverige. Att flera depåflygfält, det vill säga flottil-
jernas fredsbaser och inte hemliga flygfält ”ute i skogen” utnyttjades som krigsbaser 
för spaningsflyget, särskilt vid krigsfall II SN, var problematiskt med hänsyn till 
både sekretess och skydd mot flyganfall.#!

När det gällde marinens behov av spaningsflyg skrev Chefen för marinen i sep-
tember #$!& till CFV med en begäran om uppgifter om hur detta skulle tillgodoses 
vid nyanska)ning av flygmateriel. Han beskrev hur den nya radartekniken föränd-
rat krigföringen till sjöss. Fartyg kunde med hjälp av radar själva avspana stora ytor 
av havet och med flygburna radarstationer hade spaningsflygets e)ektivitet till sjöss 
väsentligt ökats. Fartygen hade samtidigt blivit mindre beroende av eldledning från 
flygplan. Den uppgiften minskade därför i omfattning för marinspaningsflyget, 
medan spaning och ubåtsjakt ökade i betydelse. Exempelvis måste fartyg som upp-
täcktes på radar kunna identifieras med hjälp av flygplan.

Chefen för marinen antog att nya flygplanstyper skulle komma att behövas för 
de nya uppgifterna, bland annat ett tvåmotorigt landbaserat flygplan specialutrustat 
för radarspaning i mörker. Taktisk samverkan med sjöstyrkor dagtid skulle å andra 
sidan kunna utföras av de jaktflygförband som redan fanns. Som svar meddelade 
flygförvaltningen att prov med radar och elektronisk igenkänningsutrustning (IK) 
i flygplan planerades till #$!*. En radarstation av typ AN/APS-! för spaning från 
flygplan mot fartyg var beställd i USA men ännu inte levererad. Den monterades 
sedan för utprovning i det B (-plan som användes av FOA och FRA – se vidare i 
kapitlet om signalspaning.#%

Spaning utanför landets gränser
Så vitt bekant finns inget dokumenterat om svenska spaningsflygningar mot andra 
länder före andra världskriget. Efter krigsutbrottet #$($ började man efter hand ut-
föra ögonspaning mot olika mål för att få förvarning om eventuella invasionshot. I 
april #$!+ genomfördes i största hemlighet och strax efter vinterkrigets slut ett fo-
tospaningsuppdrag i Finland över det område som Finland skulle överlämna till 
Sovjetunionen. Uppdraget genomfördes med en svensk Fokker S & från spanings-
gruppen i Boden och med Rovaniemi som bas.#&

Under senare delen av kriget användes i stor utsträckning S #& Caproni för spa-
ning mot hamnar i Baltikum och på södra Östersjökusten, där man befarade att 

Krigsbasering
En analys av krigsfallsskrivelser från 1945 och 1946 visar att spaningsflygets utgångs-
basering var helt koncentrerad till landets kuster. För de sjöbaserade marinspanings-
divisionerna från F 2 var detta naturligt och de var lokaliserade längs ostkusten
mellan Roslagen och Blekinge, samt med en division på västkusten. F 11:s divisioner
skulle baseras i östra Mellansverige och på F 9 Säve, och F 3:s divisioner baserades i
Skåne, Kalmar, Västerbotten och Boden. Detta gällde Krigsfall II S och vid Krigsfall
II N flyttades en F II-division från västkusten till Uppland och en av F 3-divisioner-
na i Skåne och den i Kalmar flyttades till Boden respektive Sundsvall.I3

Oberoende av de olika krigsfallen II S och II N avsågs eskadern E 4 utgå' ngsbase-
ras i Mellansverige och E 5 i Nordsverige. Att flera depåflygfält, det vill säga flottil-
jernas fredsbaser och inte hemliga flygfält "ute i skogen" utnyttjades som krigsbaser
för spaningsflyget, särskilt vid krigsfall II SN, var problematiskt med hänsyn till
både sekretess och skydd mot flyganfall.I4

När det gällde marinens behov av spaningsflyg skrev Chefen för marinen i sep-
tember 1946 till CFV med en begäran om uppgifter om hur detta skulle tillgodoses
vid nyanskaffning av flygmateriel. Han beskrev hur den nya radartekniken föränd-
rat krigföringen till sjöss. Fartyg kunde med hjälp av radar själva avspana stora ytor
av havet och med flygburna radarstationer hade spaningsflygets effektivitet till sjöss
väsentligt ökats. Fartygen hade samtidigt blivit mindre beroende av eldledning från
flygplan. Den uppgiften minskade därför i omfattning för marinspaningsflyget,
medan spaning och ubåtsjakt ökade i betydelse. Exempelvis måste fartyg som upp-
täcktes på radar kunna identifieras med hjälp av flygplan.

Chefen för marinen antog att nya flygplanstyper skulle komma att behövas för
de nya uppgifterna, bland annat ett tvåmotorigt landbaserat flygplan specialutrustat
för radarspaning i mörker. Taktisk samverkan med sjöstyrkor dagtid skulle å andra
sidan kunna utföras av de jaktflygförband som redan fanns. Som svar meddelade
flygförvaltningen att prov med radar och elektronisk igenkänningsutrustning (IK)
i flygplan planerades till 1947. En radarstation av typ AN/APS-4 för spaning från
flygplan mot fartyg var beställd i USA men ännu inte levererad. Den monterades
sedan för utprovning i det B 3-plan som användes av FOA och FRA — se vidare i
kapitlet om signalspaning.15

Spaning utanför landets gränser
Så vitt bekant finns inget dokumenterat om svenska spaningsflygningar mot andra
länder före andra världskriget. Efter krigsutbrottet 1939 började man efter hand ut-
föra ögonspaning mot olika mål för att få förvarning om eventuella invasionshot. I
april 1940 genomfördes i största hemlighet och strax efter vinterkrigets slut ett fo-
tospaningsuppdrag i Finland över det område som Finland skulle överlämna till
Sovjetunionen. Uppdraget genomfördes med en svensk Fokker S 6 från spanings-
gruppen i Boden och med Rovaniemi som bas.16

Under senare delen av kriget användes i stor utsträckning S 16 Caproni för spa-
ning mot hamnar i Baltikum och på södra Östersjökusten, där man befarade att
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tyskarna kunde dra samman invasionsstyrkor. Divisioner och grupper ur F ## låg 
periodvis baserade bland annat på Gotland för uppdrag i dessa områden. Även mot 
Norge utfördes spaning. Åtminstone i samband med spaning mot raketbasen Pe-
enemünde överskreds den tyska territorialgränsen av svenska flygplan. Bilder av an-
läggningarna där togs vid flera tillfällen, till exempel i oktober #"!$ och maj #"!!. 
Tre av F ##:s S #%-plan blev nedskjutna av tyskt jaktflyg under spaningsuppdrag åren 
#"!!–#"!&. ”Respekten för territorialgränserna synes ha varit begränsad”, konstate-
ras i en sentida utredning om svensk flygspaning under denna period.

Vid F #' i Ronneby tillverkades en speciell fästanordning för installation av en 
lodbildskamera i nosen på flottiljens B $-plan. Proven med denna utrustning var 
klara i maj #"!& och på hösten samma år togs lodbilder av sovjetkontrollerade ham-
nar på andra sidan Östersjön. Man startade normalt i mörker och flög på låg höjd 
för att vara framme precis i gryningen. Efter stigning till ())–$)) meter utfördes 
sedan en överflygning av spaningsmålet och fotografering. Orangefilter användes 
för att ge tydliga skuggor av fartygen så att man kunde se deras siluetter. F #' flög 
också under åren #"!&–#"!% då och då längs den baltiska kusten, men utanför ter-
ritorialvattengränsen, främst för att fotografera fartyg, och man stötte flera gånger 
på sovjetiskt jaktflyg i samband med dessa uppdrag.#'

Spaning över Östersjön
I augusti #"!% ville den kommitté som utredde spökraketrapporterna att nya lodbil-
der skulle tas över anläggningarna vid Peenemünde, men ville inte själv fatta beslut 
om överflygning och kränkning av tyskt luftrum, utan lämnade frågan till regering-
en för avgörande. Regeringen gav tillstånd, men om detta sanktionerade flygning 
innanför den tyska territorialgränsen är inte känt. Flygstaben vände sig därefter till 
CE ! med begäran om flygspaning. Den skulle utföras av F $ med en S #'B så snart 
vädret tillät efter den ' augusti. Snedbilder skulle tas och man fick inte gå närmare 
kusten än fyra distansminuter (sju kilometer). Ammunition till kulsprutorna fick 
inte medföras och dessutom föreskrevs att ”utflygning under tryckning verkställes 
omedelbart om främmande flygplan nalkas”.

Instruktionen om främmande flygplan visade sig i högsta grad vara relevant. När 
S #'-planet försökte närma sig Peenemünde dök nämligen sovjetiska jaktplan upp 
omgående för att avvisa det svenska flygplanet. Det gjordes flera försök, men upp-
draget kunde ändå inte genomföras och kommittén tvingades i sin slutrapport i de-
cember #"!% konstatera att fotospaning inte hade givit något resultat, eftersom det 
svenska flygplanet hade avvisats av sovjetiskt jaktflyg.#*

Spaningseskadern E !:s uppgifter i krig var övervakning av Östersjön öster om en 
linje Travemünde–Fehmarn–Falster–Mön–Falsterbo, samt av Bottenhavet, Ålands 
hav och Bottenviken intill Bottenvikens norra del. Senare förtydligades krigsfallsor-
dern med en begränsande linje Porkkala–Tallinn mot Finska viken. Övervakningen 
omfattade även hamnar. Vidare skulle man spana för $. armékåren (I. militärom-
rådet), II., IV. och VII. militärområdena, samt för flygeskadrarna E #, E ( och E $.

I krig sattes från och med december #"!% även &. flygeskadern (E &) upp med 

tyskarna kunde dra samman invasionsstyrkor. Divisioner och grupper ur F ii låg
periodvis baserade bland annat på Gotland för uppdrag i dessa områden. Även mot
Norge utfördes spaning. Åtminstone i samband med spaning mot raketbasen Pe-
enemände överskreds den tyska territorialgränsen av svenska flygplan. Bilder av an-
läggningarna där togs vid flera tillfållen, till exempel i oktober 1943 och maj 1944.
Tre av F ii:s S 16-plan blev nedskjutna av tyskt jaktflyg under spaningsuppdrag åren
1944-1945. "Respekten för territorialgränserna synes ha varit begränsad", konstate-
ras i en sentida utredning om svensk flygspaning under denna period.

Vid F 17 i Ronneby tillverkades en speciell fästanordning för installation av en
lodbildskamera i nosen på flottiljens B 3-plan. Proven med denna utrustning var
klara i maj 1945 och på hösten samma år togs lodbilder av sovjetkontrollerade ham-
nar på andra sidan Östersjön. Man startade normalt i mörker och flög på låg höjd
för att vara framme precis i gryningen. Efter stigning till 200-300 meter utfördes
sedan en överflygning av spaningsmålet och fotografering. Orangefilter användes
för att ge tydliga skuggor av fartygen så att man kunde se deras siluetter. F 17 flög
också under åren 1945-1946 då och då längs den baltiska kusten, men utanför ter-
ritorialvattengränsen, främst för att fotografera fartyg, och man stötte flera gånger
på sovjetiskt jaktflyg i samband med dessa uppdrag.17

Spaning över Östersjön
I augusti 1946 ville den kommitté som utredde spökraketrapporterna att nya lodbil-
der skulle tas över anläggningarna vid Peenemände, men ville inte själv fatta beslut
om överflygning och kränkning av tyskt luftrum, utan lämnade frågan till regering-
en för avgörande. Regeringen gav tillstånd, men om detta sanktionerade flygning
innanför den tyska territorialgränsen är inte känt. Flygstaben vände sig därefter till
CE 4 med begäran om flygspaning. Den skulle utföras av F 3 med en S 17B så snart
vädret tillät efter den 7 augusti. Snedbilder skulle tas och man fick inte gå närmare
kusten än fyra distansminuter (sju kilometer). Ammunition till kulsprutorna fick
inte medföras och dessutom föreskrevs att "utflygning under tryckning verkställes
omedelbart om främmande flygplan nalkas".

Instruktionen om främmande flygplan visade sig i högsta grad vara relevant. När
S 17-planet försökte närma sig Peenemände dök nämligen sovjetiska jaktplan upp
omgående för att avvisa det svenska flygplanet. Det gjordes flera försök, men upp-
draget kunde ändå inte genomföras och kommittén tvingades i sin slutrapport i de-
cember 1946 konstatera att fotospaning inte hade givit något resultat, eftersom det
svenska flygplanet hade avvisats av sovjetiskt jaktflyg.I8

Spaningseskadern E 4:s uppgifter i krig var övervakning av Östersjön öster om en
linje Traverniinde—Fehmarn—Falster—Mön—Falsterbo, samt av Bottenhavet, Ålands
hav och Bottenviken intill Bottenvikens norra del. Senare förtydligades krigsfallsor-
dem med en begränsande linje Porkkala—Tallinn mot Finska viken. Övervakningen
omfattade även hamnar. Vidare skulle man spana för 3. armskåren (I. militärom-
rådet), II., W. och VII. militärområdena, samt för flygeskadrarna E I, E 2 och E 3.

I krig sattes från och med december 1946 även 5. flygeskadern (E 5) upp med
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operationsområde i övre Norrland och den hade som uppgift att bland annat spana 
för #. armékåren (VI. militärområdet) samt att övervaka den nordligaste delen av 
Bottenviken. Gränsen mot E $:s ansvarsområde flyttades %&$' ned till linjen Umeå–
Vasa. Övervakningen skulle även omfatta hamnar och kustförbindelser.%& De åtta 
spaningsdivisioner som F ( och F %% satte upp i krig skulle från %&$' bestå av fyra 
S %)A, fyra J &, två S %$ och ett transportflygplan vardera. Ett antal J & flyttades då 
över till F %%, som tidigare inte hade haft några ensitsiga spaningsplan. Flygförarna 
var normalt utbildade och influgna på alla tre flygplanstyperna.#"

Försvarsstabens fotoanstalt
Försvarsstabens fotoanstalt sorterade under försvarsstabens sektion II, som sysslade 
med underrättelsefrågor. Den var fram till %&!" indelad i ett antal detaljer, varav de 
viktigaste var fotogrammetri, fotografi, fotospaning och forskning. Chef var, som 
redan nämnts, kommendörkapten av %. graden Ragnar *orén. Hans bror, Torgil 
*orén, var för övrigt chef för FRA. Ragnar *orén var en auktoritet inom fotospa-
ning och fototolkning och fotoanstalten bedrev bland annat utbildning av värnplik-
tiga fototolkar. Anstalten var ofta inblandad i hemliga uppdrag, exempelvis tog man 
fram spionkameror för underrättelsetjänsten och utförde känsliga reproduktionsar-
beten av olika slag i samband med hemliga operationer.

Ragnar Thorén, chef för för-
svarsstabens foto anstalt, 
berättar om fotospaning i 
samband med en utställ-
ning i Norrköping 1946. 

Foto: MHA.

operationsområde i övre Norrland och den hade som uppgift att bland annat spana
för 2. armskåren (VI. militärområdet) samt att övervaka den nordligaste delen av
Bottenviken. Gränsen mot E 4:s ansvarsområde flyttades 1947 ned till linjen Umeå—
Vasa. Övervakningen skulle även omfatta hamnar och kustförbindelser.I9 De åtta
spaningsdivisioner som F 3 och F ii satte upp i krig skulle från 1947 bestå av fyra
S ,8A, fyra J 9, två S 14 och ett transportflygplan vardera. Ett antal J 9 flyttades då
över till F ii, som tidigare inte hade haft några ensitsiga spaningsplan. Flygförarna
var normalt utbildade och influgna på alla tre flygplanstypema.z°

Försvarsstabens fotoanstalt
Försvarsstabens fotoanstalt sorterade under försvarsstabens sektion II, som sysslade
med underrättelsefrågor. Den var fram till 195o indelad i ett antal detaljer, varav de
viktigaste var fotogrammetri, fotografi, fotospaning och forskning. Chef var, som
redan nämnts, kommendörkapten av r. graden Ragnar Thor&i. Hans bror, Torgil
Thor&i, var för övrigt chef for FRA. Ragnar Thorén var en auktoritet inom fotospa-
ning och fototolkning och fotoanstalten bedrev bland annat utbildning av värnplik-
tiga fototolkar. Anstalten var ofta inblandad i hemliga uppdrag, exempelvis tog man
fram spionkameror för underrättelsetjänsten och utförde känsliga reproduktionsar-
beten av olika slag i samband med hemliga operationer.

Ragnar Thorh, chef för för-
svarssta bens fotoanstalt,
berättar om fotospaning i
samband med en utställ-
ning i Norrköping 1946.
Foto: MHA.
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Hösten "#$% gjorde Ragnar &orén tillsammans med byråingenjör Anders Jo-
hansson en resa till USA. Syftet var o'ciellt att studera utvecklingen på fotoområ-
det och att undersöka möjligheterna till materielanska(ning. Mellan augusti och 
november besöktes ett antal amerikanska flygförband samt fabrikerna Kodak och 
Fairchild, som var stora tillverkare av spaningskameror. Med sig hem fick man rit-
ningar, specifikationer och annan dokumentation.)"

Operation ”Falun”
I början av februari "#$* hade de fyra amerikanska kameror av typ K-)) med tillhö-
rande utrustning som Ragnar &orén hade avtalat om leverans av, gjorts i ordning 
(se föregående kapitel). Detta skedde på Bolling Air Force Base utanför Washington. 
All märkning som avslöjade amerikanskt ursprung avlägsnades och sedan levere-
rades kamerorna i största hemlighet till Sverige. Två av dem anlände till försöks-
centralen på Malmen utanför Linköping, där man i början av månaden hade fått i 
uppdrag av att montera en av kamerorna i ett jaktplan av typ J )+ Mustang.

Chefen för försökscentralen, major Fredrik Lambert-Meuller, hade i oktober 
"#$% kallats till chefen för flygstaben, överste Gustav Adolf Westring, som frågat om 
han kunde tänka sig att utföra fotospaningsflygningar över sovjetiskt territorium på 
andra sidan Östersjön. Flygningarna skulle utföras med en J )+ utrustad med en 
amerikansk kamera med stor brännvidd. Villkoren var att han gjorde flygningarna 
helt på egen risk och någon formell order om flygning över främmande territorium 

Fredrik Lambert-Meuller, chef för Försökscentralen, genomförde 1948 den första svenska fotospanings-
flygningen över sovjetiskt territorium. Foto: Familjen Lambert-Meuller.

Hösten 1947 gjorde Ragnar Thoren tillsammans med byråingenjör Anders Jo-
hansson en resa till USA. Syftet var officiellt att studera utvecklingen på fotoområ-
det och att undersöka möjligheterna till materielanskaffning. Mellan augusti och
november besöktes ett antal amerikanska flygförband samt fabrikerna Kodak och
Fairchild, som var stora tillverkare av spaningskameror. Med sig hem fick man rit-
ningar, specifikationer och annan dokumentation.z1

Operation "Falun"
I början av februari 1948 hade de fyra amerikanska kameror av typ K-22 med tillhö-
rande utrustning som Ragnar Thoren hade avtalat om leverans av, gjorts i ordning
(se föregående kapitel). Detta skedde på Bolling Air Force Base utanför Washington.
All märkning som avslöjade amerikanskt ursprung avlägsnades och sedan levere-
rades kamerorna i största hemlighet till Sverige. Två av dem anlände till försöks-
centralen på Malmen utanför Linköping, där man i början av månaden hade fått i
uppdrag av att montera en av kamerorna i ett jaktplan av typ J 26 Mustang.

Chefen för försökscentralen, major Fredrik Lambert-Meuller, hade i oktober
1947 kallats till chefen för flygstaben, överste Gustav Adolf Westring, som frågat om
han kunde tänka sig att utföra fotospaningsflygningar över sovjetiskt territorium på
andra sidan Östersjön. Flygningarna skulle utföras med en J 26 utrustad med en
amerikansk kamera med stor brännvidd. Villkoren var att han gjorde flygningarna
helt på egen risk och någon formell order om flygning över främmande territorium

Fredrik Lambert-Meuller, chef för Försökscentralen, genomförde 1948 den första svenska fotospanings-
flygningen över sovjetiskt territorium. Foto: Familjen La mbert-Meuller
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skulle inte utfärdas. Inga som helst anteckningar fick göras under uppdraget, kartor 
fick inte medföras och varken flygplan eller förare fick vara beväpnade.

Riskerna för sovjetisk motverkan bedömdes som acceptabla, det vill säga små. 
Flygningarna skulle ske på över #$ $$$ meters höjd och eftersom det ännu inte 
fanns någon radar av betydelse vid den sovjetiska kusten så skulle möjligheten att 
undgå upptäckt under anflygningen vara ganska goda. Om och när flygplanet upp-
täcktes skulle det sannolikt redan vara på väg att vända för att sedan försvinna ut 
över havet. Lambert-Meuller tackade ja till ”erbjudandet”. Kodnamnet för opera-
tionen var ”Falun”.""

Den % juni var flygplanet klart för insats. Taktiken för flygningarna var följande: 
Väl inne över sovjetiskt territorium skulle högsta möjliga höjd och fart hållas. Om 
sovjetiska flygplan dök upp så skulle det svenska flygplanets goda dykprestanda ut-
nyttjas som undanmanöver. Så vitt man kände till hade nämligen inga sovjetiska 
jaktplan möjlighet att komma upp i samma dykhastighet som J "&. Det kom att 
dröja en månad innan vädret var lämpligt och först den #$ juli #'(% startade Lam-
bert-Meuller från F ) Malmslätt för en första flygning österut. Enligt uppgift avlägs-
nades den svenska märkningen på flygplanet inför uppdraget. Lambert-Meuller höll 
radiokontakt med trafikledaren på F #), som var invigd i uppdraget, enligt uppgjord 
kod. Från ett läge mellan Fårö och Gotska Sandön skulle han flyga radiotyst. Målet 
var denna gång Ösel (Saaremaa) och det man väntade sig att upptäcka var raketbaser. 
Överflygningen av Ösel skedde på #$ $$$ meters höjd. Den stördes inte av någon 
sovjetisk aktivitet i luften och när fotograferingen var klar sattes snabbt kurs västerut.

Lambert-Meuller reste personligen till Stockholm med filmerna från flygningen. 
Efter framkallning och kopiering på försvarsstabens fotoanstalt visade bilderna att 

Detta flygplan, en J 26 Mustang, utrustades med en av de kameror som skickades till Sverige från USA i sam-
band med operation Falun. Denna bild är tagen sedan flygplanet 1949 överförts till F 21. Foto: Gunnar Larsson.

skulle inte utfärdas. Inga som helst anteckningar fick göras under uppdraget, kartor
fick inte medföras och varken flygplan eller förare fick vara beväpnade.

Riskerna för sovjetisk motverkan bedömdes som acceptabla, det vill säga små.
Flygningarna skulle ske på över io 000 meters höjd och eftersom det ännu inte
fanns någon radar av betydelse vid den sovjetiska kusten så skulle möjligheten att
undgå upptäckt under anflygningen vara ganska goda. Om och när flygplanet upp-
täcktes skulle det sannolikt redan vara på väg att vända för att sedan försvinna ut
över havet. Lambert-Meuller tackade ja till "erbjudandet". Kodnamnet för opera-
tionen var "Falun".22

Den 8 juni var flygplanet klart för insats. Taktiken för flygningarna var följande:
Val inne över sovjetiskt territorium skulle högsta möjliga höjd och fart hållas. Om
sovjetiska flygplan dök upp så skulle det svenska flygplanets goda dykprestanda ut-
nyttjas som undanmanöver. Så vitt man kände till hade nämligen inga sovjetiska
jaktplan möjlighet att komma upp i samma dykhastighet som J 26. Det kom att
dröja en månad innan vädret var lämpligt och först den io juli 1948 startade Lam-
bert-Meuller från F 3 Malmslätt för en första flygning österut. Enligt uppgift avlägs-
nades den svenska märkningen på flygplanet inför uppdraget. Lambert-Meuller höll
radiokontakt med trafikledaren på F 13, som var invigd i uppdraget, enligt uppgjord
kod. Från ett läge mellan Fårö och Gotska Sandön skulle han flyga radiotyst. Målet
var denna gång Ösel (Saaremaa) och det man väntade sig att upptäcka var raketbaser.
Överflygningen av Ösel skedde på io 000 meters höjd. Den stördes inte av någon
sovjetisk aktivitet i luften och när fotograferingen var klar sattes snabbt kurs västerut.

Lambert-Meuller reste personligen till Stockholm med filmerna från flygningen.
Efter framkallning och kopiering på försvarsstabens fotoanstalt visade bilderna att

:9414,t, •
Detta flygplan, en J 26 Mustang, utrustades med en av de kameror som skickades till Sverige från USA i sam-
band med operation Falun. Denna bild är tagen sedan flygplanet 1949 överförts till F 21. Foto: Gunnar Larsson.
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det fanns flygfält på Ösel, men inga raketskjutningsramper. I enlighet med avtalet 
med amerikanerna skickades kopior av de mest intressanta bilderna i form av #$ 
stycken diapositiv till USAF Intelligence i Washington. En amerikansk fototolk-
ningsrapport baserad på av dessa bilder distribuerades i oktober %&$' till underrät-
telseavdelningarna inom US Army och US Navy, till CIA, samt i maj %&$& till en 
amerikansk förbindelseo(cer i brittiska flygministeriet.

Under tiden fortsatte operation Falun, men inte förrän den %) november %&$' 
kunde nästa flygning genomföras. Denna gång blev fotoresultatet magert på grund 
av molnighet över Ösel och kustlandet söder om Irbensundet ned mot Ventspils. 
Ytterligare ett uppdrag flögs den *" november, men fick avbrytas utan resultat på 
grund av molnighet. Den $ juni %&$& tilldelades Lambert-Meuller Vasaorden, en 
inte särskilt vanlig ordensförläning till flygo(cerare. Den o(ciella motiveringen är 
okänd men Lambert-Meuller angav själv att han fått den för sina insatser i samband 
med operation Falun.*"

Omorganisation av spaningsflyget
För att skapa ett mer e+ektivt landbaserat spaningsflyg med enhetlig organisation 
bestämdes att de av F " och F %% uppsatta spaningsförbanden skulle organiseras lika. 
Varje division skulle vara utrustad med fyra J &, varav två i reserv, fyra S %'A, varav 
en i reserv, två S %$ och ett transportflygplan. J &-planen skulle överlämnas främst 
från F *), där de dittills använts som övningsflygplan, till F ". Totalt "% J & över-
togs av F " och F %% under %&$# och samtidigt skulle F % och F %% överlämna ett antal 
B %'A respektive S %'A till F ".*$

Det stod också klart att flygplan med flottörer var på väg bort och att ett mo-
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Falun 1948. Karta: Lennart Andersson.

det fanns flygfält på Ösel, men inga raketskjutningsramper. I enlighet med avtalet
med amerikanerna skickades kopior av de mest intressanta bilderna i form av 74
stycken diapositiv till USAF Intelligence i Washington. En amerikansk fototolk-
ningsrapport baserad på av dessa bilder distribuerades i oktober 1948 till underrät-
telseavdelningarna inom US Army och US Navy, till CIA, samt i maj 1949 till en
amerikansk förbindelseofficer i brittiska flygministeriet.

Under tiden fortsatte operation Falun, men inte förrän den io november 1948
kunde nästa flygning genomföras. Denna gång blev fotoresultatet magert på grund
av molnighet över Ösel och kustlandet söder om Irbensundet ned mot Ventspils.
Ytterligare ett uppdrag flögs den 23 november, men fick avbrytas utan resultat på
grund av molnighet. Den 4 juni 1949 tilldelades Lambert-Meuller Vasaorden, en
inte särskilt vanlig ordensförläning till flygofficerare. Den officiella motiveringen är
okänd men Lambert-Meuller angav själv att han fått den för sina insatser i samband
med operation Falun.23

Omorganisation av spaningsflyget
För att skapa ett mer effektivt landbaserat spaningsflyg med enhetlig organisation
bestämdes att de av F 3 och F 11 uppsatta spaningsförbanden skulle organiseras lika.
Varje division skulle vara utrustad med fyra J 9, varav två i reserv, fyra S ,8A, varav
en i reserv, två S 14 och ett transportflygplan. J 9-planen skulle överlämnas främst
från F 20, där de dittills använts som övningsflygplan, till F 3. Totalt 31 J 9 över-
togs av F 3 och F 11 under 1947 och samtidigt skulle F 1 och F 11 överlämna ett antal
B 18A respektive S 18A till F 3.4

Det stod också klart att flygplan med flottörer var på väg bort och att ett mo-

Ungefärliga rutter för de hemliga fotospaningsuppdrag som genomfördes i samband med operation
Falun 1948. Karta: Lennart Andersson.
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dernt spaningsflyg måste vara helt landbaserat. I början av #$"% diskuterade man hur 
krigsförbanden skulle se ut sedan J $ ersatts av modernare flygplan och S #&Bs kas-
serats. De !! S #%A som fanns räckte till de åtta existerande krigsdivisionerna, men 
den planerade utökningen till tio divisioner #$"$ i samband med nedläggningen av 
F ' och dess sjöbaserade spaningsflyg krävde ändrad sammansättning av förbanden.

Enligt ett alternativ skulle divisionerna ha fyra S #%A och fyra enmotoriga flyg-
plan, enligt ett annat skulle de ha två S #%A och sex enmotoriga plan. Det samman-
lagda behovet av S #%A blev i de olika alternativen () respektive '$ flygplan. Chefen 
för E " föreslog anska*ning av $+ ensitsiga spaningsplan, närmare bestämt &+ Spit-
fire och '+ Mustang, samt övergång till organisation enligt det senare alternativet.'!

Enligt #$"! års försvarskommittés förslag skulle F ' dras in, F ) omvandlas till 
jaktflottilj och en spaningsdivision organiseras vid F '#. Spaningsflyget skulle sedan 
bestå av endast fyra fredsdivisioner avsedda såväl för ,ärrspaning som för spanings-
uppgifter i samverkan med armé- och marinstridskrafter. Övergången föreslogs ske 
från # juli #$"$. CFV hade i sitt yttrande föreslagit att ytterligare en division skulle 
sättas upp för att i någon mån tillgodose marinstridskrafternas behov och kompen-
sera för förlusten av marinflygflottiljen. Det totala flygplansbehovet skulle därige-
nom öka från &) ensitsiga och '" flersitsiga flygplan till $# ensitsiga och )+ flersitsiga.

Av ensitsiga flygplan fanns våren #$"% "( stycken J $ som enligt CFV ”icke kan 
fylla de krav som ställas på ett spaningsplan och medgiver icke heller med hänsyn 
till prestanda och utrustning fredsutbildningens rätta bedrivande”. Leveranserna av 
inhemska jetjaktplan väntades inte bli av sådan omfattning att J '( skulle kunna fri-
göras för insättande i spaningsförbanden. CFV:s omdöme angående spaningsflygets 
flygmateriel var drastiskt: ”Läget vid spaningsförbanden blir ohållbart”.'(

Genomförande
Från och med maj #$"% reducerades det antal spaningsdivisioner som skulle mobi-
liseras av F ' från sex till två. Samtidigt tillkom den så kallade reservflygkåren med 

Omorganisationen av spaningsflyget 1948–1949

Flottilj Gammal numrering/ numrering i fred Ny numrering i krig

Från 1 november 1948

F 2 2 och 3/F 2 14. och 18. sdiv

F 3 1 till 5/F 3 11., 15., 17., 19. och 20. sdiv

F 11 1, 2 och 3/F 11 12., 13. och 16. sdiv

Från 1 maj 1949

F 11 1, 2, 3, och 4/F 11 11. till 18. sdiv

F 21 1/F 21 19. och 20. sdiv

Sdiv – spaningsdivision29

dernt spaningsflyg måste vara helt landbaserat. I början av 1948 diskuterade man hur
krigsförbanden skulle se ut sedan J 9 ersatts av modernare flygplan och S I7Bs kas-
serats. De 55 S 18A som fanns räckte till de åtta existerande krigsdivisionerna, men
den planerade utökningen till tio divisioner 1949 i samband med nedläggningen av
F 2 och dess sjöbaserade spaningsflyg krävde ändrad sammansättning av förbanden.

Enligt ett alternativ skulle divisionerna ha fyra S 18A och fyra enmotoriga flyg-
plan, enligt ett annat skulle de ha två S 18A och sex enmotoriga plan. Det samman-
lagda behovet av S ,8A blev i de olika alternativen 63 respektive 29 flygplan. Chefen
för E 4 föreslog anskaffning av 90 ensitsiga spaningsplan, närmare bestämt 70 Spit-
fire och 20 Mustang, samt övergång till organisation enligt det senare altemativet.z5

Enligt 1945 års försvarskommittés förslag skulle F 2 dras in, F 3 omvandlas till
jaktflottilj och en spaningsdivision organiseras vid F 21. Spaningsflyget skulle sedan
bestå av endast fyra fredsdivisioner avsedda såväl för fjärrspaning som för spanings-
uppgifter i samverkan med arme- och marinstridskrafter. Övergången föreslogs ske
från 1 juli 1949. CFV hade i sitt yttrande föreslagit att ytterligare en division skulle
sättas upp för att i någon mån tillgodose marinstridskrafternas behov och kompen-
sera för förlusten av marinflygflottiljen. Det totala flygplansbehovet skulle därige-
nom öka från 73 ensitsiga och 24 flersitsiga flygplan till 91 ensitsiga och 3o flersitsiga.

Av ensitsiga flygplan fanns våren 1948 46 stycken J 9 som enligt CFV "icke kan
fylla de krav som ställas på ett spaningsplan och medgiver icke heller med hänsyn
till prestanda och utrustning fredsutbildningens rätta bedrivande". Leveranserna av
inhemska jetjaktplan väntades inte bli av sådan omfattning att J 26 skulle kunna fri-
göras för insättande i spaningsförbanden. CFV:s omdöme angående spaningsflygets
flygmateriel var drastiskt: "Läget vid spaningsförbanden blir ohållbart".26

Omorganisationen av spaningsflyget 1948-1949
Flottilj Gammal numrering/ numrering i fred Ny numrering i krig
Från 1 november 1948
F 2 2 och 3/F 2 14. och 18. sdiv
F3 1 till 5/F 3 11., 15., 17., 19. och 20. sdiv
F11 1,2 och 3/F 11 12., 13. och 16. sdiv
Från 1 maj 1949
F 11 1,2,3, och 4/F 11 11. till 18. sdiv
F 21 1/F21 19. och 20. sdiv
Sdiv — spaningsdivision'

Genomförande
Från och med maj 1948 reducerades det antal spaningsdivisioner som skulle mobi-
liseras av F 2 från sex till två. Samtidigt tillkom den så kallade reservflygkåren med
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sju spaningsgrupper, vilka var tänkta som en billigare ersättning för det avska"ade 
marinspaningsflyget. De utrustades med skolflygplan av typ Sk #$ och deras uppgift 
var spaning nära kusterna mot fientliga fartyg, främst ubåtar.%&

Spaningsförbanden kom #'()–#'(' att dels få ny utrustning och ändrad sam-
mansättning, dels ändrades krigsorganisationen helt och hållet och samtidigt änd-
rades även fredsorganisationen. Ett särdrag för spaningsflyget har alltid varit att 
freds- och krigsorganisation inte stämde överens och att det i krigsorganisationen 
fanns många fler förband än fredsorganisationen innehöll. Slutresultatet av omor-
ganisationen #'()–#'(' blev fem divisioner i fred och tio i krig.

F % Hägernäs skulle alltså läggas ned, F * Malmslätt skulle ombeväpnas och om-
skolas till jaktflottilj och F %# Kallax skulle få ett nytt, i fred tilldelat krigsförband. 
På F * minskades organisationen från november #'() till endast en spaningsdivisi-
on samt en jaktdivision (vid mobilisering två spaningsdivisioner i stället för tidigare 
fem) och ett år senare skulle där finnas tre jaktdivisioner. F ##:s fredsorganisation 
utökades i maj #'(' från tre till fyra divisioner och i krig satte flottiljen från novem-
ber #'() upp sex divisioner, från maj #'(' åtta. På F %# skulle från maj #'(' finnas 
en fredsdivision och från november #'(' skulle detta förband kunna mobilisera två 
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Under en period efter 1945 var det svenska spaningsflyget fördelat på flottiljerna F 2, F 3 och F 11. När F 3 
omvandlades till jaktflygflottilj 1948!1949 flyttades en spaningsdivision till flygbaskåren F 21 och samtidigt 
lades F 2 ned. Karta: Lennart Andersson.

sju spaningsgrupper, vilka var tänkta som en billigare ersättning för det avskaffade
marinspaningsflyget. De utrustades med skolflygplan av typ Sk 16 och deras uppgift
var spaning nära kusterna mot fientliga fartyg, främst ubåtar.27

Spaningsförbanden kom 1948-1949 att dels få ny utrustning och ändrad sam-
mansättning, dels ändrades krigsorganisationen helt och hållet och samtidigt änd-
rades även fredsorganisationen. Ett särdrag för spaningsflyget har alltid varit att
freds- och krigsorganisation inte stämde överens och att det i krigsorganisationen
fanns många fler förband än fredsorganisationen innehöll. Slutresultatet av omor-
ganisationen 1948-1949 blev fem divisioner i fred och tio i krig.

F 2 Hägernäs skulle alltså läggas ned, F 3 Malmslätt skulle ombeväpnas och om-
skolas till jaktflottilj och F 21 Kallax skulle få ett nytt, i fred tilldelat krigsförband.
På F 3 minskades organisationen från november 1948 till endast en spaningsdivisi-
on samt en jaktdivision (vid mobilisering två spaningsdivisioner i stället för tidigare
fem) och ett år senare skulle där finnas tre jaktdivisioner. F 'i:s fredsorganisation
utökades i maj 1949 från tre till fyra divisioner och i krig satte flottiljen från novem-
ber 1948 upp sex divisioner, från maj 1949 åtta. På F 21 skulle från maj 1949 finnas
en fredsdivision och från november 1949 skulle detta förband kunna mobilisera två
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Under en period efter 1945 var detsvenska spaningsflyget fördelat på flottiljerna F 2, F 3 och F 11. När F 3
omvandlades till jaktflygflottilj 1948-1949 flyttades en spaningsdivision till flygbaskåren F 21 och samtidigt
lades F 2 ned. Karta: Lennart Andersson.
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krigsdivisioner. De nya krigsdivisionerna fick samtidigt nummer i en enhetlig serie 
från ## till $%.$&

Utgångsbasering
När omorganisationen av spaningsflyget var genomförd försvann alla sjöflygsta-
tioner eftersom inga flygplan med flottörer längre ingick i krigsorganisationen. Av 
spaningsdivisionerna fanns därefter en på västkusten, en i Skåne, två i Blekinge/
Småland, tre i Mellansverige och tre utspridda längs Norrlandskusten. De nya spa-
ningsgrupperna samgrupperades ofta tillsammans med en spaningsdivision och de 
fördelades därmed geografiskt på i stort sett på samma sätt som divisionerna. Samt-
liga spaningsförband fanns fortfarande på baser vid, eller relativt nära kusterna.

I februari #'!% föreslog CE ( en ändring på detta förhållande. Baseringen borde i 
stället, menade han, i första hand ordnas på tillbakadragna baser, helst centralt inom 
varje spaningsområde. Fredsflottiljfälten borde undvikas och skyddad och utspridd 
uppställning borde kunna ordnas. För spaningsplanen behövdes flygfält med minst 
# #%% meters utsträckning. Ljungbyhed och Kallinge ansågs i krig löpa stor risk för 
fientliga anfall, men skulle ändå behöva användas på grund av brist på lämpliga al-
ternativ. Här framkommer också att #(. spaningsdivisionen, av någon anledning, 
betraktades som en reservdivision som främst avsågs förstärka spaningen i södra Sve-
rige. CE (:s förslag till ändrad utgångsbasering avslogs av CFV.)%

År #'(& köptes för första gången flygplan som redan från början var konstruerade 
och byggda för fotospaning. Det handlade om femtio stycken ensitsiga Superma-
rine S )# Spitfire i fotospaningsversion som beställdes från Storbritannien. När de 
började levereras i slutet av #'(& kunde J ' avföras som krigsflygplan. Antalet S #( 
kunde samtidigt utökas genom att sex nya maskiner iordningställdes av ett antal 
under kriget nödlandade tyska plan som sedan krigsslutet stått i förråd. I slutet av 
#'(' hade F ## )& S #&A, !% S )# och #) S #(. På F $# i Luleå uppsattes som planerat 
den första divisionen #'('. Redan i slutet av #'(& fick man de första spaningsplanen: 
tre S #&A och två J $" Mustang (senare kallad S $" i spaningsversionen). I slutet av 
#'(' hade man nio S #&A, sex S $" och fem S#( i tjänst och antalet S $" utökades 
senare till tolv.)#

Enligt de sammansättningsplaner som gällde från maj #'(' skulle spaningsdivi-
sionerna ha tre tvåmotoriga flygplan, varav ett reserv, och fyra enmotoriga, varav ett 
reserv, vilket jämfört med tidigare innebar en minskning med ett tvåmotorigt flyg-
plan. Från #'(' ingick därför i de tio spaningsdivisionerna i krig nio flygplan: tre 
S #&A, fyra ensitsiga S $" alternativt S )# och två S #(.)$

Krigsorganisationen för spaningsflyget förblev därefter oförändrad tills det blev 
dags för en ny omorganisation #'!", även om materielen började bytas ut när spa-
ningsversionen av jetjaktplanet SAAB J $' Tunnan, S $'C, ersatte S )# Spitfire #'!(. 
När det gällde S #&A skulle det komma att ta längre tid att få fram en ersättare och 
leveransen av S )$C Lansen kom faktiskt att sammanfalla med nästa omorganisa-
tion av spaningsflyget som kom redan fyra år senare.

krigsdivisioner. De nya krigsdivisionerna fick samtidigt nummer i en enhetlig serie
från it till 2o.28

Utgångsbasering
När omorganisationen av spaningsflyget var genomförd försvann alla sjöflygsta-
tioner eftersom inga flygplan med flottörer längre ingick i krigsorganisationen. Av
spaningsdivisionerna fanns därefter en på västkusten, en i Skåne, två i Blekinge/
Småland, tre i Mellansverige och tre utspridda längs Norrlandskusten. De nya spa-
ningsgrupperna samgrupperades ofta tillsammans med en spaningsdivision och de
fördelades därmed geografiskt på i stort sett på samma sätt som divisionerna. Samt-
liga spaningsförband fanns fortfarande på baser vid, eller relativt nära kusterna.

I februari 195o föreslog CE 4 en ändring på detta förhållande. Baseringen borde i
stället, menade han, i första hand ordnas på tillbakadragna baser, helst centralt inom
varje spaningsområde. Fredsflottilfälten borde undvikas och skyddad och utspridd
uppställning borde kunna ordnas. För spaningsplanen behövdes flygfält med minst
i too meters utsträckning. Ljungbyhed och Kallinge ansågs i krig löpa stor risk för
fientliga anfall, men skulle ändå behöva användas på grund av brist på lämpliga al-
ternativ. Här framkommer också att 14. spaningsdivisionen, av någon anledning,
betraktades som en reservdivision som främst avsågs förstärka spaningen i södra Sve-
rige. CE 4:s förslag till ändrad utgå' ngsbasering avslogs av CFV.3°

År 1948 köptes för första gången flygplan som redan från början var konstruerade
och byggda för fotospaning. Det handlade om femtio stycken ensitsiga Superma-
rine S 31 Spitfire i fotospaningsversion som beställdes från Storbritannien. När de
började levereras i slutet av 1948 kunde J 9 avföras som krigsflygplan. Antalet S 14
kunde samtidigt utökas genom att sex nya maskiner iordningställdes av ett antal
under kriget nödlandade tyska plan som sedan krigsslutet stått i förråd. I slutet av
1949 hade F 11 38 S 18A, 5o S 31 och 13 S 14. På F 21 i Luleå uppsattes som planerat
den första divisionen 1949. Redan i slutet av 1948 fick man de första spaningsplanen:
tre S 18A och två J 26 Mustang (senare kallad S 26 i spaningsversionen). I slutet av
1949 hade man nio S 18A, sex S 26 och fem S14 i tjänst och antalet S 26 utökades
senare till tolv.31

Enligt de sammansättningsplaner som gällde från maj 1949 skulle spaningsdivi-
sionerna ha tre tvåmotoriga flygplan, varav ett reserv, och fyra enmotoriga, varav ett
reserv, vilket jämfört med tidigare innebar en minskning med ett tvåmotorigt flyg-
plan. Från 1949 ingick därför i de tio spaningsdivisionerna i krig nio flygplan: tre
S 18A, fyra ensitsiga S 26 alternativt S 31 och två S 14.31

Krigsorganisationen för spaningsflyget förblev därefter oförändrad tills det blev
dags för en ny omorganisation 1956, även om materielen började bytas ut när spa-
ningsversionen av jetjaktplanet SAAB J 29 Tunnan, S 29C, ersatte S 31 Spitfire 1954.
När det gällde S 18A skulle det komma att ta längre tid att få fram en ersättare och
leveransen av S 32C Lansen kom faktiskt att sammanfalla med nästa omorganisa-
tion av spaningsflyget som kom redan fyra år senare.
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Utgångsbasering från och med augusti 1948

11. sdiv F 12 Kalmar

12. sdiv F 9 Säve

13. sdiv F 11 Skavsta

15. sdiv F 17 Kallinge*

16. sdiv Fält 14 Tierp

17. sdiv F 5 Ljungbyhed

19. sdiv Fält 31 Unbyn

20. sdiv Fält 18 Nordmaling

* Vid alternativ II N fält 31 Unbyn.

101. sgrp Trollhättan

102. sgrp F 9 Säve

103. sgrp F 17 Kallinge

104. sgrp F 11 Skavsta

105. sgrp F 15 Söderhamn

106. sgrp Fält 18 Nordmaling

107. sgrp Boden

Under Chefen för marinen

14. sdiv Tvären

18. sdiv Luzerna (Västervik)

Tillfälliga sjöflygbaser: Mien, Fårösund och Mjörn (Alingsås)33

Sdiv – spaningsdivision. Sgrp – spaningsgrupp

Från den 1 september 1949 mobiliserades 14. och 18. spaningsdivisionen av F 11 i stället för F 2 och utgångsba-
serades då på F 11 Skavsta respektive F 15 Söderhamn. Samtidigt flyttades 107. spaningsgruppen från Boden till 
Fält 31 Unbyn.34

Vid spaning för marinen skulle spaningsdivisionerna i första hand utnyttjas enligt följande:

Marindistrikt (motsv) Division

Norrlandskusten 18. sdiv

Ostkusten 13., 14. och 16. sdiv

Gotland 17. sdiv

Sydkusten 11., 15. och 17. sdiv

Öresund 11. sdiv

Västkusten 12. sdiv

Kustflottan 14. sdiv35

Utgångsbasering från och med augusti 1948

11. sdiv F 12 Kalmar
12. sdiv F 9 Säve
13. sdiv F 11 Skavsta
15. sdiv F 17 Kallinge*
16. sdiv Fält 14 Tierp
17. sdiv F 5 Ljungbyhed
19. sdiv Fält 31 Unbyn
20. sdiv Fält 18 Nordmaling
*Vid alternativ Il N fält 31 Unbyn.

101. sgrp Trollhättan
102. sgrp F 9 Säve
103. sgrp F 17 Kallinge
104. sgrp F 11 Skavsta
105. sgrp F 15 Söderhamn
106. sgrp Fält 18 Nordmaling
107. sgrp Boden

Under Chefen för marinen
14. sdiv Tvären
18. sdiv Luzerna (Västervik)
Tillfälliga sjöflygbaser: Mien, Fårösund och Mjörn (Alingsås)33

Sdiv — spaningsdivision. Sgrp — spaningsgrupp
Från den 1 september 1949 mobiliserades 14. och 18. spaningsdivisionen av F 11 i stället för F 2 och utgångsba-
serades då på F 11 Skavsta respektive F 15 Söderhamn. Samtidigt flyttades 107. spaningsgruppen från Boden till
Fält 31 Unbyn.34

Vid spaning för marinen skulle spaningsdivisionerna i första hand utnyttjas enligt följande:
Marindistrikt (motsv) Division
Norrlandskusten 18. sdiv
Ostkusten 13., 14. och 16. sdiv
Gotland 17. sdiv
Sydkusten 11., 15. och 17. sdiv
Öresund 11. sdiv
Västkusten 12. sdiv
Kustflottan 14. sdiv35
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#. Specialflygningar

En av de första svenska flygförare som i Storbritannien flögs in på S #$ Spitfire var 
löjtnant Ingemar Wängström och han blev därefter inflygningsledare hemma på F $$ 
när flygplanen levererades dit. Wängström utsågs av flygstaben till att ta över efter 
Lambert-Meuller när det gällde ”speciella” spaningsflygningar. Exakt hur rekryte-
ringen gick till är inte känt men med största sannolikhet gick en muntlig förfrågan 
om lämpliga kandidater till flottiljchefen på F $$, varefter Wängström själv fick frå-
gan om han var villig att ställa upp.$

Han utförde enligt egen uppgift sin första specialflygning den # december $"%&. 
Enligt F $$:s start- och landningsjournal var den flygning han genomförde den da-
gen tidsmässigt för kort för ett uppdrag till andra sidan av Östersjön och inte hel-
ler någon annan flygning i november eller december verkar passa. Det är dock fullt 
möjligt att flygningar av denna art inte fick föras in start- och landningsjournalen. 
Spaningsmålet skulle denna gång ha varit hamnstaden Liepaja i Lettland, där ham-
nen lodbildsfotograferades.'

I detta sammanhang är en presskommuniké som sändes ut av utrikesdeparte-
mentet den '" december $"%& av visst intresse. Enligt fredstraktaten i Dorpat $"'( 

S 31 Spitfire var ett modernt spaningsflygplan när de femtio exemplar av denna flygplanstyp som anska!a-
des anlände 1948"1949. Foto: Leif Fredin.

3. Specialflygningar

En av de första svenska flygförare som i Storbritannien flögs in på S 31 Spitfire var
löjtnant Ingemar Wångström och han blev därefter inflygningsledare hemma på F II
när flygplanen levererades dit. Wångström utsågs av flygstaben till att ta över efter
Lambert-Meuller när det gällde "speciella" spaningsflygningar. Exakt hur rekryte-
ringen gick till är inte känt men med största sannolikhet gick en muntlig förfrågan
om lämpliga kandidater till flottiljchefen på F II, varefter Wångström själv fick frå-
gan om han var villig att ställa upp.1

Han utförde enligt egen uppgift sin första specialflygning den 3 december 1948.
Enligt F 'Es start- och landningsjournal var den flygning han genomförde den da-
gen tidsmässigt för kort för ett uppdrag till andra sidan av Östersjön och inte hel-
ler någon annan flygning i november eller december verkar passa. Det är dock fullt
möjligt att flygningar av denna art inte fick föras in start- och landningsjournalen.
Spaningsmålet skulle denna gång ha varit hamnstaden Liepaja i Lettland, där ham-
nen lodbildsfotograferades.2

I detta sammanhang är en presskommuniké som sändes ut av utrikesdeparte-
mentet den 29 december 1948 av visst intresse. Enligt fredstraktaten i Dorpat 1920

7 1 1 1 1 1 1 " W i t n  _

S 31 Spitfire var ett modernt spaningsflygplan när de femtio exemplar av denna flygplanstyp som anskaffa-
des anlände 1948-1949. Foto: Leif Fredin
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hade dåvarande Sovjetryssland fyra sjömils territorialvatten. Detta motsvarade fyra 
distansminuter, eller #,$ kilometer. Nu hade man upptäckt att Sovjetunionen ensi-
digt gjorde anspråk på tolv sjömils sjögräns, alltså tolv distansminuter, eller %%,% ki-
lometer – utan att över huvud taget ha informerat svenska myndigheter om detta. 
Det innebar att svenska flygningar närmare kusten än %% kilometer utgjorde kränk-
ningar av det som Sovjetunionen betraktade som sitt territorium.&

CE $, generalmajor Birger Schyberg, var direkt involverad i fotoflygningarna mot 
sovjetiska mål och skötte i vissa fall personligen kontakterna med Ingemar Wäng-
ström. Han fungerade även som filmkurir vid några tillfällen. Kaptenerna Hans 
Neij, Ulf Hjelm och Claes-Erik Abramsson deltog i förberedelsearbetet före flyg-
ningarna och all framkallning skedde på försvarsstabens fotoanstalt i Stockholm, där 
kapten Carl August Ehrensvärd ansvarade för fototolkningen. Det förekom ibland 
ett direkt samarbete med T-kontoret, som samtidigt sysslade med agentverksamhet 
och bland annat samarbetade med olika baltiska frigörelseorganisationer. Wäng-
ström gjorde ett antal besök på T-kontoret i Stockholm, vanligen i sällskap av Hans 
Neij eller Ulf Hjelm, och där fick man tillgång till ”kartor, förhörsprotokoll och an-
nat underlag” för planeringen av flygningarna.$

Spaning mot Baltikum
Under maj '($( gjordes två flygningar mot Ösel med S &', sannolikt för att försö-
ka identifiera de raket- eller robotbaser som man fortfarande misstänkte fanns där. 
Den ) maj lodfotograferades fyra stråk och den '* maj togs ytterligare lodbilder. 

Spaningsfoto taget av ett svenskt spaningsflygplan nära Liepaja den 5 juni 1946. Fartygen är 1. lätta kryssa-
ren Admiral Makarov (f.d. tyska Nürnberg), 2. och 3. jagarna Prytkij och Pylkij (f.d. tyska Friedrich Ihn och Er-
ich Steinbrink), 4. Primernyj (f.d. tyska T33), 5. och 6. Podvizjnyj och Poryvistyj (f.d. tyska T12 och T17), 7. till 
9. jagare av Silni-klass. Foto: Krigsarkivet.

Spaningsfoto taget av ett svenskt spaningsflygplan nära Liepaja den 5 juni 1946. Fartygen är 1. lätta kryssa-
ren Admiral Makarov (f.d. tyska Nurnberg), 2. och 3. jagarna Prytkij och Pylkij (f.d. tyska Friedrich Ihn och Er-
ich Steinbrink), 4. Primernyj (f.d. tyska T33), 5. och 6. Podvizjnyj och Poryvistyj (f.d. tyska T12 och T17), 7. till
9. jagare av Silni-klass. Foto: Krigsarkivet.

hade dåvarande Sovjetryssland fyra sjömils territorialvatten. Detta motsvarade fyra
distansminuter, eller 7,4 kilometer. Nu hade man upptäckt att Sovjetunionen ensi-
digt gjorde anspråk på tolv sjömils sjögräns, alltså tolv distansminuter, eller 22,2 ki-
lometer — utan att över huvud taget ha informerat svenska myndigheter om detta.
Det innebar att svenska flygningar närmare kusten än 22 kilometer utgjorde kränk-
ningar av det som Sovjetunionen betraktade som sitt territorium.3

CE 4, generalmajor Birger Schyberg, var direkt involverad i fotoflygningarna mot
sovjetiska mål och skötte i vissa fall personligen kontakterna med Ingemar Wang-
ström. Han fungerade även som filmkurir vid några tillfällen. Kaptenerna Hans
Neij, Ulf Hjelm och Claes-Erik Abramsson deltog i förberedelsearbetet före flyg-
ningarna och all framkallning skedde på försvarsstabens fotoanstalt i Stockholm, där
kapten Carl August Ehrensvärd ansvarade för fototolkningen. Det förekom ibland
ett direkt samarbete med T-kontoret, som samtidigt sysslade med agentverksamhet
och bland annat samarbetade med olika baltiska frigörelseorganisationer. Wang-
ström gjorde ett antal besök på T-kontoret i Stockholm, vanligen i sällskap av Hans
Neij eller Ulf Hjelm, och där fick man tillgång till "kartor, förhörsprotokoll och an-
nat underlag" för planeringen av flygningarna.4

Spaning mot Baltikum
Under maj 1949 gjordes två flygningar mot Ösel med S 31, sannolikt för att försö-
ka identifiera de raket- eller robotbaser som man fortfarande misstänkte fanns där.
Den 5 maj lodfotograferades fyra stråk och den 18 maj togs ytterligare lodbilder.
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Intressant nog ansåg man sig under fototolkningen kunna identifiera ett område 
på Ösels sydspets som liknade de krigstida tyska raketbaserna. Mellan de två Ösel-
flygningarna gjorde Wängström den # maj en flygning till Dagö (Hiiumaa), där två 
stråk lodbildsfotograferades.

Enligt Wängström gjordes samma år ytterligare ett tiotal spaningsflygningar mot 
mål längs den baltiska kusten: Gdynia, Swinemünde, Kaliningrad, Svetlogorsk, 
Klaipeda, Pavilosta, Paldiski och Pärnu, samt två platser i östra Tyskland. Som da-
tum för dessa flygningar angav Wängström (baserat på studium av egen flygdagbok) 
den $%, $" och $& januari, " och "% mars, & april, "! juni, $& augusti, "% september och 
' december. I dessa fall är det oklart om fotograferingen skedde från internationellt 
vatten eller om sovjetiskt territorium överflögs. Enligt F "":s start- och landnings-
journal utförde Wängström endast på fem av de angivna datumen flygningar från 
F ""-fältet. Han kan ha startat från en annan bas, men det är också möjligt att dessa 
mycket känsliga flygningar inte heller nu bokfördes i start- och landningsjournalen.

De kameror som användes vid många av Wängströms flygningar var försedda 
med en särskild förstöringsmekanism, avsedd att förstöra filmen i kameran ”om så 
krävdes av sekretesskäl”. Utrustningen togs fram på begäran av försvarsstabschefen 
Nils Swedlund och konstruerades av Flygförvaltningens vapenbyrå. Tekniskt ansva-

I mitten Birger Schyberg, chef för 4. flygeskadern (E 4), en av de centrala personerna i fotospaningsoperatio-
nerna mot Sovjetunionen i slutet av 1940-talet. Han flankeras av Greger Falk, chef för F 11 och senare chef för 
E 4, och Åke Renberg. Foto: SFF.

I mitten Birger Schyberg, chef för 4. flygeskadern (E 4), en av de centrala personerna i fotospaningsoperatio-
nerna mot Sovjetunionen i slutet av 1940-talet. Han flankeras av Greger Falk, chef för F 11 och senare chef för
E 4, och Åke Renberg. Foto: SFE

Intressant nog ansåg man sig under fototolkningen kunna identifiera ett område
på Ösels sydspets som liknade de krigstida tyska raketbaserna. Mellan de två Ösel-
flygningarna gjorde Wängström den 9 maj en flygning till Dagö (Hiiumaa), där två
stråk lodbildsfotograferades.

Enligt Wängström gjordes samma år ytterligare ett tiotal spaningsflygningar mot
mål längs den baltiska kusten: Gdynia, Swinemiinde, Kaliningrad, Svedogorsk,
Klaipeda, Pavilosta, Paldiski och Pärnu, samt två platser i östra Tyskland. Som da-
tum för dessa flygningar angav Wängström (baserat på studium av egen flygdagbok)
den .o, 21 och 25 januari, r och io mars, 5 april, i6 juni, 25 augusti, io september och
3 december. I dessa fall är det oklart om fotograferingen skedde från internationellt
vatten eller om sovjetiskt territorium överflögs. Enligt F s t a r t -  och landnings-
journal utförde Wängström endast på fem av de angivna datumen flygningar från
F ii-fältet. Han kan ha startat från en annan bas, men det är också möjligt att dessa
mycket känsliga flygningar inte heller nu bokfördes i start- och landningsjournalen.

De kameror som användes vid många av Wängströms flygningar var försedda
med en särskild förstöringsmekanism, avsedd att förstöra filmen i kameran "om så
krävdes av sekretesskäl". Utrustningen togs fram på begäran av försvarsstabschefen
Nils Swedlund och konstruerades av Flygförvaltningens vapenbyrå. Tekniskt ansva-
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S 31 Spitfire nummer 40 användes av Ingemar Wängström vid fotospaningsuppdraget mot nordvästra  
Sovjetunionen den 25 september 1949. Foto: Leif Fredin.
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mot. Karta: Lennart Andersson.

S 31 Spitfire nummer 40 användes av Ingemar Wängströnn vid fotospaningsuppdraget mot nordvästra
Sovjetunionen den 25 september 1949. Foto: Leif Fredin.
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rig var kapten Gunnar Rissler och han övervakade även installationsarbetet på F ## 
i början av #$%$. Utrustningen installerades i samband med Wängströms spanings-
uppdrag i åtta olika flygplan, som alla försetts med en elledning till förarkabinen 
och en plomberad tändknapp monterad på kamerornas manöverpanel. För att ge 
piloten en chans att hoppa från planet före explosionen i kamerautrymmet kunde 
panelens reglage för exponeringsintervall användas för att ge en fördröjning på upp 
till %& sekunder.&

Specialuppdragen fortsätter
Någon gång på sommaren eller förhösten #$%$ blev även löjtnant Erik Goliath in-
vigd i de specialuppdrag som Ingemar Wängström tidigare utfört ensam. Även Go-
liath hade ingått i den första grupp flygförare som skickats till Storbritannien för 
inflygning på Spitfire. I maj #$%$ förflyttades han från F ## till spaningsdivisionen 
på F '# i Luleå.

Goliath fick nu i uppdrag att utföra den dittills mest ambitiösa spaningsflygning-
en – sannolikt även den potentiellt farligaste – mot ett mål långt inne på främmande 
territorium. Från två lägerfångar som rymt och via Finland tagit sig till Sverige hade 
man fått uppgifter om stora byggnadsarbeten vid en liten ort på den sovjetiska sidan 
om gränsen öster om Kuusamo i Finland. Enligt rymlingarna, som blivit förhörda 
av T-kontoret, förekom vägbyggen västerut och där skulle också ha byggts en flygbas 
och en utskjutningsramp för raketer som kunde riktades mot Boden–Luleåområdet.

Uppgifterna ansågs trovärdiga, men det ansågs vara viktigt att få bekräftelse och 
fler detaljer, något som knappast var möjligt med svenska resurser och konventio-
nella underrättelsemetoder. Ett beslut togs därför av försvarsstabschefen Swedlund, 
sedan han fått en försäkran om att flygningen kunde genomföras utan upptäckt, att 
genomföra en spaningsflygning med S "#.!

Goliaths order för uppdraget kom från CE %:s stabschef kapten Karl Erik Nittve 
och var sannolikt muntlig. En S "# ställdes till förfogande och flögs den '# septem-
ber #$%$ till F '# Kallax. I väntan på högtryck med väder lämpligt för fotografering 
gjorde Goliath några övningsflygningar i norra Norrland, men det blev till sist Inge-
mar Wängström som fick utföra även denna flygning. Som förberedelse för det som 
kallades spaningsföretag Kuusamo-Kandalaksja trä(ade han en person som presen-
terades som ”Georg Bross” och fick veta att det vid start för företaget skulle överläm-
nas ett kuvert, som fick brytas först efter eventuellt fallskärmshopp över utländskt 
territorium. I brevet fanns en lista med personer på olika orter som kunde uppsökas 
och som kunde hjälpa till med transport hem till Sverige.

”Georg Bross” var ett täcknamn för Helmuth Ternberg, en av de ledande per-
sonerna inom T-kontoret och även inom dess föregångare C-byrån. De båda ryska 
lägerfångar som lämnat uppgifterna om byggnationerna utanför Kandalaksja var 
inhysta i Ternbergs villa på Centralvägen på Lidingö och det var sannolikt där som 
de hade förhörts.

Den '% september #$%$ flög Wängström i en S "# till F '# och där tog han över 
det kartmaterial som Goliath tidigare fått. Före flygningen målades nationalitets-

rig var kapten Gunnar Rissler och han övervakade även installationsarbetet på F ii
i början av 1949. Utrustningen installerades i samband med Wängströms spanings-
uppdrag i åtta olika flygplan, som alla försetts med en elledning till förarkabinen
och en plomberad tändknapp monterad på kamerornas manöverpanel. För att ge
piloten en chans att hoppa från planet före explosionen i kamerautrymmet kunde
panelens reglage för exponeringsintervall användas för att ge en fördröjning på upp
till 45 sekundens

Specialuppdragen fortsätter
Någon gång på sommaren eller förhösten 1949 blev även löjtnant Erik Goliath in-
vigd i de specialuppdrag som Ingemar Wängström tidigare utfört ensam. Även Go-
liath hade ingått i den första grupp flygförare som skickats till Storbritannien för
inflygning på Spitfire. I maj 1949 förflyttades han från F ii till spaningsdivisionen
på F 21 i Luleå.

Goliath fick nu i uppdrag att utföra den dittills mest ambitiösa spaningsflygning-
en — sannolikt även den potentiellt farligaste — mot ett mål långt inne på främmande
territorium. Från två lägerfångar som rymt och via Finland tagit sig till Sverige hade
man fått uppgifter om stora byggnadsarbeten vid en liten ort på den sovjetiska sidan
om gränsen öster om Kuusamo i Finland. Enligt rymlingarna, som blivit förhörda
av T-kontoret, förekom vägbyggen västerut och där skulle också ha byggts en flygbas
och en utskjutningsramp för raketer som kunde riktades mot Boden—Luleåområdet.

Uppgifterna ansågs trovärdiga, men det ansågs vara viktigt att få bekräftelse och
fler detaljer, något som knappast var möjligt med svenska resurser och konventio-
nella underrättelsemetoder. Ett beslut togs därför av försvarsstabschefen Swedlund,
sedan han fått en försäkran om att flygningen kunde genomföras utan upptäckt, att
genomföra en spaningsflygning med S 31.6

Goliaths order för uppdraget kom från CE 4:s stabschef kapten Karl Erik Nittve
och var sannolikt muntlig. En S 31 ställdes till förfogande och flögs den 21 septem-
ber 1949 till F 21 Kallax. I väntan på högtryck med väder lämpligt för fotografering
gjorde Goliath några övningsflygningar i norra Norrland, men det blev till sist Inge-
mar Wängström som fick utföra även denna flygning. Som förberedelse för det som
kallades spaningsföretag Kuusamo-Kandalaksja träffade han en person som presen-
terades som "Georg Bross" och fick veta att det vid start för företaget skulle överläm-
nas ett kuvert, som fick brytas först efter eventuellt fallskärmshopp över utländskt
territorium. I brevet fanns en lista med personer på olika orter som kunde uppsökas
och som kunde hjälpa till med transport hem till Sverige.

"Georg Bross" var ett täcknamn för Helmuth Ternberg, en av de ledande per-
sonerna inom T-kontoret och även inom dess föregångare C-byrån. De båda ryska
lägerfångar som lämnat uppgifterna om byggnationerna utanför Kandalaksja var
inhysta i Ternbergs villa på Centralvägen på Lidingö och det var sannolikt där som
de hade förhörts.

Den 24 september 1949 flög Wängström i en S 31 till F 21 och där tog han över
det kartmaterial som Goliath tidigare fått. Före flygningen målades nationalitets-
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beteckningarna över med svart färg och Wängström hade instruerats att flyga i civila 
kläder, sannolikt under en neutral overall. Med sig i flygplanet hade han en äkta rysk 
pälsmössa och ett falskt sovjetiskt pass som skulle användas ifall han blev tvungen 
att hoppa eller nödlanda på sovjetiskt territorium.

Spaning mot Kolahalvön
Taktiken för flygningen, som genomfördes den #$ september %&"&, gick ut på att 
göra en mer eller mindre rak anflygning mot målet på högsta höjd. Efter starten steg 
Wängström till mellan %# ''' och %" $'' meter (uppgifterna varierar) och klockan 
tio i tolv passerades den finska kusten mellan Torneå och Kemi på nordostlig kurs. 
Flygplanet upptäcktes genast av den finska luftbevakningen, som ännu bestod av 
observatörer med kikare, men det gick för högt för att kunna identifieras. Tjugo 
minuter senare gjordes en observation vid Kotala, där ett flygplan sågs försvinna in 
över gränsen mellan Finland och Sovjetunionen. Därifrån till området kring Kan-
dalaksja var det ytterligare femton minuters flygtid. Efter att ha identifierat målet 
genomförde Wängström flera fotostråk innan han svängde åter mot finska gränsen.

Enligt intervjuer med Wängström på %&&'-talet sattes tre rotar sovjetiska jakt-
plan in mot hans flygplan. De nådde inte upp till hans flyghöjd, men fortsatte att 
förfölja honom in över Finland. Finska rapporter bekräftar att sovjetiska flygplan 

Sten Brycker, fotoo!cer vid F 11, och Erik Goliath i samband med hämtning av S 31 Spitfire från  
Storbritannien. Foto: Axel Carleson.

Sten Brycker, fotoofficer vid F 11, och Erik Goliath i samband med hämtning av S 31 Spitfire från
Storbritannien. Foto: Axel Carleson.

beteckningarna över med svart färg och Wängström hade instruerats att flyga i civila
kläder, sannolikt under en neutral overall. Med sig i flygplanet hade han en äkta rysk
pälsmössa och ett falskt sovjetiskt pass som skulle användas ifall han blev tvungen
att hoppa eller nödlanda på sovjetiskt territorium.

Spaning mot Kolahalvön
Taktiken för flygningen, som genomfördes den 25 september 1949, gick ut på att
göra en mer eller mindre rak anflygning mot målet på högsta höjd. Efter starten steg
Wängström till mellan 12 000 och 14 500 meter (uppgifterna varierar) och klockan
tio i tolv passerades den finska kusten mellan Torneå och Kemi på nordostlig kurs.
Flygplanet upptäcktes genast av den finska luftbevakningen, som ännu bestod av
observatörer med kikare, men det gick för högt för att kunna identifieras. Tjugo
minuter senare gjordes en observation vid Kotala, där ett flygplan sågs försvinna in
över gränsen mellan Finland och Sovjetunionen. Därifrån till området kring Kan-
dalaksja var det ytterligare femton minuters flygtid. Efter att ha identifierat målet
genomförde Wängström flera fotostråk innan han svängde åter mot finska gränsen.

Enligt intervjuer med Wängström på i99o-talet sattes tre rotar sovjetiska jakt-
plan in mot hans flygplan. De nådde inte upp till hans flyghöjd, men fortsatte att
förfölja honom in över Finland. Finska rapporter bekräftar att sovjetiska flygplan
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på hög höjd noterats från Kotala och Salla. Ett okänt flygplan hade vid samma tid 
iakttagits flyga från öst mot väst längs linjen Ranua–Simo–Kemi och hade försvun-
nit i riktning mot Sverige.

När Wängström vid ett annat tillfälle berättade om flygningen för flygo#ceren 
Ingemar Strandberg påstod han att en av de sovjetiska jaktflygrotarna hade nått 
upp till hans flyghöjd i närheten av Kandalaksja och att han blev beskjuten. För att 
komma undan var han tvungen att göra en halvroll och dyka ner till ett tunt moln-
skikt på $ %%% meters höjd. Därefter blev han förföljd av dels en rote med propel-
lerjaktplan som försvann ur sikte i närheten av Rovaniemi, dels två rotar jetjaktplan 
som hängde på ända till Kemi. Denna version stämmer dock mindre bra med de 
finska observationerna.

Klockan &'.&% landade Wängström på F (& och efter landningen paketerades och 
plomberades filmkassetterna. Följande dag flögs de till F &&, där Schyberg personli-

Ingemar Wängström, längst till höger, flög under åren 1949 och 1950 ett antal hemliga fotospanings-
uppdrag mot Sovjetunionen med flygplan av typ S 31 Spitfire. Foto: SFF.

Efter nödlandning på fientligt område förstör Du om möjligt flygplan och hemlig  
materiel genom att skjuta sönder dem eller genom att tända eld på dem.

Taktiska anvisningar för spaningsförband (TAS)

Ingemar Wängström, längst till höger, flög under åren 1949 och 1950 ett antal hemliga fotospanings-
uppdrag mot Sovjetunionen med flygplan av typ S 31 Spitfire. Foto: SEE

på hög höjd noterats från Kotala och Salla. Ett okänt flygplan hade vid samma tid
iakttagits flyga från öst mot väst längs linjen Ranua—Simo—Kemi och hade försvun-
nit i riktning mot Sverige.

När Wängström vid ett annat tillfälle berättade om flygningen för flygofficeren
Ingemar Strandberg påstod han att en av de sovjetiska jaktflygrotarna hade nått
upp till hans flyghöjd i närheten av Kandalaksja och att han blev beskjuten. För att
komma undan var han tvungen att göra en halvroll och dyka ner till ett tunt moln-
skikt på 7 000 meters höjd. Därefter blev han förföljd av dels en rote med propel-
lerjaktplan som försvann ur sikte i närheten av Rovaniemi, dels två rotar jetjaktplan
som hängde på ända till Kemi. Denna version stämmer dock mindre bra med de
finska observationerna.

Klockan 13.10 landade Wängström på F 21 och efter landningen paketerades och
plomberades filmkassetterna. Följande dag flögs de till F 11, där Schyberg personli-

Efter nödlandning på fientligt område förstör Du om möjligt flygplan och hemlig
materiel genom att skjuta sönder dem eller genom att tända eld på dem.

Taktiska anvisningar för spaningsförband (TAS)
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gen tog med sig filmerna till försvarsstabens fotoanstalt för framkallning.
Under tiden försökte man i Finland utreda kränkningen. Lapplands gränsbevak-

ning hade fått in ett stort antal rapporter om iakttagelser av ett eller flera okända 
flygplan. Efter förfrågningar fick finländarna beskedet att svenska plan inte hade 
kränkt finländskt luftrum och att man på svensk sida inte heller hade iakttagit nå-
got misstänkt … "

Målspaning för kustrobot
För att kustroboten #$%K (senare kallad robot #$!) skulle kunna sättas in mot fient-
liga fartyg längre ut från kusten än tre till fyra mil fordrades målspaning från flyg-
plan eller fartyg. Ett prestandakrav som specificerats vid utvecklingen av denna 
robot var &% procents trä'sannolikhet mot invasionsflottor (ytmål) och #( procent 
mot enstaka fartyg. Robotens verkansområde var tjugo mil. Roboten #$% ”Agaton” 
var en vidareutveckling av robot #$( och konstruktionsarbetet hade påbörjats $&)&. 
Robotarna byggdes först av SAAB, men tillverkningen flyttades sedan till Centrala 
Flygverkstaden i Arboga. Sammanlagt tillverkades $&# robotar av denna typ fram till 
$&%" och utprovningen pågick mellan $&%# och $&%&.

Robot #$! var avsedd för användning som kustrobot, och kunde avfyras från en 
startramp på marken. Optisk eldledning för skjutning på långa avstånd kunde en-
dast göras från ett tvåsitsigt flygplan. På förfrågan meddelade CE ) att specialutbild-
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Ungefärlig flygrutt för den fotospaningsflygning som genomfördes av Ingemar Wängström den 25  
september 1949, samt de mål som skulle ha fotograferats under det senare inställda Murmanskuppdraget. 
Karta: Lennart Andersson.
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september 1949, samt de mål som skulle ha fotograferats under det senare inställda Murmanskuppdraget.
Karta: Lennart Andersson.

gen tog med sig filmerna till försvarsstabens fotoanstalt för framkallning.
Under tiden försökte mani Finland utreda kränkningen. Lapplands gränsbevak-

ning hade fått in ett stort antal rapporter om iakttagelser av ett eller flera okända
flygplan. Efter förfrågningar fick finländarna beskedet att svenska plan inte hade
kränkt finländskt luftrum och att man på svensk sida inte heller hade iakttagit nå-
got misstänkt ... 7

Målspaning far kustrobot
För att kustroboten 315K (senare kallad robot 316) skulle kunna sättas in mot fient-
liga fartyg längre ut från kusten än tre till fyra mil fordrades målspaning från flyg-
plan eller fartyg. Ett prestandakrav som specificerats vid utvecklingen av denna
robot var 95 procents träffsannolikhet mot invasionsflottor (ytmål) och 3o procent
mot enstaka fartyg. Robotens verkansområde var tjugo mil. Roboten 315 "Agaton"
var en vidareutveckling av robot 310 och konstruktionsarbetet hade påbörjats 1949.
Robotarna byggdes först av SAAB, men tillverkningen flyttades sedan till Centrala
Flygverkstaden i Arboga. Sammanlagt tillverkades 193 robotar av denna typ fram till
1957 och utprovningen pågick mellan 1953 och 1959.

Robot 316 var avsedd för användning som kustrobot, och kunde avfyras från en
startramp på marken. Optisk eldledning för skjutning på långa avstånd kunde en-
dast göras från ett tvåsitsigt flygplan. På förfrågan meddelade CE 4 att specialutbild-
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ning skulle krävas om spaningsflygets besättningar skulle klara denna nya uppgift. 
Om kravet på trä#säkerhet minskades till femtio till sextio procent skulle radarut-
rustade S $%A kunna användas för lägesbestämning, men, tillfogade CE &, ”särskild 
hänsyn måste alltid tagas till fiendens motverkan med detta omoderna flygplan.” %

Utgångsbasering från och med maj 1950

11. sdiv F 5 Ljungbyhed

12. sdiv F 9 Säve

13. sdiv F 11 Skavsta

14. sdiv Fält 10 Enstaberga

15. sdiv F 17 Kallinge (vid alt II N: Fält 31 Unbyn)

16. sdiv Fält 24 Tierp

17. sdiv F 12 Kalmar

18. sdiv F 15 Söderhamn

19. sdiv Fält 31 Unbyn

20. sdiv Fält 18 Nordmaling

101. sgrp F 9 Säve

102. sgrp F 9 Säve

103. sgrp F 17 Kallinge

104. sgrp Fält 10 Enstaberga

105. sgrp F 15 Söderhamn

106. sgrp Fält 18 Hällnäs

107. sgrp Fält 31 Unbyn

108. sgrp F 12 Kalmar

109. sgrp Fält 24 Tierp9

Sdiv – spaningsdivision

Sgrp – spaningsgrupp

Omfattande övningar
På $'()-talet genomfördes regelbundet inom flygvapnet och krigsmakten i övrigt 
omfattande övningar. Spaningsflyget deltog många gånger i andra större övningar, 
men övade även separat i egna övningar. Ett exempel är E &:s eskaderövning i söd-
ra Sverige $'() som pågick i två veckors tid under augusti och september, då inte 
mindre än sex spaningsdivisioner och en spaningsgrupp deltog och flygning sked-
de under sex av övningsdagarna. Eskaderstaben var grupperad i Ängelholm och på 
flottiljen F $). Spaningsförbanden var baserade enligt följande, vilket delvis ansluter 

ving skulle krävas om spaningsflygets besättningar skulle klara denna nya uppgift.
Om kravet på träffsäkerhet minskades till femtio till sextio procent skulle radarut-
rustade S MA kunna användas för lägesbestämning, men, tillfogade CE 4, "särskild
hänsyn måste alltid tagas till fiendens motverkan med detta omoderna flygplan."

11. sdiv F 5 Ljungbyhed

12. sdiv F 9 Säve

13. sdiv F 11 Skavsta

14. sdiv Fält 10 Enstaberga

15. sdiv F 17 Kallinge (vid alt II N: Fält 31 Unbyn)

16. sdiv Fält 24 Tierp

17. sdiv F 12 Kalmar

18. sdiv F 15 Söderhamn

19. sdiv Fält31 Unbyn

20. sdiv Fält 18 Nordmaling

101. sgrp F 9 Säve

102. sgrp F 9 Säve

103. sgrp F 17 Kallinge

104. sgrp Fält 10 Enstaberga

105. sgrp F 15 Söderhamn

106. sgrp Fält 18 Hällnäs

107. sgrp Fält31 Unbyn

108. sgrp F 12 Kalmar

109. sgrp Fält 24 Tierp9

Utgångsbasering från och med maj 1950

Sdiv — spaningsdivision

Sgrp — spaningsgrupp

Omfattande övningar
På 1950-talet genomfördes regelbundet inom flygvapnet och krigsmakten i övrigt
omfattande övningar. Spaningsflyget deltog många gånger i andra större övningar,
men övade även separat i egna övningar. Ett exempel är E 4:s eskaderövning i söd-
ra Sverige 1950 som pågick i två veckors tid under augusti och september, då inte
mindre än sex spaningsdivisioner och en spaningsgrupp deltog och flygning sked-
de under sex av övningsdagarna. Eskaderstaben var grupperad i Ängelholm och på
flottiljen F io. Spaningsförbanden var baserade enligt följande, vilket delvis ansluter
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till då gällande utgångsbasering i krig: ##. spaningsdivisionen Ljungbyhed, #$. spa-
ningsdivisionen Säve, #%. spaningsdivisionen och #&#. spaningsgruppen Sövdeborg, 
#'. spaningsdivisionen Kallinge, #(. spaningsdivisionen Kalmar och #). spaningsdi-
visionen Halmstad.#&

I september #)'# deltog fem spaningsdivisioner och två spaningsgrupper dels i 
jakteskadern E *:s övningar, dels i en stor flygvapenövning. Syftet var att utröna 
lämplig taktik vid spaning mot jaktflygförsvarat område, samt spaning i samband 
med jaktsvep mot flygbaser. I utvärderingen av övningen står att divisionscheferna 
på ett bra sätt hade klarat uppgiften att välja lämplig flygplanstyp (S *# eller S #"A) 
för varje uppdrag. Tanken med blandade divisioner var ju att alla typer av uppdrag 
skulle kunna utföras och att uppdragets art skulle avgöra valet av flygplan. Besätt-
ningen hade fått god tid på sig för förberedelser (en till en och en halv timme), men 
där finns även kritik: ”I tre fall har flygvägen lagts över och parallellt med fiendens 
kust. Fel!”.##

Tidig incidentberedskap
När Koreakriget bröt ut och spänningen mellan öst och väst ökade i juni #)'& be-
gärde ÖB en plan från marinchefen och flygvapenchefen över hur marinen och 
flygvapnet i samverkan med FRA skulle kunna utföra en ”grovkamning”, det vill 
säga en övervakning av hela läget i Östersjön. Två veckor senare hade denna upp-
gift ännu inte lösts, men indikationer på sammandragning av handelstonnage för en 
överskeppningsoperation eller några andra ovanliga förhållanden saknades.#$

Det tvåmotoriga spaningsplanet S 18A fanns på F 11 och F 21 och skulle i krig användas främst för uppdrag 
nattetid och i nedsatt sikt. Foto: SFF.

Det tvåmotoriga spaningsplanet S 18A fanns på F 11 och F 21 och skulle i krig användas främst för uppdrag
nattetid och i nedsatt sikt. Foto: SFF

till då gällande utgångsbasering i krig: 11. spaningsdivisionen Ljungbyhed, 12.. spa-
ningsdivisionen Säve, 14. spaningsdivisionen och ror. spaningsgruppen Sövdeborg,
15. spaningsdivisionen Kallinge, 17. spaningsdivisionen Kalmar och 19. spaningsdi-
visionen Halmstad.rn

I september 1951 deltog fem spaningsdivisioner och två spaningsgrupper dels i
jakteskadern E 3:s övningar, dels i en stor flygvapenövning. Syftet var att utröna
lämplig taktik vid spaning mot jaktflygförsvarat område, samt spaning i samband
med jaktsvep mot flygbaser. I utvärderingen av övningen står att divisionscheferna
på ett bra sätt hade klarat uppgiften att välja lämplig flygplanstyp (S 31 eller S i8A)
för varje uppdrag. Tanken med blandade divisioner var ju att alla typer av uppdrag
skulle kunna utföras och att uppdragets art skulle avgöra valet av flygplan. Besätt-
ningen hade fått god tid på sig för förberedelser (en till en och en halv timme), men
där finns även kritik: "I tre fall har flygvägen lagts över och parallellt med fiendens
kust. Fel!".11

Tidig incidentberedskap
När Koreakriget bröt ut och spänningen mellan öst och väst ökade i juni 195° be-
gärde ÖB en plan från marinchefen och flygvapenchefen över hur marinen och
flygvapnet i samverkan med FRA skulle kunna utföra en "grovkamning", det vill
säga en övervakning av hela läget i Östersjön. Två veckor senare hade denna upp-
gift ännu inte lösts, men indikationer på sammandragning av handelstonnage för en
överskeppningsoperation eller några andra ovanliga förhållanden saknades.n
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Senare under året siktades emellertid främmande örlogsfartyg utanför svenska 
kuster oftare än tidigare. Försvarsstaben bestämde då att fartygens antal, nationa-
litet, typ och färdvägar skulle fastställas och helst skulle fartygen också flygfotogra-
feras. I november #"$% fick F ## därför order om att en radarutrustad S #&A skulle 
stå i trettio minuters beredskap för sådana uppdrag. Den tiden gällde under dyg-
nets ljusa del och under ordinarie tjänstetid, annars gällde två timmars beredskap. 
Aktuellt spaningsområde utgjordes av kuststräckan mellan Landsort och Kalmar, 
samt farvattnen runt Gotland och Öland och norr om Kalmar. Rapportering skulle 
ske omedelbart efter landning och snarast möjligt skulle eventuella foton sändas till 
försvarsstaben. Filmnegativ och kopior skulle skickas till CE '. Det poängterades 
att svenska flygplan inte fick utföra manövrer i närheten av främmande fartyg som 
kunde uppfattas som hotfulla. Uppgifter om spaningsberedskapen och om spa-
ningsresultaten skulle behandlas ”med största möjliga sekretess”.#(

F ## fortsatte alltså att ta bilder av sovjetiska fartyg och hamnar och i normala fall 
höll man sig på behörigt avstånd. Sådana bilder togs exempelvis i juli och augusti 
#"'&, januari #"'" (snedbilder av Liepaja och Ventspils) och oktober #"'", då en 
mängd snedbilder togs av kust och fartyg i anslutning till det som benämndes ”viss 
spaningsverksamhet” i södra Östersjön. Då fotograferades bland annat kuststräckan 
mellan Arkona, Peenemünde och Wollin. Bilderna togs på omkring fem distansmi-
nuters avstånd (" kilometer) från kusten. Uppgiften kan jämföras med de instruk-
tioner som normalt gällde för flygvapnet. Enligt dem fick man inte flyga närmare 
än tre distansminuter ($,$ kilometer) ifrån den sovjetiska territorialgränsen, det vill 
säga sex till sju distansminuter (##–#( kilometer) från kusten.#'

Inställt Murmanskuppdrag
I slutet av #"'" fick Ingemar Wängström order om att förbereda ett nytt special-
uppdrag mot Murmanskområdet, men något datum var ännu inte bestämt. I janu-
ari #"$% fick regeringen via en amerikansk journalist höra talas om flygningen över 
Finland föregående höst och nu agerade man för att få klarhet i vad som egentligen 
hänt. Företrädare för försvarsstaben fick lämna redogörelse för samarbetet med ame-
rikanerna och även Wängström blev kallad till en genomgång på flygstaben och fick 
där redogöra för flygningen och för den motverkan han utsatts för. I mötet deltog 
även försvarsminister Allan Vougt, en företrädare för utrikesdepartementet, CFV 
Nordenskiöld, flygstabschefen Westring, CE ' Schyberg, chefen för försvarsstabens 
sektion II, kommendör Mauritz Östberg, samt kommendör Gustaf )am. Försvars-
staben hade då redan fått regeringens godkännande för fortsatta flygningar under 
förutsättning att försvarsministern orienterades innan uppdrag över andra staters 
territorium genomfördes. Statsminister Erlander verkar, av sin dagbok att döma, 
ha varit emot att svenskt spaningsmaterial utlämnades till USA och nu fanns också 
interna motsättningar angående spaning mot norra Sovjetunionen inom den mili-
tära ledningen. T-kontorets chef )ede Palm och chefen för fotoanstalten Ragnar 
)orén riktade hård kritik mot Östberg på sektion II och Chefen för F ## fick den 

Senare under året siktades emellertid främmande örlogsfartyg utanför svenska
kuster oftare än tidigare. Försvarsstaben bestämde då att fartygens antal, nationa-
litet, typ och färdvägar skulle fastställas och helst skulle fartygen också flygfotogra-
feras. I november 195o fick F II därför order om att en radarutrustad S 18A skulle
stå i trettio minuters beredskap för sådana uppdrag. Den tiden gällde under dyg-
nets ljusa del och under ordinarie tjänstetid, annars gällde två timmars beredskap.
Aktuellt spaningsområde utgjordes av kuststräckan mellan Landsort och Kalmar,
samt farvattnen runt Gotland och Öland och norr om Kalmar. Rapportering skulle
ske omedelbart efter landning och snarast möjligt skulle eventuella foton sändas till
försvarsstaben. Filmnegativ och kopior skulle skickas till CE 4. Det poängterades
att svenska flygplan inte fick utföra manövrer i närheten av främmande fartyg som
kunde uppfattas som hotfulla. Uppgifter om spaningsberedskapen och om spa-
ningsresultaten skulle behandlas "med största möjliga sekretess".13

F II fortsatte alltså att ta bilder av sovjetiska fartyg och hamnar och i normala fall
höll man sig på behörigt avstånd. Sådana bilder togs exempelvis i juli och augusti
1948, januari 1949 (snedbilder av Liepaja och Ventspils) och oktober 1949, då en
mängd snedbilder togs av kust och fartyg i anslutning till det som benämndes "viss
spaningsverksamhet" i södra Östersjön. Då fotograferades bland annat kuststräckan
mellan Arkona, Peenemände och Wollin. Bilderna togs på omkring fem distansmi-
nuters avstånd (9 kilometer) från kusten. Uppgiften kan jämföras med de instruk-
tioner som normalt gällde för flygvapnet. Enligt dem fick man inte flyga närmare
än tre distansminuter (5,5 kilometer) ifrån den sovjetiska territorialgränsen, det vill
säga sex till sju distansminuter (11-13 kilometer) från kusten.I4

Inställt Murmanskuppdrag
I slutet av 1949 fick Ingemar Wångström order om att förbereda ett nytt special-
uppdrag mot Murmanskområdet, men något datum var ännu inte bestämt. I janu-
ari 1950 fick regeringen via en amerikansk journalist höra talas om flygningen över
Finland föregående höst och nu agerade man för att få klarhet i vad som egentligen
hänt. Företrädare för försvarsstaben fick lämna redogörelse för samarbetet med ame-
rikanerna och även Wängström blev kallad till en genomgång på flygstaben och fick
där redogöra för flygningen och för den motverkan han utsatts för. I mötet deltog
även försvarsminister Allan Vougt, en företrädare för utrikesdepartementet, CFV
Nordenskiöld, flygstabschefen Westring, CE 4 Schyberg, chefen för försvarsstabens
sektion II, kommendör Mauritz Östberg, samt kommendör Gustaf Tham. Försvars-
staben hade då redan ätt regeringens godkännande för fortsatta flygningar under
förutsättning att försvarsministern orienterades innan uppdrag över andra staters
territorium genomfördes. Statsminister Erlander verkar, av sin dagbok att döma,
ha varit emot att svenskt spaningsmaterial utlämnades till USA och nu fanns också
interna motsättningar angående spaning mot norra Sovjetunionen inom den mili-
tära ledningen. T-kontorets chef Thede Palm och chefen för fotoanstalten Ragnar
Thorén riktade hård kritik mot Östberg på sektion II och Chefen för F II fick den
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# mars $%#" order att tills vidare avbryta planläggningen för Murmanskflygningen. 
Östberg efterträddes i april $%#$ av Erik af Klint som chef för sektion II.$#

Fortsatt spaning mot Baltikum
Efter $%#" upphörde av allt att döma de spaningsflygningar som innebar direkta 
kränkningar av sovjetiskt territorium. Det främsta skälet var sannolikt att det sovje-
tiska luftförsvaret blivit så pass e&ektivt att riskerna inte längre var acceptabla. Det 
är också möjligt att regeringen bromsade vidare flygningar av politiska skäl. Det 
innebar inte att all flygspaning mot främmande makt upphörde utan bara att man 
huvudsakligen fotograferade från internationellt vatten. En ofta använd metod vid 
fotografering av hamnar var att utanför respektive lands territorialvattengräns foto-
grafera med kameror utrustade med objektiv med lång brännvidd. Anflygning gjor-
des på lägsta höjd och efter upptagning gjordes fotograferingen med de lodriktade 
kamerorna under sväng med flygplanets undersida riktad mot målet.$!

Överstelöjtnant Lennart Rittby har i en dagstidningsartikel uppgivit att Sverige 
mer eller mindre regelbundet kränkte sovjetiskt territorium i samband med spa-
ningsflygningar även på $%#"-talet. Han talar om flygningar mot nordtyska kusten 
som genomfördes samtidigt som ett annat flygplan signalspanade över Östersjön. 
Om metoden med fotografering under sväng användes hann de sovjetiska MiG-
jaktplan som sändes upp inte ut över kusten innan de svenska spaningsplanen för-
svunnit på väg hemåt.$'

Spaning mot Murmansk
Sedan Ingemar Wängström i december 1949 fått order om ett spaningsuppdrag mot Murmansk trä!ade han 
Neij och Thorén på försvarsstaben och fick där kartor och uppgifter om vad som skulle fotograferas. Det fanns 
två olika alternativ för uppdraget: Murmansk–Poljarnoje, och ett alternativ som även inbegrep Murmansk–
Rosta med bland annat Tjuvaviken, Vaengaviken och Grasnajaviken. Den 5 mars 1950 avbröts förberedelserna 
för detta uppdrag.

Wängström uppger att han den 22 och den 25 september 1950 utförde ytterligare ett par flygningar mot 
mål i Baltikum och att han i båda fallen tog lodbilder, det vill säga flygplanet korsade kustlinjen, av Ventspils 
respektive Kolka. Utöver dessa uppdrag genomförde Wängström på begäran av FRA en flygning till Runö i Riga-
bukten. Sannolikt var avsikten att försöka identifiera källan till radio- eller radarsignaler som FRA uppsnappat.

Den 15 november 1949 tilldelades Wängström Vasamedaljen av åttonde storleken och i den o"ciella mo-
tiveringen för utmärkelsen stod bland annat:

Wängström visade prov på kraftfull självverksamhet när det gällde att utröna flygplanets användbarhet 
för krigsmässiga uppdrag. Han har sålunda bland annat upprepade gånger provflugit S 31 till högsta höjd 
(14 400 meter, det vill säga mer än flygplanets ”katalogvärden”). Han har vidare kontrollerat flygplanets 
övriga prestanda (stigförmåga, maxhastighet på olika höjder, aktionsradie, etc.).

[...]
Under provflygningen har Wängström visat stort personligt mod, mycket gott omdöme och frivilligt på-

tagit sig stora personliga risker. Resultatet av hans verksamhet – som ofta skett på eget initiativ – har va-
rit till stort gagn för flottiljen och flygvapnet. Han har gjort mycket mer än man rimligtvis kan fordra av en 
ung flygo!cer. 16

Spaning mot Murmansk
Sedan Ingemar Wängström i december 1949 fått order om ett spaningsuppdrag mot Murmansk träffade han
Neij och Thoren på försvarsstaben och fick där kartor och uppgifter om vad som skulle fotograferas. Det fanns
två olika alternativ för uppdraget: Murmansk—Poljarnoje, och ett alternativ som även inbegrep Murmansk—
Rosta med bland annatTjuvaviken,Vaengaviken och Grasnajaviken. Den 5 mars 1950 avbröts förberedelserna
för detta uppdrag.

Wängström uppger att han den 22 och den 25 september 1950 utförde ytterligare ett par flygningar mot
mål i Baltikum och att han i båda fallen tog lodbilder, det vill säga flygplanet korsade kustlinjen, av Ventspils
respektive Kolka. Utöver dessa uppdrag genomförde Wängström på begäran av FRA en flygning till Runö i Riga-
bukten. Sannolikt var avsikten attförsöka identifiera källan till radio- eller radarsignaler som FRA uppsnappat.

Den 15 november 1949 tilldeladesWängström Vasamedaljen av åttonde storleken och i den officiella mo-
tiveringen för utmärkelsen stod bland annat:

Wängström visade prov på kraftfull självverksamhet när det gällde att utröna flygplanets användbarhet
för krigsmässiga uppdrag. Han har sålunda bland annat upprepade gånger provflugit S 31 till högsta höjd
(14 400 meter, det vill säga mer än flygplanets "katalogvärden"). Han har vidare kontrollerat flygplanets
övriga prestanda (stigförmåga, maxhastighet på olika höjder, aktionsradie, etc.).

Under provflygningen har Wängström visat stort personligt mod, mycket gott omdöme och frivilligt på-
tagit sig stora personliga risker. Resultatet av hans verksamhet — som ofta skett på eget initiativ — har va-
rit till stort gagn för flottiljen och flygvapnet. Han har gjort mycket mer än man rimligtvis kan fordra av en
ung flygofficer.76

5 mars 1950 order att tills vidare avbryta planläggningen för Murmanskflygningen.
Östberg efterträddes i april 1951 av Erik af Klint som chef för sektion 11.15

Fortsatt spaning mot Baltikum
Efter 195o upphörde av allt att döma de spaningsflygningar som innebar direkta
kränkningar av sovjetiskt territorium. Det främsta skälet var sannolikt att det sovje-
tiska luftförsvaret blivit så pass effektivt att riskerna inte längre var acceptabla. Det
är också möjligt att regeringen bromsade vidare flygningar av politiska skäl. Det
innebar inte att all flygspaning mot främmande makt upphörde utan bara att man
huvudsakligen fotograferade från internationellt vatten. En ofta använd metod vid
fotografering av hamnar var att utanför respektive lands territorialvattengräns foto-
grafera med kameror utrustade med objektiv med lång brännvidd. Anflygning gjor-
des på lägsta höjd och efter upptagning gjordes fotograferingen med de lodriktade
kamerorna under sväng med flygplanets undersida riktad mot målet.7

Överstelöjtnant Lennart Rittby har i en dagstidningsartikel uppgivit att Sverige
mer eller mindre regelbundet kränkte sovjetiskt territorium i samband med spa-
ningsflygningar även på 195o-talet. Han talar om flygningar mot nordtyska kusten
som genomfördes samtidigt som ett annat flygplan signalspanade över Östersjön.
Om metoden med fotografering under sväng användes hann de sovjetiska MiG-
jaktplan som sändes upp inte ut över kusten innan de svenska spaningsplanen för-
svunnit på väg hemåt.ls
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Även andra flygförare som tjänstgjort på F "" kan berätta om uppdrag som inne-
bar fotografering i Baltikum. Lars Cranning flög S #" och enligt honom flög man 
under sådana företag ofta först mot Visby på Gotland på lägsta höjd för att sedan 
svänga österut mot Baltikum och samtidigt genomföra en snabb stigning till "$ %%% 
meters höjd. ”Ganska snart var jag inne över Sovjet och plåtade hamnar och flyg-
fält”, berättar han. Jaktplan av typ MiG-"& kunde ses starta, men de hann aldrig 
ikapp de svenska spaningsplanen."'

Taktiska anvisningar för spaningsförband
Den svenska flygspaningen hade strategisk spaning som huvuduppgift och endast i 
andra hand skulle taktisk spaning i samverkan med den övriga krigsmakten utföras. 
Spaningsförbandens verksamhet i krig styrdes av Taktiska anvisningar för spanings-
förband (TAS) och i dem angavs huvuduppgiften på följande sätt:

Vid ett krigs inledningsskede skall vårt spaningsflyg söka skapa en allmän bild av fien-
dens avsikter som underlag för vår krigsmakts användning i stort. Denna uppgift måste 
även under ett krigs hela förlopp vara huvuduppgiften för vårt spaningsflyg. I den mån 
det räcker till för taktisk spaning i närmare samverkan med krigsmaktens alla delar skall 
detta dessutom kunna utföras.

Eftersom spaningsresurserna var begränsade skulle de ledas enhetligt av CE (, 
men om någon del av landet genom krigets utveckling blev isolerad kunde lydnads-
förhållandena komma att ändras. Tanken med att inom varje division ha flera olika 
flygplanstyper var, som ovan nämnts, att alla enheter skulle kunna lösa samtliga ty-
per av spaningsuppdrag. Man räknade med tre olika typer av spaning:

– fotospaning från hög höjd med lodfoto eller snedfoto. Helst skulle detta utföras 
som ”molnspaning”, vilket innebar att flygplanet skulle hålla sig dolt i moln både 
före och efter fotospaningen. Vid låg molnhöjd eller om siluettfoto behövdes för 
identifiering av fartyg skulle snedfotografering i stället ske från låg eller lägsta höjd. 
Under mörker krävdes fotoblixtbomber som fälldes från " %%%–( %%% meters höjd, 
men navigeringen fram till målet krävde då i regel månljus.

– ögonspaning, främst vid otillräcklig belysning, mot rörliga och utspridda mål, 
samt i brådskande lägen.

– radarspaning vid övervakning av havsområden. Med en flyghöjd på "%%–&%% 
meter var räckvidden mot jagare fem till åtta mil, mot mindre fartyg tre till fem mil.

Flyghöjd
När det gällde anvisningar om flyghöjd avsågs med ”lägsta höjd” lägre än 100 meter, ”låg höjd” betydde 
100 till 2 000 meter, ”hög höjd”, över 7 000 meter, och ”högsta höjd” var lika med flygplanets tjänstetopp-
höjd. Höjdområdet mellan 100 och 2 000 meter skulle undvikas av spaningsflygplan på grund av risken för 
nedskjutning.20

Även andra flygförare som tjänstgjort på F II kan berätta om uppdrag som inne-
bar fotografering i Baltikum. Lars Cranning flög S 31 och enligt honom flög man
under sådana företag ofta först mot Visby på Gotland på lägsta höjd för att sedan
svänga österut mot Baltikum och samtidigt genomföra en snabb stigning till 12 000
meters höjd. "Ganska snart var jag inne över Sovjet och plåtade hamnar och flyg-
fält", berättar han. Jaktplan av typ MiG-i5 kunde ses starta, men de hann aldrig
ikapp de svenska spaningsplanen.19

Taktiska anvisningar för spaningsförband
Den svenska flygspaningen hade strategisk spaning som huvuduppgift och endast i
andra hand skulle taktisk spaning i samverkan med den övriga krigsmakten utföras.
Spaningsförbandens verksamhet i krig styrdes av Taktiska anvisningar för spanings-
förband (TAS) och i dem angavs huvuduppgiften på följande sätt:

Vid ett krigs inledningsskede skall vårt spaningsflyg söka skapa en allmän bild av fien-
dens avsikter som underlag för vår krigsmakts användning i stort. Denna uppgift måste
även under ett krigs hela förlopp vara huvuduppgiften för vårt spaningsflyg. I den mån
det räcker till för taktisk spaning i närmare samverkan med krigsmaktens alla delar skall
detta dessutom kunna utföras.

Eftersom spaningsresurserna var begränsade skulle de ledas enhetligt av CE 4,
men om någon del av landet genom krigets utveckling blev isolerad kunde lydnads-
förhållandena komma att ändras. Tanken med att inom varje division ha flera olika
flygplanstyper var, som ovan nämnts, att alla enheter skulle kunna lösa samtliga ty-
per av spaningsuppdrag. Man räknade med tre olika typer av spaning:

— fotospaning från hög höjd med lodfoto eller snedfoto. Helst skulle detta utföras
som "molnspaning", vilket innebar att flygplanet skulle hålla sig dolt i moln både
före och efter fotospaningen. Vid låg molnhöjd eller om siluettfoto behövdes för
identifiering av fartyg skulle snedfotografering i stället ske från låg eller lägsta höjd.
Under mörker krävdes fotoblixtbomber som fälldes från I 000-4 000 meters höjd,
men navigeringen fram till målet krävde då i regel månljus.

— ögonspaning, främst vid otillräcklig belysning, mot rörliga och utspridda mål,
samt i brådskande lägen.

— radarspaning vid övervakning av havsområden. Med en flyghöjd på mo-500
meter var räckvidden mot jagare fem till åtta mil, mot mindre fartyg tre till fem mil.

Flyghöjd
När det gällde anvisningar om flyghöjd avsågs med "lägsta höjd" lägre än 100 meter, "låg höjd"betydde
100 till 2 000 meter, "hög höjd", över 7 000 meter, och "högsta höjd" var lika med flygplanets tjänstetopp-
höjd. Höjdområdet mellan 100 och 2 000 meter skulle undvikas av spaningsflygplan på grund av risken för
nedskjutning."
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Insatsmöjligheter
Vid luftöverlägsenhet kunde alla typer av spaningsflygplan användas utan restrik-
tioner. Om fienden hade luftöverlägsenhet skulle S "# och S $% enligt TAS användas 
”återhållsamt” och på hög höjd eller ur moln. S %&A kunde bara sättas in för radar-
spaning och då i nedsatt sikt. Grundregeln var att spaningsflyget skulle undvika 

De två spaningsdivisioner som skulle sättas upp av F 21 i krig var utrustade med bland annat spanings-
versionen av J 26 Mustang. Foto: Evert Andersson via SFF.

Spakoden
Övningar med spaningskod (spakod) hade från omkring 1948 bedrivits inom flygvapnet och vid samverkan 
med övriga försvarsgrenar. De kodgrupper som användes var slumpmässigt framtagna. Koden lämnades ut 
tillsammans med nyckelblad till besättningarna omedelbart före start och skulle återlämnas efter landning. 
För att försvåra fientlig forcering skulle nyckelbladen i krig endast gälla en dag.

Spakodens operativa värde hade minskat med tiden, eftersom den var mycket svår att använda i ensitsiga, 
snabba flygplan, och den var även i övrigt ohanterlig och långsam och fördröjde ofta meddelandena. Kodtex-
ten var fast och bestämd i förväg, vilket försvårade rapportering av tidigare okända fenomen. Eftersom koden 
använts flitigt i fred under övningar räknade man med att sovjetisk signalspaning hade klarat ut kodens sys-
tem, varför nyckelbladens användbarhet i krig inskränkte sig till endast några få timmar. Risken för dekrypte-
ring ökade framför allt om många meddelanden sändes med samma nyckel och eftersom koden var tvåställig 
var den dessutom lätt att skilja ut från andra krypton.

Vid övningar gick de hemliga nyckelbladen dessutom ibland förlorade, vilket då och då blev föremål för 
polisutredning. Flygstaben hade emellertid räknat med att så skulle ske och att kodens användbarhet skulle 
gå förlorad. Vid mitten av 1950-talet avska!ades därför denna typ av kod.22

De två spaningsdivisioner som skulle sättas upp av F 211 krig var utrustade med bland annat spanings-
versionen av 126 Mustang. Foto: Evert Andersson via SFE

Insatsmöjligheter
Vid luftöverlägsenhet kunde alla typer av spaningsflygplan användas utan restrik-
tioner. Om fienden hade luftöverlägsenhet skulle S 26 och S 31 enligt TAS användas
"återhållsamt" och på hög höjd eller ur moln. S MA kunde bara sättas in för radar-
spaning och då i nedsatt sikt. Grundregeln var att spaningsflyget skulle undvika

Spakoden
Övningar med spaningskod (spakod) hade från omkring 1948 bedrivits inom flygvapnet och vid samverkan
med övriga försvarsgrenar. De kodgrupper som användes var slumpmässigt framtagna. Koden lämnades ut
tillsammans med nyckelblad till besättningarna omedelbart före start och skulle återlämnas efter landning.
För att försvåra fientlig forcering skulle nyckelbladen i krig endast gälla en dag.

Spakodens operativa värde hade minskat med tiden, eftersom den var mycket svår att använda i ensitsiga,
snabba flygplan, och den var även i övrigt ohanterlig och långsam och fördröjde ofta meddelandena. Kodtex-
ten var fast och bestämd iförväg,vilketförsvårade rapportering av tidigare okända fenomen. Eftersom koden
använts flitigt i fred under övningar räknade man med att sovjetisk signalspaning hade klarat ut kodens sys-
tem, varför nyckelbladens användbarhet i krig inskränkte sig till endast några få timmar. Risken för dekrypte-
ring ökade framför allt om många meddelanden sändes med samma nyckel och eftersom koden vartvåställig
var den dessutom lätt att skilja ut från andra krypton.

Vid övningar gick de hemliga nyckelbladen dessutom ibland förlorade, vilket då och då blev föremål för
polisutredning. Flygstaben hade emellertid räknat med att så skulle ske och att kodens användbarhet skulle
gå förlorad. Vid mitten av 1950-talet avskaffades därför denna typ av kod."
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strid: ”Besättningen får under inga förhållanden låta förleda sig till att söka strid 
för att nedkämpa fienden.” För att underlätta uppsikt över den döda sektorn under 
S #$A skulle kursändringar göras vid risk för fientlig motverkan av jaktflyg. I S "# 
måste höjden snabbt minskas till under ## %%% meter vid anfall på hög höjd. Efter-
som flygplanet hade tryckkabin fanns risk för explosiv dekompression om det blev 
trä&at, varvid föraren kunde förlora medvetandet på grund av tryckfallet.

Divisionscheferna skulle planera uppdragen och välja typ av spaning. Vid spa-
ning mot jakt- och luftvärnsförsvarade områden skulle normalt endast ett mål ut-
spanas under ett och samma uppdrag. Order till besättningarna skulle ges en och 
en halv till två timmar före start. Order fick inte ges alltför långt i förväg, eftersom 
detta kunde medföra onödig psykisk påfrestning i form av spänning och oro under 
väntetiden. Vidare angavs i TAS i detalj hur ordern skulle utformas och vilka upp-
gifter som skulle ingå.

TAS beskrev hur anflygning, spaning och återflygning kunde utföras. Normalt 
flög man under radiotystnad, men om rapporteringen bedömdes så brådskande att 
man inte kunde vänta till efter landning, samt om föraren bedömde att flygplanet 
inte skulle komma att nå tillbaka till eget territorium fick radiotystnaden brytas. 
Helst skulle meddelanden vara krypterade med så kallad spaningskod (spakod) el-
ler täckbenämningar, men i S '( och S "#, där föraren var ensam, var detta svårt och 
ofta alltför tidskrävande att utföra. Rapporteringen efter uppdragen skulle ske un-
der ”lugna och bekväma förhållanden” och ka&e och te skulle finnas att tillgå. Di-
visionschefen skickade spaningsrapporter och flygfoton till CE ), samt till berörda 
samverkande chefer och en gång om dagen skulle en rapportsammanfattning sändas 
ut, i regel med sambandsflygplan.

TAS innehöll vidare anvisningar för hur spaning mot flygbaser, markstridskraf-
ter, invasionsflottor, sjöstridskrafter, radarstationer och robotbaser skulle gå till, 
samt havsövervakning. Spaningsflyget skulle också samverka med attackflyget och 
marinen. Reservflygkårens spaningsgrupper hade en mer begränsad uppgift, näm-
ligen att spana vid kusterna mot fientliga fartyg, främst ubåtar, dock högst tre mil 
ut från svensk territorialgräns.'#

Ny krigsfallsorder
I den order som gällde för Krigsfall II SN från och med maj #*+# fanns de fem nya 
spaningsgrupper med, som tillkom i krigsorganisationen den # maj #*+#. I denna 
order fanns också en ny beskrivning av spaningsflygets uppgifter i krig: E ) skulle i 
samverkan med marinstridskrafter spana över Sveriges omgivande vatten öster om 
linjen Kristiansand–Hanstholm, väster om linjen Hangö–Ventspils och söder om 
linjen Skag–Kaskö, samt mot i anslutning till dessa vatten belägna fientliga hamnar, 
marina basområden och flyg- eller robotbaser. Spaningen skulle vid behov kunna 
utsträckas fram till linjen Porkkala–Tallinn, till Rigaviken och mot Danmark. E ) 
skulle vidare, i den mån övriga uppgifter medgav detta, kunna spana för CE #, CE 
' och CE ", Chefen för ". armékåren, militärbefälhavarna för II., III., IV. och VII. 
militärområdena, Chefen för kustflottan och marindistriktschefer.'"

strid: "Besättningen får under inga förhållanden låta förleda sig till att söka strid
för att nedkämpa fienden." För att underlätta uppsikt över den döda sektorn under
S 18A skulle kursändringar göras vid risk för fientlig motverkan av jaktflyg. I S 31
måste höjden snabbt minskas till under 11 000 meter vid anfall på hög höjd. Efter-
som flygplanet hade tryckkabin fanns risk för explosiv dekompression om det blev
träffat, varvid föraren kunde förlora medvetandet på grund av tryckfallet.

Divisionscheferna skulle planera uppdragen och välja typ av spaning. Vid spa-
ning mot jakt- och luftvärnsförsvarade områden skulle normalt endast ett mål ut-
spanas under ett och samma uppdrag. Order till besättningarna skulle ges en och
en halv till två timmar före start. Order fick inte ges alltför långt i förväg, eftersom
detta kunde medföra onödig psykisk påfrestning i form av spänning och oro under
väntetiden. Vidare angavs i TAS i detalj hur ordern skulle utformas och vilka upp-
gifter som skulle ingå.

TAS beskrev hur anflygning, spaning och återflygning kunde utföras. Normalt
flög man under radiotystnad, men om rapporteringen bedömdes så brådskande att
man inte kunde vänta till efter landning, samt om föraren bedömde att flygplanet
inte skulle komma att nå tillbaka till eget territorium fick radiotystnaden brytas.
Helst skulle meddelanden vara krypterade med så kallad spaningskod (spakod) el-
ler täckbenämningar, men i S 26 och S 31, där föraren var ensam, var detta svårt och
ofta alltför tidskrävande att utföra. Rapporteringen efter uppdragen skulle ske un-
der "lugna och bekväma förhållanden" och kaffe och te skulle finnas att tillgå. Di-
visionschefen skickade spaningsrapporter och flygfoton till CE 4, samt till berörda
samverkande chefer och en gang om dagen skulle en rapportsammanfattning sändas
ut, i regel med sambandsflygplan.

TAS innehöll vidare anvisningar för hur spaning mot flygbaser, markstridskraf-
ter, invasionsflottor, sjöstridskrafter, radarstationer och robotbaser skulle gå till,
samt havsövervakning. Spaningsflyget skulle också samverka med attackflyget och
marinen. Reservflygkårens spaningsgrupper hade en mer begränsad uppgift, näm-
ligen att spana vid kusterna mot fientliga fartyg, främst ubåtar, dock högst tre mil
ut från svensk territorialgräns.zI

Ny krigsfallsorder
I den order som gällde för Krigsfall II SN från och med maj 1951 fanns de fem nya
spaningsgrupper med, som tillkom i krigsorganisationen den 1 maj 1951. I denna
order fanns också en ny beskrivning av spaningsflygets uppgifter i krig: E 4 skulle i
samverkan med marinstridskrafter spana över Sveriges omgivande vatten öster om
linjen Kristiansand—Hanstholm, väster om linjen Hangö—Ventspils och söder om
linjen Skag—Kaskö, samt mot i anslutning till dessa vatten belägna fientliga hamnar,
marina basområden och flyg- eller robotbaser. Spaningen skulle vid behov kunna
utsträckas fram till linjen Porkkala—Tallinn, till Rigaviken och mot Danmark. E 4
skulle vidare, i den mån övriga uppgifter medgav detta, kunna spana för CE I, CE
2 och CE 3, Chefen för 3. armdaren, militärbefälhavarna för II., III., IV. och VII.
militärområdena, Chefen för kustflottan och marindistriktschefer.23
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Divisionernas spaningsområden 1951 (endast E 4)

Sdiv Område Anm (bas)

11. B F 5 Ljungbyhed

12. A F 9 Säve

13. F F 11 Nyköping

14. -- Samverkan med Kustflottan. Reserv för särskilda uppgifter.

15. C + D F 17 Ronneby. 15. sdiv beredd underställas CE 5

16. G fält 24 Tierp

17. E F 12 Kalmar

18. H F 15 Söderhamn och Sundsvall24
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Omgivande hav var indelade i spaningsområden. Den indelning som visas på denna karta var aktuell  
under slutet av 1940-talet och kom senare att ändras.

Divisionernas spaningsområden 1951 (endast E 4)
Sdiv Område Anm (bas)
11. B F5 Ljungbyhed
12. A F 9 Säve
13. F F11 Nyköping
14. -- Samverkan med Kustflottan. Reserv för särskilda uppgifter.
15. C+ D F 17 Ronneby. 15. sdiv beredd underställas CE 5
16. G fält 24 Tierp
17. E F 12 Kalmar
18. H F 15 Söderhamn och Sundsvall24

SOVJETUNIONEN

Omgivande hav var indelade i spaningsområden. Den indelning som visas på denna karta var aktuell
under slutet av 1940-talet och kom senare att ändras.
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Beskrivning av spaningsflyget
I en orientering från oktober #$"% avsedd för chefer ur armén och marinen gjordes 
en beskrivning av spaningsflygets organisation och funktion. Spaningsdivisionerna 
var utrustade med fyra S &# eller S %' och tre S #(A, samt tre sambandsflygplan, och 
varje spaningsgrupp disponerade fyra Sk #'. Spaningsdivisionernas flygande perso-
nal utgjordes till största delen av stampersonal, men CE ) anförde i dokumentets in-
ledning följande angående personalens duglighet, vilket CF ## kommenterade med 
påskriften “Inledningen är olämplig”:

Kvaliteten på förarna på de ensitsiga flygplanen är dock ej genomgående så hög som 
önskvärt vore, enär huvudparten av dessa utgöres av underbefäl (fältflygare). De ha helt 
naturligt ej samma förmåga som o*cerare och undero*cerare att draga de riktiga slut-
satserna av vad de ser, vilket kan ha sin stora betydelse om de utföra taktisk spaning mot 
mål till lands eller sjöss. Den genomsnittliga kvaliteten på den flygande personalen vid 
spaningsgrupperna är låg. Denna utgöres huvudsakligen av värnpliktiga flygförare, som 
för närvarande till stor del icke genomgått utbildning för tjänsten vid spaningsgrupperna. 
De äro icke repövningsskyldiga i fred och kunna endast utbildas efter frivilligt åtagande. I 
krig torde för närvarande (#$"%) cirka '+ , av denna personal behöva kompletterande ut-
bildning innan den är användbar.

Framställning om flygspaning gick normalt via CFV till CE ), men om så kräv-
des kunde chefer ur armén respektive marinen vända sig direkt till spaningsdivisio-
nerna. Behovet av spaning förväntades i krig bli större än resurserna tillät och CE ) 
skulle vara restriktiv vid fördelning av resurserna. De chefer som beställde flygspa-
ning skulle ange angelägenhetsgrad, till exempel om spaningen måste ske snarast 
och ”utan hänsyn till egna förluster”.

Flygplanens användbarhet
S #(A kunde endast sättas in nattetid och i dåligt väder. I undantagsfall och under 
mycket gynnsamma omständigheter kunde S #(A användas dagtid, exempelvis för 
fotografering av en hamn från stort avstånd, men endast vid ringa risk för fientlig 
motverkan. Anledningen var naturligtvis att flygplanstypens prestanda inte längre 
kunde mäta sig med de sovjetiska jaktplan som börjat komma i tjänst i slutet av 
#$)+-talet. S &# och S %' kunde endast användas under dager. Vid klart väder ef-
tersträvades fotografering från hög höjd och över fientligt territorium använde spa-
ningsflygplan alltid stridsfart, det vill säga den högsta fart som var möjlig under en 
längre tid. Man räknade med ett till två fotospaningsuppdrag per besättning och 
dygn, det vill säga att tio till elva uppdrag per division och dygn kunde genom-
föras. CE ) avslutade sin orientering om det svenska spaningsflyget med följande 
varningsord:

Slutligen må framhållas att man vid övningar gärna vill jämföra erhållna flygfo-
tografier med sådana som återfinns i tidskrifter och som visas vid demonstratio-

Beskrivning av spaningsflyget
I en orientering från oktober 1952 avsedd för chefer ur armen och marinen gjordes
en beskrivning av spaningsflygets organisation och funktion. Spaningsdivisionerna
var utrustade med fyra S 31 eller S 26 och tre S 18A, samt tre sambandsflygplan, och
varje spaningsgrupp disponerade fyra Sk 16. Spaningsdivisionernas flygande perso-
nal utgjordes till största delen av stampersonal, men CE 4 anförde i dokumentets in-
ledning följande angående personalens duglighet, vilket CF II kommenterade med
påskriften "Inledningen är olämplig":

Kvaliteten på förarna på de ensitsiga flygplanen är dock ej genomgående så hög som
önskvärt vore, enär huvudparten av dessa utgöres av underbefäl (fatflygare). De ha helt
naturligt ej samma förmåga som officerare och underofficerare att draga de riktiga slut-
satserna av vad de ser, vilket kan ha sin stora betydelse om de utföra taktisk spaning mot
mål till lands eller sjöss. Den genomsnittliga kvaliteten på den flygande personalen vid
spaningsgrupperna är låg. Denna utgöres huvudsakligen av värnpliktiga flygförare, som
för närvarande till stor del icke genomgått utbildning för tjänsten vid spaningsgrupperna.
De äro icke repövningsskyldiga i fred och kunna endast utbildas efter frivilligt åtagande. I
krig torde för närvarande (1952) cirka 6o % av denna personal behöva kompletterande ut-
bildning innan den är användbar.

Framställning om flygspaning gick normalt via CFV till CE 4, men om så kräv-
des kunde chefer ur armen respektive marinen vända sig direkt till spaningsdivisio-
nerna. Behovet av spaning förväntades i krig bli större än resurserna tillät och CE 4
skulle vara restriktiv vid fördelning av resurserna. De chefer som beställde flygspa-
ning skulle ange angelägenhetsgrad, till exempel om spaningen måste ske snarast
och "utan hänsyn till egna förluster".

Flygplanens användbarhet
S 18A kunde endast sättas in nattetid och i dåligt väder. I undantagsfall och under
mycket gynnsamma omständigheter kunde S 18A användas dagtid, exempelvis för
fotografering av en hamn från stort avstånd, men endast vid ringa risk för fientlig
motverkan. Anledningen var naturligtvis att flygplanstypens prestanda inte längre
kunde mäta sig med de sovjetiska jaktplan som börjat komma i tjänst i slutet av
1940-talet. S 31 och S 26 kunde endast användas under dager. Vid klart väder ef-
tersträvades fotografering från hög höjd och över fientligt territorium använde spa-
ningsflygplan alltid stridsfart, det vill säga den högsta fart som var möjlig under en
längre tid. Man räknade med ett till två fotospaningsuppdrag per besättning och
dygn, det vill säga att tio till elva uppdrag per division och dygn kunde genom-
föras. CE 4 avslutade sin orientering om det svenska spaningsflyget med följande
varningsord:

Slutligen må framhållas att man vid övningar gärna vill jämföra erhållna flygfo-
tografier med sådana som återfinns i tidskrifter och som visas vid demonstratio-
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ner, och därav dra den slutsatsen att våra fotografier är dåliga. Man måste därvid 
ihågkomma, att fotografier i böcker etc. i regel utgöra ‘elitfotografier’, som i re-
gel icke kunna påräknas. Det är bättre att komma hem med ett godtagbart foto-
grafi än att ej komma hem alls.#$

Nya flygningar längs baltiska kusten
I augusti %&$% överlämnade den sovjetiske ambassadören i Stockholm Rodinov en 
not med klagomål över svenska flygningar med S %'-plan nära den sovjetiska kus-
ten i Baltikum. Den ena flygningen hade gjorts den %! juli. Enligt svar lämnat av 
flygstaben till utrikesdepartementet hade en T # (Heinkel He %%$) från F # utfört 
vad som anges vara en navigeringsflygning över Östersjön. Man flög ovan moln och 
när man ansåg sig vara vid den punkt femtio kilometer utanför baltiska kusten där 
man skulle vända hemåt gick man ned genom molnen. Man hade då upptäckt att 
man befann sig mycket närmare än beräknat, nämligen fyra kilometer nordväst om 
Libau. Flygplanet vände omedelbart till västlig kurs. Felnavigeringen förklarades av 
flygstaben med att flygplanstypen var föråldrad och dess instrumentering mindre 
pålitlig. Hastighetsmätare och kompass hade visat fel och dessutom skulle man ha 
fått en felaktig vinduppgift.

Den #" juli befann sig en S %'A i två timmar i området Gotland–Ösel–Ventspils 
på spaningsuppdrag för FRA. Vid en tidpunkt befann det sig omkring tio kilometer 
västnordväst om Ventspils. Man hade då ”kommit något närmare baltiska kusten 
än vad som avsetts”. Chefen för flygstaben, G A Westring, föreslog att utrikesdepar-
tementet som jämförelse skulle hänvisa till de sovjetiska ”felnavigeringarna” under 
andra världskriget, då bomber släpptes över Pajala och Stockholm. Han fortsatte: 
”Observeras bör, att i här föreliggande fall någon våldshandling icke skett och att 
överträdelsen varit ringa.”#"

Westring meddelade den %( september %&$% att det minimiavstånd till den 
sovjetiska kusten som tillämpades vid flygningar över Östersjön var sex till sju 
distansminuter (minst %%,% kilometer), alltså två till tre distansminuter utanför ter-
ritorialvattengränsen som gick fyra distansminuter utanför kusten. I februari %&$( 
hade emellertid de svenska fiskefartygen Larex och Marion uppbringats på interna-
tionellt vatten i södra Östersjön och då framkom att Sovjetunionen hävdade tolv 
distansminuters gräns. Detta var direkt stridande mot bestämmelserna i Dorpatfre-
den från %&#(, enligt vilka det sovjetryska territorialvattnet skulle ha en utsträckning 
av fyra distansminuter.#!

Samma dag som Westling lämnade beskedet till utrikesdepartementet togs ett 
förslag till bestämmelser för flygning utanför svenskt territorialvatten fram av CE ). 
I Bottenviken och Östersjön skulle flygning närmare utländsk kust än femtio ki-
lometer inte få planläggas annat än på särskild order av CFV eller eskaderchef. I 
Ålands hav och Kvarken fick man flyga intill territorialgränsen. Flygning i närheten 
av främmande fartyg inom tjugo kilometer från svenskt land fick inte göras på lägre 
höjd än %$( meter eller på närmare än %$( meters avstånd. Intill femtio kilometer 

ner, och därav dra den slutsatsen att våra fotografier är dåliga. Man måste därvid
ihågkomma, att fotografier i böcker etc. i regel utgöra ̀ elitfotografier', som i re-
gel icke kunna påräknas. Det är bättre att komma hem med ett godtagbart foto-
grafi än att ej komma hem alls..5

Nya flygningar längs baltiska kusten
I augusti 1951 överlämnade den sovjetiske ambassadören i Stockholm Rodinov en
not med klagomål över svenska flygningar med S i8-plan nära den sovjetiska kus-
ten i Baltikum. Den ena flygningen hade gjorts den 7  juli. Enligt svar lämnat av
flygstaben till utrikesdepartementet hade en T 2 (Heinkel He 115) från F 2 utfört
vad som anges vara en navigeringsflygning över Östersjön. Man flög ovan moln och
när man ansåg sig vara vid den punkt femtio kilometer utanför baltiska kusten där
man skulle vända hemåt gick man ned genom molnen. Man hade då upptäckt att
man befann sig mycket närmare än beräknat, nämligen fyra kilometer nordväst om
Libau. Flygplanet vände omedelbart till västlig kurs. Felnavigeringen förklarades av
flygstaben med att flygplanstypen var föråldrad och dess instrumentering mindre
pålitlig. Hastighetsmätare och kompass hade visat fel och dessutom skulle man ha
fått en felaktig vinduppgift.

Den 26 juli befann sig en S 18A i två timmar i området Gotland—Ösel—Ventspils
på spaningsuppdrag för FRA. Vid en tidpunkt befann det sig omkring tio kilometer
västnordväst om Ventspils. Man hade då "kommit något närmare baltiska kusten
än vad som avsetts". Chefen för flygstaben, G A Westring, föreslog att utrikesdepar-
tementet som jämförelse skulle hänvisa till de sovjetiska "felnavigeringarna" under
andra världskriget, då bomber släpptes över Pajala och Stockholm. Han fortsatte:
"Observeras bör, att i här föreliggande fall någon våldshandling icke skett och att
överträdelsen varit ringa."26

Westring meddelade den To september 1951 att det minimiavstånd till den
sovjetiska kusten som tillämpades vid flygningar över Östersjön var sex till sju
distansminuter (minst II,' kilometer), alltså två till tre distansminuter utanför ter-
ritorialvattengränsen som gick fyra distansminuter utanför kusten. I februari 195o
hade emellertid de svenska fiskefartygen Larex och Marion uppbringats på interna-
tionellt vatten i södra Östersjön och då framkom att Sovjetunionen hävdade tolv
distansminuters gräns. Detta var direkt stridande mot bestämmelserna i Dorpatfre-
den från 192o, enligt vilka det sovjetryska territorialvattnet skulle ha en utsträckning
av fyra distansminuter.27

Samma dag som Westling lämnade beskedet till utrikesdepartementet togs ett
förslag till bestämmelser för flygning utanför svenskt territorialvatten fram av CE 4.
I Bottenviken och Östersjön skulle flygning närmare utländsk kust än femtio ki-
lometer inte få planläggas annat än på särskild order av CFV eller eskaderchef. I
Ålands hav och Kvarken fick man flyga intill territorialgränsen. Flygning i närheten
av främmande fartyg inom tjugo kilometer från svenskt land fick inte göras på lägre
höjd än 15o meter eller på närmare än 15o meters avstånd. Intill femtio kilometer
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från svenska kusten skulle ett avstånd på " ### meter tillämpas och närmare sovje-
tiskt land än femtio kilometer skulle minst $ ### meters höjd hållas och sidoavstån-
det till fartyg fick inte understiga tio kilometer.%&

Övningar
I januari '($" gjorde CE ) en genomgång av ett antal större övningar som ge-
nomförts under hösten året innan, bland annat E ):s eskaderövning i början av 
september och en krigsmaktsövning senare i samma månad. I dessa övningar del-
tog följande spaningsförband: ''. spaningsdivisionen baserad på Hässlöbasen, '". 
spaningsdivisionen i Nyköping, '). spaningsdivisionen på Kungsängens flygplats 
(Norrköping), '$. och '(. spaningsdivisionen på Bungefältet (Gotland), '&. spa-
ningsdivisionen i Söderhamn, samt en spaningsgrupp i Nyköping.

Normalt var det viktigt att spaningsrapporter sändes i kodad form för att de 
inte skulle kunna tydas ifall de uppsnappades av fienden. Det visade sig emellertid 
under övningarna att kodning med så kallad spaningskod ofta medförde stora för-
dröjningar av rapporteringen och kodningen blev många gånger fel, speciellt nat-
tetid. Exempelvis hade ett meddelande om att främmande ubåtar siktats fördröjts 
med flera timmar på grund av felkryptering. Erfarenheterna ledde till slutsatsen att 
det var bättre att använda klartext, så länge rapporteringen inte gällde egna fartyg.

Det gällde också att få iväg rapporter med en viss frekvens, även om inget av vikt 
hade upptäckts. CE ) inskärpte detta: “Jag har vid mina besök vid förbanden ofta 
framhållit vikten av att flygplan rapportera tillräckligt ofta. Det ligger en oerhörd 
press på mig i högkvarteret, om det inte kommer in några rapporter på '-% timmar 
vid sådana lägen som det var fråga om under krigsmaktsövningen.” Under eskade-
rövningen hade för övrigt direkta telefonförbindelser mellan eskaderledningen och 
förbanden prövats för första gången.

Skydd på marken
För att flygplanen inte skulle kunna förstöras vid fientliga flyganfall mot svenska 
baser ställdes de i värn i flygfältens utkanter. Flygplan som skulle stå i hög bered-
skap måste bogseras ut från de skyddande värnen och de fick sedan ofta stå oskyd-
dade inne på fältet under kortare eller längre tid innan det blev dags för start. Det 
var svårt att ordna e*ektiv bevakning nattetid med flygplanen utspridda och man 
spekulerade över om det kanske i stället skulle vara bättre att på natten dra sam-
man flygplanen på fältet. Längre fram skulle dessa problem angripas genom att man 
byggde uppställningsområden på längre avstånd från flygfälten.

Under eskaderövningen '($% hade insatts "' spaningsföretag mot av jakteskadern 
E " försvarat område och jaktflyg hade då uppnått kontakt med spaningsplanen i 
endast åtta av fallen. Spaningsflygplan som flög på lägsta höjd hade i samtliga fall 
undgått upptäckt. Inom '(. spaningsdivisionen hade man vid ett flertal tillfällen 
använt sig av rotetaktik varvid rotetvåan haft till uppgift att skydda sig själv och ro-
tekamraten genom ständig uppsikt för att i tid kunna varna för fientliga jaktplan. 

från svenska kusten skulle ett avstånd på 3 000 meter tillämpas och närmare sovje-
tiskt land än femtio kilometer skulle minst 5 000 meters höjd hållas och sidoavstån-
det till fartyg fick inte understiga tio kilometer.2$

Övningar
I januari 1953 gjorde CE 4 en genomgång av ett antal större övningar som ge-
nomförts under hösten året innan, bland annat E 4:s eskaderövning i början av
september och en krigsmaktsövning senare i samma månad. I dessa övningar del-
tog följande spaningsförband: ii. spaningsdivisionen baserad på Hässlöbasen, 13.
spaningsdivisionen i Nyköping, 14. spaningsdivisionen på Kungsängens flygplats
(Norrköping), 15. och 19. spaningsdivisionen på Bungefältet (Gotland), 18. spa-
ningsdivisionen i Söderhamn, samt en spaningsgrupp i Nyköping.

Normalt var det viktigt att spaningsrapporter sändes i kodad form för att de
inte skulle kunna tydas ifall de uppsnappades av fienden. Det visade sig emellertid
under övningarna att kodning med så kallad spaningskod ofta medförde stora för-
dröjningar av rapporteringen och kodningen blev många gånger fel, speciellt nat-
tetid. Exempelvis hade ett meddelande om att främmande ubåtar siktats fördröjts
med flera timmar på grund av felkryptering. Erfarenheterna ledde till slutsatsen att
det var bättre att använda klartext, så länge rapporteringen inte gällde egna fartyg.

Det gällde också att få iväg rapporter med en viss frekvens, även om inget av vikt
hade upptäckts. CE 4 inskärpte detta: "Jag har vid mina besök vid förbanden ofta
framhållit vikten av att flygplan rapportera tillräckligt ofta. Det ligger en oerhörd
press på mig i högkvarteret, om det inte kommer in några rapporter på 1-2 timmar
vid sådana lägen som det var fråga om under krigsmaktsövningen." Under eskade-
rövningen hade för övrigt direkta telefonförbindelser mellan eskaderledningen och
förbanden prövats för första gången.

Skydd på marken
För att flygplanen inte skulle kunna förstöras vid fientliga flyganfall mot svenska
baser ställdes de i värn i flygfältens utkanter. Flygplan som skulle stå i hög bered-
skap måste bogseras ut från de skyddande värnen och de fick sedan ofta stå oskyd-
dade inne på fältet under kortare eller längre tid innan det blev dags för start. Det
var svårt att ordna effektiv bevakning nattetid med flygplanen utspridda och man
spekulerade över om det kanske i stället skulle vara bättre att på natten dra sam-
man flygplanen på fältet. Längre fram skulle dessa problem angripas genom att man
byggde uppställningsområden på längre avstånd från flygfälten.

Under eskaderövningen 1952. hade insatts 31 spaningsföretag mot av jakteskadern
E 3 försvarat område och jaktflyg hade då uppnått kontakt med spaningsplanen i
endast åtta av fallen. Spaningsflygplan som flög på lägsta höjd hade i samtliga fall
undgått upptäckt. Inom 19. spaningsdivisionen hade man vid ett flertal tillfällen
använt sig av rotetaktik varvid rotetvåan haft till uppgift att skydda sig själv och ro-
tekamraten genom ständig uppsikt för att i tid kunna varna för fientliga jaktplan.
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Man menade att spaningsresultatet skulle bli bättre om risken för att bli överraskad 
av fientligt jaktflyg kunde minskas och dessutom kunde två flygplan i stället för en-
dast ett fotografera målet. Att uppträda i rote skulle passa bra särskilt för S #$, som 
bara hade en kamera. Eftersom antalet spaningsenheter skulle minska till hälften om 
man började flyga i rote fick man ändå räkna med att uppträda enskilt även i fort-
sättningen. En spaningsflygare kunde inte heller vänta sig att få eskort av jaktflyg, 
eftersom flygvapnets resurser normalt inte räckte till detta.#%

Utgångsbasering från och med juni 1953

11. sdiv F 5 Ljungbyhed

12. sdiv Torslanda*

13. sdiv F 11 Nyköping

14. sdiv Kungsängen

15. sdiv F 17 Ronneby**

16. sdiv Fält 24 Tierp

17. sdiv F 12 Kalmar

18. sdiv F 15 Söderhamn

19. sdiv F 21 Kallax

20. sdiv Fält 18 Hällnäs

101. sgrp Torslanda*

102. sgrp Torslanda*

103. sgrp F 17 Ronneby

104. sgrp F 11 Nyköping

105. sgrp F 15 Söderhamn

106. sgrp Fält 18 Hällnäs

107. sgrp F 21 Kallax

108. sgrp F 12 Kalmar

109. sgrp Fält 24 Tierp

110. sgrp F 5 Ljungbyhed

111. sgrp F 11 Nyköping

112. sgrp Fält 24 Tierp

113. sgrp Sundsvall

114. sgrp Fält 18 Hällnäs

* F 9 Säve till 18 januari 1954.

** Vid alternativ II N gällde i stället fält 31 Unbyn.30

Man menade att spaningsresultatet skulle bli bättre om risken för att bli överraskad
av fientligt jaktflyg kunde minskas och dessutom kunde två flygplan i stället för en-
dast ett fotografera målet. Att uppträda i rote skulle passa bra särskilt för S 26, som
bara hade en kamera. Eftersom antalet spaningsenheter skulle minska till hälften om
man började flyga i rote fick man ändå räkna med att uppträda enskilt även i fort-
sättningen. En spaningsflygare kunde inte heller vänta sig att få eskort av jaktflyg,
eftersom flygvapnets resurser normalt inte räckte till detta.'9

11. sdiv F 5 Ljungbyhed
12. sdiv Torslanda*
13. sdiv F 11 Nyköping
14. sdiv Kungsängen
15. sdiv F 17 Ronneby**
16. sdiv Fält 24Tierp
17. sdiv F 12 Kalmar
18. sdiv F 15 Söderhamn
19. sdiv F 21 Kallax
20. sdiv Fält 18 Hällnäs

101. sgrp Torslanda*
102. sgrp Torslanda*
103. sgrp F 17 Ronneby
104. sgrp F 11 Nyköping
105. sgrp F 15 Söderhamn
106. sgrp Fält 18 Hällnäs
107. sgrp F 21 Kallax
108. sgrp F 12 Kalmar
109. sgrp Fält 24 Tierp
110. sgrp F 5 Ljungbyhed
111. sgrp F 11 Nyköping
112. sgrp Fält 24Tierp
113. sgrp Sundsvall
114. sgrp Fält 18 Hällnäs

Utgångsbasering från och med juni 1953

* F 9 Säve till 18 januari 1954.
** Vid alternativ II N gällde i stället fält 31 Unbyn."
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De första jetflygplanen
I väntan på leverans från SAAB av modernare flygplan i form av S #"C, spanings-
versionen av jetjaktplanet J #" Tunnan, fick två av spaningsdivisionerna överta ett 
antal J #$B Vampire. Störst användning av dessa flygplan, som i krig endast kunde 
användas för ögonspaning då de saknade fasta spaningskameror, väntade man sig 
kunna ha längst i norr mot armémål i norra Finland, och längst i söder mot alla slags 
mål i Danmark och på norra Östersjökusten.

Fredsdivisionen %/F %%, som i krig satte upp %%. spaningsdivisionen, fick våren %"&' 
åtta stycken J #$B och divisionens friställda S '% fördelades därefter på de övriga 
fredsdivisionerna. Ett syfte med tillförseln av J #$B var att underlätta spaningsflygets 
övergång till jetflygplan och från maj %"&( bedrevs därför vid %/F %% huvudsakligen 
inflygning på J #$B och elever från övriga divisioner tjänstgjorde vid denna division 
i sexveckorsperioder för inflygning på jetflygplan. Efter %& juni tillfördes divisionen 
även S %$A med besättningar för taktiska övningar parallellt med skolflygning på 
J #$B. För skolflygning disponerade F %% och F #% ytterligare några J #$B som lån, 
utöver de som tillhörde de båda förbanden.

Från och med oktober %"&' mobiliserade %%. spaningsdivisionen, som var utgångs-
baserad på F & Ljungbyhed, med åtta J #$B. Fyra andra spaningsdivisioner kunde då 
förstärkas med vardera en S '% och en S %$A som friställdes. Divisionerna hade tidi-

Kryssaren Sverdlov
Den 7 juni 1953 flygfotograferades den sovjetiska lätta kryssaren Sverdlov i Kattegatt. Tidigt på morgonen fick 
man meddelande om att sovjetiska fartyg, bland annat Sverdlov, väntades passera Gedser och man kunde 
då räkna ut när fartygen borde nå fyrskeppet Kattegatt SW. En S 18A flögs över till F 9 Säve och ytterligare en 
S 18A beordrades starta med uppgift att lokalisera och fotografera kryssaren i norra delen av Stora Bält. Det 
sistnämnda flygplanet fick dock avbryta uppdraget på grund av motorstörningar och det flygplan som då 
fanns på F 9 fick överta uppgiften.

Vädret var disigt med tjugo kilometers sikt. S 18-planet flögs av sergeant O. Sundell och var utrustat med 
två kameror av typ SKa 10, varav en i nosen och en lodmonterad. Sundell startade från F 9 klockan 15.00. En 
kvart senare havererade flygplanets radar. Efter ytterligare en kvart siktades i alla fall Sverdlov och fartyget 
fotograferades. Samtidigt flög ett danskt Catalinaplan flera gånger över det sovjetiska fartyget på femhundra 
meters höjd. Catalinaplanet verkade försöka avvisa det svenska flygplanet, som hela tiden hållit sig drygt tio 
distansminuter utanför danska kusten. S 18A vände då mot nordost.

Flera nya ”framstötar” gjordes senare, varvid Sverdlov åter fotograferades. Två gånger lodfotograferades 
fartyget från 4 000 meters höjd, varefter S 18A landade klockan 18.45. Uppdraget fick ett snöpligt slut då man 
vid återkomst till F 11 upptäckte att lodkameran inte fungerat eftersom en nymonterad spärr slagit till. Dess-
utom hade på grund av en felmontering den andra kameran bara kunnat ta en enda, i några fall två bilder per 
anflygning på grund av en säkring som löste ut efter den första exponeringen!32

I samband med ett sovjetiskt örlogsbesök i Stockholm den 16–21 juli 1954 fotograferades de gästande far-
tygen av F 11 vid passage av Almagrundet–Kanholms!ärden. Även i detta fall togs lodfoton med S 18A, i skala 
1:5 000 och 1:10 000, samt snedfoton med noskameran från tio kilometers avstånd. Vidare fotograferades far-
tygen stillaliggande på Stockholms ström, bland annat för teknisk underrättelseutvärdering. För detta ända-
mål genomfördes lodfoto med S 18A. Denna gång gick det bättre och uppdraget slutfördes till belåtenhet.33

De första jetflygplanen
I väntan på leverans från SAAB av modernare flygplan i form av S 29C, spanings-
versionen av jetjaktplanet J 29 Tunnan, fick två av spaningsdivisionerna överta ett
antal J 28B Vampire. Störst användning av dessa flygplan, som i krig endast kunde
användas för ögonspaning då de saknade fasta spaningskameror, väntade man sig
kunna ha längst i norr mot armemål i norra Finland, och längst i söder mot alla slags
mål i Danmark och på norra Östersjökusten.

Fredsdivisionen i/F ii, som i krig satte upp ii. spaningsdivisionen, fick våren 1953
åtta stycken J 28B och divisionens friställda S 31 fördelades därefter på de övriga
fredsdivisionerna. Ett syfte med tillförseln av J 28B var att underlätta spaningsflygets
övergång till jetflygplan och från maj 1954 bedrevs därför vid i/F 11 huvudsakligen
inflygning på J 28B och elever från övriga divisioner tjänstgjorde vid denna division
i sexveckorsperioder för inflygning på jetflygplan. Efter 15 juni tillfördes divisionen
även S 18A med besättningar för taktiska övningar parallellt med skolflygning på
J 28B. För skolflygning disponerade F 11 och F 21 ytterligare några J 28B som lån,
utöver de som tillhörde de båda förbanden.

Från och med oktober 1953 mobiliserade ii. spaningsdivisionen, som var utgångs-
baserad på F 5 Ljungbyhed, med åtta J 28B. Fyra andra spaningsdivisioner kunde då
förstärkas med vardera en S 31 och en S i8A som friställdes. Divisionerna hade tidi-

Kryssaren Sverdlov
Den 7 juni 1953 flygfotograferades den sovjetiska lätta kryssaren Sverdlov i Kattegatt. Tidigt på morgonen fick
man meddelande om att sovjetiska fartyg, bland annat Sverdlov, väntades passera Gedser och man kunde
då räkna ut när fartygen borde nå fyrskeppetKattegattSW. En S 18A flögs över till F 9 Säve och ytterligare en
S 18A beordrades starta med uppgift att lokalisera och fotografera kryssaren i norra delen av Stora Bält. Det
sistnämnda flygplanet fick dock avbryta uppdraget på grund av motorstörningar och det flygplan som då
fanns på F 9 fick överta uppgiften.

Vädret var disigt med tjugo kilometers sikt. S 18-planet flögs av sergeant 0. Sundell och var utrustat med
två kameror av typ SKa 10, varav en i nosen och en lodmonterad. Sundell startade från F 9 klockan 15.00. En
kvart senare havererade flygplanets radar. Efter ytterligare en kvart siktades i alla fall Sverdlov och fartyget
fotograferades. Samtidigt flög ett danskt Catalinaplan flera gånger över det sovjetiska fartyget på femhundra
meters höjd. Catalinaplanet verkade försöka avvisa det svenska flygplanet, som hela tiden hållit sig drygt tio
distansminuter utanför danska kusten. S 18A vände då mot nordost.

Flera nya "fra mstöta r" gjordes senare, varvid Sverdlov åter fotograferades. Två gånger lodfotograferades
fartyget från 4 000 meters höjd, varefter S 18A landade klockan 18.45. Uppdraget fick ett snöpligt slut då man
vid återkomst till F 11 upptäckte att lodkameran inte fungerat eftersom en nymonterad spärr slagit till. Dess-
utom hade på grund av en felmontering den andra kameran bara kunnatta en enda, i några fall två bilder per
anflygning på grund av en säkring som löste ut efter den första exponeringen!32

I samband med ett sovjetiskt örlogsbesök i Stockholm den 16-21 juli 1954 fotograferades de gästande far-
tygen av F 11 vid passage av Almagrundet—Kanholmsfjärden. Även i detta fall togs lodfoton med S 18A, i skala
1:5 000 och 1:10 000, samt snedfoton med noskameran från tio kilometers avstånd. Vidare fotograferades far-
tygen stillaliggande på Stockholms ström, bland annat för teknisk underrättelseutvärdering. För detta ända-
mål genomfördes lodfoto med 5 18A. Denna gång gick det bättre och uppdraget slutfördes till belåtenhet.33
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gare endast sju flygplan, men skulle egentligen enligt gällande försvarsbeslut ha åtta. 
#$. spaningsdivisionen på F %# Kallax ersatte samtidigt två av sina sex S %& med fyra 
stycken J %!B och samtliga S #!A flyttades samtidigt från #$. till %". spaningsdivi-
sionen. Totalt fanns därefter i organisationen '" S #!A, %! S '#, ( S %& och #% J %!B, 
sammanlagt (( flygplan. Divisionerna disponerade nu sju till åtta flygplan vardera, 
varav två i reserv. Dessutom fanns tre sambandsflygplan per division.'#

Organisation
Med anledning av en pågående basorganisationsutredning redovisade CE ) i fe-
bruari #$*) sin syn på hur spaningsflyget borde baseras. Enligt försvarsbeslutet #$)! 
skulle varje spaningsdivision ha sex enmotoriga och två flermotoriga flygplan. Lin-
jebehovet för tio divisioner blev då sextio respektive tjugo flygplan, plus tjugo pro-
cents översynsreserv och femtio procents ersättningsreserv, det senare beräknat på 
den operativa delen av linjestyrkan. Sammanlagt behövdes $% enmotoriga och %$ 
flermotoriga flygplan. I materielplanen minskades emellertid antalet S %$C från $% 
till (*, vilket skulle räcka till fem per division, och i stället utökades antalet tvåmo-
toriga till tre stycken per division.

Samtidigt hade man börjat diskutera om antalet divisioner skulle kunna mins-
kas till sex divisioner som då skulle vara större och utrustade med åtta enmotoriga 
flygplan, varav sex operativa, och fem enmotoriga, varav tre operativa. Linjebehovet 
för en sådan organisation blev )! respektive '" flygplan, och med reserver skulle (& 
enmotoriga och )* flermotoriga flygplan behövas.

När det gällde divisionernas personal så innehöll den provisoriska sammansätt-
ningsplan som tagits fram, divisionschef (flygchef ), ställföreträdande divisionschef, 
stab, underrättelseavdelning, fotoavdelning, fem flygförare och flygsignalister, fem 
stamflygförare, sex värnpliktiga flygförare, tio flygspanare, varav fem armé- och ma-
rino+cerare, samt markstyrka. Markstyrkan skulle kunna klargöra minst en divi-
sion samtidigt vid spaningsbas och en halv division vid T-bas. Den nya, större typen 
av division skulle kunna klara tjugo spaningsföretag per dygn, kontinuerligt hela 
dygnet.')

Operativ bedömning
Vid samma tillfälle gjorde CE ) en operativ bedömning av flygspaningens använd-
ning i krig. I utgångsläget skulle sannolikt ingen spaning behövas mot Danmark, 
utom för västkustimporten beträ,ande farvattnen Kattegatt och Skagerack. Man 
räknade med att delvis kunna förlita sig på rapporter från NATO, men Sverige skul-
le kunna tvingas insätta egen spaning i första hand mot de danska öarna och Jylland 
och i andra hand mot nordtyska Östersjökusten. De underrättelser som krävdes om 
de baltiska områdena var i första hand hamnar och i andra hand robotbaser, styr-
stationer (radio) och radar, i tredje hand flygbaser med mera. Inom Finland och 
området bortom finska gränsen behövdes information om truppkoncentrationer, 
flygbaser med mera.

Spaningsförbanden skulle helst utspridas relativt jämnt över landet och måste 

gare endast sju flygplan, men skulle egentligen enligt gällande försvarsbeslut ha åtta.
19. spaningsdivisionen på F 21 Kallax ersatte samtidigt två av sina sex S 26 med fyra
stycken J 28B och samtliga S 18A flyttades samtidigt från 19. till 2o. spaningsdivi-
sionen. Totalt fanns därefter i organisationen 3o S 18A, 28 S 31, 7 S 26 och 12 J 28B,
sammanlagt 77 flygplan. Divisionerna disponerade nu sju till åtta flygplan vardera,
varav två i reserv. Dessutom fanns tre sambandsflygplan per division.31

Organisation
Med anledning av en pågående basorganisationsutredning redovisade CE 4 i fe-
bruari 1954 sin syn på hur spaningsflyget borde baseras. Enligt försvarsbeslutet 1948
skulle varje spaningsdivision ha sex enmotoriga och två flermotoriga flygplan. Lin-
jebehovet för tio divisioner blev då sextio respektive tjugo flygplan, plus tjugo pro-
cents översynsreserv och femtio procents ersättningsreserv, det senare beräknat på
den operativa delen av linjestyrkan. Sammanlagt behövdes 92 enmotoriga och 29
flermotoriga flygplan. I materielplanen minskades emellertid antalet S 29C från 92
till 75, vilket skulle räcka till fem per division, och i stället utökades antalet tvåmo-
toriga till tre stycken per division.

Samtidigt hade man börjat diskutera om antalet divisioner skulle kunna mins-
kas till sex divisioner som då skulle vara större och utrustade med åtta enmotoriga
flygplan, varav sex operativa, och fem enmotoriga, varav tre operativa. Linjebehovet
för en sådan organisation blev 48 respektive 3o flygplan, och med reserver skulle 76
enmotoriga och 45 flermotoriga flygplan behövas.

När det gällde divisionernas personal så innehöll den provisoriska sammansätt-
ningsplan som tagits fram, divisionschef (flygchef), ställföreträdande divisionschef,
stab, underrättelseavdelning, fotoavdelning, fem flygförare och flygsignalister, fem
stamflygförare, sex värnpliktiga flygförare, tio flygspanare, varav fem arme- och ma-
rinofficerare, samt markstyrka. Markstyrkan skulle kunna klargöra minst en divi-
sion samtidigt vid spaningsbas och en halv division vid T-bas. Den nya, större typen
av division skulle kunna klara tjugo spaningsföretag per dygn, kontinuerligt hela
dygnet.34

Operativ bedömning
Vid samma tillfälle gjorde CE 4 en operativ bedömning av flygspaningens använd-
ning i krig. I utgångsläget skulle sannolikt ingen spaning behövas mot Danmark,
utom för västkustimporten beträffande farvattnen Kattegatt och Skagerack. Man
räknade med att delvis kunna förlita sig på rapporter från NATO, men Sverige skul-
le kunna tvingas insätta egen spaning i första hand mot de danska öarna och Jylland
och i andra hand mot nordtyska Östersjökusten. De underrättelser som krävdes om
de baltiska områdena var i första hand hamnar och i andra hand robotbaser, styr-
stationer (radio) och radar, i tredje hand flygbaser med mera. Inom Finland och
området bortom finska gränsen behövdes information om truppkoncentrationer,
flygbaser med mera.

Spaningsförbanden skulle helst utspridas relativt jämnt över landet och måste
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Prototypen till S 29C Tunnan provflögs i juni 1953 och åren 1954!1956 levererades 75 exemplar till F 11 och 
F 21. Detta flygplan tillhörde F 11. Foto: SFF.

S 31 Spitfire från F 11 uppställda på linje. Denna typ fanns kvar till 1955, då de sista skrotades och ersattes 
med den jetmotordrivna S 29C Tunnan. Foto: SFF.

S 31 Spitfire från F 11 uppställda på linje. Denna typ fanns kvar till 1955, då de sista skrotades och ersattes
med den jetmotordrivna S 29C Tunnan. Foto: SEE

Prototypen till S 29CTunnan provfiögs i juni 1953 och åren 1954-1956 levererades 75 exemplar till F 11 och
F 21. Detta flygplan tillhörde F 11. Foto: SFF
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klara krigföring samtidigt både i norr och söder. Den existerande organisationen 
med tio divisioner ansågs nu vara oekonomisk och medförde att de tio divisionsled-
ningarna blev för personalkrävande, samtidigt som fotosidan (framkallning, kopie-
ring, fototolkning med mera) blev så liten att den inte på ett tillfredsställande sätt 
kunde bearbeta inkommet fotospaningsresultat. Divisionsstaberna var inte heller 
dimensionerade för verksamhet dygnet runt. En övergång till ny organisation med 
sex divisioner skulle kunna lösa dessa problem.#$

S !"C Tunnan
Prototypen till spaningsversionen av SAAB J "% Tunnan provflögs i juni &%$# och 
mellan maj &%$' och maj &%$( levererades )$ stycken serieflygplan S "%C. Omskol-
ningen av flygförare på F && började med ". divisionen i juni och $. divisionen i au-
gusti. Därefter följde spaningsdivisionen på F "& och våren &%$$ &. och #. divisionen 
på F &&.#( En av de första övningar som S "%C deltog i var en tillämpningsövning 
vid &%. spaningsdivisionen (F "&) i samband med CE ':s inspektion av förbandet i 
januari &%$$. Minst fem S "%C och två S &!A skulle delta och ändamålet med denna 
övning var att studera verksamheten vid divisionen under ett dygn, samt att fältmäs-
sig stationstjänst skulle bedrivas.#)

I april och maj &%$$ ordnades på F && och F "& teoretiska studier och flygtjänstöv-
ningar då den operativa planläggningen vid divisionerna och taktiken med S "%C 
skulle studeras och övas. Spaningsdivisionerna fick då under mobiliseringsskedet till 
uppgift havsövervakning för att fastställa om anfall förbereddes eller igångsattes över 
havet mot Sverige. Flygning fick inte utföras närmare sovjetiskt territorium än tolv 
distansminuter. En av divisionerna, '. spaningsdivisionen, var på försök utrustad 
som den nya, stora spaningsdivision ”m/$$” som CE ' föreslagit.

Spaning i krig
I anvisningarna för nämnda studier fanns en lista med flygbaser i Finland och Bal-
tikum samt en tabell över stigprestanda för MiG-&$, MiG-&) och S "%C. För en 
anfallande rote MiG-&) beräknades det ta ",$ minuter från radarupptäckt till start 
och därefter behövdes '," minuters stigtid innan den kunde nå ett S "%-plan på ex-
empelvis % *** meters höjd. Enligt förutsättningarna för studien hade sovjetiska 
stridskrafter under förmiddagen den &! april utan krigsförklaring företagit krigs-
handlingar mot Sverige och krigstillstånd hade inträtt från och med klockan tolv.

Av de uppgifter '. spaningsdivisionen fick att lösa i studien framgår också san-
nolikt vilken typ av konkreta uppdrag det svenska spaningsflyget hade haft att ut-
föra i krig:
– utspana och kontrollera hamnarna Tallinn, Paldiski, Haapsalu, Pärnu,  

Kuressaare och Ventspils
– utspana tonnagesammandragningar i Rigabukten
– utspana flygfälten Aste, Dundaga och Matkule
– lokalisera och utspana en radarstation på Ösel
– övervaka tilldelat havsområde

klara krigföring samtidigt både i norr och söder. Den existerande organisationen
med tio divisioner ansågs nu vara oekonomisk och medförde att de tio divisionsled-
ningarna blev för personalkrävande, samtidigt som fotosidan (framkallning, kopie-
ring, fototolkning med mera) blev så liten att den inte på ett tillfredsställande sätt
kunde bearbeta inkommet fotospaningsresultat. Divisionsstaberna var inte heller
dimensionerade för verksamhet dygnet runt. En övergång till ny organisation med
sex divisioner skulle kunna lösa dessa problem.35

S 29C Tunnan
Prototypen till spaningsversionen av SAAB J 29 Tunnan provflögs i juni 1953 och
mellan maj 1954 och maj 1956 levererades 75 stycken serieflygplan S 29C. Omskol-
ningen av flygförare på F ii började med 2. divisionen i juni och 5. divisionen i au-
gusti. Därefter följde spaningsdivisionen på F 21 och våren 19551. och 3. divisionen
på F 11.36 En av de första övningar som S 29C deltog i var en tillämpningsövning
vid 19. spaningsdivisionen (F 21) i samband med CE 4:s inspektion av förbandet i
januari 1955. Minst fem S 29C och två S 18A skulle delta och ändamålet med denna
övning var att studera verksamheten vid divisionen under ett dygn, samt att fältmäs-
sig stationstjänst skulle bedrivas.37

I april och maj 1955 ordnades på F ii och F 21 teoretiska studier och flygtjänstöv-
ningar då den operativa planläggningen vid divisionerna och taktiken med S 29C
skulle studeras och övas. Spaningsdivisionerna fick då under mobiliseringsskedet till
uppgift havsövervakning för att fastställa om anfall förbereddes eller igångsattes över
havet mot Sverige. Flygning fick inte utföras närmare sovjetiskt territorium än tolv
distansminuter. En av divisionerna, 4. spaningsdivisionen, var på försök utrustad
som den nya, stora spaningsdivision "m/55" som CE 4 föreslagit.

Spaning i krig
I anvisningarna för nämnda studier fanns en lista med flygbaser i Finland och Bal-
tikum samt en tabell över stigprestanda för MiG-i5, MiG-i7 och S 29C. För en
anfallande rote MiG-i7 beräknades det ta 2,5 minuter från radarupptäckt till start
och därefter behövdes 4,2 minuters stigtid innan den kunde nå ett S 29-plan på ex-
empelvis 9 000 meters höjd. Enligt förutsättningarna för studien hade sovjetiska
stridskrafter under förmiddagen den 18 april utan krigsförklaring företagit krigs-
handlingar mot Sverige och krigstillstånd hade inträtt från och med klockan tolv.

Av de uppgifter 4. spaningsdivisionen fick att lösa i studien framgår också san-
nolikt vilken typ av konkreta uppdrag det svenska spaningsflyget hade haft att ut-
föra i krig:
— utspana och kontrollera hamnarna Tallinn, Paldiski, Haapsalu, Pärnu,

Kuressaare och Ventspils
— utspana tonnagesammandragningar i Rigabukten
— utspana flygfälten Aste, Dundaga och Matkule
— lokalisera och utspana en radarstation på Ösel
— övervaka tilldelat havsområde
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– hålla en S #! i beredskap för skyddsspaning under natten
– hålla en S $% i en timmes beredskap från gryningen och framåt
– fotografera Paldiski och Ventspils."!

Vid mitten av #%&'-talet hade man alltså börjat ifrågasätta om den organisation 
som införts bara sex år tidigare verkligen var ändamålsenlig och om den inte mås-
te ersättas med en ny. Flygplansbeståndet hade delvis moderniserats i och med att 
S $%C Tunnan ersatt S "# Spitfire och ett par divisioner var tillfälligt utrustade med 
J $!B Vampire. S #!A hade emellertid sett sina bästa dagar och trots att typen be-
tecknades som ”begränsat användbar” skulle det dröja ännu några år innan S "$C 
Lansen kom i tjänst.

#. Andersson och Hellström, sid %#–%$.
$. Andersson och Hellström, sid %$–%".
". UD presskommuniké $%.#$.(!. Fst(H), Utrikesavd, E IV, vol. #.
(. Andersson och Hellström, sid %&–%).
&. Andersson och Hellström, sid %"–%( och %)–%%.
*. Andersson och Hellström, sid %%–#''; Wikström, sid %#–%$. I Wikströms bok finns en avbildning av den skiss 

över anläggningen som ritades av den ene flyktingen.
). Andersson och Hellström, sid #''–#'*.
!. Användning av rb "#& K. CE ( till CFV, ).$.&'. E ((H), B, #%&'–#%&$. Uppgifter om roboten: Arboga  

Robotmuseum, RB "#&/"#* (www.robotmuseum.se/Mappar/Robothistorik/ARM_Rb_"#&.htm).
%. Krigsfall II SN, CFV $).(.&'. FS(H), Centralexp, B &, vol. ".
#'. E ( eskaderövning #%&'. E ((H), F Eskaderövningar #%&', #%&".
##. E ( deltagande i E " eskövn och FV-övn. CE ( till CF $, etc., $.).&# och Sammanställning av iakttagelser (…) 

FV-övningen #%&#, #. perioden. CE ( till CFS, etc., $&.#.&$. E ((H), B, #%&'–#%&$.
#$. Wikström, sid %!–%%.
#". Spaning mot främmande örlogsfartyg. Flottiljorder AH #, CF ##, (.##.&'. F ##(H), Stabsavd, B II, vol. #.
#(. Skrivelse CF ## till CFV, $*.!.(!. FS(H), Centralexp, E I, vol. &(; Bildtolkningrapport, #(.$.(% och Bild-

tolkningrapport ang. södra Östersjöområdet (Okt #%(%), #$.#$.(%. FS(H), Utrikesavd, E IV, vol. #; samt PM. 
Strängt förtroligt. UD, #'.%.&#. UD:s arkiv, #%$' års dossiersystem, HP $'#*.

#&. Andersson och Hellström, sid #'*–#'); Wikström, sid ##" och #$$–#$".
#*. Andersson och Hellström, sid #'*–##'.
#). Andersson och Hellström, sid #'!–#'%.
#!. ”På spaning över Sovjet”. Svenska Dagbladet, $' mars $''(.
#%. ”Lars Cranning S "#-flygförare”, svensk Flyghistorisk Tidskrift nr &/$'#$, sid $(.
$'. Taktiska anvisningar för spaningsförband (TAS). Fastställd av CFV "#.".&#
$#. Taktiska anvisningar för spaningsförband (TAS). Fastställd av CFV "#.".&#
$$. PM ang. flygstabens syn på Prov Spakods operativa betydelse. CFS, Signalavd till Kriminalpolisen i Stockholm, 

#!.(.&&; Rapport den #% april #%&&. Stockholms Polis, Kriminalavd, #%.(.&&. F ##(H), Stabsavd, F I, vol. #.
$". Krigsfall II SN. CFV "'.&.&#. FS(H), Centralexp, B V, vol. ".
$(. E ( förbands spaningsområden. CE ( till Chefen för marinen, ).!.&#. E ((KH), B, vol. #.
$&. Orientering ang. spaningsflyget. CE ( till CF ##, !.#'.&$. E ((H), B, #%&'–#%&$.
$*. (Ingen rubrik). CFS till UD, "'.!.&#. DC-"-utredningen ($'')), Arkivdokument.
$). PM. Strängt förtroligt. UD, #'.%.&#. UD:s arkiv, #%$' års dossiersystem, HP $'#*; Den strategiska utvecklingen 

i Östersjön efter #%(&, i Svensk tidskrift, "# december #%&( (www.svensktidskrift.se/?p="'))").
$!. Förslag till bestämmelser för flygning utanför svenskt territorialvatten. CE ( till CFS, #'.%.&#. E ((H), B, 

#%&'–#%&$.
$%. Basering och organisation av förband ur E ( under eskövn och KMÖ. CE ( till CF $, etc., !.).&$. E ((H), 

B, #%&'–#%&$; CE ( genomgång av större övningar hösten #%&$. CE ( till CF ##, CF $#, $!.#.&". E ((H), B, 
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-  hålla en S 18 i beredskap för skyddsspaning under natten
-  hålla en S 29 i en timmes beredskap från gryningen och framåt
-  fotografera Paldiski och Ventspils?'

Vid mitten av 1950-talet hade man alltså börjat ifrågasätta om den organisation
som införts bara sex år tidigare verkligen var ändamålsenlig och om den inte mås-
te ersättas med en ny. Flygplansbeståndet hade delvis moderniserats i och med att
S 29C Tunnan ersatt S 31 Spitfire och ett par divisioner var tillfälligt utrustade med
J 2.8B Vampire. S 18A hade emellertid sett sina bästa dagar och trots att typen be-
tecknades som "begränsat användbar" skulle det dröja ännu några år innan S 32C
Lansen kom i tjänst.
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#. Omorganisation

I mars $%"" överlämnade CE # till CFV en utredning som behandlade spaningsfly-
gets framtida organisation. Här sammanfattades vad som var spaningsflygets upp-
gifter och vidare beskrevs vilka problemen var med gällande organisation samt hur 
den skulle kunna förändras.

Den primära uppgiften för svensk flygspaning i utgångsläget av en konflikt var 
att ska&a underlag för krigsledningens bedömning av det operativa läget i stort och 
främst skulle spaningen vara inriktad mot en eventuell invasion. Spaningsmålen 
var hamnar, flygbaser och robotbaser, samt om möjligt även radarstationer. När det 
gällde robotbaser var de uppgifter man hade om deras antal och lägen fortfarande 
osäkra, men ”med stor sannolikhet” antog man att det fanns sådana mål i Baltikum, 
Polen och Östtyskland. Spaningsflyget skulle också utföra anfallsfotografering för 
attackförband, samverka med arméstridskrafter i norr och samverka med marin-
stridskrafter, främst i Skagerack'Kattegatt samt i Östersjön och Ålands hav. Det 
område som spaningsflyget skulle kunna verka i sträckte sig över alla omgivande 

S 31 Spitfire nummer 27 användes i maj 1949 för fotospaningsflygningar över sovjetiskt område på Dagö.  
Arbete med kameran SKa 10. Foto: Leif Fredin.

4. Omorganisation

I mars 1955 överlämnade CE 4 till CFV en utredning som behandlade spaningsfly-
gets framtida organisation. Här sammanfattades vad som var spaningsflygets upp-
gifter och vidare beskrevs vilka problemen var med gällande organisation samt hur
den skulle kunna förändras.

Den primära uppgiften för svensk flygspaning i utgångsläget av en konflikt var
att skaffa underlag för krigsledningens bedömning av det operativa läget i stort och
främst skulle spaningen vara inriktad mot en eventuell invasion. Spaningsmålen
var hamnar, flygbaser och robotbaser, samt om möjligt även radarstationer. När det
gällde robotbaser var de uppgifter man hade om deras antal och lägen fortfarande
osäkra, men "med stor sannolikhet" antog man att det fanns sådana mål i Baltikum,
Polen och Östtyskland. Spaningsflyget skulle också utföra anfallsfotografering för
attackförband, samverka med armsstridskrafter i norr och samverka med marin-
stridskrafter, främst i Skagerack-Kattegatt samt i Östersjön och Ålands hav. Det
område som spaningsflyget skulle kunna verka i sträckte sig över alla omgivande

111,2.1 •

S 31 Spitfire nummer 27 användes i maj 1949 för fotospaningsfiygningar över sovjetiskt område på Dagö.
Arbete med kameran SKa 10. Foto: Leif Fredin.
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hav, hela Danmark och tio till tolv mil in på främmande territorium i norra Tysk-
land, Polen, Baltikum och Finland.

För att kunna nå kusten i Baltikum måste S #$C starta från baser nära den svens-
ka kusten. Vid flygning på lägsta höjd med extratankar och start och landning på 
samma bas var den praktiska aktionsradien #! mil och S #$C kunde då nå Dan-
mark och i övrigt kusten i norra Tyskland och Polen och västra Finland. Vid flyg-
ning på %& &&& meters höjd blev aktionsradien "' mil, vilket skulle kunna tillåta en 
mer tillbakadragen utgångsbasering, och S #$C kunde i så fall nå upp till (' mil in 
på främmande territorium. Start och landning på en och samma bas var önskvärt 
för att spaningsresultatet skulle kunna tas om hand på snabbaste sätt. På grund av 
relativt låg marschfart behövde S %!A baseras på kustnära baser för att korta av an-
flygningstiderna. Enligt detta resonemang borde spaningsflyget ha framskjutna ba-
ser nära kusterna.

Kapacitet
Varje besättning/flygplan skulle klara två uppdrag per dygn, vilket motsvarade to-
talt tolv uppdrag med ensitsiga flygplan och sex med flersitsiga flygplan per divi-
sion. Under kortare perioder skulle en besättning möjligen kunna genomföra tre 
uppdrag per dygn. Den sammanlagda havsyta som behövde övervakas var omkring 
(&& &&& km# och den uppgiften kunde med tillgänglig kapacitet klaras av i sin hel-
het på fyra och ett halvt dygn.

En minskning av antalet divisioner hade, som redan nämnts, diskuterats under 
en tid och detta blev också utredningens viktigaste rekommendation. Med hän-
syn till flygplanstillgången och spaningsuppgifternas omfattning och skiftande ka-
raktär hade enligt utredningen en organisation med tio divisioner visat sig fungera 

På F 21 användes S 18A mellan 1948 och 1959 och som mest fanns där tio sådana flygplan. Alla var inte ut-
rustade med radar, vilket också framgår av denna bild där endast det främre flygplanet bär den karaktäristis-
ka radarkapseln under flygkroppen. Foto: SFF.

hav, hela Danmark och tio till tolv mil in på främmande territorium i norra Tysk-
land, Polen, Baltikum och Finland.

För att kunna nå kusten i Baltikum måste S 29C starta från baser nära den svens-
ka kusten. Vid flygning på lägsta höjd med extratankar och start och landning på
samma bas var den praktiska aktionsradien 28 mil och S 29C kunde då nå Dan-
mark och i övrigt kusten i norra Tyskland och Polen och västra Finland. Vid flyg-
ning på ro 000 meters höjd blev aktionsradien 65 mil, vilket skulle kunna tillåta en
mer tillbakadragen utgångsbasering, och S 29C kunde i så fall nå upp till 45 mil in
på främmande territorium. Start och landning på en och samma bas var önskvärt
för att spaningsresultatet skulle kunna tas om hand på snabbaste sätt. På grund av
relativt låg marschfart behövde S 18A baseras på kustnära baser för att korta av an-
flygningstiderna. Enligt detta resonemang borde spaningsflyget ha framskjutna ba-
ser nära kusterna.

Kapacitet
Varje besättning/flygplan skulle klara två uppdrag per dygn, vilket motsvarade to-
talt tolv uppdrag med ensitsiga flygplan och sex med flersitsiga flygplan per divi-
sion. Under kortare perioder skulle en besättning möjligen kunna genomföra tre
uppdrag per dygn. Den sammanlagda havsyta som behövde övervakas var omkring
400 000 km' och den uppgiften kunde med tillgänglig kapacitet klaras av i sin hel-
het på fyra och ett halvt dygn.

En minskning av antalet divisioner hade, som redan nämnts, diskuterats under
en tid och detta blev också utredningens viktigaste rekommendation. Med hän-
syn till flygplanstillgången och spaningsuppgifternas omfattning och skiftande ka-
raktär hade enligt utredningen en organisation med tio divisioner visat sig fungera

På F 21 användes S 18A mellan 1948 och 1959 och som mest fanns där tio sådana flygplan. Alla var inte ut-
rustade med radar, vilket också framgår av denna bild där endast det främre flygplanet bär den karaktäristis-
ka radarkapseln under flygkroppen. Foto: SFF
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mindre bra. Divisionsstaberna var för personalkrävande, men klarade ändå inte av 
arbetsbelastningen. Med färre och större divisioner skulle detta kunna lösas och di-
visionerna skulle bli mer uthålliga. Med samma utgångspunkter hade redan i ut-
redningen ÖB förslag till riktlinjer för försvarsmaktens fortsatta utveckling (ÖB 
#$) föreslagits en omorganisation till sex divisioner, av vilka F %% skulle sätta upp 

F 11:s flygplanspark, närmare åttio flygplan, bestod i början av 1950-talet av typerna S 31 Spitfire och S 18A. 
Foto: SFF.

Spaningsområden enligt 1955 års spaningsutredning, samt önskad basering
Föreslagen ny divisionsindelning och resonemang om basering.

1. spaningsdivisionen. Skagerack, Kattegatt och Jylland. Bas: södra Bohuslän, i andra hand F 9 Säve, i tredje 
hand Torslanda.

2. spaningsdivisionen. Danska öarna, Rügenområdet och tysk och polsk kust till Kolberg, samt del av Öster-
sjön. Bas: F 5 Ljungbyhed.

3. spaningsdivisionen. Sydöstra Östersjön och kusten mellan Kolberg och Liepaja med bland annat Södra 
Östersjömarinens basområde. Bas: F 12 Kalmar för att S 29C ska kunna nå spaningsmålen på lägsta höjd. 
Denna bas är dock utsatt.

4. spaningsdivisionen. Norra Östersjön, Rigabukten och Finska viken samt kusten i norra Baltikum, bland an-
nat basområde för Norra Östersjömarinen. Bas: F 11 Nyköping, trots att F 18 Tullinge ligger bättre till. Förde-
larna med kopplingen till fredsbaseringen på F 11 överväger.

5. spaningsdivisionen. Ålands hav, Bottenhavet, norra Kvarken samt sydvästra och mellersta Finland. Bas: F 
15 Söderhamn, trots utsatt läge. Sundsvall T-bas för S 18A. Avsaknad av bas för S 29C mellan Söderhamn och 
Luleå är besvärande.

6. spaningsdivisionen. Västra delarna av norra Finland, Bottenviken. Omfattande kommunikationsspaning 
och samverkan med armén. Bas: Fält 32 Heden. F 21 Kallax är alltför utsatt.2

F 11:s flygplanspark, närmare åttio flygplan, bestod i början av 1950-talet av typerna S 31 Spitfire och 5 18A.
Foto: SEE

mindre bra. Divisionsstaberna var för personalkrävande, men klarade ändå inte av
arbetsbelastningen. Med färre och större divisioner skulle detta kunna lösas och di-
visionerna skulle bli mer uthålliga. Med samma utgångspunkter hade redan i ut-
redningen ÖB förslag till riktlinjer för försvarsmaktens fortsatta utveckling (ÖB
54) föreslagits en omorganisation till sex divisioner, av vilka F II skulle sätta upp

Spaningsområden enligt 1955 års spaningsutredning, samt önskad basering
Föreslagen ny divisionsindelning och resonemang om basering.
1. spaningsdivisionen. Skagerack, Kattegatt och Jylland. Bas: södra Bohuslän, i andra hand F 9 Säve, i tredje
hand Torslanda.
2. spaningsdivisionen. Danska öarna, Rligenområdet och tysk och polsk kust till Kolberg, samt del av Öster-
sjön. Bas: F 5 Ljungbyhed.
3. spaningsdivisionen. Sydöstra Östersjön och kusten mellan Kolberg och Liepaja med bland annat Södra
Östersjömarinens basområde. Bas: F 12 Kalmar för att S 29( ska kunna nå spaningsmålen på lägsta höjd.
Denna bas är dock utsatt.
4. spaningsdivisionen. Norra Östersjön, Rigabukten och Finska viken samt kusten i norra Baltikum, bland an-
nat basområde för Norra Östersjömarinen. Bas: F 11 Nyköping, trots att F 18 Tullinge ligger bättre till. Förde-
larna med kopplingen till fredsbaseringen på F 11 överväger.
5. spaningsdivisionen. Ålands hav, Bottenhavet, norra Kvarken samt sydvästra och mellersta Finland. Bas: F
15 Söderhamn, trots utsatt läge. Sundsvall T-bas för S 18A. Avsaknad av bas för S 29( mellan Söderhamn och
Luleå är besvärande.
6. spaningsdivisionen. Västra delarna av norra Finland, Bottenviken. Omfattande kommunikationsspaning
och samverkan med armen. Bas: Fält 32 Heden. F 21 Kallax är alltför utsatt.2
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fem och F "# en. Genom att personal vid de fyra divisioner som försvann frigjordes 
kunde de sex nya divisionernas staber förstärkas. Antalet beställda S "$C hade re-
dan reducerats till %& flygplan och i den nya organisationen behövdes utöver dessa 
flygplan '( stycken S #!A. Med hänsyn till spaningsflygets uppgifter utgjorde dock 
detta antal ett minimum.#

Att undvika nedskjutning
Under en övning i juni #$(( baserades en grupp ur "/F ## med tre stycken nya S "$C 
Tunnan på F $ Säve. Syftet med övningen var att undersöka om S "$C hade större 
möjligheter än de äldre spaningsplanen att undvika jaktflyg. Sex spaningsföretag 
mot flygbaser, två mot hamnar och två mot järnvägsstationer genomfördes. Mot-
ståndarsidans jaktflyg nådde kontakt med spaningsplanen endast vid ett tillfälle och 
då på grund av slump. Eftersom luftbevakningen hade fungerat allmänt dåligt un-
der övningen kunde, trots positivt resultat, inga speciella slutsatser dras om S "$C:s 
sårbarhet för motverkan med jaktflyg.

I augusti deltog (/F ## i jakteskadern E ":s flerdagarsövning. Divisionen tilldela-
des då ett spaningsområde, där mål på den baltiska kusten representerades av mål 
inom övningsområdet. Antalet uppdrag blev dock större än det i krig sannolika. I 
syfte att undvika jaktflygmotverkan prövades två olika metoder: Samtidig anflyg-
ning med divisionens alla flygplan koncentrerat till morgon och kväll, samt anflyg-
ning i ”ström” med trettio minuters mellanrum. Av trettio företag anfölls sju av jakt 
och endast ett flygplan bedömdes ha blivit nedskjutet.

S 29C Tunnan ingick i krig fram till 1959 i samtliga spaningsdivisioner. Sedan spaningsflyget organiserats om 
var 2., 3., 7. och 8. krigsdivisionen F 11 utrustad med S 29C. Foto: Lars Soldéus via SFF.

fem och F 21 en. Genom att personal vid de fyra divisioner som försvann frigjordes
kunde de sex nya divisionernas staber förstärkas. Antalet beställda S 29C hade re-
dan reducerats till 76 flygplan och i den nya organisationen behövdes utöver dessa
flygplan 45 stycken S i8A. Med hänsyn till spaningsflygets uppgifter utgjorde dock
detta antal ett minimum.1

Att undvika nedskjutning
Under en övning i juni 1955 baserades en grupp ur 2/F rr med tre stycken nya S 29C
Tunnan på F 9 Säve. Syftet med övningen var att undersöka om S 29C hade större
möjligheter än de äldre spaningsplanen att undvika jaktflyg. Sex spaningsföretag
mot flygbaser, två mot hamnar och två mot järnvägsstationer genomfördes. Mot-
ståndarsidans jaktflyg nådde kontakt med spaningsplanen endast vid ett tillfälle och
då på grund av slump. Eftersom luftbevakningen hade fungerat allmänt dåligt un-
der övningen kunde, trots positivt resultat, inga speciella slutsatser dras om S 29C:s
sårbarhet för motverkan med jaktflyg.

I augusti deltog 5/F rr i jakteskadern E 2:S flerdagarsövning. Divisionen tilldela-
des då ett spaningsområde, där mål på den baltiska kusten representerades av mål
inom övningsområdet. Antalet uppdrag blev dock större än det i krig sannolika. I
syfte att undvika jaktflygmotverkan prövades två olika metoder: Samtidig anflyg-
ning med divisionens alla flygplan koncentrerat till morgon och kväll, samt anflyg-
ning i "ström" med trettio minuters mellanrum. Av trettio företag anfölls sju av jakt
och endast ett flygplan bedömdes ha blivit nedskjutet.

S 29C Tunnan ingick i krig fram till 1959 i samtliga spaningsdivisioner. Sedan spaningsflyget organiserats om
var 2., 3., 7. och 8. krigsdivisionen F 11 utrustad med S 29C. Foto: Lars Soldhis via SFF.
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Samma månad deltog #/F $$ i en samövning med marinen och jaktflottiljen F !, 
då man fick spana för en sjöstyrka och för attackförband, och i september deltog 
$/F $$ i E %:s tredagarsövning kombinerat med en samövning med kustartilleriet 
och attackeskadern E $:s eskaderövning. Under septemberövningarna genomfördes 
&% stycken S #"-företag och sju S $!-företag och anmärkningsvärt nog anfölls inte 
ett enda spaningsflygplan av jaktflyg. Det var svårt för jaktflygförarna att hitta en 
ensam S #" både på högsta och på lägsta höjd och radarluftbevakningens räckvidd 
var bara '( kilometer mot enstaka flygplan på $# ((( meters höjd. Den taktik som 

Spaningsområden från och med januari 1956 (E 4)

Sdiv Sgrp Område

1 101 A  Västkusten, Danmark

2 102 B  Söder om Skåne

3 103 C  Sydost om Blekinge, Småland

4 104 D  Österut norr om Gotland

5 105 E  Österut från Stockholmsområdet till Örnsköldsvik

-- 107 E2  Kustområdet mellan Söderhamn och Örnsköldsvik

Anm: Områdena D och E bytte plats med varandra i november 1956.

Kodbeteckningar för E 4:s förband
Vid telefonsamtal kunde, för att med hänsyn till eventuell avlyssning dölja vilka förband som omnämndes, 
kodord användas enligt följande:

E 4 Hörberg

1. sdiv Franke

2. sdiv Fransson

3. sdiv Fredborg

4. sdiv Fredin

5. sdiv Fredman

6. sdiv Granström

101. sgrp Gren

102. sgrp Grimlund

103. sgrp Gripvall

104. sgrp Hjälmdal

105. sgrp Hjälmkvist

106. sgrp Ho!man

107. sgrp Holgersson6

Samma månad deltog 2/F rr i en samövning med marinen och jaktflottiljen F 8,
då man fick spana för en sjöstyrka och för attackförband, och i september deltog
1/F II i E 3:s tredagarsövning kombinerat med en samövning med kustartilleriet
och attackeskadern E i:s eskaderövning. Under septemberövningarna genomfördes
43 stycken S 29-företag och sju S i8-företag och anmärkningsvärt nog anfölls inte
ett enda spaningsflygplan av jaktflyg. Det var svårt för jaktflygförarna att hitta en
ensam S 29 både på högsta och på lägsta höjd och radarluftbevakningens räckvidd
var bara 6o kilometer mot enstaka flygplan på 12 000 meters höjd. Den taktik som

Spaningsområden från och med januari 1956 (E 4)
Sdiv Sgrp Område
1 101 A Västkusten, Danmark
2 102 B Söder om Skåne
3 103 ( Sydost om Blekinge, Småland
4 104 D Österut norr om Gotland
5 105 E Österut från Stockholmsområdet till Örnsköldsvik
-- 107 E2 Kustområdet mellan Söderhamn och Örnsköldsvik
Anm: Områdena D och E bytte plats med varandra i november 1956.

Kodbeteckningar för E 4:s förband
Vid telefonsamtal kunde, för att med hänsyn till eventuell avlyssning dölja vilka förband som omnämndes,
kodord användas enligt följande:
E4 Hörberg
1. sdiv Franke
2. sdiv Fransson
3. sdiv Fredborg
4. sdiv Fredin
5. sdiv Fredman
6. sdiv Granström
101. sgrp Gren
102. sgrp Grimlund
103. sgrp Gripvall
104. sgrp Hjälmdal
105. sgrp Hjälmkvist
106. sgrp Hoffman
107. sgrp Holgersson'
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använts denna gång för att undvika jaktflyget var anflygning gemensamt på lägsta 
höjd och därefter uppdelning på kurser med #" graders avvikelse.

Under de spaningsuppdrag som kunde planeras fritt av spaningsförbanden pro-
vades i stor omfattning anflygning på lägsta höjd med forcerad stigning omedel-
bart för fotomålet. Jaktflyg kunde då få kontakt endast om man redan var i luften 
under spaningsplanens anflygning. Anflygning i grupp eller rote och sedan sol$ä-
dersformig utspridning enligt ovan försvårade jaktflygmotverkan och anflygning 
på högsta höjd kunde i stor utsträckning genomföras utan jaktflygmotverkan. Trots 
ytterligare positiva erfarenheter vågade man ändå inte lita på att övningsresultaten 
på ett representativt sätt motsvarade verkliga förhållandena i krig och man befarade 
att spaningsförarna kunde få en felaktig bild riskerna för att bli upptäckt och ned-
skjuten av jaktflyg.#

Ny krigsfallsorder
Efter omorganisationen av spaningsflyget utfärdades en ny krigsfallsorder för Krigs-
fall II SN som gällde från och med januari %!&'. E (:s och E &:s krigsuppgifter be-
skrevs på samma sätt som i tidigare order och det poängterades att med S %)A skulle 
återhållsamhet iakttas. Utgångsbaseringen skulle i den nya organisationen vara som 
följer:

%. sdiv och %"%. sgrp Torslanda
*. sdiv och %"*. sgrp F & Ljungbyhed
#. sdiv och %"#. sgrp F %+ Ronneby
(. sdiv och %"(. sgrp F %% Nyköping (Söderhamn från & november %!&')
&. sdiv och %"&. sgrp F %& Söderhamn (Nyköping från & november %!&')
'. sdiv och %"'. sgrp Fält #*
%"+. sgrp  Sundsvall(

Flygvapenövningen %!&' ansågs bekräfta den nya divisionsorganisationens för-
delar. Två spaningsdivisioner hade deltagit och verksamheten hade pågått dygnet 
runt, i genomsnitt med %&,*" spaningsföretag per dygn. En av de slutsatser som 
drogs var att planeringen av spaningsföretagen måste skötas av kvalificerad personal 
och utföras av divisionsstabens operationssektion. Till besättningarna kunde endast 
överlåtas ”vissa rutinmässiga detaljer i fråga om navigations- och fotoberäkningar”.&

Ersättare för S !"A
I april %!&& hade den första serien av den nya tvåsitsiga S #*C Lansen beställts från 
SAAB. För spaning framför allt mot mål till sjöss under mörker och nedsatt sikt 
krävdes ett radarutrustat flygplan och det var hög tid att ersätta S %)A, som i den 
hotbild som fanns på %!&"-talet hade mer och mer begränsad användbarhet. Även 
för fotospaning i mörker, vilket i vårt land är särskilt aktuellt vintertid, krävdes ett 
flygplan med speciell utrustning. I en skrivelse från CE ( till Chefen för flygstaben 
i oktober %!&' analyserades vilka behov som fanns.

använts denna gång för att undvika jaktflyget var anflygning gemensamt på lägsta
höjd och därefter uppdelning på kurser med 3o graders avvikelse.

Under de spaningsuppdrag som kunde planeras fritt av spaningsförbanden pro-
vades i stor omfattning anflygning på lägsta höjd med forcerad stigning omedel-
bart för fotomålet. Jaktflyg kunde då få kontakt endast om man redan var i luften
under spaningsplanens anflygning. Anflygning i grupp eller rote och sedan solfjä-
dersformig utspridning enligt ovan försvårade jaktflygmotverkan och anflygning
på högsta höjd kunde i stor utsträckning genomföras utan jaktflygmotverkan. Trots
ytterligare positiva erfarenheter vågade man ändå inte lita på att övningsresultaten
på ett representativt sätt motsvarade verkliga förhållandena i krig och man befarade
att spaningsförarna kunde få en felaktig bild riskerna för att bli upptäckt och ned-
skjuten av jaktflyg.;

Ny krigsfallsorder
Efter omorganisationen av spaningsflyget utfärdades en ny krigsfallsorder För Krigs-
fall II SN som gällde från och med januari 1956. E 4:s och E 5:s krigsuppgifter be-
skrevs på samma sätt som i tidigare order och det poängterades att med S 18A skulle
återhållsamhet iakttas. Utgå' ngsbaseringen skulle i den nya organisationen vara som
följer:

1. sdiv och ror. sgrp Torslanda
2. sdiv och 102. sgrp F  5 Ljungbyhed
3. sdiv och 103. sgrp F  17 Ronneby
4. sdiv och 104. sgrp F  II Nyköping (Söderhamn från 5 november 1956)
5. sdiv och 105. sgrp F  15 Söderhamn (Nyköping från 5 november 1956)
6. sdiv och io6. sgrp F ä l t  32
107. sgrp S u n d s v a l l

Flygvapenövningen 1956 ansågs bekräfta den nya divisionsorganisationens för-
delar. Två spaningsdivisioner hade deltagit och verksamheten hade pågått dygnet
runt, i genomsnitt med 15-2o spaningsföretag per dygn. En av de slutsatser som
drogs var att planeringen av spaningsföretagen måste skötas av kvalificerad personal
och utföras av divisionsstabens operationssektion. Till besättningarna kunde endast
överlåtas "vissa rutinmässiga detaljer i fråga om navigations- och fotoberäkningar".5

Ersättare för S 18A
I april 1955 hade den första serien av den nya tvåsitsiga S 32C Lansen beställts från
SAAB. För spaning framför allt mot mål till sjöss under mörker och nedsatt sikt
krävdes ett radarutrustat flygplan och det var hög tid att ersätta S 18A, som i den
hotbild som fanns på i950-talet hade mer och mer begränsad användbarhet. Även
för fotospaning i mörker, vilket i vårt land är särskilt aktuellt vintertid, krävdes ett
flygplan med speciell utrustning. I en skrivelse från CE 4 till Chefen för flygstaben
i oktober 1956 analyserades vilka behov som fanns.
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Karta som visar spaningsområdenas utsträckning 1957. Den smala remsan närmast kusten skulle övervakas 
av spaningsgrupperna med Sk 16 och de områdena hade en 1:a lagd till spaningsområdets bokstavsbeteck-
ning. Karta: Krigsarkivet.
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Karta som visar spaningsområdenas utsträckning 1957. Den smala remsan närmast kusten skulle övervakas
av spaningsgrupperna med Sk 16 och de områdena hade en 1:a lagd till spaningsområdets bokstavsbeteck-
ning. Karta: Krigsarkivet
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Det område som var aktuellt för radarspaning hade en area av #$% %%% km" (Fin-
ska viken öster om en linje Tallinn&Helsingfors och Rigabukten oräknade) varav 
cirka '% %%% km" kunde övervakas av kustradarstationer. Teoretiskt kunde S #"C 
under ett och samma pass från hög höjd avspana (%' %%% km" och tre eller fyra flyg-
plan skulle därmed kunna ge en ”ögonblicksbild” av det totala läget, dock endast för 
större fartyg. Sannolikt kunde i praktiken i krig endast så kallad stöttaktik utnytt-
jas, vilket innebar att flygplanet flög an mot fiendens territorium, exempelvis mot 
en hamn, för att sedan snabbt vända om, senast när flygplanets radar nådde bor-
tre gränsen av det område som skulle avspanas. För att täcka alla omgivande vatten 
krävdes nitton sådana spaningsframstötar. Radarn i S #"C, PS-)#, var dock ännu 
inte så utprovad att praktiska räckvidder kunde anges säkert.

Man gjorde även beräkningar av hur ofta havsområdena behövde övervakas för 
att ett företag mot Sverige inte skulle kunna förbli oupptäckt innan det nådde fram. 
Som ett rimligt medelvärde per dygn angavs tre övervakningsomgångar under mör-
ker och en gång under dager. Dessutom behövdes extraföretag för identifiering av 
en del av de med hjälp av radar upptäckta fartygen. Resultatet blev att sammanlagt 
*orton företag per dygn behövdes. Om viktiga mål upptäcktes krävdes även att man 
höll känning med dessa och dessutom stridsspaning för attackflyget. Behovet av fo-
tospaning i mörker beräknades till tre företag per dygn.

För att klara detta behövdes sex divisioner med fyra eller fem operativa flyg-
plan och två reservflygplan, plus översynsreserv och ersättningsreserv, sammanlagt 
omkring '% flygplan. Med planerat antal S #"C, )+ stycken, stod det klart att ka-
paciteten inte motsvarade behoven och en reducering i målsättningen måste god-
tas. Antalet besättningar, fem per division, var också för litet för det beräknade 
spaningsbehovet.,

Ändrad eskaderorganisation
E ) var en ren spaningseskader med huvudparten av flygvapnets spaningsdivisioner 
och spaningsgrupper. Under E +, som endast fanns i krigsorganisationen, sorterade 
ett fåtal spaningsförband. I övrigt tillfördes den nordligaste delen av landet, som var 
E +:s geografiska operationsområde, attack- och jaktförband först om alternativet 
krigsfall II N blev aktuellt. Fem spaningsdivisioner och sex spaningsgrupper lydde 
under CE ) och en spaningsdivision och en spaningsgrupp under CE +. Den ") 

Operation RAK
Operation RAK kallades den flygfotografering för Rikets Allmänna Kartverk som F 11 i april 1957 fick i uppgift 
att utföra. Hela landet söder om Sundsvall skulle fotograferas från 10 000 meters höjd och F 21 skulle sköta 
samma uppgift norr om Sundsvall. F 11 påbörjade de flygningar man planerat den 21 maj 1957 och lyckades 
med användning av SKa 15-kamera klara hela uppdraget på endast tre dagar. F 21 kunde på grund av snötäcke 
och dåligt väder påbörja sin del av fotograferingen först i juni.9

Det område som var aktuellt för radarspaning hade en area av 38o 000 km' (Fin-
ska viken öster om en linje Tallinn-Helsingfors och Rigabukten oräknade) varav
cirka 6o 000 km' kunde övervakas av kustradarstationer. Teoretiskt kunde S 32C
under ett och samma pass från hög höjd avspana io6 000 km' och tre eller fyra flyg-
plan skulle därmed kunna ge en "ögonblicksbild" av det totala läget, dock endast för
större fartyg. Sannolikt kunde i praktiken i krig endast så kallad stöttaktik utnytt-
jas, vilket innebar att flygplanet flög an mot fiendens territorium, exempelvis mot
en hamn, för att sedan snabbt vända om, senast när flygplanets radar nådde bor-
tre gränsen av det område som skulle avspanas. För att täcka alla omgivande vatten
krävdes nitton sådana spaningsframstötar. Radarn i S 32C, PS-43, var dock ännu
inte så utprovad att praktiska räckvidder kunde anges säkert.

Man gjorde även beräkningar av hur ofta havsområdena behövde övervakas för
att ett företag mot Sverige inte skulle kunna förbli oupptäckt innan det nådde fram.
Som ett rimligt medelvärde per dygn angavs tre övervakningsomgångar under mör-
ker och en gång under dager. Dessutom behövdes extraföretag för identifiering av
en del av de med hjälp av radar upptäckta fartygen. Resultatet blev att sammanlagt
fjorton företag per dygn behövdes. Om viktiga mål upptäcktes krävdes även att man
höll känning med dessa och dessutom stridsspaning för attackflyget. Behovet av fo-
tospaning i mörker beräknades till tre företag per dygn.

För att klara detta behövdes sex divisioner med fyra eller fem operativa flyg-
plan och två reservflygplan, plus översynsreserv och ersättningsreserv, sammanlagt
omkring 6o flygplan. Med planerat antal S 32C, 45 stycken, stod det klart att ka-
paciteten inte motsvarade behoven och en reducering i målsättningen måste god-
tas. Antalet besättningar, fem per division, var också för litet för det beräknade
spaningsbehovet.?

Ändrad eskaderorganisation
E 4 var en ren spaningseskader med huvudparten av flygvapnets spaningsdivisioner
och spaningsgrupper. Under E 5, som endast fanns i krigsorganisationen, sorterade
ett fåtal spaningsförband. I övrigt tillfördes den nordligaste delen av landet, som var
E 5:s geografiska operationsområde, attack- och jaktförband först om alternativet
krigsfall II N blev aktuellt. Fem spaningsdivisioner och sex spaningsgrupper lydde
under CE 4 och en spaningsdivision och en spaningsgrupp under CE 5. Den 24

Operation RAK
Operation RAK kallades den flygfotografering för Rikets Allmänna Kartverk som F 11 i apri11957 fick i uppgift
att utföra. Hela landet söder om Sundsvall skulle fotograferas från 10 000 meters höjd och F 21 skulle sköta
samma uppgift norr om Sundsvall. F 11 påbörjade de flygningar man planerat den 21 maj 1957 och lyckades
med användning av SKa 15-kamera klara hela uppdraget på endasttre dagar. F 21 kunde på grund av snötäcke
och dåligt väder påbörja sin del av fotograferingen först i juni.9
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maj #!$% beslutade regeringen att en ny regional ledningsorganisation skulle infö-
ras vid flygvapnet. E &, som fick sin fredsuppehållsplats flyttad från Stockholm till 
Luleå, skulle förutom spaningsflottiljen F ## och flygkåren F '#, även omfatta jakt-
flottiljerna F & och F #$. Förändringen skulle träda i kraft i både freds- och krigsor-
ganisationen den # oktober #!$( och samtidigt utgick E $ ur krigsorganisationen.

Den nya eskaderstaben E & bildades av delar av de gamla staberna E & och E $ 
samt det som tidigare hette flygbasområde ÖN. Från gamla E &-staben överfördes 
underrättelseavdelning med fotosektion till flygledningen, och viss annan personal 
till flygledningens spaningskommando. I krig var därefter fem spaningsdivisioner 
och sex spaningsgrupper underställda CF ## och CFV, och den sjätte spaningsdivi-
sionen och en spaningsgrupp var underställda CE & för uppgifter i norr.)

Ny beskrivning av krigsuppgiften
Enligt den krigsfallsorder som gällde från och med oktober #!$( hade F ##, som i 
krig inte längre lydde under CE &, som uppgift att
* utspana och kontrollera invasionsförberedelser i Danmark, Nordtyskland,  

Baltikum och västra Finland.
* i samverkan med marinstridskrafter övervaka Sveriges omgivande vatten öster 

om linjen Kristiansand*Hanstholm, väster linjen Hangö*Ventspils och söder 
linjen Umeå*Vasa. Spaningen skulle kunna utsträckas till linjen Porkkala* 
Tallinn samt Rigaviken.

* spana mot framskjutna flyg- och robotbaser och radarstationer i Danmark, 
Nordtyskland, Baltikum och västra Finland.

* dessutom i den mån övriga uppgifter medgav spana för CE #, CE ' och 
CE ", militärbefälhavarna i I. till IV. och VII. militärområdena, samt 
marinkommandocheferna.

* underställda spaningsgrupper ur reservflygkåren skulle utföra kustövervakning, 
ubåtsjakt (detta ströks #!$)), och flygräddning i anslutning till kusten.

De spaningsförband från F '# som ingick i E & hade som uppgift att
* spana mot framskjutna flygbaser och radarstationer i nordvästra Finland.
* i samverkan med militärbefälhavaren för VI. militärområdet spana mot  

eventuell gränsinvasion i Norrbotten.
* i samverkan med marinstridskrafter övervaka Bottenviken norr om linjen 

Umeå*Vasa, samt
* kontrollera finska hamnar.

E & skulle dessutom i den mån övriga uppgifter medgav spana för armén och 
marinen. Samtliga F ##-förband skulle vara beredda att vid behov kunna verka i den 
norra delen av landet och underställdes då CE &. Från januari #!$! skulle, enligt den 
nya krigsfallsorder som då trädde i kraft, spaning mot fientliga flygbaser och radar-
stationer i Danmark och västra Finland endast ske på särskild order. Då nämns även 
spaning mot luftinvasion från framskjutna flygbaser i Danmark eller västra Finland 
för första gången.#+

maj 1956 beslutade regeringen att en ny regional ledningsorganisation skulle infö-
ras vid flygvapnet. E 4, som fick sin fredsuppehållsplats flyttad från Stockholm till
Luleå, skulle förutom spaningsflottiljen F ii och flygkåren F 21, även omfatta jakt-
flottiljerna F 4 och F 15. Förändringen skulle träda i kraft i både freds- och krigsor-
ganisationen den i oktober 1957 och samtidigt utgick E 5 ur krigsorganisationen.

Den nya eskaderstaben E 4 bildades av delar av de gamla staberna E 4 och E 5
samt det som tidigare hette flygbasområde ÖN. Från gamla E 4-staben överfördes
underrättelseavdelning med fotosektion till flygledningen, och viss annan personal
till flygledningens spaningskommando. I krig var därefter fem spaningsdivisioner
och sex spaningsgrupper underställda CF ii och CFV, och den sjätte spaningsdivi-
sionen och en spaningsgrupp var underställda CE 4 för uppgifter i norr.'

Ny beskrivning av krigsuppgiften
Enligt den krigsfallsorder som gällde från och med oktober 1957 hade F ii, som i
krig inte längre lydde under CE 4, som uppgift att
- utspana och kontrollera invasionsförberedelser i Danmark, Nordtyskland,

Baltikum och västra Finland.
- i  samverkan med marinstridskrafter övervaka Sveriges omgivande vatten öster

om linjen Kristiansand-Hanstholm, väster linjen Hangö-Ventspils och söder
linjen Umeå-Vasa. Spaningen skulle kunna utsträckas till linjen Porkkala-
Tallinn samt Rigaviken.

- spana mot framskjutna flyg- och robotbaser och radarstationer i Danmark,
Nordtyskland, Baltikum och västra Finland.
dessutom i den mån övriga uppgifter medgav spana för CE I, CE 2 och
CE 3, militärbefälhavarna i I. till W. och VII. militärområdena, samt
marinkommandocheferna.

- underställda spaningsgrupper ur reservflygkåren skulle utföra kustövervakning,
ubåtsjakt (detta ströks 1958), och flygräddning i anslutning till kusten.

De spaningsförband från F 21 som ingick i E 4 hade som uppgift att
- spana mot framskjutna flygbaser och radarstationer i nordvästra Finland.
- i  samverkan med militärbefälhavaren för VI. militärområdet spana mot

eventuell gränsinvasion i Norrbotten.
- i  samverkan med marinstridskrafter övervaka Bottenviken norr om linjen

Umeå-Vasa, samt
kontrollera finska hamnar.
E 4 skulle dessutom i den mån övriga uppgifter medgav spana för armen och

marinen. Samtliga F 11-förband skulle vara beredda att vid behov kunna verka i den
norra delen av landet och underställdes då CE 4. Från januari 1959 skulle, enligt den
nya krigsfallsorder som då trädde i kraft, spaning mot fientliga flygbaser och radar-
stationer i Danmark och västra Finland endast ske på särskild order. Då nämns även
spaning mot luftinvasion från framskjutna flygbaser i Danmark eller västra Finland
för första gången.1°
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!"#$ års spaningsutredning
Under perioden maj till december #!$% presenterades av CF ## och CE " en stort 
upplagd utredning kallad Spaningsutredningen #!$%, som i flera etapper i detalj be-
handlade spaningsflygets uppgifter, organisation, basering, med mera. Bara två&tre 
år efter spaningsflygets omdaning #!$' rekommenderas nu på nytt en stor omor-
ganisation. Följande avsnitt bygger till sin huvuddel på de fyra stora rapporter som 
sammanställdes inom Spaningsutredningen #!$%.

Vacker bild av en S 29C från F 21 över !ällvärlden. De mörkfärgade partierna målades på för att göra flygpla-
nen synligare i luften och därmed minska risken för kollisioner vid övningar i luftstrid. Flygplanet bär extra-
tankar under vingarna. Foto: SFF.

Vacker bild av en S 29C från F 21 över fjällvärlden. De mörkfärgade partierna målades på för att göra flygpla-
nen synligare i luften och därmed minska risken för kollisioner vid övningar i luftstrid. Flygplanet bär extra-
tankar under vingarna. Foto: SEE

1958 års spaningsutredning
Under perioden maj till december 1958 presenterades av CF II och CE 4 en stort
upplagd utredning kallad Spaningsutredningen 1958, som i flera etapper i detalj be-
handlade spaningsflygets uppgifter, organisation, basering, med mera. Bara två-tre
år efter spaningsflygets omdaning 1956 rekommenderas nu på nytt en stor omor-
ganisation. Följande avsnitt bygger till sin huvuddel på de fyra stora rapporter som
sammanställdes inom Spaningsutredningen 1958.
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Det moderna kriget med användning av kärnvapen och helikoptrar väntades 
ställa högre krav på flygspaning och underrättelsetjänst än tidigare, bland annat ef-
tersom det skulle kunna inledas snabbare och mer överraskande, men också för att 
det sannolikt skulle få ett snabbare förlopp. Alltså behövdes snabbare och mer till-
förlitliga underrättelser om rätt beslut skulle kunna fattas i tid. Dessutom krävde 
eventuell svensk tillgång till kärnvapen särskilda insatser med spaningsflyg:

Skall kärnvapen i någon form utnyttjas för eget understöd erfordras en omfattande, 
snabbt verkande underrättelsetjänst, vars krav i huvudsak måste tillgodoses genom flyg-
spaning. Målens art kan komma att kräva att denna spaning göres i det närmaste konti-
nuerlig samt omfattar icke endast tiden före utan även efter detonationen för att verkan 
skall kunna fastställas. Det bör observeras, att om fienden använder atomstridsmedel i 
stor skala, kan kraven på flygspaning komma att beröra icke bara fientligt utan även eget 
område.

Kärnvapen från NATO
Även om utredningen i princip var baserad på ett krig utan kärnvapen behandlades 
ändå eventuell hjälp från NATO i form av understöd med kärnvapen. För sådana 
anfallsföretag skulle behövas underlag och det skulle i så fall ställas till förfogande 
från svenskt håll:

Om i ett framtida krig understöd i form av flygföretag kan komma att ställas till vårt för-
fogande av en eventuell allierad, synes det troligt att det nödvändiga underlaget i form av 
målfoton måste ställas till förfogande av oss. Det är ju vi, som har den bästa kännedomen 
om terrängen och även vet vilka mål som i första hand bör bekämpas.

Flygning över främmande territorium
Fotospaningsuppdragen över Sovjetiskt territorium upphörde av allt att döma efter 1950. Fotospaning från 
internationellt vatten fortsatte dock och med tiden fick man allt bättre kamerautrustning för sådana uppdrag. 
S 29C kunde förses med horisontalt monterade kameror med upp till 1 500 millimeters brännvidd, med vilka 
detaljrika bilder kunde tas från stort avstånd. I en utredning från 1993 om den hemliga fotospaningen note-
rades att uppmuntran från högre instans sporrade både divisionschefer och besättningar till att åstadkomma 
bra resultat. Trots att man o!ciellt hade order att hålla sig utanför den sovjetiska territorialgränsen var ”fram-
åtandan” hög inom flygvapnet och risken för bestra"ning vid överträdelser relativt liten. I kombination med 
i vissa fall begränsade möjligheter att exakt bestämma läget kunde detta leda till att kränkningar skedde. De 
torde dock i de flesta fall ha varit av begränsad omfattning och efter en notväxling med Sovjetunionen 1957 
upphörde praktiskt taget alla gränskränkningar.11

Uppgifter om uppdrag av denna typ i senare tid, i den mån sådana har utförts, omges med hög sekre-
tess och ämnesområdet har inte kunnat följas upp inom ramen för detta arbete. Ett exempel på att sådana 
uppgifter ändå förekommer är rapporten Snabbare, högre och starkare? från ett vittnesseminarium om luft-
stridskrafterna under kalla kriget, i vilken omnämns att det under 1960-talet ska ha genomförts ett spanings-
uppdrag mot Murmansk.12

Det moderna kriget med användning av kärnvapen och helikoptrar väntades
ställa högre krav på flygspaning och underrättelsetjänst än tidigare, bland annat ef-
tersom det skulle kunna inledas snabbare och mer överraskande, men också för att
det sannolikt skulle få ett snabbare förlopp. Alltså behövdes snabbare och mer till-
förlitliga underrättelser om rätt beslut skulle kunna fattas i tid. Dessutom krävde
eventuell svensk tillgång till kärnvapen särskilda insatser med spaningsflyg:

Skall kärnvapen i någon form utnyttjas för eget understöd erfordras en omfattande,
snabbt verkande underrättelsetjänst, vars krav i huvudsak måste tillgodoses genom flyg-
spaning. Målens art kan komma att kräva att denna spaning göres i det närmaste konti-
nuerlig samt omfattar icke endast tiden före utan även efter detonationen för att verkan
skall kunna fastställas. Det bör observeras, att om fienden använder atomstridsmedel i
stor skala, kan kraven på flygspaning komma att beröra icke bara fientligt utan även eget
område.

Kärnvapen från NATO
Även om utredningen i princip var baserad på ett krig utan kärnvapen behandlades
ändå eventuell hjälp från NATO i form av understöd med kärnvapen. För sådana
anfallsföretag skulle behövas underlag och det skulle i så fall ställas till förfogande
från svenskt håll:

Om i ett framtida krig understöd i form av flygföretag kan komma att ställas till vårt för-
fogande av en eventuell allierad, synes det troligt att det nödvändiga underlaget i form av
målfoton måste ställas till förfogande av oss. Det är ju vi, som har den bästa kännedomen
om terrängen och även vet vilka mål som i första hand bör bekämpas.

Flygning över främmande territorium
Fotospaningsuppdragen över Sovjetiskt territorium upphörde av allt att döma efter 1950. Fotospaning från
internationellt vatten fortsatte dock och med tiden fick man allt bättre kamerautrustning för sådana uppdrag.
S 29( kunde förses med horisontalt monterade kameror med upp till 1 500 millimeters brännvidd, med vilka
detaljrika bilder kunde tas från stort avstånd. I en utredning från 1993 om den hemliga fotospaningen note-
rades att uppmuntran från högre instans sporrade både divisionschefer och besättningar till att åstadkomma
bra resultat. Trots att man officiellt hade order att hålla sig utanför den sovjetiska territorialgränsen var "fram-
åtandan" hög inom flygvapnet och risken för bestraffning vid överträdelser relativt liten. I kombination med
i vissa fall begränsade möjligheter att exakt bestämma läget kunde detta leda till att kränkningar skedde. De
torde dock ide flesta fall ha varit av begränsad omfattning och efter en notväxling med Sovjetunionen 1957
upphörde praktiskt taget alla gränskränkningar."

Uppgifter om uppdrag av denna typ i senare tid, i den mån sådana har utförts, omges med hög sekre-
tess och ämnesområdet har inte kunnat följas upp inom ramen för detta arbete. Ett exempel på att sådana
uppgifter ändå förekommer är rapporten Snabbare, högre och starkare? från ett vittnesseminarium om luft-
stridskrafterna under kalla kriget, i vilken omnämns att det under 1960-talet ska ha genomförts ett spanings-
uppdrag mot Murmansk.'2
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Vid fientlig användning av kärnvapen mot Sverige skulle behövas foton över 
”terrängens nya utseende” efter kärnladdningsexplosionerna. I utredningsmateria-
let finns bland annat målförteckningar med flygfält i Finland, uppgifter om det fin-
ska väg- och järnvägsnätets kapacitet, sårbara kommunikationsknutpunkter, med 
mera.#$

Av utredningen framgår att både S %!C och S $%C för att undgå motverkan av 
jakt måste uppträda på lägsta höjd. Det betydde att aktionsradien, med hänsyn till 
högre bränsleförbrukning på låg höjd, reducerades till $&'$( mil för S %!C, och 
%"'$$ mil för S $%C. Den högre si)ran gällde om hela uppdraget kunde flygas utan 
stigning till fotohöjd vid målet. Dessa räckviddsvärden innebar att tillfredsställande 
täckning över Finland, Danmark och Nordtyskland erhölls, men i Polen och Balti-
kum nåddes endast kustremsan. I Finska viken kunde ett område fram till en linje 
Helsingfors'Tallinn nås, men längre söderut nåddes till exempel inte Riga. Med 
radarspaning gick det dock att nå både Riga och Finska viken bort till Hogland.#*

Kapacitet och förlustrisker
I utredningens etapp två, som klassificerades som kvalificerat hemlig, undersöktes 
vilken spaningsinsats som krävdes inom varje operationsområde, samt vilken utrust-
ning som behövdes i flygplanen. Högkvarteret skulle komma att efterfråga foto- och 
ögonspaning mot hamnar och flygbaser vid omgivande hav, samt landkommuni-
kationer i Finland och samma typ av spaning behövdes för militärbefälhavare vid 
gränsinvasion i norr och för attackeskadern. Det sammanlagda behovet per dygn 
beräknades till $" till "$ foto- och ögonspaningsföretag med tonvikt på norra Fin-
land och Norrland, och $# till +# radarspaningsuppdrag med tonvikt på Östersjön.

Uttagbar kapacitet var avhängig antalet flygplan och antalet besättningar ' i hö-
gre grad det senare. Med ett till två företag per besättning och dygn för S %!C och 
två till tre företag per besättning och dygn för S $%C kunde man inledningsvis räk-

Aktionsradier (1958)
S 29C med fälltankar som fälls under uppdraget. S 32C med extratank.

S 29C S 32C

377 km 327 km An- och återflygning på lägsta höjd

299 km* 264 km Anflygning på lägsta höjd, forcerad stigning till 10 000 m (S 29C)  
alt 7 000 m (S 32C), återflygning på lägsta höjd

575 km 360 km Anflygning på lägsta höjd, forcerad stigning till 10 000 m (S 29C)  
alt 7 000 m (S 32C), återflygning på 10 000 eller 7 000 m höjd

835 km 728 km An- och återflygning på 10 000 m

429 km 423 km Anflygning på 10 000 m, återflygning på lägsta höjd

* Här står ”399”, men ska antagligen vara 299.

Vid fientlig användning av kärnvapen mot Sverige skulle behövas foton över
"terrängens nya utseende" efter kärnladdningsexplosionerna. I utredningsmateria-
let finns bland annat målförteckningar med flygfält i Finland, uppgifter om det fin-
ska väg- och järnvägsnätets kapacitet, sårbara kommunikationsknutpunkter, med
mera.'3

Av utredningen framgår att både S 29C och S 32C för att undgå motverkan av
jakt måste uppträda på lägsta höjd. Det betydde att aktionsradien, med hänsyn till
högre bränsleförbrukning på låg höjd, reducerades till 30-38 mil för S 29C, och
26-33 mil för S 32C. Den högre siffran gällde om hela uppdraget kunde flygas utan
stigning till fotohöjd vid målet. Dessa räckviddsvärden innebar att tillfredsställande
täckning över Finland, Danmark och Nordtyskland erhölls, men i Polen och Balti-
kum nåddes endast kustremsan. I Finska viken kunde ett område fram till en linje
Helsingfors-Tallinn nås, men längre söderut nåddes till exempel inte Riga. Med
radarspaning gick det dock att nå både Riga och Finska viken bort till Hogland.'4

Aktionsradier (1958)
S 29C med fälltankar som fälls under uppdraget. S 32C med extratank.
5 29C 5 32C
377 km 327 km An- och återflygning på lägsta höjd
299 km* 264 km Anflygning på lägsta höjd, forcerad stigning till 10 000 m (S 29C)

alt 7 000 m (S 32C), återflygning på lägsta höjd
575 km 360 km Anflygning på lägsta höjd, forcerad stigning till 10 000 m (S 29C)

alt 7 000 m (S 32C), återflygning på 10 000 eller 7 000 m höjd
835 km 728 km An- och återflygning på 10 000 m
429 km 423 km Anflygning på 10 000 m, återflygning på lägsta höjd
* Här står "399", men ska antagligen vara 299.

Kapacitet och förlustrisker
I utredningens etapp två, som klassificerades som kvalificerat hemlig, undersöktes
vilken spaningsinsats som krävdes inom varje operationsområde, samt vilken utrust-
ning som behövdes i flygplanen. Högkvarteret skulle komma att efterfråga foto- och
ögonspaning mot hamnar och flygbaser vid omgivande hav, samt landkommuni-
kationer i Finland och samma typ av spaning behövdes för militärbefälhavare vid
gränsinvasion i norr och för attackeskadern. Det sammanlagda behovet per dygn
beräknades till 36 till 63 foto- och ögonspaningsföretag med tonvikt på norra Fin-
land och Norrland, och 31 till 71 radarspaningsuppdrag med tonvikt på Östersjön.

Uttagbar kapacitet var avhängig antalet flygplan och antalet besättningar - i hö-
gre grad det senare. Med ett till två företag per besättning och dygn för S 29C och
två till tre företag per besättning och dygn för S 32C kunde man inledningsvis räk-
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na med #$ respektive %% företag per dygn. I ett avgörande skede kunde maximalt "& 
S &!C-företag och $$ S #&C-företag sättas in. Slutsatsen blev att ”normalbehovet” i 
ett inledande skede kunde tillgodoses i stort.

De flygplan som utförde foto- och ögonspaning skulle sannolikt drabbas av hö-
gre förluster än radarspaningen, särskilt då den äldre S &!C: ”S &! blir sannolikt 
snabbare förbrukad än S #&”. Av denna anledning måste även S #&C kunna använ-
das för fotospaning och av operativa skäl skulle därför behövas fotoutrustning i alla 
flygplan av denna typ. Eftersom S #&C hade navigatör blev navigeringen till målet 
säkrare än med S &!C. Möjlighet att fotospana under mörker var nödvändig, spe-
ciellt vintertid i norra delen av landet, och därför behövde minst två tredjedelar av 
antalet S #&C vara utrustade för detta. Däremot kunde den planerade och delvis an-
ska'ade utrustningen för låghöjdsfotografering i mörker utgå.()

Ändrad organisation … på nytt
Inom Spaningsutredningens ram framtogs vid F (( ett förslag till ny organisation av 
spaningsflyget. Den krigsorganisation som gällt sedan (!)$ ansågs nu inte uppfylla 
kraven. En helt ny organisation krävdes för att möta ökade krav på rörlighet, uthål-
lighet, samverkan och snabb rapportering. Grupperingen på endast sex baser var för 
sårbar och de stora spaningsstaber som bildats (!)$ tog för lång tid att ombasera. 
Att ha både S &!C och S #&C i varje division var en nackdel för mobiliserings- och 
bastjänsten och för första gången ville nu spaningsflyget ha typmässigt homogena 
förband. Dessutom var det enligt gällande krigsorganisation så att de fem fredsdi-
visionerna skulle sätta upp sex divisioner i krig, vilket innebar en onödigt kompli-
cerad procedur.

Det skulle vara bättre om divisionernas flygande delar var obundna av lednings-
organen och därför borde divisionsstabernas operationsavdelningar i stället placeras 
i luftförsvarscentralerna, varifrån förband på flera baser kunde ledas. Divisionernas 
underrättelseavdelningar med fotolaboratorier borde däremot uppdelas i mindre 
enheter och spridas till fler baser. Detta system skulle även underlätta reorganisering 
av förbanden efter förluster. CF (( föreslog att fem nya ledningsorgan skulle orga-
niseras och placeras i luftförsvarscentraler.

Utredningen förespråkade också en återgång till tio spaningsdivisioner utspridda 
på tio olika O-baser och dessutom behövdes fem T-baser. Divisionerna skulle vara 
utrustade med endast en flygplanstyp, S &!C eller S #&C, vilket var något helt nytt 
för spaningsflyget. Det blev då spaningsstabens ansvar att välja vilket förband och 
därmed vilken typ som ska användas för ett visst uppdrag. Av de tio divisionerna 
skulle sex utrustas med sammanlagt "* S &!C och fyra med %) S #&C. Det räckte 
till åtta flygplan per division plus tre eller fyra ersättnings- och reservflygplan. De 
fem fredsdivisionerna på F (( och F &( skulle därmed vid mobilisering sätta upp två 
krigsdivisioner vardera och förse två O-baser med teknisk personal. Med chef, åtta 
flygförare på S &!C, respektive åtta förare och åtta navigatörer på S #&C, samt två 
sambandsflygförare per division, kunde den föreslagna organisationen införas utan 
tillskott av ny personal.($

na med 36 respektive 44 företag per dygn. I ett avgörande skede kunde maximalt 72
S 29C-företag och 66 S 32C-företag sättas in. Slutsatsen blev att "normalbehovet" i
ett inledande skede kunde tillgodoses i stort.

De flygplan som utförde foto- och ögonspaning skulle sannolikt drabbas av hö-
gre förluster än radarspaningen, särskilt då den äldre S 29C: "S 29 blir sannolikt
snabbare förbrukad än S 32". Av denna anledning måste även S 32C kunna använ-
das för fotospaning och av operativa skäl skulle därför behövas fotoutrustning i alla
flygplan av denna typ. Eftersom S 32C hade navigatör blev navigeringen till målet
säkrare än med S 29C. Möjlighet att fotospana under mörker var nödvändig, spe-
ciellt vintertid i norra delen av landet, och därför behövde minst två tredjedelar av
antalet S 32C vara utrustade för detta. Däremot kunde den planerade och delvis an-
skaffade utrustningen för lå' ghöjdsfotografering i mörker utgå.15

Ändrad organisation ... på nytt
Inom Spaningsutredningens ram framtogs vid F II ett förslag till ny organisation av
spaningsflyget. Den krigsorganisation som gällt sedan 1956 ansågs nu inte uppfylla
kraven. En helt ny organisation krävdes för att möta ökade krav på rörlighet, uthål-
lighet, samverkan och snabb rapportering. Grupperingen på endast sex baser var för
sårbar och de stora spaningsstaber som bildats 1956 tog för lång tid att ombasera.
Att ha både S 29C och S 32C i varje division var en nackdel för mobiliserings- och
bastjänsten och för första gången ville nu spaningsflyget ha typmässigt homogena
förband. Dessutom var det enligt gällande krigsorganisation så att de fem fredsdi-
visionerna skulle sätta upp sex divisioner i krig, vilket innebar en onödigt kompli-
cerad procedur.

Det skulle vara bättre om divisionernas flygande delar var obundna av lednings-
organen och därför borde divisionsstabernas operationsavdelningar i stället placeras
i luftförsvarscentralerna, varifrån förband på flera baser kunde ledas. Divisionernas
underrättelseavdelningar med fotolaboratorier borde däremot uppdelas i mindre
enheter och spridas till fler baser. Detta system skulle även underlätta reorganisering
av förbanden efter förluster. CF II föreslog att fem nya ledningsorgan skulle orga-
niseras och placeras i luftförsvarscentraler.

Utredningen förespråkade också en återgång till tio spaningsdivisioner utspridda
på tio olika 0-baser och dessutom behövdes fem T-baser. Divisionerna skulle vara
utrustade med endast en flygplanstyp, S 29C eller S 32C, vilket var något helt nytt
för spaningsflyget. Det blev då spaningsstabens ansvar att välja vilket förband och
därmed vilken typ som ska användas för ett visst uppdrag. Av de tio divisionerna
skulle sex utrustas med sammanlagt 70 S 29C och fyra med 45 S 32C. Det räckte
till åtta flygplan per division plus tre eller fyra ersättnings- och reservflygplan. De
fem fredsdivisionerna på F II och F 21 skulle därmed vid mobilisering sätta upp två
krigsdivisioner vardera och förse två 0-baser med teknisk personal. Med chef, åtta
flygförare på S 29C, respektive åtta förare och åtta navigatörer på S 32C, samt två
sambandsflygförare per division, kunde den föreslagna organisationen införas utan
tillskott av ny personal.I6
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Spaningsbaser
I krig skulle spaningsflygplan normalt inte kunna nödstarta vid flyglarm för att vara 
i luften vid ett anfall mot basen. Det berodde på att de inte höll samma ständigt 
höga beredskap som exempelvis jaktflyget. De relativt långa beredskapstider som 
gällde medgav i stället att flygplanen kunde ställas upp i ett skyddat bakre uppställ-
ningsområde på visst avstånd från själva flygfältet. Vid ordinarie spaningsbas be-
hövdes platser för elva till tolv flygplan. Minst fyra skulle kunna klargöras inom en 
timme och bogsering och startning skulle kunna ske av tre samtidigt. S #!-förband 
väntades operera med " till $% företag per dygn. S &#-förbanden opererade dygnet 
runt med $# till #' företag per dygn, något tätare under den mörka delen av dygnet.$(

Enligt Spaningsutredningen borde utgångsbaseringen medge basering av två 
S #!-divisioner och en S &#-division i eskaderområde E # (södra Sverige), två S #!-di-
visioner och två S &#-divisioner i eskaderområde E & (Mellansverige), en S #!-divi-
sion och en S &#-division i eskaderområde E ' (norra Sverige), samt ytterligare en 
S #!-division i eskaderområde E & alternativt E '. I $!%) års plan för utbyggnad av 
flygbaser skulle antalet klargöringsplatser för spaningsflygplan komma att begränsas 
till endast fyra, vilket täckte det operativa behovet. Detta var en avsevärd skillnad 
mot utredningens förslag: elva till tolv platser.$"

F $$, som i krig inte längre skulle ingå i E ':s eskaderorganisation, skulle sätta 

“Munkorgen” förhindrade insugning av föremål i motorn på marken och utgjorde också ett skydd för mark-
personal som arbetade i närheten av S 29C. Visad kamerautrustning består av fyra stycken SKa 10, en SKa 15 
till vänster och en SKa 5 till höger. Foto: SFF.

110111~,:_t_ 14844.4~~em.-~a•mdm~

"Munkorgen"förhindrade insugning av föremål i motorn på marken och utgjorde också ett skydd för mark-
personal som arbetade i närheten av 5 29C. Visad kamerautrustning består av fyra stycken SKa 10, en SKa 15
till vänster och en SKa 5 till höger. Foto: SFF

Spaningsbaser
I krig skulle spaningsflygplan normalt inte kunna nödstarta vid flyglarm för att vara
i luften vid ett anfall mot basen. Det berodde på att de inte höll samma ständigt
höga beredskap som exempelvis jaktflyget. De relativt långa beredskapstider som
gällde medgav i stället att flygplanen kunde ställas upp i ett skyddat bakre uppställ-
ningsområde på visst avstånd från själva flygfältet. Vid ordinarie spaningsbas be-
hövdes platser för elva till tolv flygplan. Minst fyra skulle kunna klargöras inom en
timme och bogsering och startning skulle kunna ske av tre samtidigt. S 29-förband
väntades operera med 8 till 16 företag per dygn. S 32-förbanden opererade dygnet
runt med 12 till 24 företag per dygn, något tätare under den mörka delen av dygnet.r7

Enligt Spaningsutredningen borde utgångsbaseringen medge basering av två
S 29-divisioner och en S 32-division i eskaderområde E i (södra Sverige), två S a9-di-
visioner och två S 32-divisioner i eskaderområde E 3 (Mellansverige), en S 29-divi-
sion och en S 32-division i eskaderområde E 4 (norra Sverige), samt ytterligare en
S 29-division i eskaderområde E 3 alternativt E 4. I 1960 års plan för utbyggnad av
flygbaser skulle antalet klargöringsplatser för spaningsflygplan komma att begränsas
till endast fyra, vilket täckte det operativa behovet. Detta var en avsevärd skillnad
mot utredningens förslag: elva till tolv platser.I8

F ii, som i krig inte längre skulle ingå i E 4:s eskaderorganisation, skulle sätta
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upp fyra divisioner S "!C och fyra divisioner S #"C. F "$ skulle sätta upp två di-
visioner S "!C. Två av de åtta flygförarna i varje division var reservpersonal eller 
värnpliktiga, men under några år framåt skulle vakanserna komma att uppgå till "% 
procent, eftersom $! av sammanlagt &' flygförare saknades. Därför kunde två av de 

Principskiss som visar hur man i slutet av 1950-talet tänkte sig att spaningsflygets krigsbaser skulle se ut. På 
något avstånd från själva start- och landningsbanan skulle ett område med klargöringsplatser för fyra till sex 
flygplan finnas. Längre bort, mellan en och sex kilometer från banan, skulle ett uppställningsområde finnas 
med platser där flygplan kunde ställas som inte var omedelbart operativa.

BAKRE UPPSTÄLLNINGSOMRÅDE
(10 spaningsflygplan)

FRÄMRE UPPSTÄLLNINGSOMRÅDE
(4-6 spaningsflygplan)

Av
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6 
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PRINCIPSKISS ÖVER UPPSTÄLLNINGSOMRÅDEN FÖR SPANINGSFLYGPLAN

Används för klargöring av spaningsflygplan vid kortare uppehåll på basen.
Anordnas med hänsyn till lokala möjligheter. Permanent anläggning förutsätts
inte. Naturliga avkörningsplatser i anslutning till vägnätet utnyttjas. Kan anordnas
i anslutning till klargörningsplatser för jakt- och attackflygplan, om dessa ligger
något undandragna, till exempel i skog uteter taxibana.

Arbetsplats för tillsyns-
och reparationsgrupp.

Arbetsplats för klargöringslag
(svarar även för T-basbetjäning
av jaktförband).

upp fyra divisioner S 29C och fyra divisioner S 32C. F 21 skulle sätta upp två di-
visioner S 29C. Två av de åtta flygförarna i varje division var reservpersonal eller
värnpliktiga, men under några år framåt skulle vakanserna komma att uppgå till 25
procent, eftersom 19 av sammanlagt 8o flygförare saknades. Därför kunde två av de

PRINCIPSKISS ÖVER UPPSTÄLLNINGSOMRADEN FÖR SPANINGSFLYGPLAN

BAKRE UPPSTÄLLNINGSOMRADE
(10 spaningsflygplan)

\  Arbetsplats för tillsyns-
och reparationsgrupp.

Arbetsplats för klargöringslag
(svarar även för T-basbetjäning
av jaktförband).

FRÄMRE UPPSTÄLLNINGSOMRADE
(4-6 spaningsflygplan)

Används för klargöring av spaningsflygplan vid kortare uppehåll på basen.
Anordnas med hänsyn till lokala möjligheter. Permanent anläggning förutsätts
inte. Naturliga avkörningsplatser i anslutning till vägnätet utnyttjas. Kan anordnas
i anslutning till klargörningsplatser för jakt- och attackflygplan, om dessa ligger
något undandragna, till exempel i skog uteter taxibana.

Principskiss som visar hur man i slutet av 1950-talet tänkte sig att spaningsflygets krigsbaser skulle se ut. På
något avstånd från själva start- och landningsbanan skulle ett område med klargöringsplatser för fyra till sex
flygplan finnas. Längre bort, mellan en och sex kilometer från banan, skulle ett uppställningsområde finnas
med platser där flygplan kunde ställas som inte var omedelbart operativa.
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nya krigsdivisionerna, en S #$-division vid F !! och en S $%-division vid F $!, tills 
vidare inte sättas upp. Huvudorsaken till bristen på flygförare var övergången från 
S !&A till S #$C, eftersom många av de förare som var krigsplacerade på S !&A inte 
kunde användas i jetflygplan. S !&A föreslogs utgå ur krigsorganisationen i maj !%'%.

Divisionernas numrering och basering, m.m.
Spaningsutredningen 1958 (förslag)

Första förslaget (December 1958)

Fredsdiv Krigsdiv Flygplanstyp Krigsbaser

1/F 11 11. och 12. sdiv* S 32C Ronneby

2/F 11 21. och 22. sdiv S 29C Ljungbyhed, Kallax

3/F 11 31. och 32. sdiv S 29C Kungsängen, Söderhamn

5/F 11 51. och 52. sdiv S 32C Nyköping, fält 14 Tierp

6/F 21 61. och 62. sdiv* S 29C Fält 42 Vidsel

*Organiseras tidigast 1961.20

Andra förslaget (Mars 1959)

Fredsdiv Krigsdiv Flygplanstyp Krigsbaser Från 1.10.1959

1/F 11 1. och 6*. sdiv S 32C Ronneby Ljungbyhed

2/F 11 2. och 7*. sdiv S 29C Ljungbyhed Fält 81 Sjöbo

3/F 11 3. och 8. sdiv S 29C Söderhamn, Nyköping Tannefors, Söderhamn

5/F 11 5. och 10. sdiv S 32C Nyköping, Ljungbyhed Nyköping, Kalmar

1/F 21 4. och 9. sdiv S 29C Fält 42 Vidsel, Kallax Fält 42 Vidsel, Kallax

* Uppsätts tills vidare inte. 7. sdiv flygstyrka krigsplaceras tills vidare vid 9. sdiv.

Spaningsgrupper

101. sgrp Torslanda

102. sgrp Havgård

103. sgrp Ronneby

104. sgrp Stigtomta

105. sgrp Mohed

106. sgrp Sundsvall

107. sgrp Kallax

Grupperna 106 och 107 kastades senare om så att 107. sgrp fick vara kvar i Sundsvall som före 1959.21

nya krigsdivisionerna, en S 32-division vid F II och en S 29-division vid F 21, tills
vidare inte sättas upp. Huvudorsaken till bristen på flygförare var övergången från
S ,8A till S 32C, eftersom många av de förare som var krigsplacerade på S 18A inte
kunde användas i jetflygplan. S ,8A föreslogs utgå ur krigsorganisationen i maj 1959.

Fredsdiv Krigsdiv FlygplanstypKrigsbaser
1/F 11 11. och 12. sdiv* S 32C Ronneby
2/F 11 21. och 22. sdiv S 29C Ljungbyhed, Kallax
3/F 11 31. och 32. sdiv S 29C Kungsängen, Söderhamn
5/F 11 51. och 52. sdiv S 32C Nyköping, fält 14 Tierp
6/F 21 61. och 62. sdiv* S 29C Fält 42 Vidsel
*Organiseras tidigast 196130

Andra förslaget (Mars 1959)
Fredsdiv Krigsdiv FlygplanstypKrigsbaser Från 1.10.1959
1/F 11 1. och 6*. sdiv S 32C Ronneby Ljungbyhed
2/F 11 2. och 7*. sdiv S 29C Ljungbyhed Fält 81 Sjöbo
3/F 11 3. och 8. sdiv S 29C Söderhamn, Nyköping Tan nefors, Söderhamn
5/F 11 5. och 10. sdiv S 32C Nyköping, LjungbyhedNyköping, Kalmar
1/F 21 4. och 9. sdiv S 29C Fält 42 Vidsel, Kallax Fält 42 Vidsel, Kallax

Divisionernas numrering och basering, m.m.
Spaningsutredningen 1958 (förslag)

Första förslaget (December 1958)

* Uppsätts tills vidare inte. 7. sdiv flygstyrka krigsplaceras tills vidare vid 9. sdiv.

Spaningsgrupper
101. sgrp Torslanda
102. sgrp Havgård
103. sgrp Ronneby
104. sgrp Stigtomta
105. sgrp Mohed
106. sgrp Sundsvall
107. sgrp Kallax
Grupperna 106 och 107 kastades senare om så att 107. sgrp fick vara kvar i Sundsvall som före 1959.21
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Fredsorganisationen
I Spaningsutredningens etapp fyra utreddes hur fredsorganisationen skulle se ut och 
hur övergången till den nya organisationen skulle ske. Som tidigare skulle det finnas 
fyra divisioner vid F !! och en vid F #!. Eftersom spaningsbehovet i norr beräknades 
till !# till !$ fotospaningsföretag per dygn krävdes en kapacitet av knappt två divisio-
ner där och F #! skulle därför mobilisera två krigsdivisioner utrustade med S #$C. 
En av dessa divisioner skulle vid behov snabbt kunna bytas ut mot en S %#-division 
och därför borde fem S %#C fredsplaceras på F #! för att förbereda personalen på 
att i krig leda och betjäna S %#-förband. Den flygplansfördelning som ansågs vara 
optimal innebar att F !! skulle ha &' S #$C och &" S %#C, medan F #! skulle ha #% 
S #$C och fem S %#C.!$

I mars !$($ blev det bestämt att Spaningsutredningens andra förslag i princip 
skulle genomföras, provisoriskt från och med den ! maj och definitivt från ! oktober 
!$($. Spaningsstaberna placerades därefter i luftförsvarscentraler och divisionerna 
organiserades om med en och samma flygplanstyp i varje division. Några S %#C till-
delades inte F #!, men fem flygplan överfördes ändå som lån intill dess att F #! fick 
sin J %#B-division.## Från den ! maj !$($ skulle F !!:s flottiljstab, fem spaningsstaber, 
fem divisioner S #$C, tre divisioner S %#C, tre fotoplutoner och tio fototroppar kun-
na mobiliseras och sedan skulle en successiv uppbyggnad till full organisation ske.#%

Utgångsbasering från och med maj 1959

1. sdiv S 32C Ljungbyhed

2. sdiv S 29C Fält 81 Sjöbo

3. sdiv S 29C Tannefors*

4. sdiv S 29C Fält 42 Vidsel

5. sdiv S 32C Nyköping

8. sdiv S 29C Söderhamn*

9. sdiv S 29C Kallax

10. sdiv S 32C Kalmar

* 3. och 8. sdiv bytte plats med varandra den 1 januari 1960.

Spaningsgrupper

101. sgrp Torslanda

102. sgrp Havgård

103. sgrp Ronneby

104. sgrp Mohed

105. sgrp Stigtomta

106. sgrp Fält 40 Fällfors

107. sgrp Sundsvall24

Fredsorganisationen
I Spaningsutredningens etapp fyra utreddes hur fredsorganisationen skulle se ut och
hur övergången till den nya organisationen skulle ske. Som tidigare skulle det finnas
fyra divisioner vid F if och en vid F 21. Eftersom spaningsbehovet i norr beräknades
till 12 till 19 fotospaningsföretag per dygn krävdes en kapacitet av knappt två divisio-
ner där och F 21 skulle därför mobilisera två krigsdivisioner utrustade med S 29C.
En av dessa divisioner skulle vid behov snabbt kunna bytas ut mot en S 32-division
och därför borde fem S 32C fredsplaceras på F 21 för att förbereda personalen på
att i krig leda och betjäna S 32-förband. Den flygplansfördelning som ansågs vara
optimal innebar att F ii skulle ha 46 S 29C och 4o S 32C, medan F 21 skulle ha 23
S 29C och fem S 32C.19

I mars 1959 blev det bestämt att Spaningsutredningens andra förslag i princip
skulle genomföras, provisoriskt från och med den i maj och definitivt från i oktober
1959. Spaningsstaberna placerades därefter i luftförsvarscentraler och divisionerna
organiserades om med en och samma flygplanstyp i varje division. Några S 32C till-
delades inte F 21, men fem flygplan överfördes ändå som lån intill dess att F 21 fick
sin J 32B-division." Från den i maj 1959 skulle F 'Es flottiljstab, fem spaningsstaber,
fem divisioner S 29C, tre divisioner S 32C, tre fotoplutoner och tio fototroppar kun-
na mobiliseras och sedan skulle en successiv uppbyggnad till full organisation ske.z3

1. sdiv S 32C Ljungbyhed
2. sdiv S 29C Fält 81 Sjöbo
3. sdiv S 29C Tannefors*
4. sdiv S 29C Fält 42 Vidsel
5. sdiv S 32C Nyköping
8. sdiv S 29C Söderhamn*
9. sdiv S 29C Kallax
10. sdiv S 32C Kalmar
* 3. och 8. sdiv bytte plats med varandra den 1 januari 1960.

Spaningsgrupper
101. sgrp Torslanda
102. sgrp Havgård
103. sgrp Ronneby
104. sgrp Mohed
105. sgrp Stigtomta
106. sgrp Fält 40 Fällfors
107. sgrp Sundsvall24

Utgångsbasering från och med maj 1959
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Spaningsfoto mot flygbas (fält 32 Heden). På bilden syns bland annat flera flygplanplatser med 
maskerings nät och på några av platserna kan flygplan av typ J 35 Draken urskiljas. Foto: Krigsarkivet.

Flygvapenövning
I 1959 års Flygvapenövning, som pågick i nära två veckor i september och oktober, deltog två spaningsstaber 
och fem spaningsdivisioner: 1. spaningsdivisionen på Kalmarbasen, 2. spaningsdivisionen på Hagshult, 3. spa-
ningsdivisionen på Malmen och 5. spaningsdivisionen på Nyköping, samt en S 29-division från F 21 som deltog 
mest som målförband. Flygning på lägsta höjd, som tidigare oftast hade fungerat som skydd mot fientligt jakt-
flyg, exempelvis under ovan refererade övning, visade sig nu inte vara någon säker metod att undgå nedskjut-
ning. Luftbevaknings- och stridsledningssystemet hade blivit ”överraskande e!ektivt” på låg höjd och S 29C:s 
bristande prestanda gjorde att nedskjutningarnas antal nu blev mycket större.

För att förbättra S 29C:s överlevnadschanser föreslogs att de skulle kamouflagemålas. Att anflyga på läg-
sta höjd var den enda möjliga metoden, men detta gav inget skydd i de fall då flygplanet ändå upptäcktes. 
Samordnad insats med flera flygplan samtidigt gav bättre resultat än med enskilda flygplan. Åtminstone ett 
av fyra spaningsplan utsattes för anfall och gick förlorat, vilket betydde 25 procents förluster. En faktor gjorde 
dock att förlusterna vid övningar i fred eventuellt kunde vara något överdrivna: Om flygplanet skulle ha en 
chans att ta sig undan ett jaktplan måste extratankarna på S 29C fällas innan det kom in i jaktflygförsvarat 
område, med detta gick, på grund av risk för skador på marken, inte att göra i fred. Detta påverkade naturligt-
vis statistiken till S 29C:s nackdel.

Slutsatsen blev att spaningsuppgifterna måste anpassas efter flygplanens prestanda. Spaningsmålen bor-
de om möjligt ligga utanför det fientliga jaktflygets kontaktlinjer, vilket innebar att räckvidden minskade och 
att vissa mål inte kunde nås. CF 11 konstaterade (författarens kursiveringar): ”Med hänsyn till de ytterligare 
komplikationer verkliga förhållanden medför, torde man komma sanningen närmast, om man räknar med, 
att två spaningsflygplan fordras över målområdet för att lösa en uppgift.” 

Flygvapenövning
11959 års Flygvapenövning, som pågick i nära två veckor i september och oktober, deltog två spaningsstaber
och fem spaningsdivisioner: 1. spaningsdivisionen på Kalmarbasen, 2. spaningsdivisionen på Hagshult, 3. spa-
ningsdivisionen på Malmen och 5. spaningsdivisionen på Nyköping, samt en S 29-division från F 21 som deltog
mest som målförband. Flygning på lägsta höjd, som tidigare oftast hade fungerat som skydd mot fientligt jakt-
flyg, exempelvis under ovan refererade övning, visade sig nu inte vara någon säker metod att undgå nedskjut-
ning. Luftbevaknings- och stridsledningssystemet hade blivit "överraskande effektivt" på låg höjd och S 29C:s
bristande prestanda gjorde att nedskjutningarnas antal nu blev mycket större.

För att förbättra S 29C:s överlevnadschanser föreslogs att de skulle kamouflagemålar. Att anflyga på läg-
sta höjd var den enda möjliga metoden, men detta gav inget skydd ide fall då flygplanet ändå upptäcktes.
Samordnad insats med flera flygplan samtidigt gav bättre resultat än med enskilda flygplan. Åtminstone ett
av fyra spaningsplan utsattes för anfall och gick förlorat, vilket betydde 25 procents förluster. En faktor gjorde
dock att förlusterna vid övningar i fred eventuellt kunde vara något överdrivna: Om flygplanet skulle ha en
chans att ta sig undan ett jaktplan måste extratankarna på S 29C fållas innan det kom in i jaktflygförsvarat
område, med detta gick, på grund av risk för skador på marken, inte att göra i fred. Detta påverkade naturligt-
vis statistiken till S 29C:s nackdel.

Slutsatsen blev att spaningsuppgifterna måste anpassasefterflygplanens prestanda. Spaningsmålen bor-
de om möjligt ligga utanför det fientliga jaktflygets kontaktlinjer, vilket innebar att räckvidden minskade och
att vissa mål inte kunde nås. CF 11 konstaterade (författarens kursiveringar): "Med hänsyn till de ytterligare
komplikationer verkliga förhållanden medför, torde man komma sanningen närmast, om man räknar med,
att två spaningsflygplan fordras över målområdet för att lösa en uppgift."

Spaningsfoto mot flygbas (fält 32 Heden). På bilden syns bland annat flera flygplanplatser med
maskeringsnät och på några av platserna kan flygplan av typ 135 Draken urskiljas. Foto: Krigsarkivet.
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”Nattsol”
E $:s eskaderövning ”Nattsol” utspelade sig i norra Sverige mellan den % och !& juni 
!'(' och dess främsta syfte var att öva en krigsorganiserad sektor ÖN # (”Nord”), 
medan sektor N # (”Syd”) fick utgöra motståndarsida. Fem krigsbaser i området 
organiserades, varav fält $" Fällfors och fält $& Vidsel för första gången. Förutom 
jakt- och attackförband deltog på norra sidan spaningsdivisionen !/F &! baserad på 
fält $&. På södra sidan fanns jaktförband på Frösön, Uppsala och fält &% Gunnarn, 
två attackdivisioner, samt spaningsdivisionen &/F !! baserad på Kallax. Totalt !(& 
flygplan deltog i övningen.

Enligt förutsättningarna hade ”en stormakt” besatt Nordnorge ned till Trond-
heim och svenskt luftrum i norr hade överflugits enstaka gånger i samband med 
anfallet. I Finland hade flygfälten vid bland annat Uleåborg, Kemi och Rovaniemi 
gjorts i ordning för jetförband och svensk flygspaning hade konstaterat livlig lands-
vägstrafik på vägarna österifrån mot Sverige. För sektor N# gällde att stormakten 
efter ett par veckors hårda strider hade ockuperat övre Norrland och där baserat 
jakt- och spaningsförband på baserna Heden, Fällfors, Vidsel och Kallax.

Spaningsflygets grundtaktik med uppträdande på lägsta höjd visade sig under 
denna övning vara e)ektiv och antalet nedskjutningar orsakade av fientligt jaktflyg 
var litet. Förarnas förmåga att navigera på lägsta höjd visade sig vara mycket god och 
havsövervakning med hjälp av ögonspaning kunde genomföras med gott resultat, 
särskilt då ljusförhållandena i norr tillät ögonspaning dygnet runt.&(

Armé- och marinsamverkan
Övningen bekräftade också tidigare erfarenheter när det gällde svårigheterna med 
att vid samverkan med arméförband inom ett begränsat geografiskt område leve-
rera spaningsresultat i tid. Proceduren vid fotospaning tog för lång tid och ögon-
spaning fungerade endast mot stora förband eller för kontroll av enstaka punkter. 
Flygplanens höga fart var ett problem och en taktik med låg fart över målområdet 
bedömdes vara absolut olämplig på grund av stor risk för nedskjutning av jaktflyg 
eller luftvärn.&*

Under en samövning med armén kallad SAMÖ-*!, som genomfördes i okto-
ber !'*!, var allt flyg baserat på Frösöbasen med fält $$ Kubbe som främre T-bas. 
A- och B-sidan disponerade omväxlande en S &'-division, en A #&-division och en 
J &'-division. Spaningsdivisionen insattes för vägspaning och för att lokalisera artil-
leri och stabsplatser. På nytt visade det sig hur svårt det var att utföra ögonspaning i 
hög fart. I TAS !'*! angavs för övrigt att spaning för arméns, och även för marinens 
behov endast kunde komma i fråga om huvuduppgiften så medgav. Denna form av 
samverkan med de andra vapengrenarna var inte längre en prioriterad uppgift för 
spaningsflyget.&+

Den taktik som tillämpades vid spaning mot marina mål visade sig fungera bätt-
re. Först sattes fotospaning in, om möjligt från hög höjd, för att klarlägga läget i 
aktuellt område. Även här hade dock utvecklingen gått ifrån S &'C: ”Det synes 
realistiskt att icke sätta alltför stor tilltro till möjligheterna att med S &' ska)a bra 

"Nattsol"
E 4:s eskaderövning "Nattsol" utspelade sig i norra Sverige mellan den 8 och 12 juni
1959 och dess främsta syfte var att öva en krigsorganiserad sektor ÖN 3 ("Nord"),
medan sektor N 3 ("Syd") fick utgöra motståndarsida. Fem krigsbaser i området
organiserades, varav fält 4o Fällfors och fält 42 Vidsel för första gången. Förutom
jakt- och attackförband deltog på norra sidan spaningsdivisionen 1/F 21 baserad på
fält 42. På södra sidan fanns jaktförband på Frösön, Uppsala och fält 28 Gunnarn,
två attackdivisioner, samt spaningsdivisionen 2/F II baserad på Kallax. Totalt 152
flygplan deltog i övningen.

Enligt förutsättningarna hade "en stormakt" besatt Nordnorge ned till Trond-
heim och svenskt luftrum i norr hade överflugits enstaka gånger i samband med
anfallet. I Finland hade flygfälten vid bland annat Uleåborg, Kemi och Rovaniemi
gjorts i ordning för jetförband och svensk flygspaning hade konstaterat livlig lands-
vägstrafik på vägarna österifrån mot Sverige. För sektor N3 gällde att stormakten
efter ett par veckors hårda strider hade ockuperat övre Norrland och där baserat
jakt- och spaningsförband på baserna Heden, Fällfors, Vidsel och Kallax.

Spaningsflygets grundtaktik med uppträdande på lägsta höjd visade sig under
denna övning vara effektiv och antalet nedskjutningar orsakade av fientligt jaktflyg
var litet. Förarnas förmåga att navigera på lägsta höjd visade sig vara mycket god och
havsövervakning med hjälp av ögonspaning kunde genomföras med gott resultat,
särskilt då ljusförhållandena i norr tillät ögonspaning dygnet runt.25

Arm& och marinsamverkan
Övningen bekräftade också tidigare erfarenheter när det gällde svårigheterna med
att vid samverkan med armsförband inom ett begränsat geografiskt område leve-
rera spaningsresultat i tid. Proceduren vid fotospaning tog för lång tid och ögon-
spaning fungerade endast mot stora förband eller för kontroll av enstaka punkter.
Flygplanens höga fart var ett problem och en taktik med låg fart över målområdet
bedömdes vara absolut olämplig på grund av stor risk för nedskjutning av jaktflyg
eller luftvärn.26

Under en samövning med arma. kallad SAMÖ-6i, som genomfördes i okto-
ber 1961, var allt flyg baserat på Frösöbasen med fält 44 Kubbe som främre T-bas.
A- och B-sidan disponerade omväxlande en S 29-division, en A 32-division och en
J 29-division. Spaningsdivisionen insattes för vägspaning och för att lokalisera artil-
leri och stabsplatser. På nytt visade det sig hur svårt det var att utföra ögonspaning i
hög fart. I TAS 1961 angavs för övrigt att spaning för armens, och även för marinens
behov endast kunde komma i fråga om huvuduppgiften så medgav. Denna form av
samverkan med de andra vapengrenarna var inte längre en prioriterad uppgift för
spaningsflyget.27

Den taktik som tillämpades vid spaning mot marina mål visade sig fungera bätt-
re. Först sattes fotospaning in, om möjligt från hög höjd, för att klarlägga läget i
aktuellt område. Även här hade dock utvecklingen gått ifrån S 29C: "Det synes
realistiskt att icke sätta alltför stor tilltro till möjligheterna att med S 29 skaffa bra
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fotospaningsresultatet från marina basområden på andra sidan Östersjön.” Mot ra-
darspaning med S $%C insattes vid vissa tillfällen störning från motståndarsidans 
örlogsfartyg till sjöss. Besättningen i ett av flygplanen hade funnit störningen så ef-
fektiv att uppdraget hade måst avbrytas, men detta bedömdes bero på navigatörens 
ringa erfarenhet. Det fanns dock en oro för att omfattande fientlig insats av radar-
störning skulle kunna allvarligt försvåra den svenska havsövervakningen.%&

Beredskap i fred
För hela krigsmakten fanns bestämmelser som reglerade den grundberedskap som 
upprätthölls redan i fred, samt vilka beredskapssteg som kunde beordras vid ökad 
risk för ett angrepp på landet eller om det utrikespolitiska läget motiverade ett så-
dant steg. Antalet förband som ingick i denna beredskap varierade över tid och be-
rodde bland annat på utbildningsläget, alltså hur långt personalen i olika förband 
hade hunnit i sin utbildning.

I april !'(' utökades till exempel spaningsflygets beredskapsförband till tre 
F !!-divisioner som vid höjd beredskap skulle baseras på Nyköpingsbasen och 

Exempel på spaningsfoto: Lodfoto av krigsförtöjt fartyg som kamouflerats med nät under en övning i mars 
1961. Foto: Krigsarkivet.

Exempel på spaningsfoto: Lodfoto av krigsförtöjt fartyg som kamouflerats med nät under en övning i mars
1961. Foto: Krigsarkivet

fotospaningsresultatet från marina basområden på andra sidan Östersjön." Mot ra-
darspaning med S 32C insattes vid vissa tillfällen störning från motståndarsidans
örlogsfartyg till sjöss. Besättningen i ett av flygplanen hade funnit störningen så ef-
fektiv att uppdraget hade måst avbrytas, men detta bedömdes bero på navigatörens
ringa erfarenhet. Det fanns dock en oro för att omfattande fientlig insats av radar-
störning skulle kunna allvarligt försvåra den svenska havsövervakningen.28

Beredskap i fred
För hela krigsmakten fanns bestämmelser som reglerade den grundberedskap som
upprätthölls redan i fred, samt vilka beredskapssteg som kunde beordras vid ökad
risk för ett angrepp på landet eller om det utrikespolitiska läget motiverade ett så-
dant steg. Antalet förband som ingick i denna beredskap varierade över tid och be-
rodde bland annat på utbildningsläget, alltså hur långt personalen i olika förband
hade hunnit i sin utbildning.

I april 1959 utökades till exempel spaningsflygets beredskapsförband till tre
F H-divisioner som vid höjd beredskap skulle baseras på Nyköpingsbasen och
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Söder hamn, samt en F $!-division på Kallax. En skoldivision skulle ombaseras till 
Ljungbyhed. Ett år senare hade detta ändrats till två F !!-divisioner med S $%C 
i Ängelholm och Söderhamn, två med S &$C i Kalmar och Nyköping, samt en 
F $!-division med S $%C på fält '$ Vidsel. Skoldivisionerna skulle flyttas till Ängel-
holm, Söderhamn och Kalmar. Därmed utgjorde vid detta tillfälle fem av åtta divi-
sioner beredskapsförband.$%

Krigsuppgifter i norr och i söder
Huvuduppgiften i krig var att fastställa om förberedelse för invasion mot Sverige 
vidtogs. Sedan den ! januari !%(! ingick i krig inte längre spaningsförbanden i södra 
delen av landet, det vill säga de divisioner som sattes upp av F !! samt fyra spanings-
grupper, i E '. Därför drogs en gräns mellan F !!:s ansvarsområde i söder och E ':s 
område i norr och denna gräns gick i höjd med ($:a breddgraden längs en linje som 
korsade kusten mellan Hudiksvall och Sundsvall.&"

CE ' var bekymrad över spaningsflygets möjligheter i norr vintertid, främst den 
spaningsdivision med S $%C som hade till uppgift att spana längs gränsen från Bot-

Spaningsfoto taget vid samverkan med armén. Spåren avslöjar närvaron av tunga pansarfordon.  
Foto: Krigsarkivet.

Spaningsfoto taget vid samverkan med armen. Spåren avslöjar närvaron av tunga pansarfordon.
Foto: Krigsarkivet.

Söderhamn, samt en F 21-division på Kallax. En skoldivision skulle ombaseras till
Ljungbyhed. Ett år senare hade detta ändrats till två F 11-divisioner med S 29C
i Ängelholm och Söderhamn, två med S 32C i Kalmar och Nyköping, samt en
F 21-division med S 29C på fält 42 Vidsel. Skoldivisionerna skulle flyttas till Ängel-
holm, Söderhamn och Kalmar. Därmed utgjorde vid detta tillfälle fem av åtta divi-
sioner beredskapsförband."

Krigsuppgifter i norr och i söder
Huvuduppgiften i krig var att fastställa om förberedelse för invasion mot Sverige
vidtogs. Sedan den 1 januari 1961 ingick i krig inte längre spaningsförbanden i södra
delen av landet, det vill säga de divisioner som sattes upp av F 11 samt fyra spanings-
grupper, i E 4. Därför drogs en gräns mellan F ansvarsområde i söder och E 4:s
område i norr och denna gräns gick i höjd med 62:a breddgraden längs en linje som
korsade kusten mellan Hudiksvall och Sundsvall.3°

CE 4 var bekymrad över spaningsflygets möjligheter i norr vintertid, främst den
spaningsdivision med S 29C som hade till uppgift att spana längs gränsen från Bot-
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tenviken och norrut. Under vinterhalvårets korta dagar var det under två månader 
så mörkt att det inte gick att fotografera mer än under fyra av dygnets $% timmar. 
Under resterande $" timmar kunde ingen fotospaning ske. I Spaningsutredningen 
!&'( hade ju föreslagits att ett antal S )$C borde placeras på F $! redan i fred och 
nu diskuterades åter ändrad utgångsbasering och överflyttning av ett antal S )$C 
till norra Sverige. Eventuellt kunde CE % tänka sig en blandad division med både 
S $&C och S )$C.)!

I söder var förhållandena annorlunda. I en redogörelse som CF !! samman-
ställde i juli !&#" tecknas en bild av möjligheterna att operera med S $&C som är 
mycket ”rosigare” än vad som framkom i rapporterna från de övningar tillsammans 
med svenskt jaktflyg som diskuterats ovan. Enligt denna redogörelse kunde man 
nämligen med S $&C nå samtliga hamnar vid Östersjökusten och dessutom $"*)" 
kilometer innanför kusten. Sannolikt avsåg denna uppgift mer den praktiska ak-
tionsradien än hur flygplanen verkligen kunde användas i fall hänsyn togs till ris-
ken för bekämpning.)$

Efter den stora Spaningsutredningen !&'( hade spaningsflyget vid !&'"-talets 
slut både organiserats om och fått ny materiel, S )$C Lansen. Det fanns återigen tio 
divisioner, men det nya var att varje division bara flög med en av de två flygplans-
typerna, S $&C Tunnan alternativt S )$C Lansen. Blandade divisioner ansågs inte 
längre vara ändamålsenligt. Hur som helst, nu var spaningsflyget utrustat med re-
lativt moderna flygplan och det skulle dröja ända till slutet av !&+"-talet innan or-
ganisationen ändrades på nytt.

Underrättelsepluton i arbete. Övning 1971 av en tänkt ABC-situation (risk för anfall med kärnvapen, biologis-
ka eller kemiska stridsmedel) med påtagna gasmasker, regnkläder och skyddshjälmar. Foto: SFF.

Underrättelsepluton i arbete. Övning 1971 av en tänkt ABC-situation (risk för anfall med kärnvapen, biologis-
ka eller kemiska stridsmedel) med påtagna gasmasker, regnkläder och skyddshjälmar. Foto: SFF.

tenviken och norrut. Under vinterhalvårets korta dagar var det under två månader
så mörkt att det inte gick att fotografera mer än under fyra av dygnets 24 timmar.
Under resterande 20 timmar kunde ingen fotospaning ske. I Spaningsutredningen
1958 hade ju föreslagits att ett antal S 32C borde placeras på F 21 redan i fred och
nu diskuterades åter ändrad utgångsbasering och överflyttning av ett antal S 32C
till norra Sverige. Eventuellt kunde CE 4 tänka sig en blandad division med både
S 29C och S 32C.31

I söder var förhållandena annorlunda. I en redogörelse som CF 11 samman-
ställde i juli 196o tecknas en bild av möjligheterna att operera med S 29C som är
mycket "rosigare" än vad som framkom i rapporterna från de övningar tillsammans
med svenskt jaktflyg som diskuterats ovan. Enligt denna redogörelse kunde man
nämligen med S 29C nå samtliga hamnar vid Östersjökusten och dessutom 20-30
kilometer innanför kusten. Sannolikt avsåg denna uppgift mer den praktiska ak-
tionsradien än hur flygplanen verkligen kunde användas i fall hänsyn togs till ris-
ken för bekämpning.32

Efter den stora Spaningsutredningen 1958 hade spaningsflyget vid 195o-talets
slut både organiserats om och fin ny materiel, S 32.0 Lansen. Det fanns återigen tio
divisioner, men det nya var att varje division bara flög med en av de två flygplans-
typerna, S 29C Tunnan alternativt S 32C Lansen. Blandade divisioner ansågs inte
längre vara ändamålsenligt. Hur som helst, nu var spaningsflyget utrustat med re-
lativt moderna flygplan och det skulle dröja ända till slutet av i97o-talet innan or-
ganisationen ändrades på nytt.
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$. Tunnan och Lansen

När !#%"-talet började inleddes också något av en storhetsperiod för den svenska 
flygspaningen. S &#C Tunnan kanske inte längre hängde med riktigt i hotbildens 
utveckling, men efter några år kom S '$E Draken som avlösning och då var spa-
ningsflygets materiel åter fullt modern. Fredsmässig spaningsberedskap upprätthölls 
och havsövervakningen blev rutinmässig. Organisationen hade hittat en fungeran-
de form och skulle bli orörd ända tills det var dags att introducera nästa generation 
spaningsflygplan, S '( Viggen.

År !#%! kom nya Taktiska anvisningar för spaningsförband (TAS). Spaningsför-
banden var nu sedan januari underställda eskadercheferna (CE &, CE ' och CE )), 
som av högkvarteret tilldelades spaningsområden, uppgifter och förband. Eskader-
chefen hade att besluta om allmän inriktning eller om viss uppgift för spanings-
flyget. Detaljplanläggning sköttes av eskaderstabens spaningsavdelning eller av de 
fristående spaningsstaberna och avdelningens (stabens) spaningschef skulle plan-
lägga varje enskilt spaningsföretag. Eskaderstabens underrättelseavdelning planlade 
verksamheten vid underrättelseplutonerna.!

Den utgångsgruppering som angavs i krigsfallsordern skulle vara en strategisk 

En besättning förbereder sig för ett spaningsuppdrag genom studium av kartan. Foto: SFF.

5. Tunnan och Lansen

När 1960-talet började inleddes också något av en storhetsperiod för den svenska
flygspaningen. S 29C Tunnan kanske inte längre hängde med riktigt i hotbildens
utveckling, men efter några år kom S 35E Draken som avlösning och då var spa-
ningsflygets materiel åter fullt modern. Fredsmässig spaningsberedskap upprätthölls
och havsövervakningen blev rutinmässig. Organisationen hade hittat en fungeran-
de form och skulle bli orörd ända tills det var dags att introducera nästa generation
spaningsflygplan, S 37 Viggen.

År 1961 kom nya Taktiska anvisningar för spaningsförband  (TAS). Spaningsför-
banden var nu sedan januari underställda eskadercheferna (CE 2, CE 3 och CE 4),
som av högkvarteret tilldelades spaningsområden, uppgifter och förband. Eskader-
chefen hade att besluta om allmän inriktning eller om viss uppgift för spanings-
flyget. Detaljplanläggning sköttes av eskaderstabens spaningsavdelning eller av de
fristående spaningsstaberna och avdelningens (stabens) spaningschef skulle plan-
lägga varje enskilt spaningsföretag. Eskaderstabens underrättelseavdelning planlade
verksamheten vid underrättelseplutonerna.'

Den utgångsgruppering som angavs i krigsfallsordern skulle vara en strategisk

En besättning förbereder sig för ett spaningsuppdrag genom studium av kartan. Foto: SEE
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beredskapsgruppering anpassad till att ett krigsutbrott hotade, men att inga kla-
ra indikationer fanns som fordrade kraftsamling till en viss del av landet. Flygspa-
ningsresurserna baserades så att de kunde utröna invasionsförberedelser i de primärt 
möjliga invasionsriktningarna, främst över Östersjön. Vid anfall mot norra Sverige 

Spaningsflygets aktionsradie 1958. Den inre linjen gäller S 29C Tunnan med fälltankar, den yttre S 32C  
Lansen med extratank. Karta: Krigsarkivet.

beredskapsgruppering anpassad till att ett krigsutbrott hotade, men att inga kla-
ra indikationer fanns som fordrade kraftsamling till en viss del av landet. Flygspa-
ningsresurserna baserades så att de kunde utröna invasionsförberedelser i de primärt
möjliga invasionsriktningarna, främst över Östersjön. Vid anfall mot norra Sverige

L e . r e X r l t r . • = 7 9 , . . •
S 29 » 1  f a l l t u s k a r

' " "  —  1  32 « 1  a r t r a t . s 1 r ,

Spaningsflygets aktionsradie 1958. Den inre linjen gäller S 29C Tunnan med fälltankar, den yttre S 32C
Lansen med extratank. Karta: Krigsarkivet
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förväntades längre förvarningstid än vid invasion över havet mot södra eller meller-
sta delen av landet, eftersom sovjetiska förband då först måste gå genom Finland. 
Mot bakgrund av detta hade inte E " något tilldelat S #$-förband, trots önske-
mål om detta. En av S #$-divisionerna, !%. spaningsdivisionen på Hässlöbasen, fick 
dock sitt spaningsområde utsträckt upp till &$:a breddgraden (fyra mil söder om 
Sundsvall), varigenom CE ":s behov av havsövervakning delvis kunde täckas även 
i utgångsläget.$

Kamouflageskydd
Under !'(%-talet hade de nya, snabba jetflygplan som kom i tjänst levererats utan 
kamouflagemålning. På grund av mindre luftmotstånd är ett omålat flygplan avse-
värt snabbare än ett målat. De blanka och ljusa metallytorna gjorde emellertid att 
omålade flygplan var lätta att upptäcka på långt avstånd. För spaningsflygplan som 
huvudsakligen skulle operera över hav framtogs därför ett kamouflagemönster be-
stående av blåsvart grundfärg kompletterad med mörkgröna sektorer.

Från hösten !'&! till sommaren året därpå genomfördes tjänsteprov med en di-
vision S $'C och en grupp S #$C som målades på detta sätt vid F !!. Målningen 
skulle minska risken för upptäckt vid uppträdande på låg och lägsta höjd, och den 
skulle även dölja flygplanen när de stod på marken. Förutom F !! deltog attackflot-
tiljen F !) och jaktflottiljerna F # och F !# i försöken och samtliga deltagande för-
band förordade att flygplanen skulle kamouflagemålas. Eftersom grön terräng får 
en allt mörkare blåton på avstånd ville F !! helst ha flygplanen målade helt i mörkt 
blått, men skillnaden mot det blå-gröna färgschemat var liten.#

För att minska risken för att flygplanen skulle upptäckas från luften och utsättas för fientlig bekämpning på 
baserna, samt för att göra dem svårare att upptäcka i luften från fientliga flygplan kamouflagemålades ett 
antal S 29C. Foto: Lars Soldéus via SFF.

förväntades längre förvarningstid än vid invasion över havet mot södra eller meller-
sta delen av landet, eftersom sovjetiska förband då först måste gå genom Finland.
Mot bakgrund av detta hade inte E 4 något tilldelat S 32-förband, trots önske-
mål om detta. En av S 32-divisionerna, io. spaningsdivisionen på Hässlöbasen, fick
dock sitt spaningsområde utsträckt upp till 62:a breddgraden (fyra mil söder om
Sundsvall), varigenom CE 4:s behov av havsövervakning delvis kunde täckas även
i utgångsläget.2

Kamouflageskydd
Under 195o-talet hade de nya, snabba jetflygplan som kom i tjänst levererats utan
kamouflagemålning. På grund av mindre luftmotstånd är ett omålat flygplan avse-
värt snabbare än ett målat. De blanka och ljusa metallytorna gjorde emellertid att
omålade flygplan var lätta att upptäcka på långt avstånd. För spaningsflygplan som
huvudsakligen skulle operera över hav framtogs därför ett kamouflagemönster be-
stående av blåsvart grundfärg kompletterad med mörkgröna sektorer.

Från hösten 1961 till sommaren året därpå genomfördes tjänsteprov med en di-
vision S 29C och en grupp S 32C som målades på detta sätt vid F ii. Målningen
skulle minska risken för upptäckt vid uppträdande på låg och lägsta höjd, och den
skulle även dölja flygplanen när de stod på marken. Förutom F II deltog attackflot-
tiljen F 17 och jaktflottiljerna F 3 och F 13 i försöken och samtliga deltagande för-
band förordade att flygplanen skulle kamouflagemålas. Eftersom grön terräng får
en allt mörkare blåton på avstånd ville F II helst ha flygplanen målade helt i mörkt
blått, men skillnaden mot det blå-gröna färgschemat var liten.;

För att minska risken för att flygplanen skulle upptäckas från luften och utsättas för fientlig bekämpning på
baserna, samt för att göra dem svårare att upptäcka i luften från fientliga flygplan kamouflagemålades ett
antal S 29C. Foto: Lars Soldfis via SFE
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Utgångsbasering från och med januari 1962

1. sdiv F 5 Ljungbyhed S 32C

2. eller 7. sdiv F 10 Ängelholm S 29C

2. eller 7. sdiv F 17 Ronneby S 29C

3. sdiv F 15 Söderhamn* S 29C

4. sdiv Fält 42 Vidsel S 29C

5. sdiv F 3 Malmen S 32C

6. sdiv** F 12 Kalmar S 32C

8. sdiv Tannefors S 29C

9. sdiv Fält 41 Åmsele S 29C

10. sdiv F 1 Västerås S 32C

* Planerad flyttning till fält 46 Färila (1961–1964) aldrig genomförd.
** Tillkom i krigsorganisationen den 1 maj 1961.

101. sgrp Torslanda

102. sgrp Havgård

103. sgep F 17 Ronneby

104. sgrp Mohed

105. sgrp Larslund

106. sgrp Fält 40 Fällfors

107. sgrp Sundsvall4

Flygspaningens markbundna del
Underrättelsepluton (fotopluton) ingick i eskaderstaben och bestod av underrättelse- och laboratoriepersonal. 
Fototroppar ingick i basförbanden och bestod av underrättelse-, laboratorie- och kamerapersonal. Fototrop-
parna grupperades på spaningsflygets O-baser, samt på en eller två T-baser i varje eskaderområde.6

Arbetsuppgifter
– Framkallning och torkning av film
– Registrering av filmer
– Kopiering och framkallning av pappersbilder
– Orientering av fotograferade stråk på karta
– Fototolkning

Framkallning och torkning av film från ett normalt företag tog femton till tjugo minuter. Registrering tog fem 
till tio minuter och en första tolkning fem minuter till en timme. I undantagsfall utfördes kopiering av bilder 
och då kunde snabbkopior tas fram med en takt av två i minuten, varaktiga kopior med en kopia i minuten.

TAS 19617

Utgångsbasering från och med januari 1962
1. sdiv F 5 Ljungbyhed S 32C
2. eller 7. sdiv F 10 Ängelholm S 29C
2. eller 7. sdiv F 17 Ronneby S 29C
3. sdiv F 15 Söderhamn* S 29C
4. sdiv Fält 42 Vidsel S 29C
5. sdiv F 3 Malmen S 32C
6. sdiv** F 12 Kalmar S 32C
8. sdiv Tannefors S 29C
9. sdiv Fält 41 Årnsele S 29C
10. sdiv F 1 Västerås S 32C
* Planerad flyttning till fält 46 Färila (1961-1964) aldrig genomförd.
**Tillkom i krigsorganisationen den 1 maj 1961.

101. sgrp Torslanda
102. sgrp Havgård
103. sgep F 17 Ronneby
104. sgrp Mohed
105. sgrp Larslund
106. sgrp Fält 40 Fällfors
107. sgrp Sundsvall4

Flygspaningens markbundna del
Underrättelsepluton (fotopluton) ingick i eskaderstaben och bestod av underrättelse-och laboratoriepersonal.
Fototroppar ingick i basförbanden och bestod av underrättelse-, laboratorie- och kamerapersonal. Fototrop-
parna grupperades på spaningsflygets 0-baser, samt på en eller tvål-baser i varje eskaderområde.6

Arbetsuppgifter
— Framkallning och torkning av film
— Registrering av filmer
— Kopiering och framkallning av pappersbilder
— Orientering av fotograferade stråk på karta
— Fototolkning

Framkallning och torkning av film från ett normaltföretag tog femton till tjugo minuter. Registrering tog fem
till tio minuter och en första tolkning fem minuter till en timme. I undantagsfall utfördes kopiering av bilder
och då kunde snabbkopior tas fram med en takt av två i minuten, varaktiga kopior med en kopia i minuten.

TAS 19617
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Spaningstaktik
Krigsmässig fotospaning utfördes på ungefär samma sätt med både S #$C, S "#C 
och senare S "%E och SF "&. Inom eget område flög man på lämplig höjd för att möj-
liggöra ledning eller uppföljning från egen luftbevakning och stridsledning, främst 
för att undvika vådabekämpning från eget luftvärn eller jaktflyg. Flygningen kunde 
genomföras radio- och radartyst från start för att undvika upptäckt av fiendens sig-
nalspaning. Anflygningen skedde sedan på lägsta flyghöjd, tio till tjugo meter, med 
hög fart, $'' till ! ''' km/h, och minsta möjliga exponering för fiendens motver-
kan. Det gällde att utnyttja terrängen så mycket som möjligt, åsar, dalgångar och 
sjöar, för att undvika upptäckt och därmed insats av jaktflyg och luftvärn.

Inflygning över hav mot målet gjordes på låg höjd, med stridsfart och med så lite 
radaranvändning som möjligt för navigering och undvikande av eventuella örlogs-
fartyg på färdlinjen. Efter fotografering av målet följde snabb nedgång till låg höjd 
och utflygning. Återflygningen gjordes sedan på bränslebesparande höjd och efter 
inträde i eget luftförsvarat område via en i förväg bestämd inpasseringspunkt leddes 
flygplanet till en lämplig landningsbas.

Fotometoder
Högfoto föregicks av upptagning från lägsta höjd och stigning med stor stigvinkel 
till fotohöjden. Stigningen avslutades med roll till planflykt rakt över målet på mel-
lan " ''' och ( ''' meters höjd och sedan fotograferade man med de lodriktade 
kamerorna. Därefter gjordes en snabb dykning till lägsta höjd igen. Tid över lägsta 
höjd blev ganska lång, trettio till fyrtio sekunder, vilket innebar relativt stor risk för 
upptäckt och bekämpning.

Avståndsfoto inleddes med en kraftig upptagning till fotohöjd på mellan ! ''' 
och ) ''' meter, beroende på vilken insynsvinkel som var lämplig eller möjlig. Stig-
ningen avslutades med en roll, övergång till planflyktsläge och sedan sväng i plan-
flykt med flygplanets undersida riktad mot målet. Fotograferingen genomfördes 
med de lodriktade kamerorna. Avstånden till målet valdes med hänsyn till molnbas, 
sikt, krav på insyn och önskad kvalitet/tolkbarhet på bilderna. För identifiering av 
ett hundra meter långt fartyg på negativ tagna med kamera med (' cm brännvidd 
var maximalt fotoavstånd femton kilometer under normala siktförhållanden.

Fördelen med avståndsfoto var att man inte behövde flyga in över eller ens i när-
heten av målet och att man efter fotograferingen snabbt var på väg bort från det 
farliga området. Denna fotometod var enligt uppgift unik för det svenska spanings-
flyget. En variant på avståndsfoto var anfallsfoto som utfördes mot planerade mål 
på beställning av attackflyget för användning vid planering av attackföretag. En 
storskalig översiktsbild skulle innehålla upptagningspunkten för anfallet för att un-
derlätta navigeringen och på en detaljbild över målet skulle målfördelning kunna 
göras.%

Spaningstaktik
Krigsmässig fotospaning utfördes på ungefär samma sätt med både S 29C, S 32C
och senare S 35E och SF 37. Inom eget område flög man på lämplig höjd för att möj-
liggöra ledning eller uppföljning från egen luftbevakning och stridsledning, främst
för att undvika vådabekämpning från eget luftvärn eller jaktflyg. Flygningen kunde
genomföras radio- och radartyst från start för att undvika upptäckt av fiendens sig-
nalspaning. Anflygningen skedde sedan på lägsta flyghöjd, tio till tjugo meter, med
hög fart, 90o till 1 000 km/h, och minsta möjliga exponering för fiendens motver-
kan. Det gällde att utnyttja terrängen så mycket som möjligt, åsar, dalgångar och
sjöar, för att undvika upptäckt och därmed insats av jaktflyg och luftvärn.

Inflygning över hav mot målet gjordes på låg höjd, med stridsfart och med så lite
radaranvändning som möjligt för navigering och undvikande av eventuella örlogs-
fartyg på färdlinjen. Efter fotografering av målet följde snabb nedgång till låg höjd
och utflygning. Återflygningen gjordes sedan på bränslebesparande höjd och efter
inträde i eget luftförsvarat område via en i förväg bestämd inpasseringspunkt leddes
flygplanet till en lämplig landningsbas.

Fotometoder
Högfoto föregicks av upptagning från lägsta höjd och stigning med stor stigvinkel
till fotohöjden. Stigningen avslutades med roll till planflykt rakt över målet på mel-
lan 3 000 och 6 000 meters höjd och sedan fotograferade man med de lodriktade
kamerorna. Därefter gjordes en snabb dykning till lägsta höjd igen. Tid över lägsta
höjd blev ganska lång, trettio till fyrtio sekunder, vilket innebar relativt stor risk för
upptäckt och bekämpning.

Avståndsfoto inleddes med en kraftig upptagning till fotohöjd på mellan 1 000
och 4 000 meter, beroende på vilken insynsvinkel som var lämplig eller möjlig. Stig-
ningen avslutades med en roll, övergång till planflyktsläge och sedan sväng i plan-
flykt med flygplanets undersida riktad mot målet. Fotograferingen genomfördes
med de lodriktade kamerorna. Avstånden till målet valdes med hänsyn till molnbas,
sikt, krav på insyn och önskad kvalitet/tolkbarhet på bilderna. För identifiering av
ett hundra meter långt fartyg på negativ tagna med kamera med 6o cm brännvidd
var maximalt fotoavstånd femton kilometer under normala siktförhållanden.

Fördelen med avståndsfoto var att man inte behövde flyga in över eller ens i när-
heten av målet och att man efter fotograferingen snabbt var på väg bort från det
farliga området. Denna fotometod var enligt uppgift unik för det svenska spanings-
flyget. En variant på avståndsfoto var anfallsfoto som utfördes mot planerade mål
på beställning av attackflyget för användning vid planering av attackföretag. En
storskalig översiktsbild skulle innehålla upptagningspunkten för anfallet för att un-
derlätta navigeringen och på en detaljbild över målet skulle målfördelning kunna
göras.5
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Illustrationer som visar olika spaningsmetoder.

Avståndsfoto
med noskamera
i dykning mot målet

Foto med lodkamera
under sväng på lägsta höjd

Lågfoto

Avståndsfoto med noskamera på lägsta höjd

Avståndsfoto med lodkamera under sväng

Högfoto i
dykning

Illustrationer som visar olika spaningsmetoder.
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Incidentberedskap
Av undersökt material att döma verkar incidentberedskapen i fred för spaningsflyget 
ha införts i november !#$!. En radarutrustad S %&C ur F !! skulle från och med den 
&' november ständigt stå i en timmes spaningsberedskap på Nyköpingsbasen. Un-
der icke ordinarie tjänstetid gällde två timmars beredskap begränsat till vissa tider 
och baseringen kunde då vara Hässlö, Bråvalla eller Nyköping. Man fick inte flyga 
närmare baltisk eller nordtysk kust än sjuttio kilometer, inga hotfulla manövrer fick 
utföras i närheten av främmande örlogsfartyg och man skulle hålla sig utanför när-
luftvärnets räckvidd på främmande fartyg.

Planering av ett spaningsuppdrag i en av under-
rättelseplutonens vagnar, oktober 1961. Foto: SFF.

Ett spaningsfoto som visar en underrättelsepluton 
uppställd på en flygplansplats försedd med stolpar 
för maskeringsnät, vilka dock inte använts. I stället 
har vagnarna och fordonen maskerats med buskar. 
Foto: Krigsarkivet.

Ett spaningsfoto som visar en underrättelsepluton
uppställd på en flygplansplats försedd med stolpar
för maskeringsnät, vilka dock inte använts. I stället
har vagnarna och fordonen maskerats med buskar.
Foto: Krigsarkivet.

Planering av ett spaningsuppdrag i en av under-
rättelseplutonens vagnar, oktober 1961. Foto: SEE

Incidentberedskap
Av undersökt material att döma verkar incidentberedskapen i fred för spaningsflyget
ha införts i november 1961. En radarutrustad S 32C ur F II skulle från och med den
20 november ständigt stå i en timmes spaningsberedskap på Nyköpingsbasen. Un-
der icke ordinarie tjänstetid gällde två timmars beredskap begränsat till vissa tider
och baseringen kunde då vara Hässlö, Bråvalla eller Nyköping. Man fick inte flyga
närmare baltisk eller nordtysk kust än sjuttio kilometer, inga hotfulla manövrer fick
utföras i närheten av främmande örlogsfartyg och man skulle hålla sig utanför när-
luftvärnets räckvidd på främmande fartyg.
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I närheten av svenskt territorialvatten fick man gå närmare så att fartyg med 
säkerhet kunde identifieras och fotograferas. Spaningsrapport skulle sammanstäl-
las av besättningen efter flygning och sändas med expresspost till CFV, Chefen för 
försvarsstaben och regionala chefer. I så kallade alarmerande lägen skulle rapporten 
gå via radio till luftförsvarscentral för vidare befordran till ÖB med flera. Liknande 
beredskap infördes även i norra delen av landet. Från och med den #$ november 
skulle en S %&C utrustad med låghöjdskameror och en med höghöjdskameror hållas 
i en timmes beredskap på F %! Kallax under dager samma tider som jaktberedskap 
rådde. Jakt skulle vid behov kunna eskortera spaningsflygplanen.'

Beredskapen formaliseras
En ny flottiljorder på F !! den % december !&"! formaliserade incidentberedskapen 
och beskrev uppgiften som havsövervakning och identifieringsuppdrag över Öster-
sjön, Ålands hav, Södra Kvarken och Bottenhavet upp till "%:a breddgraden, samt 
av ÖB eller CFV anbefalld spaning. Spaningsbeställning kunde också lämnas direkt 
till spaningschefen på F !! av regionala chefer. I stället för den tidigare meddelade 
gränsen på sjuttio kilometer från främmande kust gällde nu för södra Östersjön 
att flygning i stället fick ske intill mittlinjen mellan svenskt och utländskt territo-
rium, men intill dansk och finsk kust fick man flyga närmare. I Öresund söder om 
Falsterbo och i Åland hav fick man flyga intill danska respektive finska territorial-
vattengränsen och i övrigt skulle man hålla sig minst tre distansminuter från danskt 
respektive finskt territorialvatten.

Över land skulle man som regel inte gå närmare riksgränsen än tjugo kilometer, 
men under dager och vid god marksikt, samt då ingen risk för felnavigering förelåg 
fick spaningsflygning utsträckas till endast en kilometer från gränsen. Sammanfat-
tande underrättelserapport skulle sammanställas av besättningen efter flygningen 

Lodfoto av en sovjetisk jagare av Kotlin-klass. Kartan till höger visar ett exempel på spaningsrapport från en 
spaningsflygning med S 32C i november 1961. Kartan visar att bland annat två fartygsansamlingar med tio 
respektive femton stycken fartygsekon som upptäckts med hjälp av radar. Foto: SFF, karta: Krigsarkivet.

Lodfoto av en sovjetisk jagare av Kotlin-klass. Kartan till höger visar ett exempel på spaningsrapport från en
spaningsflygning med S 32C i november 1961. Kartan visar att bland annat två fartygsansamlingar med tio
respektive femton stycken fartygsekon som upptäckts med hjälp av radar. Foto: SFF, karta: Krigsarkivet.

I närheten av svenskt territorialvatten fick man gå närmare så att fartyg med
säkerhet kunde identifieras och fotograferas. Spaningsrapport skulle sammanstäl-
las av besättningen efter flygning och sändas med expresspost till CFV, Chefen för
försvarsstaben och regionala chefer. I så kallade alarmerande lägen skulle rapporten
gå via radio till luftförsvarscentral för vidare befordran till ÖB med flera. Liknande
beredskap infördes även i norra delen av landet. Från och med den 3o november
skulle en S 29C utrustad med låghöjdskameror och en med höghöjdskameror hållas
i en timmes beredskap på F 21 Kallax under dager samma tider som jaktberedskap
rådde. Jakt skulle vid behov kunna eskortera spaningsflygplanen.8

Beredskapen formaliseras
En ny flottiljorder på F II den 2 december 1961 formaliserade incidentberedskapen
och beskrev uppgiften som havsövervakning och identifieringsuppdrag över Öster-
sjön, Ålands hav, Södra Kvarken och Bottenhavet upp till 62:a breddgraden, samt
av ÖB eller CFV anbefalld spaning. Spaningsbeställning kunde också lämnas direkt
till spaningschefen på F 11 av regionala chefer. I stället för den tidigare meddelade
gränsen på sjuttio kilometer från främmande kust gällde nu för södra Östersjön
att flygning i stället fick ske intill mittlinjen mellan svenskt och utländskt territo-
rium, men intill dansk och finsk kust fick man flyga närmare. I Öresund söder om
Falsterbo och i Åland hav fick man flyga intill danska respektive finska territorial-
vattengränsen och i övrigt skulle man hålla sig minst tre distansminuter från danskt
respektive finskt territorialvatten.

Över land skulle man som regel inte gå närmare riksgränsen än tjugo kilometer,
men under dager och vid god marksikt, samt då ingen risk för felnavigering förelåg
fick spaningsflygning utsträckas till endast en kilometer från gränsen. Sammanfat-
tande underrättelserapport skulle sammanställas av besättningen efter flygningen
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och den skulle telefoneras till försvarsstabens underrättelseavdelning, berört marin-
kommando, samt till FRA. En kompletterande rapport med till exempel flygfoton 
skulle sedan gå med expresspost till försvarsstabens underrättelseavdelning, FRA 
och berörda eskader- och marinkommandochefer. Jaktberedskap kunde beordras 
för skydd av spaningsföretag.#

År !#$% nämndes för övrigt för första gången Norge i en spaningsberedskapsor-
der. Från och med juni detta år gällde samma bestämmelser som för Danmark när 
det gällde hur nära norskt territorialvatten som svenska spaningsflygplan fick flyga, 
det vill säga tre distansminuter.!&
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och den skulle telefoneras till försvarsstabens underrättelseavdelning, berört marin-
kommando, samt till FRA. En kompletterande rapport med till exempel flygfoton
skulle sedan gå med expresspost till försvarsstabens underrättelseavdelning, FRA
och berörda eskader- och marinkommandochefer. Jaktberedskap kunde beordras
för skydd av spaningsföretag.9

År 1964 nämndes för övrigt för första gången Norge i en spaningsberedskapsor-
der. Från och med juni detta år gällde samma bestämmelser som för Danmark när
det gällde hur nära norskt territorialvatten som svenska spaningsflygplan fick flyga,
det vill säga tre distansminuter.'°
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Passage i närheten av svenskt territorium av främmande örlogs- och statsfar-
tyg skulle rapporteras. Dessutom skulle inrapporteras ansamlingar av öststatsfar-
tyg, även fiskefartyg, utanför svensk kust, enstaka öststatsfartyg som uppträdde i 
närheten av svenska kustartillerianläggningar och radarstationer, samt i närheten 
av svensk kust utlagda bojar eller sjömärken, samt andra onormala sjöfynd. Sådan 
rapport skulle ske på snabbaste sätt alla tider på dygnet.!!

Uppskattad verksamhet
Incidentberedskapen var en av besättningarna uppskattad verksamhet, framför allt 
eftersom den gällde verkliga mål och då och då fick man vara med om att, kanske 
först i västvärlden, upptäcka ett nytt sovjetiskt vapensystem. Ofta gällde uppdraget 
att söka upp ett mål, exempelvis ett fartyg, som tidigare upptäckts genom signalspa-
ning av FRA. Örlogsfartyg av Krivak- och Nanutjka-klasserna är exempel på scoop 
som F !! gjorde när man tidigt hittade och fotograferade fartyg av dessa typer när 
de var ute på sina provturer.

Vid större utländska marinövningar i Östersjön gjordes omfattande spanings-
insatser, där fartygstyper, grupperingar och verksamhet kartlades. På detta sätt er-
hölls kunskap om hur Warszawapaktens landstigningsfartyg uppträdde och hur de 
var grupperade vid landstigningsövningar. Av särskilt intresse var hur enheterna för 
närskydd och #ärrskydd var placerade i förhållande till huvudstyrkan med landstig-
ningsfartyg.!$ Sådana uppgifter fick sedan ligga till grund för de anvisningar som 
gällde för det svenska attackflyget.

Instruktion för spaningschef (incidentberedskap)
1. Larm till beredskapsbesättningen

2. Beställ väderrapport och radarprognos

3. Utfärda spaningsorder

4. Orientera aktuell jaktbas, Cefyl och FRA

5. Beställ erforderlig reservbas

6. Avdela radarjaktledare för stridsledning

7. Höj om möjlig sjöräddningsberedskapen

8. Starta eventuellt jaktrote för att möta spaningsflygplanet

9. Följ upp flygningen

10. Kontrollera att rapportering sker enligt utfärdade direktiv13

Spaningsföretagen numrerades efter ett speciellt system och varje rapport inleddes med detta nummer. Posi-
tioner angavs enligt det så kallade Georef-systemet med två bokstäver och fyra si!ror. ”PL1000” och ”NK3041” 
i exemplet nedan är sådana positionsangivelser. Exempel på spaningsrapport:

Spaningsföretag 563 684 havsövervakning söder Skåne. Klockan 1932 PL1000 en jagare typ Skoryj, kurs S. 
Klockan 1930–1940 NK3041 S 30 x 10 tio ekon.14

Passage i närheten av svenskt territorium av främmande örlogs- och statsfar-
tyg skulle rapporteras. Dessutom skulle inrapporteras ansamlingar av öststatsfar-
tyg, även fiskefartyg, utanför svensk kust, enstaka öststatsfartyg som uppträdde i
närheten av svenska kustartillerianläggningar och radarstationer, samt i närheten
av svensk kust utlagda bojar eller sjömärken, samt andra onormala sjöfynd. Sådan
rapport skulle ske på snabbaste sätt alla tider på dygnet."

Uppskattad verksamhet
Incidentberedskapen var en av besättningarna uppskattad verksamhet, framför allt
eftersom den gällde verkliga mål och då och då fick man vara med om att, kanske
först i västvärlden, upptäcka ett nytt sovjetiskt vapensystem. Ofta gällde uppdraget
att söka upp ett mål, exempelvis ett fartyg, som tidigare upptäckts genom signalspa-
ning av FRA. Örlogsfartyg av Krivak- och Nanutjka-klasserna är exempel på scoop
som F II gjorde när man tidigt hittade och fotograferade fartyg av dessa typer när
de var ute på sina provturer.

Vid större utländska marinövningar i Östersjön gjordes omfattande spanings-
insatser, där fartygstyper, grupperingar och verksamhet kartlades. På detta sätt er-
hölls kunskap om hur Warszawapaktens landstigningsfartyg uppträdde och hur de
var grupperade vid landstigningsövningar. Av särskilt intresse var hur enheterna för
närskydd och fjärrskydd var placerade i förhållande till huvudstyrkan med landstig-
ningsfartyg." Sådana uppgifter fick sedan ligga till grund för de anvisningar som
gällde för det svenska attackflyget.

Instruktion för spaningschef (incidentberedskap)
1. Larm till beredskapsbesättningen
2. Beställ väderrapport och radarprognos
3. Utfärda span ingsorder
4. Orientera aktuell jaktbas, Cefyl och FRA
5. Beställ erforderlig reservbas
6. Avdela radarjaktledare för stridsledning
7. Höj om möjlig sjöräddningsberedskapen
8. Starta eventuellt jaktrote för att möta spaningsflygplanet
9. Följ upp flygningen
10. Kontrollera att rapportering sker enligt utfärdade direktiv'3
Spaningsföretagen numrerades efter ett speciellt system och varje rapport inleddes med detta nummer. Posi-
tioner angavs enligt det så kallade Georef-systemet med två bokstäver och fyra siffror. "PL1000"och "NK3041"
i exemplet nedan är sådana positionsangivelser. Exempel på spaningsrapport:

Spaningsföretag 563 684 havsövervakning söder Skåne. Klockan 1932 PL1000 en jagare typ Skoryj, kurs S.
Klockan 1930-1940 NK3041 S 30 x10 tio ekon.14
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Allmän beredskap i fred
Utöver krigsberedskap och incidentberedskap upprätthölls en allmän beredskap i 
fred och den order som gällde inom eskaderområde E # från november !"$% kan tas 
som exempel på den fredsberedskap som rådde inom spaningsflyget. Vid ett kupp-
artat inlett anfall skulle de förband som för tillfället var kuppförsvarsförband snarast 
kunna lösa sina uppgifter. I övrigt skulle största möjliga insats eftersträvas, samtidigt 
som åtgärder för mobilisering genomfördes.

Personal, flygplan och viktigare materiel skulle i möjligaste mån skyddas genom 
spridning inom basen och berghangarer och betonghangarer skulle utnyttjas. En 
bedömning skulle göras av risken för flyg- och robotanfall – kontra risken för anfall 
av sabotörer eller marktrupper. Ombasering till krigsbas skulle ske först när bered-
skapsinkallad personal var tillgänglig. I första hand skulle flygplanen skyddas, där-
utöver utrustning för tankning, laddning, samt startvagnar, startbilar, radarstationer 
och radiostationer. Klargöring av flygplan skulle prioriteras före markförsvarsupp-
gifter. De värnpjäser som fanns för skydd av flygfältet bemannades av hemvärnet 
och flygfält som inte användes för flygning skulle temporärt blockeras genom upp-
ställning av fordon, snöröjningsredskap och liknande. 

Om landet inte utsatts för ett kuppanfall, men indikationer fanns på att ett an-
fall var förestående kunde beredskapen höjas i flera steg. Det första beredskapssteget 
”Lystring” innebar i princip en utökad incidentberedskap och normal utbildning 
skulle då fortgå. Ombasering till krigsbas och spridning av flygplan skulle förberedas 

Klargöring och motorstart av S 29C Tunnan på någon av Norrlandsbaserna. Foto: Bernt Törnell.

Allmän beredskap i fred
Utöver krigsberedskap och incidentberedskap upprätthölls en allmän beredskap i
fred och den order som gällde inom eskaderområde E 3 från november 1962 kan tas
som exempel på den fredsberedskap som rådde inom spaningsflyget. Vid ett kupp-
artat inlett anfall skulle de förband som för tillfället var kuppförsvarsförband snarast
kunna lösa sina uppgifter. I övrigt skulle största möjliga insats eftersträvas, samtidigt
som åtgärder för mobilisering genomfördes.

Personal, flygplan och viktigare materiel skulle i möjligaste mån skyddas genom
spridning inom basen och berghangarer och betonghangarer skulle utnyttjas. En
bedömning skulle göras av risken för flyg- och robotanfall — kontra risken för anfall
av sabotörer eller marktrupper. Ombasering till krigsbas skulle ske först när bered-
skapsinkallad personal var tillgänglig. I första hand skulle flygplanen skyddas, där-
utöver utrustning för tankning, laddning, samt startvagnar, startbilar, radarstationer
och radiostationer. Klargöring av flygplan skulle prioriteras före markförsvarsupp-
gifter. De värnpjäser som fanns för skydd av flygfältet bemannades av hemvärnet
och flygfält som inte användes för flygning skulle temporärt blockeras genom upp-
ställning av fordon, snöröjningsredskap och liknande.

Om landet inte utsatts för ett kuppanfall, men indikationer fanns på att ett an-
fall var förestående kunde beredskapen höjas i flera steg. Det första beredskapssteget
"Lystring" innebar i princip en utökad incidentberedskap och normal utbildning
skulle då fortgå. Ombasering till krigsbas och spridning av flygplan skulle förberedas

Klargöring och motorstart av S 29C Tunnan på någon av Norrlandsbaserna. Foto: Bernt Tömell.
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men inte genomföras. Av spaningsflyget skulle en grupp S $"C och en grupp S "%C 
ombaseras till Västerås respektive Malmen och där skulle de hålla två flygplan var-
dera i två timmars beredskap. Övriga divisioner skulle hålla tolv timmars beredskap.

Vid beredskapssteget ”Giv akt” skulle den högsta beredskap intas, som kunde 
hållas i fem dygn utan inkallelser. All utbildning inställdes och bastropparna skick-
ades ut till krigsbaserna för att förbereda mottagning av flygförband. Ombasering 
genomfördes fortfarande inte, däremot utspridning inom basen, liksom maskering. 
F !! flyttade i detta fall en hel division S $"C till Västerås och en division S "%C till 
Malmen, där de skulle hålla en timmes beredskap.!&

CE ' föreslog !%(" åtgärder för att höja beredskapen. Vid ”Lystring” var fyra 
femtedelar av resurserna fortfarande koncentrerade till en bas, F !! Nyköping, vil-
ket innebar en risk i händelse av ett överraskande anfall mot denna bas. Utbildning-
en vid skoldivisionerna, som skulle fortsätta under ”Lystring”, borde vara kvar på 
hemmabasen Nyköping, men i övrigt skulle ökad spridning innebära bättre skydd. 
Kuppförsvarsförbanden, vilka organiserades med den personal som var i tjänst, bor-
de därför vid ”Lystring”, med undantag av ). spaningsdivisionen som kunde baseras 
på Malmen i stället för Tannefors, ombaseras till ordinarie krigsbas. Eftersom un-
derrättelseplutonerna huvudsakligen var organiserade med reservpersonal och värn-
pliktiga som måste inkallas kunde de vid ”Lystring” bara sättas upp med en mycket 
reducerad organisation och därefter arbeta med låg kapacitet.

Grundat på erfarenheter från kuppövningar beräknades en så stor del som åttio 
procent av spaningsförbanden vara klara att lösa sina uppgifter från fredsbaserna 
inom en till två timmar efter order.!(

ÖB:s kuppförsvarsorder

På F 21 fanns S 29C i krigsförbanden mellan åren 1954 och 1967. De ersatte där S 26 Mustang och ersattes 
senare i sin tur av S 35E Draken. Foto: Lars Soldéus via SFF.

men inte genomföras. Av spaningsflyget skulle en grupp S 32C och en grupp S 29C
ombaseras till Västerås respektive Malmen och där skulle de hålla två flygplan var-
dera i två timmars beredskap. Övriga divisioner skulle hålla tolv timmars beredskap.

Vid beredskapssteget "Giv akt" skulle den högsta beredskap intas, som kunde
hållas i fem dygn utan inkallelser. All utbildning inställdes och bastropparna skick-
ades ut till krigsbaserna för att förbereda mottagning av flygförband. Ombasering
genomfördes fortfarande inte, däremot utspridning inom basen, liksom maskering.
F II flyttade i detta fall en hel division S 32C till Västerås och en division S 29C till
Malmen, där de skulle hålla en timmes beredskap.15

CE 4 föreslog 1962 åtgärder för att höja beredskapen. Vid "Lystring" var fyra
femtedelar av resurserna fortfarande koncentrerade till en bas, F II Nyköping, vil-
ket innebar en risk i händelse av ett överraskande anfall mot denna bas. Utbildning-
en vid skoldivisionerna, som skulle fortsätta under "Lystring", borde vara kvar på
hemmabasen Nyköping, men i övrigt skulle ökad spridning innebära bättre skydd.
Kuppförsvarsförbanden, vilka organiserades med den personal som var i tjänst, bor-
de därför vid "Lystring", med undantag av 8. spaningsdivisionen som kunde baseras
på Malmen i stället för Tannefors, ombaseras till ordinarie krigsbas. Eftersom un-
derrättelseplutonerna huvudsakligen var organiserade med reservpersonal och värn-
pliktiga som måste inkallas kunde de vid "Lystring" bara sättas upp med en mycket
reducerad organisation och därefter arbeta med låg kapacitet.

Grundat på erfarenheter från kuppövningar beräknades en så stor del som åttio
procent av spaningsförbanden vara klara att lösa sina uppgifter från fredsbaserna
inom en till två timmar efter order.16
ÖB:s kuppförsvarsorder

På F 21 fanns S 29C i krigsförbanden mellan åren 1954 och 1967. De ersatte där S 26 Mustang och ersattes
senare i sin tur av S 35E Draken. Foto: Lars Soldfis via SFE
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För att möjliggöra dessa beredskapshöjningar med fredsorganisationens resurser 
fanns en övergripande kuppförsvarsorder som fastställdes av ÖB, på vilken spa-
ningsflygets beredskapsorder var baserad. Grundberedskapen var "# timmar för ar-
mén och $% timmar för flygvapnet och marinen, men i april !&%# ändrades den till 
"# timmar även för flygvapnet och marinen, och därmed hade hela krigsmakten 
samma grundberedskap. Denna beredskap kunde vid behov höjas till ”Lystring” el-
ler ”Givakt” och den sistnämnda innebar att fredsorganiserade förband intog den 
högsta beredskap som kunde upprätthållas i fem dygn, från och med juli !&%& sju 
dygn, utan inkallelser. Vid ”Lystring” var normen att beredskapen skulle höjas till 
två timmar för en 'ärdedel av förbanden och till tolv timmar för övriga. Vid ”Giv-
akt” skulle en 'ärdedel av förbanden vara beredda på omedelbar insats och för öv-
riga gällde en timmes beredskap.!(

När grundberedskap rådde skulle, som beskrivits ovan under rubriken Incident-
beredskap, flygspaning kunna utföras med enstaka företag för havsövervakning eller 
mot rapporterade mål till sjöss respektive vid landgräns för fastställande av geogra-
fisk belägenhet, verksamhet och identitet. Denna incidentberedskap beordrades vid 
F !! och F "! med ett flygplan i en timmes startberedskap under ordinarie tjänst-
göringstid och två timmars startberedskap under icke tjänstgöringstid samt under 
mörker.!)

Spaningsinsatsen i Kongo
Under åren !&%!–!&%$ deltog ett tillfälligt uppsatt krigsförband kallat F "" i Förenta 
Nationernas väpnade intervention i Kongo. Förbandet sattes in i en stridande roll 
med J "&B, som dock främst användes som attackflygplan, samt med S "&C för spa-
ningsuppgifter. Våren !&%" hade inom FN diskuterats behovet av spaningsflyg och 
i juli lämnade FN en o*ciell förfrågan till Sverige om förstärkning av F "" med två 
spaningsflygplan S "&C. Flygstaben hade då redan undersökt om det var möjligt att 
skicka flygplan till Kongo och kommit fram till att samtliga S "&C ingick i krigsor-
ganisationen, men att man ändå skulle kunna avvara två flygplan. Ett problem var 
emellertid att S "&C, till skillnad från J "&B, inte var utrustad med radiokompass 
och därmed inte skulle kunna operera enskilt i Kongo utan endast tillsammans med 
en J "&B som då fick sköta navigeringen.

Med flygplanen levererades två uppsättningar kameror för höghöjdsfoto och en 
uppsättning för låghöjdsfoto. När förberedelserna började bli klara och flygplanen 
skulle skickas iväg hade en ny kontingent jaktflygförare just uttagits för tjänstgöring 
i Kongo och man beslöt att ge tre av dem en spaningskurs så att de skulle kunna 
flyga både jakt- och spaningsuppdrag. De fick därför på F !! lära sig att ”använda 
kamerorna så att brukbara bilder (kunde) erhållas”, men någon taktisk utbildning 
ingick inte i den mycket korta spaningskursen.

De båda S "&-planen anlände till Kongo i oktober !&%" och började operera från 
Kaminabasen i november. De flesta uppdragen utfördes till att börja med som hög-
höjdsuppdrag, men senare förekom även låghöjsfoto i högsta fart på ned till tjugo 
meters höjd. Många av spaningsmålen utgjordes av Katangasidans flygfält och flyg-

För att möjliggöra dessa beredskapshöjningar med fredsorganisationens resurser
fanns en övergripande kuppförsvarsorder som fastställdes av ÖB, på vilken spa-
ningsflygets beredskapsorder var baserad. Grundberedskapen var 24 timmar för ar-
men och 36 timmar för flygvapnet och marinen, men i april 1964 ändrades den till
24 timmar även för flygvapnet och marinen, och därmed hade hela krigsmakten
samma grundberedskap. Denna beredskap kunde vid behov höjas till "Lystring" el-
ler "Givakt" och den sistnämnda innebar att fredsorganiserade förband intog den
högsta beredskap som kunde upprätthållas i fem dygn, från och med juli 1969 sju
dygn, utan inkallelser. Vid "Lystring" var normen att beredskapen skulle höjas till
två timmar för en fjärdedel av förbanden och till tolv timmar för övriga. Vid "Giv-
akt" skulle en fjärdedel av förbanden vara beredda på omedelbar insats och för öv-
riga gällde en timmes beredskap.'?

När grundberedskap rådde skulle, som beskrivits ovan under rubriken Incident-
beredskap, flygspaning kunna utföras med enstaka företag för havsövervakning eller
mot rapporterade mål till sjöss respektive vid landgräns för fastställande av geogra-
fisk belägenhet, verksamhet och identitet. Denna incidentberedskap beordrades vid
F II och F 21 med ett flygplan i en timmes startberedskap under ordinarie tjänst-
göringstid och två timmars startberedskap under icke tjänstgöringstid samt under
mörker. Is

Spaningsinsatsen i Kongo
Under åren 1961-1963 deltog ett tillfälligt uppsatt krigsförband kallat F 22 i Förenta
Nationernas väpnade intervention i Kongo. Förbandet sattes in i en stridande roll
med J 29B, som dock främst användes som attackflygplan, samt med S 29C för spa-
ningsuppgifter. Våren 1962 hade inom FN diskuterats behovet av spaningsflyg och
i juli lämnade FN en officiell förfrågan till Sverige om förstärkning av F 22 med två
spaningsflygplan S 29C. Flygstaben hade då redan undersökt om det var möjligt att
skicka flygplan till Kongo och kommit fram till att samtliga S 29C ingick i krigsor-
ganisationen, men att man ändå skulle kunna avvara två flygplan. Ett problem var
emellertid att S 29C, till skillnad från J 29B, inte var utrustad med radiokompass
och därmed inte skulle kunna operera enskilt i Kongo utan endast tillsammans med
en J 29B som då fick sköta navigeringen.

Med flygplanen levererades två uppsättningar kameror för höghöjdsfoto och en
uppsättning för lå' ghöjdsfoto. När förberedelserna började bli klara och flygplanen
skulle skickas iväg hade en ny kontingent jaktflygförare just uttagits för tjänstgöring
i Kongo och man beslöt att ge tre av dem en spaningskurs så att de skulle kunna
flyga både jakt- och spaningsuppdrag. De fick därför på F II lära sig att "använda
kamerorna så att brukbara bilder (kunde) erhållas", men någon taktisk utbildning
ingick inte i den mycket korta spaningskursen.

De båda S 29-planen anlände till Kongo i oktober 1962 och började operera från
Kaminabasen i november. De flesta uppdragen utfördes till att börja med som hög-
höjdsuppdrag, men senare förekom även låghöjsfoto i högsta fart på ned till tjugo
meters höjd. Många av spaningsmålen utgjordes av Katangasidans flygfält och flyg-
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plan och både målfoto- och resultatfotouppdrag genomfördes före och efter de at-
tackanfall som utfördes av J "#B.

Sedan flygförare Jan Nordlund från F !! anlänt kom han att flyga så gott som 
samtliga spaningsuppdrag. Han valde också oftast att flyga ensam, det normala för 
en spaningsförare, utan den J "#B som tidigare flugit med som eskort och navige-

Exempel på spaningsoperation
I september 1961 genomfördes en serie spaningsflygningar mot mål i Östersjön. Som skydd fanns en jaktrote 
baserad på Visbybasen i beredskap, men någon motverkan från sovjetiskt håll riktad mot de svenska flygpla-
nen kunde inte upptäckas.

22 september
En S 32C startar från F 11 klockan 10.02, flyger på sydostlig kurs på 2 000 meter över norra Gotland till ett om-
råde mitt mellan Gotland och Lettland, och vänder sedan västerut. Samtidigt uppträder sju sovjetiska flyg-
plansföretag utanför baltiska kusten. Det svenska flygplanet möts av J 34-roten F 18 gul 9 som startat från 
Visbybasen, men eftersom spaningsflygplanet håller sig under radartäckningen kan inte den svenska jaktro-
ten ledas till kontakt. Klockan 13.28 startar en ny S 32C från F 11 (Kalle Röd 3) för uppdrag i samma område 
och med samma flygvägar. Även nu uppträder sovjetiskt flyg över Baltikum, men längre in över kusten. Jakt-
flygroten F 18 gul 9 startar från Visby 13.52 och får kontakt med S 32-planet över Fårö och eskorterar det se-
dan tillbaka till F 11.

25 september
Ytterligare två spaningsflygningar till samma område med S 32C genomförs och nu är det en rote J 35 från 
F 13 (Martin Röd) som har beredskap på Visbybasen och som ansluter. I samband med flygning nummer två 
denna dag utsätts de svenska radarstationerna för störning.

26 september
Kalle Röd 1 genomför spaningsuppdrag i samma område, möjligen något längre österut. Nu får J 35-roten 
Martin Röd 9 ingen ögonkontakt med S 32C som går i moln eller på lägsta höjd. Molnhöjden är tvåhundra till 
femhundra meter. Dagens andra flygning med Kalle Röd 3 går först förbi Gotlands sydspets, sedan med nord-
ostlig kurs upp mitt mellan Gotland och den baltiska kusten, för att sedan vika av mot västnordväst över Fårö. 
Där möter J 34-roten F 8 röd 9, men inte heller nu lyckas man uppnå ögonkontakt eftersom S 32-planet gått 
ned på hundra meters höjd.

27 september
Ett uppdrag av samma typ genomförs och återigen misslyckas jaktroten Martin Gul 9 med att hitta spanings-
planet. En timme tidigare hade roten startats för identifiering av ett annat flygplan som flög runt nära Got-
lands östra kust, men när detta flygplan försvann österut hade den insatsen avbrutits.

28 september
Kalle Röd 1 flyger samma typ av uppdrag, men närmare den baltiska kusten än förut. J 34-roten F 8 gul 9 
lyckas nu ansluta och eskorterar spaningsplanet från Fårö. På grund av radarfel avbryts dagens andra 
spaningsuppdrag.

29 september
Kalle röd 1 genomför ett uppdrag av samma typ men längre norrut. En J 35-rote, F 13 gul 9, eskorterar från 
Gotska Sandön på återvägen.19

plan och både målfoto- och resultatfotouppdrag genomfördes före och efter de at-
tackanfall som utfördes av J 29B.

Sedan flygförare Jan Nordlund från F it anlänt kom han att flyga så gott som
samtliga spaningsuppdrag. Han valde också oftast att flyga ensam, det normala för
en spaningsförare, utan den J 29B som tidigare flugit med som eskort och navige-

Exempel på spaningsoperation
I september 1961 genomfördes en serie spaningsflygningar mot mål i Östersjön. Som skydd fanns en jaktrote
baserad på Visbybasen i beredskap, men någon motverkan från sovjetiskt håll riktad mot de svenska flygpla-
nen kunde inte upptäckas.

22 september
En S 32( startarfrån F 11 klockan 10.02, flyger på sydostlig kurs på 2 000 meter över norra Gotland till ett om-
råde mitt mellan Gotland och Lettland, och vänder sedan västerut. Samtidigt uppträder sju sovjetiska flyg-
plansföretag utanför baltiska kusten. Det svenska flyg planet möts av .134-roten F 18 gul 9 som startat från
Visbybasen, men eftersom spaningsflygplanet håller sig under radartäckningen kan inte den svenska jaktro-
ten ledas till kontakt. Klockan 13.28 startar en ny S 32( från F 11 (Kalle Röd 3) för uppdrag i samma område
och med samma flygvägar. Även nu uppträder sovjetiskt flyg över Baltikum, men längre in över kusten. Jakt-
flygroten F 18 gul 9 startar från Visby 13.52 och får kontakt med S 32-planet över Fårö och eskorterar det se-
dan tillbaka till F 11.

25 september
Ytterligare två spaningsflygningar till samma område med S 32( genomförs och nu är det en rote J 35 från
F 13 (Martin Röd) som har beredskap på Visbybasen och som ansluter. I samband med flygning nummer två
denna dag utsätts de svenska radarstationerna för störning.

26 september
Kalle Röd 1 genomför spaningsuppdrag i samma område, möjligen något längre österut. Nu får J 35-roten
Martin Röd 9 ingen ögonkontakt med S 32( som går i moln eller på lägsta höjd. Molnhöjden ärtvåhundra till
femhundra meter. Dagens andra flygning med Kalle Röd 3 gårförst förbi Gotlands sydspets, sedan med nord-
ostlig kurs upp mitt mellan Gotland och den baltiska kusten, för att sedan vika av mot västnordväst över Fårö.
Där möter .134-roten F 8 röd 9, men inte heller nu lyckas man uppnå ögonkontakt eftersom S 32-planet gått
ned på hundra meters höjd.

27 september
Ett uppdrag av samma typ genomförs och återigen misslyckas jaktroten Martin Gul 9 med att hitta spanings-
planet. En timme tidigare hade roten startats för identifiering av ett annat flygplan som flög runt nära Got-
lands östra kust, men när detta flygplan försvann österut hade den insatsen avbrutits.

28 september
Kalle Röd 1 flyger samma typ av uppdrag, men närmare den baltiska kusten än förut. J 34-roten F 8 gul 9
lyckas nu ansluta och eskorterar spaningsplanet från Fårö. På grund av radarfel avbryts dagens andra
spaningsuppdrag.

29 september
Kalle röd 1 genomför ett uppdrag av samma typ men längre norrut. En .135-rote, F 13 gul 9, eskorterar från
Gotska Sandön på återvägen.19
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ringshjälp. Det hade visat sig att den invanda taktiken med ingång på lägsta höjd 
fungerade bra även i Kongo. Det hände dock att flygplanen trä$ades av markeld och 
en gång trä$ade en kula en av flygplanets kameror. I april !%&# återvände S "%-pla-
nen hem till F !!. Om och i så fall hur erfarenheterna från insatsen i Kongo togs till 
vara på något sätt är inte känt."'

Förbättrade metoder
!%&# infördes så kallad direktplottning vid radarspaning i S #"C. Dessförinnan hade 
iakttagna ekon med hjälp av ett raster överförts till navigatörens karta. Det var ing-
en noggrann metod, särskilt inte i mörker. Så kallad PPI-kamera som fotograferade 
radarskärmen fanns visserligen, men om den användes fick man vänta på resultatet 
av spaningen tills filmen var framkallad och tolkad efter landningen. Navigatören 
hann nämligen ofta inte både plotta och PPI-fotografera under uppdraget och kun-
de därmed inte sända någon rapport via radio redan i luften.

Hösten !%&" utvecklades inom F !! en ny metod som gav omedelbart resultat och 
som var mer exakt än den tidigare plottningsmetoden. Navigatören lade en genom-
skinlig karta i rätt skala på sitt PPI (radarskärmen) och markerade på denna karta 
målekona direkt. Detta kortade också ned den tid som radarn behövde slås på, vil-
ket minskade risken för upptäckt, bekämpning och radarstörning. För att kunna 
arbeta på detta sätt måste navigatörens cockpit kunna mörkläggas med en gardin."!

Ett fåtal S 29C ingick i förbandet F 22, som uppsattes för insats i FN:s regi i Kongo i början av 1960-talet. 
Foto: SFF.

ringshjälp. Det hade visat sig att den invanda taktiken med ingång på lägsta höjd
fungerade bra även i Kongo. Det hände dock att flygplanen träffades av markeld och
en gång träffade en kula en av flygplanets kameror. I april 1963 återvände S 29-pla-
nen hem till F 11.Om och i så fall hur erfarenheterna från insatsen i Kongo togs till
vara på något sätt är inte känt."

Förbättrade metoder
1963 infördes så kallad direktplottning vid radarspaning i S 32C. Dessförinnan hade
iakttagna ekon med hjälp av ett raster överförts till navigatörens karta. Det var ing-
en noggrann metod, särskilt inte i mörker. Så kallad PPI-kamera som fotograferade
radarskärmen fanns visserligen, men om den användes fick man vänta på resultatet
av spaningen tills filmen var framkallad och tolkad efter landningen. Navigatören
hann nämligen ofta inte både plotta och PPI-fotografera under uppdraget och kun-
de därmed inte sända någon rapport via radio redan i luften.

Hösten 1962 utvecklades inom F 11 en ny metod som gav omedelbart resultat och
som var mer exakt än den tidigare plottningsmetoden. Navigatören lade en genom-
skinlig karta i rätt skala på sitt PPI (radarskärmen) och markerade på denna karta
målekona direkt. Detta kortade också ned den tid som radarn behövde slås på, vil-
ket minskade risken för upptäckt, bekämpning och radarstörning. För att kunna
arbeta på detta sätt måste navigatörens cockpit kunna mörkläggas med en gardin.n

Ett fåtal S 29C ingick i förbandet F 22, som uppsattes för insats i FN:s regi i Kongo i början av 1960-talet.
Foto: SEE
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Optisk spaning eller ögonspaning skedde bäst på femtio meters höjd och med 
denna flyghöjd kunde en stråkbredd på fyra till fem mil avspanas. Lämpligaste 
fart för flygning längre sträckor, vilket krävde en kompromiss mellan räckvidd och 
bränsleförbrukning, var $%% km/h för både S "&C och S '"C. Om förhållandena 
medgav skulle man flyga med marschfart, (%% till &%% km/h, men vid risk för fient-
lig motverkan skulle användas så kallad stridsfart, för S '"C över ! %%% km/h. Om 
flygplanet möttes av fientlig motverkan som framtvingade flygning på lägsta höjd 
skulle ett sådant uppdrag avbrytas. ""

Eskaderövning
E #:s eskaderövning Ö/$' genomfördes första veckan i mars !&$'. På A-sidan fanns 
jaktflyg ur F !' och F "! som var baserat på fält '" Heden, fält #% Fällfors och Kall-
lax, och på B-sidan fanns, förutom en attackdivision på fält "( och en jaktdivision 
på Kallaxbasen, en spaningsdivision S "&C ur F "! på fält #! Åmsele. A-sidan i nedre 
Norrland befann sig sedan ") februari i krig med B, som behärskade övre Norrland 
och Finland. Flygverksamheten under övningen var omfattande och bland annat 
flögs många spaningsföretag varje dag. Inga allvarligare tillbud inträ*ade, trots att 

Fartfylld bild av start med S 32C. Typen fanns kvar i krigsdivisionerna till 1978. Foto: Å Andersson/Saab via SFF.

Optisk spaning eller ögonspaning skedde bäst på femtio meters höjd och med
denna flyghöjd kunde en stråkbredd på fyra till fem mil avspanas. Lämpligaste
fart för flygning längre sträckor, vilket krävde en kompromiss mellan räckvidd och
bränsleförbrukning, var 600 km/h för både S 29C och S 32C. Om förhållandena
medgav skulle man flyga med marschfart, 800 till 9oo km/h, men vid risk för fient-
lig motverkan skulle användas så kallad stridsfart, för S 32C över 1 000 km/h. Om
flygplanet möttes av fientlig motverkan som framtvingade flygning på lägsta höjd
skulle ett sådant uppdrag avbrytas. 22

Eskaderövning
E 4:s eskaderövning Ö/63 genomfördes första veckan i mars 1963. På A-sidan fanns
jaktflyg ur F 13 och F 21 som var baserat på fält 32 Heden, fält 4o Fällfors och Kall-
lax, och på B-sidan fanns, förutom en attackdivision på fält 28 och en jaktdivision
på Kallaxbasen, en spaningsdivision S 29C ur F 21 på fält 41 Åmsele. A-sidan i nedre
Norrland befann sig sedan 25 februari i krig med B, som behärskade övre Norrland
och Finland. Flygverksamheten under övningen var omfattande och bland annat
flögs många spaningsföretag varje dag. Inga allvarligare tillbud inträffade, trots att

Fartfylld bild av start med S 32C. Typen fanns kvar i krigsdivisionerna till 1978. Foto: A Andersson/Saab via SF
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utspisning och vila inte hade kunnat ske på normala tider och ”flygdygnet” hade 
omfattat tio till tolv timmar.

F "! hade, med förstärkning av annan personal, organiserat en tillfälligt samman-
satt krigsdivision på $. spaningsdivisionens ordinarie bas, fält %! Åmsele, då ”Giv-
akt” beordrats den "# februari. Det första spaningsplanet startade två timmar efter 
att larmet gick och från den "& februari kunde underrättelseplutonen bearbeta fo-
tospaningsresultaten. Spaningsdivisionen genomförde i snitt femton uppdrag per 
dygn, varav femton procent inte kunde lösas på grund av ogynnsamt väder vid må-
let eller andra orsaker. Vid flera tillfällen hade jaktflyg upptäckt och anfallit S "$C. 
En orsak till detta ansågs vara att flygplanen inte var kamouflagemålade och i öv-
ningsrapporten understryks vikten av att frågan om målning av flygplanen skulle 
bli ordentligt utredd.

Krigsmässig stationstjänst övades och man försökte också hitta en lämplig kom-

Exempel på händelse som krävde insats av flygspaning
Klockan sju på kvällen den 24 april 1963 igångsattes radarstörning i form av remsfällning utmed baltiska kus-
ten. Remsorna drev med stor hastighet mot Gotland och försvårade radarövervakningen. Under kortare pe-
rioder pågick även elektronisk störsändning från en störsändare i östlig riktning, men vid midnatt upphörde 
störningen. Nästa morgon rapporterade kustbevakningen att två sovjetiska fartyg varit inne på Slite redd, 
vänt och därefter satt kurs mot Östergarn. Fartygens rörelser följdes upp från en kustspaningsradarstation.

Klockan tio samma dag rapporterade kustbevakningen att fyra moderna öststatstrålare ankrat söder om 
Östergarnsholme, innanför den svenska territorialvattengränsen. Tjugo minuter senare hade antalet fartyg 
ökat till sju och senare fanns där tolv fartyg. Visitering av fartygen utfördes och såvitt kunde bedömas var far-
tygens uppgift verkligen trålfiske. Någon utrustning som tydde på olovlig underrättelseverksamhet kunde 
inte iakttagas. Uppankringen motiverades med ”hårt väder”. Sydost Östergarn uppehöll sig samtidigt enligt 
radarspaningen ytterligare ett tjugotal fartyg som trots sjöhävningen låg i öppen sjö. Under natten bevakade 
militär fältutrustad personal stranden innanför de sovjetiska fartygens ankringsplats. Samtliga fartyg lättade 
ankar på morgonen och förenade sig med den större gruppen utanför Östergarn.

Klockan tolv samma dag siktades två främmande jagare utanför Hoburgen på södra Gotland och de iden-
tifierades så småningom som västtyska. Genom flygspaning och optiska iakttagelser från Hoburgen upptäck-
tes någon timme senare att ett större sovjetiskt förrådsfartyg och fem trålare hade ankrat västnordväst om 
Hoburgen. Vid middagstid uppehöll sig en grupp om minst femtio sovjetiska fartyg öster om, och en mindre 
grupp sydväst om Gotland – samtidigt som västtyska jagare uppträdde omedelbart söder om Gotland. Ett 
beredskapsfartyg beordrades då till Gotland och passerade 25 till 30 sovjetiska trålare och två moderfartyg. 
Ingenting tydde på att någon annan verksamhet än fiske bedrevs, men fartygens rörelser följdes ändå upp 
med hjälp av flygspaning.

Efter omfattande undersökningar kom man fram till att de sovjetiska fartygen verkligen ägnat sig åt fiske 
men, som man skrev i en incidentrapport, ”detta utesluter inte möjligheten att bland fiskefartygen har fun-
nits fartyg med speciella underrättelseuppgifter”. Man oroade sig över att ett antal fartyg plötsligt kunde dyka 
upp utanför Gotland och gå in på svenskt vatten. De sovjetiska fartyg som uppträtt runt Gotland skulle dolt 
under däck ha kunnat medföra fem bataljoner trupp och om så varit fallet hade svensk flyg- och ytspaning 
inte kunna konstatera något misstänkt. Med utnyttjande av däcksutrymmen skulle även tunga vapen och vissa 
fordon ha kunnat medföras.23

utspisning och vila inte hade kunnat ske på normala tider och "flygdygnet" hade
omfattat tio till tolv timmar.

F 21 hade, med förstärkning av annan personal, organiserat en tillfälligt samman-
satt krigsdivision på 9. spaningsdivisionens ordinarie bas, fält 41 Åmsele, då "Giv-
akt" beordrats den 25 februari. Det första spaningsplanet startade två timmar efter
att larmet gick och från den 26 februari kunde underrättelseplutonen bearbeta fo-
tospaningsresultaten. Spaningsdivisionen genomförde i snitt femton uppdrag per
dygn, varav femton procent inte kunde lösas på grund av ogynnsamt väder vid må-
let eller andra orsaker. Vid flera tillfällen hade jaktflyg upptäckt och anfallit S 29C.
En orsak till detta ansågs vara att flygplanen inte var kamouflagemålade och i öv-
ningsrapporten understryks vikten av att frågan om målning av flygplanen skulle
bli ordentligt utredd.

Krigsmässig stationstjänst övades och man försökte också hitta en lämplig kom-

Exempel på händelse som krävde insats av flygspaning
Klockan sju på kvällen den 24 apri11963 igångsattes radarstörning i form av remsfällning utmed baltiska kus-
ten. Remsorna drev med stor hastighet mot Gotland och försvårade radarövervakningen. Under kortare pe-
rioder pågick även elektronisk störsändning från en störsändare i östlig riktning, men vid midnatt upphörde
störningen. Nästa morgon rapporterade kustbevakningen att två sovjetiska fartyg varit inne på Slite redd,
vänt och därefter satt kurs mot Östergarn. Fartygens rörelser följdes upp från en kustspaningsradarstation.

Klockan tio samma dag rapporterade kustbevakningen att fyra moderna öststatstrålare ankrat söder om
Östergarnsholme, innanför den svenska territorialvattengränsen. Tjugo minuter senare hade antalet fartyg
ökat till sju och senare fanns där tolv fartyg. Visitering av fartygen utfördes och såvitt kunde bedömas var far-
tygens uppgift verkligen trålfiske. Någon utrustning som tydde på olovlig underrättelseverksamhet kunde
inte iakttagas. Uppankringen motiverades med "hårt väder". Sydost Östergarn uppehöll sig samtidigt enligt
radarspaningen ytterligare ett tjugotal fartyg som trots sjöhävningen låg i öppen sjö. Under natten bevakade
militär fältutrustad personal stranden innanför de sovjetiska fartygens ankringsplats. Samtliga fartyg lättade
ankar på morgonen och förenade sig med den större gruppen utanför Östergarn.

Klockan tolv samma dag siktades två främmande jagare utanför Hoburgen på södra Gotland och de iden-
tifierades så småningom som västtyska. Genom flygspaning och optiska iakttagelserfrån Hoburgen upptäck-
tes någon timme senare att ett större sovjetiskt förrådsfartyg och fem trålare hade ankrat västnordväst om
Hoburgen. Vid middagstid uppehöll sig en grupp om minst femtio sovjetiska fartyg öster om, och en mindre
grupp sydväst om Gotland — samtidigt som västtyska jagare uppträdde omedelbart söder om Gotland. Ett
beredskapsfartyg beordrades då till Gotland och passerade 25 till 30 sovjetiska trålare och två moderfartyg.
Ingenting tydde på att någon annan verksamhet än fiske bedrevs, men fartygens rörelser följdes ändå upp
med hjälp av flygspaning.

Efter omfattande undersökningar kom man fram till att de sovjetiska fartygen verkligen ägnat sig åt fiske
men, som man skrev i en incidentrapport, "detta utesluter inte möjligheten att bland fiskefartygen har fun-
nitsfartyg med speciella underrättelseuppgifter". Man oroade sig över att ett antal fartyg plötsligt kunde dyka
upp utanför Gotland och gå in på svenskt vatten. De sovjetiska fartyg som uppträtt runt Gotland skulle dolt
under däck ha kunnat medföra fem bataljoner trupp och om så varit fallet hade svensk flyg- och ytspaning
inte kunna konstatera något misstänkt. Med utnyttjande av däcksutrymmen skulle även tunga vapen och vissa
fordon ha kunnat medföras.23
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promiss mellan kraven på hög beredskap och bästa skydd mot anfall mot basen med 
konventionella vapen. Högre startberedskap än tjugo minuter kunde inte hållas 
med flygplanen stående i det bakre klargöringsområdet och bogsering till flygfältet 
tog mellan sju och tjugo minuter. Enligt bestämmelserna fick det med besättningen 
sittande i flygplanet ta högst fem minuter från startorder till dess att flygplanet var i 
luften. När hög startberedskap krävdes fick flygplanen i stället stå på en av platserna 
i det främre klargöringsområdet inne på flygfältet och där plundrades även kame-
rorna efter uppdraget. Detta innebar att flygplan blev stående oskyddade inne på 
fältet under längre tid, men detta uppvägdes till viss del av att spridningen av flyg-
planen inom basen ökade.

Ombasering söderifrån och insats i norra Sverige av S $"C prövades under öv-
ningen. Två S $"C anlände till fält %! och efter förberedelser kunde de starta för fo-
tospaning två timmar senare. Slutsatsen blev att spaningsresultatet kunde vara klart 
omkring sex timmar efter order om ombasering till norra Sverige av S $"C och några 
svårigheter med betjäningen hade det inte varit."%

Klargöring av S 32C Lansen. De stolpar som syns i bakgrunden användes för att hålla upp de maskeringsnät 
som skulle försvåra insyn från luften. Foto: Bernt Törnell.

promiss mellan kraven på hög beredskap och bästa skydd mot anfall mot basen med
konventionella vapen. Högre startberedskap än tjugo minuter kunde inte hållas
med flygplanen stående i det bakre klargöringsområdet och bogsering till flygfältet
tog mellan sju och tjugo minuter. Enligt bestämmelserna fick det med besättningen
sittande i flygplanet ta högst fem minuter från startorder till dess att flygplanet var i
luften. När hög startberedskap krävdes fick flygplanen i stället stå på en av platserna
i det främre klargöringsområdet inne på flygfältet och där plundrades även kame-
rorna efter uppdraget. Detta innebar att flygplan blev stående oskyddade inne på
fältet under längre tid, men detta uppvägdes till viss del av att spridningen av flyg-
planen inom basen ökade.

Ombasering söderifrån och insats i norra Sverige av S 32C prövades under öv-
ningen. Två S 32C anlände till fait 4.1 och efter förberedelser kunde de starta för fo-
tospaning två timmar senare. Slutsatsen blev att spaningsresultatet kunde vara klart
omkring sex timmar efter order om ombasering till norra Sverige av S 32.0 och några
svårigheter med betjäningen hade det inte varit.24

Klargöring av S 32C Lansen. De stolpar som syns i bakgrunden användes för att hålla upp de maskeringsnät
som skulle försvåra insyn från luften. Foto: Bernt Törnell.
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Flygvapenövning
Den första stora flygvapenövningen sedan !$%$ års övning gick av stapeln i septem-
ber–oktober !$&' och inleddes med eskadervisa övningar redan från den !( septem-
ber, då bland annat två fullt utbyggda baser enligt de senaste planerna (Eskilstuna 
och Uråsa) utprovades. Sammanlagt deltog inte mindre än tolv och en halv jaktdi-
visioner, åtta attackdivisioner och fyra spaningsdivisioner, samt därutöver som mål-
förband ytterligare tio divisioner – totalt )"* flygplan och omkring !* *** man. 
Tjugo baser var operativa, ytterligare fem användes av målförbanden och fält %# 
Strängnäs och fält ($ Eneryda fick representera reservvägbaser.

Spaningsdivisionerna utförde under denna övning i genomsnitt tretton företag 
per dygn, vilket ansågs vara normalbelastning. Divisionerna och underrättelseplu-
tonerna hade visat hög standard och endast +orton procent av uppdragen hade 
misslyckats på grund av tekniska fel, förarfel, dåligt väder inom målområdet el-
ler fientlig jaktflygmotverkan. Spaningsföretag hade satts in främst mot flygbaser, 
stridsledningsorgan och hamnar. Avsikten hade varit att ge eskadercheferna en bild 
av motståndarens dispositioner. Underrättelseavdelningarna lyckades kartlägga lä-
get hos fienden på ett tillfredsställande sätt och spaningsledningarna fungerade bra 
och ”arbetet förlöpte i allmänhet lugnt och lågmält”. Vid några tillfällen körde det 
emellertid ihop sig ordentligt.

I samband med insats av attackflyg mot raidföretag i farvattnen mellan Öland 
och Gotland på kvällen den '* september tappade spaningsledningen greppet över 
utvecklingen. En sovjetisk minsvepare av typ T )' och en trålare av typ Vega med 

S 32C Lansen levererades till F 11 med början 1958. Som mest opererade flottiljen över fyrtio sådana  
flygplan. Foto: Lars Soldéus via SFF.

Flygvapenövning
Den första stora flygvapenövningen sedan 1959 års övning gick av stapeln i septem-
ber—oktober 1963 och inleddes med eskadervisa övningar redan från den 18 septem-
ber, då bland annat två fullt utbyggda baser enligt de senaste planerna (Eskilstuna
och Uråsa) utprovades. Sammanlagt deltog inte mindre än tolv och en halv jaktdi-
visioner, åtta attackdivisioner och fyra spaningsdivisioner, samt därutöver som mål-
förband ytterligare tio divisioner — totalt 42o flygplan och omkring io 000 man.
Tjugo baser var operativa, ytterligare fem användes av målförbanden och fat 57
Strängnäs och fat 89 Eneryda fick representera reservvägbaser.

Spaningsdivisionerna utförde under denna övning i genomsnitt tretton företag
per dygn, vilket ansågs vara normalbelastning. Divisionerna och underrättelseplu-
tonerna hade visat hög standard och endast fjorton procent av uppdragen hade
misslyckats på grund av tekniska fel, förarfel, dåligt väder inom målområdet el-
ler fientlig jaktflygmotverkan. Spaningsföretag hade satts in främst mot flygbaser,
stridsledningsorgan och hamnar. Avsikten hade varit att ge eskadercheferna en bild
av motståndarens dispositioner. Underrättelseavdelningarna lyckades kartlägga lä-
get hos fienden på ett tillfredsställande sätt och spaningsledningarna fungerade bra
och "arbetet förlöpte i allmänhet lugnt och lågmält". Vid några tillfållen körde det
emellertid ihop sig ordentligt.

I samband med insats av attackflyg mot raidföretag i farvattnen mellan Öland
och Gotland på kvällen den 3o september tappade spaningsledningen greppet över
utvecklingen. En sovjetisk minsvepare av typ T 43 och en trålare av typ Vega med

S 32C Lansen levererades till F 11 med början 1958. Som mest opererade flottiljen över fyrtio sådana
flygplan. Foto: Lars Soldås via SEE
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elektronisk utrustning uppträdde inom övningsområdet vid Ölands södra grund 
och skulle hållas under uppsikt. Samtidigt fanns en okänd ubåt i närheten av det 
sovjetiska fartyget, ett kanadensiskt örlogsfartyg passerade övningsområdet och 
dessutom var den civila fartygstrafiken intensiv. Vid spaningsinsats mot den sovje-
tiska trålaren upptäcktes ytterligare två trålare och en minsvepare.

En miss som uppdagades var att spaningsförbanden glömdes bort då oriente-
ring utsändes om egna luftvärnsområden. Besättningarnas navigeringsskicklighet 
betecknades som mycket god och använd taktik var e$ektiv. Spaningsflygplanen 
mötte ringa motverkan och lyckades ofta fotografera jaktflygplan i högsta beredskap 
på marken(!), utan att de hann ingripa. Inte mindre än fem totalhaverier inträ$ade 
under övningen, varav ett med S "%C. Därutöver totalhavererade två flygplan som 
inte deltog i övningen och flera allvarliga tillbud förekom."&

Utgångsbasering från januari 1964

Till 1 oktober Från 1 oktober 1964

1. sdiv S 32C F 5 Ljungbyhed F 12 Kalmar

2. sdiv S 29C F 10 Ängelholm* F 5 Ljungbyhed

3. sdiv S 29C F 15 Söderhamn F 15 Söderhamn

4. sdiv S 29C Fält 42 Vidsel Fält 42 Vidsel

5. sdiv S 32C F 3 Malmen F 3 Malmen**

6. sdiv S 32C F 12 Kalmar F 14 Halmstad

7. sdiv S 29C F 17 Ronneby* Fält 89 Eneryda

8. sdiv S 29C Tannefors Tannefors***

9. sdiv S 29C Fält 41 Åmsele Fält 41 Åmsele

10. sdiv S 32C F 1 Västerås F 1 Västerås

* Osäker uppgift, möjligen 7. sdiv Ljungbyhed och 2. sdiv Ronneby.
** Flyttades i januari 1965 till F 13 Bråvalla.
*** Flyttades i januari 1965 till F 8 Barkarby.

101. sgrp Torslanda

102. sgrp Havgård

103. sgrp F 17 Ronneby

104. sgrp Mohed

105. sgrp Larslund

106. sgrp Fält 40 Fällfors

107. sgrp Sundsvall

* Flyttades i januari 1965 till fält 45 Sättna.26

elektronisk utrustning uppträdde inom övningsområdet vid Ölands södra grund
och skulle hållas under uppsikt. Samtidigt fanns en okänd ubåt i närheten av det
sovjetiska fartyget, ett kanadensiskt örlogsfartyg passerade övningsområdet och
dessutom var den civila fartygstrafiken intensiv. Vid spaningsinsats mot den sovje-
tiska trålaren upptäcktes ytterligare två trålare och en minsvepare.

En miss som uppdagades var att spaningsförbanden glömdes bort då oriente-
ring utsändes om egna luftvärnsområden. Besättningarnas navigeringsskicklighet
betecknades som mycket god och använd taktik var effektiv. Spaningsflygplanen
mötte ringa motverkan och lyckades ofta fotografera jaktflygplan i högsta beredskap
på marken(!), utan att de hann ingripa. Inte mindre än fem totalhaverier inträffade
under övningen, varav ett med S 29C. Därutöver totalhavererade två flygplan som
inte deltog i övningen och flera allvarliga tillbud förekom.z5

Till 1 oktober Från 1 oktober 1964
1. sdiv S 32( F 5 Ljungbyhed F 12 Kalmar
2. sdiv S 29( F 10 Ängelholm* F 5 Ljungbyhed
3. sdiv S 29( F 15 Söderhamn F 15 Söderhamn
4. sdiv S 29( Fält 42 Vidsel Fält 42 Vidsel
5. sdiv S 32( F 3 Malmen F 3 Malmen**
6. sdiv S 32( F 12 Kalmar F 14 Halmstad
7. sdiv S 29( F 17 Ronneby* Fält 89 Eneryda
8. sdiv S 29( Tannefors Tannefors***
9. sdiv S 29( Fält41 Årnsele Fält41 Årnsele
10. sdiv S 32( F 1 Västerås F 1 Västerås
* Osäker uppgift, möjligen 7. sdiv Ljungbyhed och 2. sdiv Ronneby.
** Flyttades i januari 1965 till F 13 Bråvalla.
*** Flyttades i januari 1965 till F 8 Barkarby.

101. sgrp Torslanda
102. sgrp Havgård
103. sgrp F17 Ronneby
104. sgrp Mohed
105. sgrp Larslund
106. sgrp Fält 40 Fällfors
107. sgrp Sundsvall
* Flyttades i januari 1965 till fält 45 Sättna.26

Utgångsbasering från januari 1964
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Basfrågor
Enligt !#$% års revidering av Plan för utbyggnad av flygbaser (PUF) skulle följande 
tio baser byggas ut som så kallade jaktspaningsbaser, det vill säga för att rymma både 
en division jaktflyg och en division spaningsflyg: Ljungbyhed, Kalmar, Halmstad, 
fält &# Eneryda, Malmen, Tannefors, fält '" Sandviken, fält (! Åmsele, fält (" Vid-
sel och fält ($ Färila.") I oktober samma år bestämdes att %. spaningsdivisionen inte, 
som länge planerats, skulle flytta till fält ($ utan den blev tills vidare kvar på Söder-
hamnsbasen som tidigare."& I januari !#$' flyttades '. spaningsdivisionen från F % 
Malmen till F !% Bråvalla och &. spaningsdivisionen flyttades från Tannefors (Lin-
köping) till F & Barkarby."# I övrigt ändrades inte utgångsbaseringen.

Spaningsflygplan kunde ofta, på grund av bränslebrist i samband med långa spa-
ningsuppdrag, bli tvungna att landa på andra baser än spaningens egna baser (O-
bas eller T-bas) och det var då viktigt att flygplanet så snabbt som möjligt kunde 
komma i luften igen och nå en spaningsbas, där en underrättelsepluton kunde ta 
hand om spaningsresultatet.%*

Vid mitten av !#$*-talet var det dags för S "#C Tunnans efterträdare S %'E Dra-
ken att ta över. Flygvapnet i övrigt drabbades !#$) av en större nedskärning av an-
talet förband i krigsorganisationen, men spaningsflyget gick opåverkat ur denna kris 
och skulle i ytterligare tio år komma att behålla den organisation som införts !#$*.

!. Taktiska anvisningar för spaningsförband (TAS). Fastställd av CFV !.#.$!.
". PM med anledning av CFV inspektion av E (. FS/Op till CLI, !*.!.$". FS(H), Operationsavd, B, vol. '.
%. Månadsorientering. KFF till CFF, etc., !(.#.$!. FF(H), Centralexp, F I, vol. %''; Rapport över tjänsteprov med 

camouflagemålade fpl. FBS till CFV, SCFF, etc., ".!*.$". FS(H), Centralexp, E I, vol. !!#.
(. Mobiliseringstabell för flygvapnet, Serien G. Försvarets kommandoexp, %*.!!.$*. FS(H), Centralexp, E I,  

vol. !*"; Krigsfall II SN. CFV "!.#.$!. HKV(KH).
'. Wolving, Gunnar och Söderberg, Bertil, Spaningsflygets underrättelseinhämtning under kalla kriget. Opubli-

cerat manus i F !! Museums och Nyköpings Flyghistoriska Förenings historieprojekt Svensk flygspaning.
$. Revidering av FUK. CE ( till CFV, "&.#.$*. E ((H), B, vol. '.
). TAS !#$!; samt Granska UndI FV och TAS bestämmelser för underrättelsetjänsten vid sdiv, Lt Arthur Haar, 

!(.!.$%. MHS(H), F 'f, vol. (.
&. Flottiljorder BH (, "*.!!.$!. F !!(H), Stabsavd, B III, vol. !; Luftbevakning, stridsledning, jakt- och spanings-

beredskap i fred. CE ( till CF (, CF "!, %*.!!.$!. E ((H), F !, vol. ".
#. Flottiljorder BH ', ".!".$!. F !!(H), Stabsavd, B III, vol. !; Bestämmelser för ”Valfisken”. CE % till CF !, etc., 

"".!".$!. E %(H), F I, vol. $!.
!*. Incidentberedskap fr.o.m. !/$ !#$(. Flottiljorder BH "/$(, "$.'.$(. F !!(H), Stabsavd, B III, vol. !.
!!. PM Rapportering av främmande fartyg m.m. i fredstid. CMKO till CSK, etc., "#.).$%. F !!(H), Stabsavd,  

F I, vol. !.
!". Wolving, Gunnar och Söderberg, Bertil, Spaningsflygets underrättelseinhämtning under kalla kriget.
!%. Flottiljorder BH ', ".!".$!. F !!(H), Stabsavd, B III, vol. !.
!(. Incidentberedskap fr.o.m. !/!! !#$" + t v. Flottiljorder BH (, "!.!!.$". F !!(H), Stabsavd, B III vol. !.
!'. Bestämmelser för E % insatsberedskap i fred (E % kuppförsvarsorder). CE % till CF !, etc., !.!!.$". E %(H),  

F I, vol. )%.
!$. F !! insatsberedskap i fred. CE ( till CE ", CE %, !*.!!.$"; och Bestämmelser för krigsmaktens insatsberedskap i 

fred. CE ( till CFV, !'.$.$". E ((H), F !, vol. (.
!). ÖB kuppförsvarsorder. Fst till FÖD, FKE, etc., (.(.$(. FS(H), Centralexp, F I, vol. "); Haglund-Wallén,  

sid !$", !$$ och !)&.
!&. Bestämmelser för ”Valfisken”. CE % till CF !, etc., "".!".$!. E %(H), F I, vol. $!.

Basfrågor
Enligt 1963 års revidering av Plan för utbyggnad av flygbaser (PUF) skulle följande
tio baser byggas ut som så kallade jaktspaningsbaser, det vill säga för att rymma både
en division jaktflyg och en division spaningsflyg: Ljungbyhed, Kalmar, Halmstad,
fält 89 Eneryda, Malmen, Tannefors, fält 52 Sandviken, fält 41 Årnsele, fält 42 Vid-
sel och fält 46 Färila." I oktober samma år bestämdes att 3. spaningsdivisionen inte,
som länge planerats, skulle flytta till fält 46 utan den blev tills vidare kvar på Söder-
hamnsbasen som tidigare.28 I januari 1965 flyttades 5. spaningsdivisionen från F 3
Malmen till F 13 Bråvalla och 8. spaningsdivisionen flyttades från Tannefors (Lin-
köping) till F 8 Barkarby.29 I övrigt ändrades inte utgå' ngsbaseringen.

Spaningsflygplan kunde ofta, på grund av bränslebrist i samband med långa spa-
ningsuppdrag, bli tvungna att landa på andra baser än spaningens egna baser (0--
bas eller T-bas) och det var då viktigt att flygplanet så snabbt som möjligt kunde
komma i luften igen och nå en spaningsbas, där en underrättelsepluton kunde ta
hand om spaningsresultatet.3°

Vid mitten av 1960-talet var det dags för S 29C Tunnans efterträdare S 35E Dra-
ken att ta över. Flygvapnet i övrigt drabbades 1967 av en större nedskärning av an-
talet förband i krigsorganisationen, men spaningsflyget gick opåverkat ur denna kris
och skulle i ytterligare tio år komma att behålla den organisation som införts 1960.

1. Taktiska anvisningar för spaningsförband (TAS). Fastställd av CFV 1.9.61.
2. P M  med anledning av CFV inspektion av E 4. FS/Op till CLI, F S ( H ) ,  Operationsavd, B, vol. 5.
3. Månadsorientering. KFF till CFF, etc., 14.9.61. FF(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.
4. Mobiliseringstabell för flygvapnet, Serien G. Försvarets kommandoexp, 30.11.60. FS(H), Centralexp, E I,

vol. 102; Krigsfall II SN. CFV 21.9.61. HKV(KH).
5. Wolving, Gunnar och Söderberg, Bertil, Spaningsflygets underrättelseinhämtning under kalla kriget. Opubli-

cerat manus i F II Museums och Nyköpings Flyghistoriska Förenings historieprojekt Svensk flygspaning.
6. Revidering av FUK. CE 4 till CFV, 28.9.60. E 4(H), B, vol. 5.
7. TAS 1961; samt Granska Undl FV och TAS bestämmelser för underrättelsetjänsten vid sdiv, Lt Arthur Haar,

14.1.63. MHS(H), F 5f, vol. 4.
8. Flottiljorder BH 4, 20.11.61. F n(H), Stabsavd, B III, vol. 1; Luftbevakning, stridsledning, jakt- och spanings-

beredskap i fred. CE 4 till CF 4, CF 21, 30.11.61. E 4(H), F I, vol. 2.
9. Flottiljorder BH 5, 2.12.61. F 11(H), Stabsavd, B III, vol. 1; Bestämmelser för "Valfisken". CE 3 till CF I, etc.,

22.12.61. E 3(H), F I, vol. 61.
Incidentberedskap fr.o.m. 1/61964. Flottiljorder BH 2/64, 26.5.64. F 11(H), Stabsavd, B III, vol. 1.

n. P M  Rapportering av främmande fartyg m.m. i fredstid. CMKO till CSK, etc., 29.7.63. F 11(H), Stabsavd,
F I, vol. 1.
Wolving, Gunnar och Söderberg, Bertil, Spaningsflygets underrättelseinhämtning under kalla kriget.

13. Flottiljorder BH 5, 2.12.61. F It(H), Stabsavd, B III, vol. 1.
14. Incidentberedskap fr.o.m. 1 9 6 2  - t v. Flottiljorder BH 4, 21.11.62.. F 11(H), Stabsavd, B III vol. I.
15. Bestämmelser för E 3 insatsberedskap i fred (E 3 kuppförsvarsorder). CE 3 till CF 1, etc., 1.11.62. E 3(H),

F I, vol. 73.
16. F 11 insatsberedskap i fred. CE 4 till CE 2, CE 3, 10.11.62; och Bestämmelser för krigsmaktens insatsberedskap i

fred. CE 4 till CFV, 15.6.62. E 4(H), F 1, vol. 4.
17. ÖB kuppförsv-arsorder. Fst till FÖD, FKE, etc., 4.4.64. FS(H), Centralexp, F I, vol. 27; Haglund-Wallen,

sid 162, 166 och 178.
18. Bestämmelser för "Valfisken". CE 3 till CF I, etc., 22.12.61. E 3(H), F I, vol. 61.
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!$. Stril- och jaktrapporter, %%–%$.$.&!. F !"(H), Avd L/Avd Stril, F I, vol. %.
%#. Hellström, sid !&$–%!%. Spaningsflyginsatser behandlas på sid !$%–!$", !$&–!$$ och %#%–%!#.
%!. Anordningar för ”direktplottning” vid radarspaning. CF !! till CE ', (.!.&". F !!(H), Stabsavd, F I, vol. !.
%%. Studera olika metoders e)ektivitet vid havsövervakning, Lt Walter Jonsson, !'.!.&". MHS(H), F *f, vol. *.
%". Incidenter m.m. under %. kvartalet !$&". Fst/OpL till UD, etc., !&.+.&". UD !$%#, HP *%, vol. %*.
%'. Erfarenheter från E ' Ö/&". CE ' till ÖB, etc., %$.*.&". E '(H), F !, vol. +.
%*. CFV genomgång FVÖ !$&". Odaterat föredragsmanus. FS(H), Operationsavd, F I, vol. !!.
%&. CFV förbandsproducerande bestämmelser för krigsplanläggningen. CFV !&.!!.&". HKV(KH).
%+. Revidering av PUF och PUBAS. FS/Op till CFst, etc., +.*.&". FS(H), Centralexp, F I, !'.
%(. (Ingen rubrik). CE ' till CFV, %*.!#.&". E '(H), F !, vol. (.
%$. CFV förbandsproducerande bestämmelser för krigsplanläggningen. CFV %%.!#.&'. HKV(KH).
"#. Ansvarsfördelning i krigsförberedelsearbetet. E % till CFV, $.!!.&". FS(H), Centralexp, F I, vol. $.

19. Stril- och jaktrapporter, 22-29.9.61. F 13(H), Avd L/Avd Stril, F I, vol. z.
20. Hellström, sid 169-222. Spaningsflyginsatser behandlas på sid 192-193,196-199 och 202-210.
21. Anordningar för "direktplottning" vid radarspaning. CF II till CE 4, 8.1.63. F 21(H), Stabsavd, F I, vol. 2.
22. Studera olika metoders effektivitet vid havsövervakning, Lt Walter Jonsson, 4.1.63. MHS(H), F 5f, vol. 5.
23. Incidenter m.m. under z. kvartalet 1963. Fst/OpL till UD, etc., 16.7.63. UD 2920, HP 52, vol. 25.
24. Erfarenheter från E 4 0/63. CE 4 till ÖB, etc., 29.5.63. E 4(H), F I, vol. 7.
25. CFV genomgång FVÖ 1963. Odaterat föredragsmanus. FS(H), Operationsavd, F I, vol. II.
26. CFV förbandsproducerande bestämmelser för krigsplanläggningen. CFV 16.11.63. HKV(KH).
27. Revidering av PUF och PUBAS. FS/Op till CFst, etc., 7.5.63. FS(H), Centralexp, F I, 14.
28. (Ingen rubrik). CE 4 till CFV, 2.5.10.63. E 4(H), F I, vol. 8.
29. CFV förbandsproducerande bestämmelser för krigsplanläggningen. CFV 22.10.64. HKV(KH).
3o. Ansvarsfördelning i krigsförberedelsearbetet. E 2. till CFV, 9.11.63. FS(H), Centralexp, F I, vol. 9.

130



!"!

#. Draken

I början av !$#%-talet gjordes de första nedskärningarna av antalet attack- och jakt-
förband, men behovet av flygspaning bedömdes vara så stort att spaningsflygets 
storlek bibehölls oförändrad. ”E & spaningsförband är fåtaliga. Varje flygplan och 
besättning är därför värdefull”, skrev CE &.! I den krigsfallsorder som trädde i kraft i 
januari !$## fanns inga ändringar. Dock angavs att '. spaningsdivisionen på Ljung-
byhed från och med maj !$## skulle vara utrustad med efterföljaren till S '$C Tun-
nan, nämligen SAAB S "(E Draken. På samma sätt skulle ). spaningsdivisionen på 
Barkarby mobilisera med den nya flygplanstypen från och med juli !$##.'

Som ett led i utprovningen av S "(E deltog ett sådant flygplan i en övning i okto-
ber !$#( och var då baserad på Vidselbasen. Femton spaningsföretag genomfördes. 
Spaningssystemet i det nya flygplanet bedömdes ”väl användbart” vid låghöjdsfoto 
och även för lodfoto från hög höjd, åtminstone i tekniskt avseende. Den kamera 
som valts för S "(E, SKa '&, var dock ljussvagare än tidigare använda kameror, varför 
utnyttjandetiden blev någon timme kortare än för S '$C, något som hade betydelse 
speciellt i den norra delen av landet."

En S 35E Draken med extratankar under bogsering, sannolikt från bakre klargöringsområdet vid Nyköpings-
basen, 1971. Flygplanet tillhör F 11. Foto: SFF.

6. Draken

I början av 1960-talet gjordes de första nedskärningarna av antalet attack- och jakt-
förband, men behovet av flygspaning bedömdes vara så stort att spaningsflygets
storlek bibehölls oförändrad. "E 4 spaningsförband är Otaliga. Varje flygplan och
besättning är därför värdefull", skrev CE 4.3I den krigsfallsorder som trädde i kraft i
januari 1966 fanns inga ändringar. Dock angavs att 2. spaningsdivisionen på Ljung-
byhed från och med maj 1966 skulle vara utrustad med efterföljaren till S 29C Tun-
nan, nämligen SAAB S 35E Draken. På samma sätt skulle 8. spaningsdivisionen på
Barkarby mobilisera med den nya flygplanstypen från och med juli 1966.2

Som ett led i utprovningen av S 35E deltog ett sådant flygplan i en övning i okto-
ber 1965 och var då baserad på Vidselbasen. Femton spaningsföretag genomfördes.
Spaningssystemet i det nya flygplanet bedömdes "väl användbart" vid låghöjdsfoto
och även för lodfoto från hög höjd, åtminstone i tekniskt avseende. Den kamera
som valts för S 35E, SKa 24, var dock ljussvagare än tidigare använda kameror, varför
utnyttjandetiden blev någon timme kortare än för S 29C, något som hade betydelse
speciellt i den norra delen av landet.;

1 1 1 1 1 1 1 1 h e i e ~ I l l e r . -

En S 35E Draken med extratankar under bogsering, sannolikt från bakre klargöringsområdet vid Nyköpings-
basen, 1971. Flygplanet tillhör F 11. Foto: SFE
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Utveckling av en spaningsversion av jaktplanet J "$ Draken hade startat våren 
!%&' och prototypen flög för första gången !%&". Efter utveckling och utprovning 
levererades !%&$–!%&& "' stycken S "$E och de följdes !%&&–!%&( av #% till S "$E 
ombyggda J "$D.)

Det var problem med tillgången på flygförare som var utbildade på det nya flyg-
planet. För de krigsdivisioner som skulle ombeväpnas från S #%C till S "$E vid F !! 
erfordrades sammanlagt åtta o*cerare och "# övriga flygförare. I slutet av somma-
ren !%&& fanns endast sex o*cerare och sexton andra flygförare och något tillskott 
väntades inte förrän hösten !%&+. Personalläget i krigsorganisationen var därmed 
”synnerligen dåligt” och CF !! föreslog som nödåtgärd att de båda S "$-divisioner 
som redan ingick i krigsorganisationen under vinterhalvåret !%&&–!%&( skulle slås 
ihop till en.$

Ledning efter !"##
Enligt skrivelse från CFV den !' juni !%&' skulle F !!:s flottiljstab utgå ur krigsor-
ganisationen och CF !! skulle därefter biträda CFV vid den operativa ledningen av 
spaningsförbandens verksamhet. Spaningsstaber och spaningsförband underställdes 
i regel den eskaderchef inom vars geografiska område de var baserade, det vill säga 
CE #, CE " eller CE ). Spaningsstaberna leddes av en spaningschef och var grup-
perade i luftförsvarscentraler.

När en ny regional ledningsorganisation infördes !%&& inordnades F !! i eska-
dern E !, varvid CF !! blev direkt underställd CE !. Många likheter fanns mellan 
attackflygets och spaningsflygets taktiska uppträdande och underrättelsebehov och 
därför föll det sig lämpligt att inordna spaningsflyget under den flygeskader som 

Högkvarteret

Eskaderstab 

Fristående spaningsstab

Undavdelning M FL Spaningsavdelning

Flygbas
Undtropp Spaningsgrupp

Flygbas
UndplutonSpaningsdivision

Flygbas
Undtropp Spaningsgrupp

Flygbas
UndplutonSpaningsdivision

= order

= order som
orientering

Skiss från 1961 som visar ordervägarna inom spaningsflyget.

Utveckling av en spaningsversion av jaktplanet J 35 Draken hade startat våren
1960 och prototypen flög för första gången 1963. Efter utveckling och utprovning
levererades 1965-1966 3o stycken S 35E och de följdes 1966-1967 av 29 till S 35E
ombyggda J 35D.4

Det var problem med tillgången på flygförare som var utbildade på det nya flyg-
planet. För de krigsdivisioner som skulle ombeväpnas från S 29C till S 35E vid F 11
erfordrades sammanlagt åtta officerare och 32 övriga flygförare. I slutet av somma-
ren 1966 fanns endast sex officerare och sexton andra flygförare och något tillskott
väntades inte förrän hösten 1968. Personalläget i krigsorganisationen var därmed
"synnerligen dåligt" och CF 11 föreslog som nödåtgärd att de båda S 35-divisioner
som redan ingick i krigsorganisationen under vinterhalvåret 1966-1967 skulle slås
ihop till en.5

Flygbas Flygbas Flygbas
Undtropp

4 - - -
Spaningsgrupp Spaningsdivision Undpluton Undtropp

4 - - -
Spaningsgrupp

Ledning efter 1966
Enligt skrivelse från CFV den to juni 1960 skulle F 'Ls flottiljstab utgå ur krigsor-
ganisationen och CF it skulle därefter biträda CFV vid den operativa ledningen av
spaningsförbandens verksamhet. Spaningsstaber och spaningsförband underställdes
i regel den eskaderchef inom vars geografiska område de var baserade, det vill säga
CE 2, CE 3 eller CE 4. Spaningsstaberna leddes av en spaningschef och var grup-
perade i luftförsvarscentraler.

När en ny regional ledningsorganisation infördes 1966 inordnades F it i eska-
dern E t, varvid CF it blev direkt underställd CE t. Många likheter fanns mellan
attackflygets och spaningsflygets taktiska uppträdande och underrättelsebehov och
därför föll det sig lämpligt att inordna spaningsflyget under den flygeskader som

Högkvarteret

Eskaderstab
Undavdelning M FL i  Spaningsavdelning
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Skiss från 1961 som visar ordervägarna inom spaningsflyget.
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dittills varit en ren attackeskader. Samtidigt avska#ades eskadrarna E $, E " och 
E % och överfördes till de nya militärområdena i den nya försvarsgemensamma 
ledningsorganisationen. I krig hade CE ! inget formellt ansvar för spaningsflyget 
utan då löd spaningsförbanden under de olika militärbefälhavarna. I fred handlades 
ärenden som planläggning och genomförande av utbildning, tillämpningsövning-
ar, viss krigsplanläggning och utarbetande av instruktioner och anvisningar inom 
F !!. Flygtjänsten hade även i fred i viss mån speciell karaktär i och med att flyg-
ningen, till stor del på låg höjd, utsträcktes över stora områden och oftast skedde 
enskilt. Denna verksamhet hade nära anknytning till flygspaningens krigsuppgifter 
och innebar ofta flygning långt utanför landets gränser, vilket ställde höga krav både 
på besättningar och på ledning.

År !&'( beslutade riksdagen att F !! skulle läggas ned och spaningsflyget fördela-
des i stället på flottiljerna F !", F !' och F $! (inledningsvis F %). !&') integrerades 
därför F !!:s spanings- och underrättelseavdelning i E !:s stab. Vid nedläggningen 
av F !! den "* juni !&+* flyttades E !:s spanings- och underrättelseavdelning och F 
!!:s underrättelseenhet med underrättelseskolan till F !" i Norrköping. Den kall-
lades därefter spanings- och underrättelseenheten och bestod av en spaningsdetalj, 
en underrättelsedetalj och en systemenhet.

Klargöring av S 35E Draken i skydd av maskeringsnät. En bom till bogseringsfordonet är kopplad till flyg-
planets noshjul och noskonen har öppnats för att medge arbete med kamerorna. Foto: Bernt Törnell.

dittills varit en ren attackeskader. Samtidigt avskaffades eskadrarna E 2, E 3 och
E 4 och överfördes till de nya militärområdena i den nya försvarsgemensamma
ledningsorganisationen. I krig hade CE i inget formellt ansvar för spaningsflyget
utan då löd spaningsförbanden under de olika militärbefälhavarna. I fred handlades
ärenden som planläggning och genomförande av utbildning, tillämpningsövning-.
ar, viss krigsplanläggning och utarbetande av instruktioner och anvisningar inom
F ii. Flygtjänsten hade även i fred i viss mån speciell karaktär i och med att flyg-
ningen, till stor del på låg höjd, utsträcktes över stora områden och oftast skedde
enskilt. Denna verksamhet hade nära anknytning till flygspaningens krigsuppgifter
och innebar ofta flygning långt utanför landets gränser, vilket ställde höga krav både
på besättningar och på ledning.

År 1975 beslutade riksdagen att F 11 skulle läggas ned och spaningsflyget fördela-
des i stället på flottiljerna F 13, F 17 och F 21 (inledningsvis F 4). 1976 integrerades
därför F 'i:s spanings- och underrättelseavdelning i E I:s stab. Vid nedläggningen
av F 11 den 3o juni 1980 flyttades E I:s spanings- och underrättelseavdelning och F
ii:s underrättelseenhet med underrättelseskolan till F 13 i Norrköping. Den kall-
lades därefter spanings- och underrättelseenheten och bestod av en spaningsdetalj,
en underrättelsedetalj och en systemenhet.

Klargöring av S 35E Draken i skydd av maskeringsnät. En bom till bogseringsfordonet är kopplad till flyg-
planets noshjul och noskonen har öppnats för att medge arbete med kamerorna. Foto: Berntfornell.
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Militärbefälhavaren (MB) i varje militärområde (milo) utövade i krig den ope-
rativa ledningen av underställda spaningsflygdivisioner och spaningsavdelningen i 
militärbefälhavarens flygstridsledarstab utövade förbands- och företagsledning. När 
flygstridsledarstaben avvecklades på !$%&-talet övertog sektorstabens spaningsav-
delning flygstridsledarstabens uppgifter. Från och med den ! juli !$'( underställ-
des i stället samtliga spaningsdivisioner CE ! som av ÖB beordrades att lyda under 
respektive militärbefälhavare med spaningsdivisioner, visst antal flygplan eller visst 
antal företag. Förbandsledningen utövades då av spaningsfunktionen i E !:s stab, 
medan företagsledningen utövades av flygkommandostabernas spaningsavdelning-
ar. Militärbefälhavarna sammanställde behovet av underrättelser från marinkom-
mandon, arméförband, E !, med flera, och beordrade spaningsuppgifter en gång 
per dygn. Med dessa order som grund beordrade sedan spaningsavdelningarna spa-
ningsföretagen i spaningsorder som sändes till spaningsdivisioner och underrättel-
seplutoner ute på krigsbaserna.(

Fler övningar
F !! engagerades normalt i samtliga större övningar i vilka förband ur armén eller 
marinen ingick och ofta i andra typer av övningar. Detta gällde under samtliga årsti-
der och över hela landet. Under krigsmaktsövningen KMÖ () i oktober !$() pröva-
des på försök den nya regionala ledningsorganisation som skulle införas året därpå. 
Huvuduppgifterna för flygvapnet var då att försvåra och fördröja fientliga förbere-
delser för invasion, hindra eller försvåra överskeppning och landstigning, skydda 
egna transporter och öva krigsmässig bastjänst.

Flygövningsområdet sträckte sig från en punkt vid norska gränsen i södra Jämt-
land och österut över havet mot Finland, upp längs finska territorialvattengränsen 
och landgränsen i Tornedalen och sedan i en rak linje ned snett över Norrland. Fly-
get fick under övningen ”inte utan särskilda skäl” gå närmare finsk territorialgräns 
än två distansminuter. På A-sidan deltog #. spaningsdivisionen med S *$C baserad 
på fält #* Vidsel, ). spaningsdivisionen med S "*C på fält #! Åmsele, !&#. spanings-
gruppen med Sk !( på fält #) Sättna, sex jaktdivisioner och tre attackdivisioner. På 
B-sidan fanns !. spaningsdivisionen med S "*C.%

Armésamverkan
Samverkan med armén var sedan länge en nedprioriterad uppgift för spaningsflyget, 
men samverkansövningarna fortsatte och försök bedrevs för att försöka komma till 
rätta med de svårigheter som fanns. Ett sådant försök gjordes i februari !$(%, då två 
pansarbrigader som övade mot varandra fick disponera två spaningsdivisioner som 
var baserade på F !!. För att minska tiden från order till leverans av spaningsresultat 
hölls ett eller två flygplan i högsta beredskap. Order gavs bara några minuter efter 
att begäran om spaning kommit in och efter snabb planering av besättningen kun-
de flygplanen då vara i luften efter ytterligare två till tre minuter. Utöver denna typ 
av särskilt brådskande uppdrag genomfördes under övningen ytterligare ett åttiotal 
uppdrag med normal ordergivning.

Militärbefälhavaren (MB) i varje militärområde (milo) utövade i krig den ope-
rativa ledningen av underställda spaningsflygdivisioner och spaningsavdelningen i
militärbefälhavarens flygstridsledarstab utövade förbands- och företagsledning. När
flygstridsledarstaben avvecklades på i970-talet övertog sektorstabens spaningsav-
delning flygstridsledarstabens uppgifter. Från och med den i juli 1986 underställ-
des i stället samtliga spaningsdivisioner CE i som av ÖB beordrades att lyda under
respektive militärbefälhavare med spaningsdivisioner, visst antal flygplan eller visst
antal företag. Förbandsledningen utövades då av spaningsfunktionen i E Es stab,
medan företagsledningen utövades av flygkommandostabernas spaningsavdelning-
ar. Militärbefälhavarna sammanställde behovet av underrättelser från marinkom-
mandon, armsförband, E i, med flera, och beordrade spaningsuppgifter en gång
per dygn. Med dessa order som grund beordrade sedan spaningsavdelningarna spa-
ningsföretagen i spaningsorder som sändes till spaningsdivisioner och underrättel-
seplutoner ute på krigsbaserna.6

Fler övningar
F ii engagerades normalt i samtliga större övningar i vilka förband ur armen eller
marinen ingick och ofta i andra typer av övningar. Detta gällde under samtliga årsti-
der och över hela landet. Under krigsmaktsövningen KMÖ 65 i oktober 1965 pröva-
des på försök den nya regionala ledningsorganisation som skulle införas året därpå.
Huvuduppgifterna för flygvapnet var då att försvåra och fördröja fientliga Förbere-
delser för invasion, hindra eller försvåra överskeppning och landstigning, skydda
egna transporter och öva krigsmässig bastjänst.

Flygövningsområdet sträckte sig från en punkt vid norska gränsen i södra Jämt-
land och österut över havet mot Finland, upp längs finska territorialvattengränsen
och landgränsen i Tornedalen och sedan i en rak linje ned snett över Norrland. Fly-
get fick under övningen "inte utan särskilda skäl" gå närmare finsk territorialgräns
än två distansminuter. På A-sidan deltog 4. spaningsdivisionen med S 29C baserad
på fält 42 Vidsel, 5. spaningsdivisionen med S 32C på fät 41 Amsele, 1o4. spanings-
gruppen med Sk 16 på fält 45 Sättna, sex jaktdivisioner och tre attackdivisioner. På
B-sidan fanns i. spaningsdivisionen med S 32C.7

Armssamverkan
Samverkan med armen var sedan länge en nedprioriterad uppgift för spaningsflyget,
men samverkansövningarna fortsatte och försök bedrevs för att försöka komma till
rätta med de svårigheter som fanns. Ett sådant försök gjordes i februari 1967, då två
pansarbrigader som övade mot varandra fick disponera två spaningsdivisioner som
var baserade på F ii. För att minska tiden från order till leverans av spaningsresultat
hölls ett eller två flygplan i högsta beredskap. Order gavs bara några minuter efter
att begäran om spaning kommit in och efter snabb planering av besättningen kun-
de flygplanen då vara i luften efter ytterligare två till tre minuter. Utöver denna typ
av särskilt brådskande uppdrag genomfördes under övningen ytterligare ett åttiotal
uppdrag med normal ordergivning.
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Tiden från beställning av spaningen till dess att föraren kunde rapportera från 
luften blev, med tio mils anflygning, som lägst arton minuter och en slutlig foto-
tolkrapport kunde vara klar på en till en och en halv timme. Ögonspaning fungera-
de bra mot motoriserade och vägbundna förband, men resultatet vid spaning mot 
grupperade förband var genomgående ”klent”. Inga radioförbindelser eller direkta 
länkförbindelser fanns mellan spaningsstaberna och arméförbanden och samban-
det fungerade mindre bra. Ofta uppkom väntetider på upp till trettio minuter vid 
rapportering via telefon och när arméförbanden omgrupperade uppkom ofta långa 
avbrott i verksamheten. Sambandsflygplan (Piper Super Cub) hade inte kunnat ut-
nyttjas på grund av olämpligt väder med mycket blötsnö på banorna. Av rappor-
terna per radio från S "$C gick nittio procent fram, från S "#E endast tio procent, 
och orsaken till detta var oklar.

Slutsatsen blev att ögonspaning även i höga farter kunde ge värdefulla underrät-

Lodfoto taget från 50 meters höjd i en hastighet av 650 km/h. Militära fordon av olika typer och ett tält  
grupperade vid en skånsk bondgård med halmtak. Foto: Krigsarkivet.

Tiden från beställning av spaningen till dess att föraren kunde rapportera från
luften blev, med tio mils anflygning, som lägst arton minuter och en slutlig foto-
tolkrapport kunde vara klar på en till en och en halv timme. Ögonspaning fungera-
de bra mot motoriserade och vägbundna förband, men resultatet vid spaning mot
grupperade förband var genomgående "klent". Inga radioförbindelser eller direkta
länkförbindelser fanns mellan spaningsstaberna och armsförbanden och samban-
det fungerade mindre bra. Ofta uppkom väntetider på upp till trettio minuter vid
rapportering via telefon och när armsförbanden omgrupperade uppkom ofta långa
avbrott i verksamheten. Sambandsflygplan (Piper Super Cub) hade inte kunnat ut-
nyttjas på grund av olämpligt väder med mycket blötsnö på banorna. Av rappor-
terna per radio från S 32C gick nittio procent fram, från S 35E endast tio procent,
och orsaken till detta var oklar.

Slutsatsen blev att ögonspaning även i höga farter kunde ge värdefulla underrät-

Lodfoto taget från 50 meters höjd i en hastighet av 650 km/h. Militära fordon av olika typer och ett tält
grupperade vid en skånsk bondgård med halmtak. Foto: Krigsarkivet
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telser. Spaningen kunde sättas in snabbt, med rätt förberedelser kunde ett flygplan 
vara i luften inom fem minuter, och den kunde ge snabba resultat, men sambandet 
måste förbättras. En befattningshavare på flygstaben antecknade i kanten på öv-
ningsrapporten: ”Vi kan men lovar inget!”.$

Bibehållen organisation
Särskilt jaktflyget men även attackflyget reducerades drastiskt !%#& i samband med 
de så kallade vakantsättningarna av divisioner, en åtgärd som först var avsedd att 
vara tillfällig, men sedan till stor del blev permanent. Denna gång fredades emeller-
tid spaningsflyget och organisationen förblev intakt. F !! hade i fred ansvar för två 
divisioner med S "'C och, efter omskolning från S '%C, två divisioner med S "(E. I 
krig mobiliserade flottiljen, som tidigare, åtta spaningsdivisioner. F '! hade en freds-
division S '%C som hade påbörjat omskolning till S "(E, och hade mobiliserings-
ansvar för två divisioner. Spaningsgrupperna mobiliserades av flottiljerna F (, F %, 

Reglemente för flygvapnets uppträdande i krig (FUK 1967)
Avsnittet Spaning

Uppgifter
1. Flygspaningens huvuduppgift är att inhämta sådana underrättelser om angriparen, som är av betydelse för 

såväl ÖB som de regionala chefernas dispositioner i stort av våra stridskrafter.
2. Flygspaningen skall härutöver inhämta underlag för attackinsats med våra flygstridskrafter, samt underrät-

telser av taktisk betydelse för våra mark- och sjöstridskrafter i den mån ovanstående uppgifter det medger.
3. Spaningsgrupperna skall utföra kustövervakning, delta i flygräddningstjänsten samt utföra flygindikering av 

radiakbeläggning.

Spaningsmål
4. Flygspaning utförs främst mot angriparens hamnar, fartygsrörelser- och sjöstridskrafter, landkommunikatio-

ner och markstridskrafter, flygbaser, radarstationer och robotbaser. Flygspaningen inriktas för att klarlägga 
läget i stort och ge underlag för bedömning av invasionsrisk samt sannolik styrka, riktning och tidpunkt för 
invasion. Vid invasion koncentreras spaningen mot denna.

Ledning
5. ÖB tilldelar militärbefälhavare spaningsområden och spaningsuppgifter. Vissa militärbefälhavare tilldelas 

flygspaningsförband för att lösa spaningsuppgifter inom eget spaningsområde men för att jämväl kunna lösa 
spaningsuppgifter för sådan militärbefälhavare som saknar egna resurser härför.

6. För inriktning och ledning i stort av flygspaningsförbanden biträdes militärbefälhavare av underrättelse- och 
säkerhetsavdelning, samt luftoperativa avdelningen i militärområdesstaben.

7. Taktisk ledning av spaningsförbanden utövas av flygstridsledare eller sektorchef. Dessa biträdes därvid av 
spaningsavdelning med uppehållsplats i omedelbar anslutning till luftförsvarscentral samt av spaningsdivi-
sionschef på flygbas.

telser. Spaningen kunde sättas in snabbt, med rätt förberedelser kunde ett flygplan
vara i luften inom fem minuter, och den kunde ge snabba resultat, men sambandet
måste förbättras. En befattningshavare på flygstaben antecknade i kanten på öv-
ningsrapporten: "Vi kan men lovar inget!".8

Bibehållen organisation
Särskilt jaktflyget men även attackflyget reducerades drastiskt 1967 i samband med
de så kallade vakantsättningarna av divisioner, en åtgärd som först var avsedd att
vara tillfällig, men sedan till stor del blev permanent. Denna gång fredades emeller-
tid spaningsflyget och organisationen förblev intakt. F 11 hade i fred ansvar för två
divisioner med S 32C och, efter omskolning från S 29C, två divisioner med S 35E. I
krig mobiliserade flottiljen, som tidigare, åtta spaningsdivisioner. F 21 hade en freds-
division S 29C som hade påbörjat omskolning till S 35E, och hade mobiliserings-
ansvar för två divisioner. Spaningsgrupperna mobiliserades av flottiljerna F 5, F 9,

Reglemente för flygvapnets uppträdande i krig (FUK 1967)
Avsnittet Spaning

Uppgifter
1. Flygspaningens huvuduppgift är att inhämta sådana underrättelser om angriparen, som är av betydelse för

såväl ÖB som de regionala chefernas dispositioner i stort av våra stridskrafter.
2. Flygspaningen skall härutöver inhämta underlag för attackinsats med våra flygstridskrafter, samt underrät-

telser av taktisk betydelse för våra mark- och sjöstridskrafter i den mån ovanstående uppgifter det medger.
3. Spaningsgrupperna skall utföra kustövervakning, delta i flygräddningstjänsten samt utföra flygindikering av

radiakbeläggning.

Spaningsmål
4. Flygspaning utförsfrämst mot angriparens hamnar,fartygsrörelser- och sjöstridskrafter, landkommunikatio-

ner och markstridskrafter, flygbaser, radarstationer och robotbaser. Flygspaningen inriktas för att klarlägga
läget i stort och ge underlag för bedömning av invasionsrisk samt sannolik styrka, riktning och tidpunkt för
invasion. Vid invasion koncentreras spaningen mot denna.

Ledning
5. ÖB tilldelar militärbefälhavare spaningsområden och spaningsuppgifter. Vissa militärbefälhavare tilldelas

flygspaningsförband för att lösa spaningsuppgifter inom eget spaningsområde men förattjämväl kunna lösa
spaningsuppgifter för sådan militärbefälhavare som saknar egna resurser härför.

6. För inriktning och ledning i stort av flygspaningsförbanden biträdes militärbefälhavare av underrättelse- och
säkerhetsavdelning, samt luftoperativa avdelningen i militärområdesstaben.

7. Taktisk ledning av spaningsförbanden utövas av flygstridsledare eller sektorchef. Dessa biträdes därvid av
spaningsavdelning med uppehållsplats i omedelbar anslutning till luftförsvarscentral samt av spaningsdivi-
sionschef på flygbas.
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F !!, F !$, F !%, F !# och F &!, och F &! hade även mobiliseringsansvar för eskader-
ledningen E '. Den utgick dock ur organisationen i december !(%#. I krigsorgani-
sationen fanns alltså sammanlagt sex divisioner S "$E, fyra divisioner S "&C och sju 
spaningsgrupper med Sk !%.!)

Då och då föreslogs utspridning av F !!:s spaningsdivisioner till andra flottil-
jer redan i fred. Dels skulle detta kunna öka skyddet mot överraskande anfall, dels 
fanns det operativa skäl som talade för det. En sådan förändring var emellertid svår 
att motivera med hänsyn till de faktorer som hängde ihop med produktionen av ut-
bildade förband och med de investeringar i hangarbyggnader som skulle ha krävts. 
CFV bedömde att aktuell fredsbasering vid F !! var godtagbar även när det gäller 
insatsberedskapen för radarspaning i södra Östersjön, eftersom den fördröjning som 
orsakades av basering på F !! endast motsvarade flygtiden mellan F !! Nyköping och 
F !# Ronneby, som i så fall hade varit alternativet.!!

När det gällde utgångsbasering i krig fanns det planer på att den nya basen 

Reglemente för flygvapnets uppträdande i krig (FUK 1967)
Avsnittet Spaning

Basering
8. Spaningsförbanden utgångsbaseras och betjänas på O-bas spaning men kan dessutom betjänas på T-bas 

spaning. På varje O-bas och T-bas spaning är underrättelsepluton baserad. Detta är en nödvändig förutsätt-
ning för bearbetning av underrättelsematerialet från främst fotospaning. På övriga baser kan normalt endast 
tankning ske – i regel som snabbtankning – för att minska tiden på basen.

9. O- och T-basernas geografiska läge väljes så att samtidig spaning utanför våra kust- och landgränser möjlig-
göres och så att spaningen snabbt kan kraftsamlas i alternativa riktningar. Stor geografisk spridning efter-
strävas dessutom för att ge ökat skydd.

Verksamhet
10. Spaningsflygplanen skall kunna verka långt in på av fienden behärskat territorium. Spaningsförbandens verk-

samhet är från taktisk synpunkt av o!ensiv natur.
11. Spaningsförbanden ledas så att de fortlöpande kan insättas mot väsentliga mål inom geografiskt vitt skilda 

områden. De skall även snabbt kunna kraftsamlas till sannolika invasionsområden.
12. Flygspaning utföres som ögonspaning, fotospaning och/eller radarspaning.
13. Ögonspaning användes vid all flygspaning men är e!ektivast mot tydliga mål inom begränsade områden (till 

exempel längs landsväg eller järnväg).
14. Fotospaning användes främst mot mål på land och utföres under dager som högfoto, lågfoto eller avstånds-

foto samt under mörker som högfoto. Val av metod sker främst med hänsyn till uppgiften, rådande väder och 
bedömd motverkan. Det område, som kamerorna under ett spaningsföretag kan fotografera med bildskala 
för e!ektiv fototolkning, är begränsad. Fotospaning bör normalt inriktas mot punktmål icke överstigande 
hamn eller flygfälts storlek.

15. Radarspaning användes mot fartyg till sjöss och kan utföras oberoende av sikt och ljusförhållanden. För iden-
tifiering till sjöss måste radarspaning kompletteras med ögon- eller fotospaning.

16. Spaningsresultat rapporteras i regel först efter landning. Rapportering i luften kan dock ske i samband med 
ögon- eller radarspaning, när så erfordras.9

F 11, F 15, F 16, F 17 och F 21, och F 21 hade även mobiliseringsansvar för eskader-
ledningen E 4. Den utgick dock ur organisationen i december 1967. I krigsorgani-
sationen fanns alltså sammanlagt sex divisioner S 35E, fyra divisioner S 32C och sju
spaningsgrupper med Sk 16.1°

Då och då föreslogs utspridning av F 'Es spaningsdivisioner till andra flottil-
jer redan i fred. Dels skulle detta kunna öka skyddet mot överraskande anfall, dels
fanns det operativa skäl som talade for det. En sådan förändring var emellertid svår
att motivera med hänsyn till de faktorer som hängde ihop med produktionen av ut-
bildade förband och med de investeringar i hangarbyggnader som skulle ha krävts.
CFV bedömde att aktuell fredsbasering vid F ii var godtagbar även när det gäller
insatsberedskapen för radarspaning i södra Östersjön, eftersom den fördröjning som
orsakades av basering på F 11 endast motsvarade flygtiden mellan F 11 Nyköping och
F 17 Ronneby, som i så fall hade varit alternativet."

När det gällde utgångsbasering i krig fanns det planer på att den nya basen

Basering
8. Spaningsförbanden utgångsbaseras och betjänas på 0-bas spaning men kan dessutom betjänas på T-bas

spaning. På varje 0-bas och T-bas spaning är underrättelsepluton baserad. Detta är en nödvändig förutsätt-
ning för bearbetning av underrättelsematerialetfrån främst fotospaning. På övriga baser kan normalt endast
tankning ske — i regel som snabbtankning — för att minska tiden på basen.

9. 0- och T-basernas geografiska läge väljes så att samtidig spaning utanförvåra kust- och landgränser möjlig-
göres och så att spaningen snabbt kan kraftsamlas i alternativa riktningar. Stor geografisk spridning efter-
strävas dessutom för att ge ökat skydd.

Verksamhet
10. Spaningsflygplanen skall kunna verka långt in på avfienden behärskat territorium. Spaningsförbandensverk-

samhet ärfrån taktisk synpunkt av offensiv natur.
11. Spaningsförbanden ledas så att de fortlöpande kan insättas mot väsentliga mål inom geografiskt vitt skilda

områden. De skall även snabbt kunna kraftsamlas till sannolika invasionsområden.
12. Flygspaning utföres som ögonspaning, fotospaning och/eller radarspaning.
13. Ögonspaning användesvid all flygspaning men är effektivast mot tydliga mål inom begränsade områden (till

exempel längs landsväg eller järnväg).
14. Fotospaning användes främst mot mål på land och utföres under dager som högfoto, lågfoto eller avstånds-

foto samt under mörker som högfoto. Val av metod sker främst med hänsyn till uppgiften, rådande väder och
bedömd motverkan. Det område, som kamerorna under ett spaningsföretag kan fotografera med bildskala
för effektiv fototolkning, är begränsad. Fotospaning bör normalt inriktas mot punktmål icke överstigande
hamn eller flygfälts storlek.

15. Radarspaning användes mot fartyg till sjöss och kan utföras oberoende avsikt och ljusförhållanden. För iden-
tifiering till sjöss måste radarspaning kompletteras med ögon- eller fotospaning.

16. Spaningsresultat rapporteras i regel först efter landning. Rapportering i luften kan dock ske i samband med
ögon- eller radarspaning, när så erfordras.'
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fält #$ Kosta när den var klar skulle ersätta Kalmar som spaningsbas, fält %& Färi-
la skulle ersätta Söderhamn och Uppsala skulle ersätta Västerås. Endast flytten till 
Uppsala skulle emellertid komma att genomföras.!'

Framtiden
Den preliminära planeringsnivå som angavs !(&# för flygvapnet i ett utkast till di-
rektiv från ÖB för långtidsplaneringen överensstämde med den ram som angivits 
året innan i det så kallade ÖB-svaret &$, alternativ A!: åtta attackdivisioner, fem-

Spaningsområden i fred 1961. Av kartan framgår hur nära främmande territorium man fick flyga.  
Karta: Krigsarkivet.

F11:s spaningsområde

Övriga spaningsområden

ESTLAND

LETTLAND

SVERIGE

DANMARK

FINLAND

LITAUEN

SOVJETUNIONEN

NORGE

N

F11:s spaningsområde

Övriga spaningsområden

DAN M

ESTLAND

LETTLAND

SOVJETUNIONEN
LITAUEN

Spaningsområden i fred 1961. Av kartan framgår hur nära främmande territorium man fick flyga.
Karta: Krigsarkivet

fält 87 Kosta när den var klar skulle ersätta Kalmar som spaningsbas, fält 46 Färi-
la skulle ersätta Söderhamn och Uppsala skulle ersätta Västerås. Endast flytten till
Uppsala skulle emellertid komma att genomföras."

Framtiden
Den preliminära planeringsnivå som angavs 1968 för flygvapnet i ett utkast till di-
rektiv från ÖB för långtidsplaneringen överensstämde med den ram som angivits
året innan i det så kallade ÖB-svaret 67, alternativ AI: åtta attackdivisioner, fem-
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ton jaktdivisioner och tre spaningsdivisioner. Detta innebar att endast tre fredsdi-
visioner med den nya flygplanstypen S "$ Viggen skulle anska%as, en division för 
havsövervakning med möjlighet till avståndsfoto, och två divisioner för fotospa-
ning. De två divisionerna med S "&C väntades behöva ersättas snarast möjligt efter 
att attackversionen A "&A utgått och de tre S "'-divisionerna kunde med hänsyn till 
flygplanens ålder bibehållas till omkring !#(). Först då S "'E utgick skulle antalet 
spaningsdivisioner reduceras.!"

Spaning mot sovjetisk kryssare
I februari !#*( begärde försvarsstabens underrättelseavdelning att F !! med kort var-
sel skulle sätta in S "&C ur spaningsberedskapen mot en sovjetisk jagare av Kresta-
typ på provtur utanför Liepaja i Lettland. Evert Båge, o+cer i flygvapnet sedan !#,( 
och efter olika stabstjänster senare samma år utnämnd till chef för Jämtlands flyg-
flottilj, senare chef för flygstaben, kontaktade då CF !! och uttryckte i ett handbrev 
sitt missnöje över att han vid flera tillfällen blivit anmodad av försvarsstabens un-
derrättelseavdelning att sätta in spaningsflyg mot fartyg nära baltiska kusten. Han 
hade avvisat dessa propåer med hänvisning till att företag så nära baltiska kusten 
borde vara beordrade av ÖB.

Risken för incidenter var stor och särskilda säkerhetsåtgärder borde vidtas, exem-
pelvis flygning i rote, och adekvata flygräddningsresurser skulle stå beredda i hän-
delse av nödlandning på havet. Båge ville veta under vilka förutsättningar sådana 
företag fick beordras. CF !!:s handskrivna ”Ja” bredvid understrykningen ”beordras 
av ÖB” och ”Flygräddning, flygning i rote” visar att CF !! instämde i det som an-

Exempel på spaningsfoto från mars 1963. Lodfoto mot klargöringsområdet på en flygbas (fält 32 Heden). 
Fem flygplan 32 Lansen syns, trots maskering med nät och vita dukar. Foto: Krigsarkivet.

ton jaktdivisioner och tre spaningsdivisioner. Detta innebar att endast tre fredsdi-
visioner med den nya flygplanstypen S 37 Viggen skulle anskaffas, en division för
havsövervakning med möjlighet till avståndsfoto, och två divisioner för fotospa-
ning. De två divisionerna med S 32C väntades behöva ersättas snarast möjligt efter
att attackversionen A 32A utgått och de tre S 35-divisionerna kunde med hänsyn till
flygplanens ålder bibehållas till omkring 1980. Först då S 35E utgick skulle antalet
spaningsdivisioner reduceras.13

Spaning mot sovjetisk kryssare
I februari 1968 begärde försvarsstabens underrättelseavdelning att F II med kort var-
sel skulle sätta in S 32C ur spaningsberedskapen mot en sovjetisk jagare av Kresta-
typ på provtur utanför Liepaja i Lettland. Evert Båge, officer i flygvapnet sedan 1948
och efter olika stabstjänster senare samma år utnämnd till chef för Jämtlands flyg-
flottilj, senare chef för flygstaben, kontaktade då CF II och uttryckte i ett handbrev
sitt missnöje över att han vid flera tillfällen blivit anmodad av försvarsstabens un-
derrättelseavdelning att sätta in spaningsflyg mot fartyg nära baltiska kusten. Han
hade avvisat dessa propåer med hänvisning till att företag så nära baltiska kusten
borde vara beordrade av ÖB.

Risken för incidenter var stor och särskilda säkerhetsåtgärder borde vidtas, exem-
pelvis flygning i rote, och adekvata flygräddningsresurser skulle stå beredda i hän-
delse av nödlandning på havet. Båge ville veta under vilka förutsättningar sådana
företag fick beordras. CF 11:s handskrivna "Ja" bredvid understrykningen "beordras
av ÖB" och "Flygräddning, flygning i rote" visar att CF II instämde i det som an-

Exempel på spaningsfoto från mars 1963. Lodfoto mot klargöringsområdet på en flygbas (fält 32 Heden).
Fem flygplan 32 Lansen syns, trots maskering med nät och vita dukar. Foto: Krigsarkivet
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Lodbild av robotjagaren 
nummer 500 Bditelnyy av 
Krivak-klass under gång 
med 20 knops fart. Det 
aktra luftvärnsrobotlavet-
taget för SA-N-4 har just 
sänkts, men täckluckorna 
har endast delvis hunnit 
stängas. Brunnen för de 
förliga luftvärnsrobotarna 
är helt stängd. Sjörobot-
lavettaget i backsuppställ-
ning är svängt långskepps, 
likaså torpedtubsställen 
midskepps och 76 mm- 
kanonerna.  
Foto: Spaningsgruppen F 11.

Lodbild av robotjagaren
nummer 500 Bditelnyy av
Krivak-klass under gång
med 20 knops fart. Det
aktra luftvä rnsrobotlavet-
taget för SA-N-4 har just
sänkts, men täckluckorna
har endast delvis hunnit
stängas. Brunnen för de
förliga luftvärnsrobotarna
är helt stängd. Sjörobot-
lavettaget i backsuppställ-
ning är svängt långskepps,
likaså torpedtubsställen
midskepps och 76 min-
kanonerna.
Foto: Spaningsgruppen F11.
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fördes i skrivelsen. Det område som den aktuella flygningen i första hand gällde var 
västra delen av en av rutorna i det så kallade georef-systemet, ruta FM, som täckte 
ett område som började omkring fyrtio kilometer utanför lettiska kusten och sträck-
te sig sjuttio kilometer västerut. Det innebar alltså flygning innanför det säkerhets-
avstånd på sjuttio kilometer som normalt gällde för svensk flygspaning.

Tre kryssare av Kresta-klass hade byggts i Leningrad !#$% och nu hade man alltså 
fått uppgift om att ett nytt fartyg av denna toppmoderna typ hade löpt av stapeln 
och var ute på provturer. Båge författade sin skrivelse den &# februari !#$' och vi 
vet idag att det fartyg det gällde bar namnet Kronstadt och var det första av den mo-
difierade typen Kresta II. Det hade sjösatts den !( februari och skulle !#$# komma 
att tas i tjänst av den sovjetiska ishavsflottan.!"

Planering för krigsuppgiften
Företag mot hamnarna på de sovjetiska och polska Östersjökusterna och på finska 
kusten var fullt möjliga att genomföra men låg på gränsen för räckvidden. Riga, 
Kaliningrad, Gdynia och Gdansk låg utanför räckvidden. Vid goda väderleksför-
hållanden kunde fotografering genomföras på upp till tjugo kilometers avstånd från 
aktuell hamn. Sämre väder innebar att låghöjdsföretag skulle genomföras med fo-
tografering efter flygning utifrån havet och rakt in över hamnen. Alternativt kun-
de man först angöra en punkt på kusten på ett visst avstånd från hamnen i fråga, 
därefter svängde man runt över land och sedan fotograferades hamnen vid utflyg-
ningen mot havet.

Varje krigsdivisionschef gjorde redan i fred en företagsplanering riktad mot de 
hamnar och flygbaser som fanns inom operationsområdet. Som underlag användes 
då bland annat flygvapnets målpärmar och den så kallade E ! Hotbild. Planeringen 
samlades sedan i krigsdivisionernas beredskapspärmar.

Övningen ”Stratus”
Övningen ”Stratus” i sydöstra Sverige i maj 1968 var samordnad med attackeskadern E 1:s eskaderövning. 
Flygspaningsverksamheten var omfattande och man övade samverkan mellan stridsledning, attackflyg och 
spaningsflyg, havsövervakning, spaning mot landmål, spaning mot luftförsvarat område, utnyttjande av te-
lemotmedel, krigsmässig klargöring, maskering och åtgärder vid flyganfall mot bas. Fyra spaningsdivisioner 
deltog: 1. spaningsdivisionen på fält 87 Kosta, 2. spaningsdivisionen på F 5 Ljungbyhed, 4. spaningsdivisionen 
på F 17 Ronneby och 6. spaningsdivisionen på F 14 Halmstad.

Förutsättningarna för övningen var att krig pågick mellan stormakterna Blå och Röd och att Röd hade an-
gripit Sverige genom bland annat flyganfall, främst mot flygbaser, stridsledningscentraler, marina baser och 
kustartilleribefästningar, med 800 flygplansföretag första dagen. Den svenska mobiliseringen var klar när hu-
vudangreppet kom den 9 maj. Kärnvapen hade inte använts. Röds arméstridskrafter stoppade i Tyskland, men 
Jylland var invaderat och Bornholm taget. Sammandragning av handels- och specialfartyg pågick i Klaipeda–
Stolpmünde-området. Havsövervakning skulle ske en gång i timmen och ett antal hamnar skulle kontrolleras 
en gång per dygn, övriga hamnar en gång vartannat dygn. Av förutsättningarna är det uppenbart att övnings-
beteckningen Blå står för NATO och Röd för Warszawapakten.16

fördes i skrivelsen. Det område som den aktuella flygningen i första hand gällde var
västra delen av en av rutorna i det så kallade georef-systemet, ruta FM, som täckte
ett område som började omkring fyrtio kilometer utanför lettiska kusten och sträck-
te sig sjuttio kilometer västerut. Det innebar alltså flygning innanför det säkerhets-
avstånd på sjuttio kilometer som normalt gällde för svensk flygspaning.

Tre kryssare av Kresta-klass hade byggts i Leningrad 1967 och nu hade man alltså
fått uppgift om att ett nytt fartyg av denna toppmoderna typ hade löpt av stapeln
och var ute på provturer. Båge författade sin skrivelse den 29 februari 1968 och vi
vet idag att det fartyg det gällde bar namnet Kronstadt och var det första av den mo-
difierade typen Kresta II. Det hade sjösatts den Do februari och skulle 1969 komma
att tas i tjänst av den sovjetiska ishavsflottan.14

Planering för krigsuppgiften
Företag mot hamnarna på de sovjetiska och polska Östersjökusterna och på finska
kusten var fullt möjliga att genomföra men låg på gränsen för räckvidden. Riga,
Kaliningrad, Gdynia och Gdansk låg utanför räckvidden. Vid goda väderleksför-
hållanden kunde fotografering genomföras på upp till tjugo kilometers avstånd från
aktuell hamn. Sämre väder innebar att låghöjdsföretag skulle genomföras med fo-
tografering efter flygning utifrån havet och rakt in över hamnen. Alternativt kun-
de man först angöra en punkt på kusten på ett visst avstånd från hamnen i fråga,
därefter svängde man runt över land och sedan fotograferades hamnen vid utflyg-
ningen mot havet.

Varje krigsdivisionschef gjorde redan i fred en företagsplanering riktad mot de
hamnar och flygbaser som fanns inom operationsområdet. Som underlag användes
då bland annat flygvapnets målpärmar och den så kallade E 1 Hotbild. Planeringen
samlades sedan i krigsdivisionernas beredskapspärmar.

Övningen "Stratus"
Övningen "Stratus" i sydöstra Sverige i maj 1968 var samordnad med attackeskadern E 1:s eskaderövning.
Flygspaningsverksamheten var omfattande och man övade samverkan mellan stridsledning, attackflyg och
spaningsflyg, havsövervakning, spaning mot landmål, spaning mot luftförsvarat område, utnyttjande av te-
lemotmedel, krigsmässig klargöring, maskering och åtgärder vid flyganfall mot bas. Fyra spaningsdivisioner
deltog: 1. spaningsdivisionen på fält 87 Kosta,2. spaningsdivisionen på F 5 Ljungbyhed, 4. spaningsdivisionen
på F 17 Ronneby och 6. spaningsdivisionen på F 14 Halmstad.

Förutsättningarna för övningen var att krig pågick mellan stormakterna Blå och Röd och att Röd hade an-
gripit Sverige genom bland annat flyganfall, främst mot flygbaser, stridsledningscentraler, marina baser och
kustartilleribefästningar, med 800 flygplansföretag första dagen. Den svenska mobiliseringen var klar när hu-
vudangreppet kom den 9 maj. Kärnvapen hade inte använts. Röds armsstridskrafter stoppade i Tyskland, men
Jylland var invaderat och Bornholm taget. Sammandragning av handels- och specialfartyg pågick i Klaipeda—
Stolpmände-området. Havsövervakning skulle ske en gång i timmen och ett antal hamnar skulle kontrolleras
en gång per dygn, övriga hamnar en gång vartannat dygn. Avförutsättningarna ärdet uppenbart att övnings-
beteckningen Blå står för NATO och Röd för Warszawapakten.' 6
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Flygspaning var ett viktigt komplement till och ibland en ersättning för signal-
spaning. Sovjetiska stridskrafter övade på att genomföra truppförflyttningar dolt, 
det vill säga utan att röja sig med radiotrafik och annan elektronisk sändning. Vid 
något tillfälle hände det att flygspaning upptäckte en påbörjad landstigningsövning 
till sjöss före signalspanarna från FRA. I krig skulle denna kompletterande uppgift 
bli än viktigare, eftersom förekomsten av röjande radiotrafik och radarsignaler då 
sannolikt skulle minska.!$

Invasionen av Tjeckoslovakien
Natten mellan den #% och #! augusti !&'( invaderades Tjeckoslovakien av trupper 
från Sovjetunionen, Bulgarien, Polen och Ungern och de oroligheter som följde på 
denna händelse fortsatte till början av !&'&. Det var ett tag oklart vad som skulle 
hända, om NATO skulle gripa in eller inte och därför vidtogs ett antal beredskaps-
höjande åtgärder inom det svenska spaningsflyget.

Genom flottiljorder skärptes incidentberedskapen på så sätt att en S )#C från den 
#! augusti och tills vidare under tjänstetid stod i en timmes beredskap på F !* Ron-
neby (två timmars beredskap övrig tid). Detta gällde utöver ordinarie incidentbe-

Förberedelse inför 
ett spaningsuppdrag. 
Kartan i bakgrunden vi-
sar den aktuella väder-
situationen. Foto: SFF.

Förberedelse inför
ett spaningsuppdrag.
Kartan i bakgrunden vi-
sar den aktuella väder-
situationen. Foto: 5FF.

Flygspaning var ett viktigt komplement till och ibland en ersättning för signal-
spaning. Sovjetiska stridskrafter övade på att genomföra truppförflyttningar dolt,
det vill säga utan att röja sig med radiotrafik och annan elektronisk sändning. Vid
något tillfälle hände det att flygspaning upptäckte en påbörjad landstigningsövning
till sjöss före signalspanarna från FRA. I krig skulle denna kompletterande uppgift
bli än viktigare, eftersom förekomsten av röjande radiotrafik och radarsignaler då
sannolikt skulle minska.I5

Invasionen av Tjeckoslovakien
Natten mellan den 20 och 21 augusti 1968 invaderades Tjeckoslovakien av trupper
från Sovjetunionen, Bulgarien, Polen och Ungern och de oroligheter som följde på
denna händelse fortsatte till början av 1969. Det var ett tag oklart vad som skulle
hända, om NATO skulle gripa in eller inte och därför vidtogs ett antal beredskaps-
höjande åtgärder inom det svenska spaningsflyget.

Genom flottiljorder skärptes incidentberedskapen på så sätt att en S 32.0 från den
21 augusti och tills vidare under tjänstetid stod i en timmes beredskap på F 17 Ron-
neby (två timmars beredskap övrig tid). Detta gällde utöver ordinarie incidentbe-

142



!"#

redskap på F !!, där dessutom en extra besättning beordrades i beredskap från den 
$% augusti och tills vidare. Från och med den $! augusti skulle också regelbunden 
kontroll ske av kuppförsvarsberedskapen på F !! och vidare skulle genomgång av åt-
gärder vid larm och omhändertagande av främmande militära flygplan göras. Dess-
utom höjdes kryptoberedskapen och mobiliseringsberedskapen.!&

Dagliga spaningsuppdrag flögs och den $% september fick en S #$C, som utförde 
havsövervakning i Gdanskbukten i södra Östersjön, indikation från sin bakomvar-
nare om att ett främmande flygplan, sannolikt från Warszawapakten, låg bakom det 
svenska flygplanet och följde på nära håll. Flyghöjden var då omkring tjugo meter 
över havet. Varningen upphörde efter någon minut och den svenska besättningen 
såg aldrig det främmande flygplanet.!'

Även i samband med sexdagarskriget mellan Israel och arabstaterna året innan 
hade förstärkt beredskap införts. Den % juni !%(& utökades spaningsberedskapen 
med ett flygplan baserat i Sydsverige och under perioden % till !$ juni stod detta 
flygplan i en timmes startberedskap. Samtlig beredskapspersonal på F !! upprätt-
höll arbetsplatsberedskap.!%

Utvärdering efter genomfört 
spaningsuppdrag av fototolk 
tillsammans med besättning. 
Foto: SFF.

redskap på F II, där dessutom en extra besättning beordrades i beredskap från den
29 augusti och tills vidare. Från och med den 21 augusti skulle också regelbunden
kontroll ske av kuppförsvarsberedskapen på F II och vidare skulle genomgång av åt-
gärder vid larm och omhändertagande av främmande militära flygplan göras. Dess-
utom höjdes kryptoberedskapen och mobiliseringsberedskapen.7

Dagliga spaningsuppdrag flögs och den 29 september fick en S 32C, som utförde
havsövervakning i Gdanskbukten i södra Östersjön, indikation från sin bakomvar-
nare om att ett främmande flygplan, sannolikt från Warszawapakten, låg bakom det
svenska flygplanet och följde på nära håll. Flyghöjden var då omkring tjugo meter
över havet. Varningen upphörde efter någon minut och den svenska besättningen
såg aldrig det främmande flygplanet.1°

Även i samband med sexdagarskriget mellan Israel och arabstaterna året innan
hade förstärkt beredskap införts. Den 9 juni 1967 utökades spaningsberedskapen
med ett flygplan baserat i Sydsverige och under perioden 9 till 12 juni stod detta
flygplan i en timmes startberedskap. Samtlig beredskapspersonal på F ii upprätt-
höll arbetsplatsberedskap.19

Utvärdering efter genomfört
spaningsuppdrag av fototolk
tillsammans med besättning.
Foto: SFF.
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Incidentberedskapen !"#$
Antalet incidentinsatser med spaningsflygplan ökade drastiskt !#$%, delvis på grund 
av krisen i Tjeckoslovakien. Året innan flögs sammanlagt &! uppdrag och under 
!#$% gjordes !&' insatser. Majoriteten hade satts in över södra Östersjön, &% radar/
foto/ögonspaningsuppdrag och !' rena radarspaningsuppdrag.() Under samma peri-
od genomfördes en stor krigsmaktsövning, KMÖ $%, som pågick mellan (# septem-
ber och ( oktober. Inte mindre än fyra krigsorganiserade spaningsdivisioner deltog: 
!. och !). spaningsdivisionen med S '(C och &. och %. spaningsdivisionerna med 
S '*E, baserade i Kalmar, Västerås, Ronneby respektive Barkarby. Dessutom fanns 
en division S '*E i Nyköping som målflygförband.

Man övade samverkan mellan alla försvarsgrenar, ledning av samordnade attack-, 
jakt- och spaningsuppdrag, samt luftförsvar, särskilt låghöjdsförsvaret. Förutsätt-
ningen var att Sverige var i krig med en stormakt som behärskade Baltikum, Polen 

En S 35E Draken från F 21, sannolikt över Luleå skärgård. Spaningsflygplan opererade normalt på låg och  
lägsta höjd. Foto: SFF.

Incidentberedskapen 1968
Antalet incidentinsatser med spaningsflygplan ökade drastiskt 1968, delvis på grund
av krisen i Tjeckoslovakien. Året innan flögs sammanlagt 71 uppdrag och under
1968 gjordes 173 insatser. Majoriteten hade satts in över södra Östersjön, 78 radar/
foto/ögonspaningsuppdrag och 13 rena radarspaningsuppdrag." Under samma peri-
od genomfördes en stor krigsmaktsövning, KMÖ 68, som pågick mellan 29 septem-
ber och 2 oktober. Inte mindre än fyra krigsorganiserade spaningsdivisioner deltog:
1. och 1o. spaningsdivisionen med S 32C och 7. och 8. spaningsdivisionerna med
S 35E, baserade i Kalmar, Västerås, Ronneby respektive Barkarby. Dessutom fanns
en division S 35E i Nyköping som målflygförband.

Man övade samverkan mellan alla försvarsgrenar, ledning av samordnade attack-,
jakt- och spaningsuppdrag, samt luftförsvar, särskilt låghöjdsförsvaret. Förutsätt-
ningen var att Sverige var i krig med en stormakt som behärskade Baltikum, Polen

En S 35E Draken från F 21, sannolikt över Luleå skärgård. Spaningsflygplan opererade normalt på låg och
lägsta höjd. Foto: SEE
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och norra Tyskland. Upplägget var komplicerat med fördelning av flygstridskraf-
terna mellan tre olika sidor som växlade under övningens gång: A! i södra Sverige 
med hav, A$ i Mälarområdet med hav, och B i ett område tvärs över landet mellan 
A! och A$ samt på Gotland.$!

Rutinmässig havsövervakning
Enligt en order från ÖB den % juni !&'& skulle F !! rutinmässigt utföra samordnad 
övervakning av Östersjön en gång varje vecka. Detta innebar att tre till sex flygplan 
samtidigt skulle befinna sig långt ute till havs – normalt på låg höjd. Främst av flyg-
säkerhetsskäl behövdes så kallade transiteringsflygplan för att radiokontakt skulle 
kunna hållas. Det var oftast jaktplan som fick ligga och cirkla i lämpligt område 
för att förmedla radiobudskap, men det bedömdes normalt vara olämpligt att ut-
nyttja de jaktflygplan som ingick i incidentberedskapen för detta. Det var också så 
att CF !! inte ville utnyttja spaningsplan från flottiljen för detta ändamål, utan an-
såg att jaktplan skulle sättas in som transiteringsflygplan så att belastningen spreds 
på fler flottiljer.$$

I april !&(' begärde militärbefälhavaren i västra militärområdet att flygspanings-
resurser ur F !! skulle ställas till förfogande för att en gång per kvartal kartlägga ”tra-
fikbilden” i Skagerrack och Kattegatt. Man ville alltså även där ha en rutinmässig 

Havsövervakning från 1969
Omfattningen av den rutinmässiga havsövervakningen av Östersjön varierade. Ofta rörde det sig om insats 
samtidigt av tre till åtta flygplan S 32C. Ombasering till F 12 Kalmar eller F 17 Ronneby krävdes för insats i de 
sydligare delarna av övervakningsområdet. Ibland beordrade ÖB särskilda insatser. Detta kunde innebära att 
man under upp till fem dygn skulle övervaka ett område dygnet runt och sådana insatser kunde ofta komma 
med kort varsel när uppgift kommit in om att något behövde övervakas mer intensivt.25

Enligt en flottiljorder som reglerade den rutinmässiga havsövervakningen från och med juni 1969 skulle 
den genomföras en gång per vecka. Syftet var att fastställa sjötrafikens intensitet och att lokalisera och så långt 
möjligt identifiera Warszawapaktens örlogsfartyg söder och öster om en linje ungefär mitt emellan svenskt 
och främmande territorium och in till främmande kust. Flygning fick dock inte ske närmare än femtio kilome-
ter från kusten. Tre företag skulle flygas inom MB Ö:s ansvarsområde och sex företag inom MB S område. Rap-
portering skedde till berörd militärbefälhavare.26

För att dessa spaningsföretag skulle kunna genomföras måste jaktflygplan finns tillgängliga för transi-
tering, det vill säga, för att förmedla radiomeddelanden mellan spaningsflygplanet och marken. Ett par spa-
ningsuppdrag i februari 1969 kan tas som exempel på hur detta kunde gå till.

En S 32C med anropssignalen K40 startade söderut från F 11 i Nyköping. Flygplanet svängde till ostlig kurs 
och fortsatte via Fårö till en punkt mitt i Östersjön. Det flög sedan mot sydsydväst längs mittlinjen mellan Got-
land och Baltikum, varefter det satte kurs hem mot F 11. Samtidigt beordrades ett flygplan J 35A (P14) ur den 
beredskapsrote som stod i beredskap på F 16 i Uppsala att starta för transitering enligt samråd mellan jaktle-
daren och spaningsledaren. Drakenplanet låg sedan och kretsade i en halvtimmes tid på 10 000 meters höjd 
i ett område mellan Gotland och Södertörn. Några dagar senare startade en J 35B (R25) från F 18 för transi-
tering och skydd av spaningsplanen K13, K38 och K29 som befann sig på spaningsuppdrag öster om Gotland. 
Denna gång pendlade jaktplanet mellan Fårö och Gotska Sandön och gjorde också en avstickare österut.27

och norra Tyskland. Upplägget var komplicerat med fördelning av flygstridskraf-
terna mellan tre olika sidor som växlade under övningens gång: Al i södra Sverige
med hav, A2 i Mälarområdet med hav, och B i ett område tvärs över landet mellan
Al och A2 samt på Gotland."

Rutinmässig havsövervakning
Enligt en order från ÖB den 3 juni 1969 skulle F II rutinmässigt utföra samordnad
övervakning av Östersjön en gång varje vecka. Detta innebar att tre till sex flygplan
samtidigt skulle befinna sig långt ute till havs — normalt på låg höjd. Främst av flyg-
säkerhetsskäl behövdes så kallade transiteringsflygplan för att radiokontakt skulle
kunna hållas. Det var oftast jaktplan som fick ligga och cirkla i lämpligt område
för att förmedla radiobudskap, men det bedömdes normalt vara olämpligt att ut-
nyttja de jaktflygplan som ingick i incidentberedskapen för detta. Det var också så
att CF 11 inte ville utnyttja spaningsplan från flottiljen för detta ändamål, utan an-
såg att jaktplan skulle sättas in som transiteringsflygplan så att belastningen spreds
på fler flottiljer."

I april 1976 begärde militärbefälhavaren i västra militärområdet att flygspanings-
resurser ur F 11 skulle ställas till förfogande för att en gang per kvartal kartlägga "tra-
fikbilden" i Skagerrack och Kattegatt. Man ville alltså även där ha en rutinmässig

Havsövervakning från 1969
Omfattningen av den rutinmässiga havsövervakningen av Östersjön varierade. Ofta rörde det sig om insats
samtidigt av tre till åtta flygplan S 32C. Ombasering till F 12 Kalmar eller F 17 Ronneby krävdes för insats ide
sydligare delarna av övervakningsområdet. Ibland beordrade ÖB särskilda insatser. Detta kunde innebära att
man under upp till fem dygn skulle övervaka ett område dygnet runt och sådana insatser kunde ofta komma
med kort varsel när uppgift kommit in om att något behövde övervakas mer intensivt."

Enligt en flottiljorder som reglerade den rutinmässiga havsövervakningen från och med juni 1969 skulle
den genomföras en gång per vecka. Syftet var attfastställa sjötrafikens intensitet och att lokalisera och så långt
möjligt identifiera Warszawapaktens örlogsfartyg söder och öster om en linje ungefär mitt emellan svenskt
och främmande territorium och in till främmande kust. Flygning fick dock inte ske närmare än femtio kilome-
ter från kusten.Tre företag skulle flygas inom MB Ö:s ansvarsområde och sex företag inom MB S område. Rap-
portering skedde till berörd mil itärbefäl havare."

För att dessa spaningsföretag skulle kunna genomföras måste jaktflygplan finns tillgängliga för transi-
tering, det vill säga, för att förmedla radiomeddelanden mellan spaningsflygplanet och marken. Ett par spa-
ningsuppdrag i februari 1969 kan tas som exempel på hur detta kunde gå till.

En S 32C med anropssignalen K40 startade söderutfrån F 11 i Nyköping. Flygplanet svängde till ostlig kurs
och fortsatte via Fårö till en punkt mitt i Östersjön. Det flög sedan mot sydsydväst längs mittlinjen mellan Got-
land och Baltikum, varefter det satte kurs hem mot F 11. Samtidigt beordrades ettflygplan .135A (P14) ur den
beredskapsrote som stod i beredskap på F 16 i Uppsala att starta för transitering enligt samråd mellan jaktle-
daren och spaningsledaren. Drakenplanet låg sedan och kretsade i en halvtimmes tid på 10 000 meters höjd
i ett område mellan Gotland och Södertörn. Några dagar senare startade en .135B (R25) från F 18 för transi-
tering och skydd av spaningsplanen K13, K38 och K29 som befann sig på spaningsuppdrag öster om Gotland.
Denna gång pendlade jaktplanet mellan Fårö och Gotska Sandön och gjorde också en avstickare österut.27
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havsövervakning på samma sätt som för militärområdena Syd och Öst i Östersjön. 
Om denna begäran ledde till något resultat framgår inte av undersökt material.$%

Ett syfte med de veckovisa havsövervakningarna var att ska&a en bild av den nor-
mala övningsverksamheten i Östersjön. Flygningarna genomfördes normalt på ett 
fredsmässigt sätt, med nerdragen hastighet, på något hundratal meters flyghöjd och 
med kontinuerlig användning av radar. Avsikten var att flygningarna inte skulle 
kunna uppfattas som provocerande eller hotfulla av de utländska örlogsfartyg man 
stötte på. Denna övervakningsverksamhet pågick ända fram till dess att S %$C gick 
ur tjänst hösten !'() och därefter lades denna verksamhet ned.´24

Nya förbandsbeteckningar
Den ! juli !'#' ändrades sättet att beteckna flygvapnets krigsförband. Tidigare hade 
divisionerna både i fred och krig benämnts enligt mönstret $/F !, vilket uttyddes 
$. divisionen, F !. Spaningsdivisionerna hade i krigsorganisationen numrerats i en 
egen serie (!. till !*. spaningsdivisionen). Nu inordnades samtliga förband i ett nytt 
system, där flottiljsi&ran, det vill säga den flottilj som ansvarade för mobilisering 
av förbandet, följdes av divisionens nummer inom flottiljen. $/F ! blev då !$. divi-
sionen och !/F !% blev !%!. divisionen. Spaningsdivisionerna fick därvid numren !!! 
till !!) (F !!), samt $!$ och $!% (F $!). I fredsmässig tjänst användes alltså beteck-
ningen !. divisionen F !! och vid övningar förekom både den benämningen, i de 
fall där en fredsdivision deltog i en övning, och !!!. divisionen, i de fall då krigsdi-
visionen övades.$)

Karta från 1969 som visar det område som var aktuellt för så kallad rutinmässig havsövervakning.  
Karta: Krigsarkivet.
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Karta fran 1969 som visar det område som var aktuellt för så kallad rutinmässig havsövervakning.
Karta: Krigsarkivet

havsövervakning på samma sätt som för militärområdena Syd och Öst i Östersjön.
Om denna begäran ledde till något resultat framgår inte av undersökt materia1.23

Ett syfte med de veckovisa havsövervakningarna var att skaffa en bild av den nor-
mala övningsverksamheten i Östersjön. Flygningarna genomfördes normalt på ett
fredsmässigt sätt, med nerdragen hastighet, på något hundratal meters flyghöjd och
med kontinuerlig användning av radar. Avsikten var att flygningarna inte skulle
kunna uppfattas som provocerande eller hotfulla av de utländska örlogsfartyg man
stötte på. Denna övervakningsverksamhet pågick ända fram till dess att S 32C gick
ur tjänst hösten 1978 och därefter lades denna verksamhet ned. 24

Nya förbandsbeteckningar
Den 1 juli 1969 ändrades sättet att beteckna flygvapnets krigsförband. Tidigare hade
divisionerna både i fred och krig benämnts enligt mönstret 2/F i, vilket uttyddes
2. divisionen, F 1. Spaningsdivisionerna hade i krigsorganisationen numrerats i en
egen serie t i l l  10. spaningsdivisionen). Nu inordnades samtliga förband i ett nytt
system, där flottiljsiffran, det vill säga den flottilj som ansvarade för mobilisering
av förbandet, följdes av divisionens nummer inom flottiljen. 2/F 1 blev då 12.. divi-
sionen och i/F 13 blev 131. divisionen. Spaningsdivisionerna fick därvid numren iii
till 118 (F s a m t  212 och 213 (F 21). I fredsmässig tjänst användes alltså beteck-
ningen i. divisionen F i1 och vid övningar förekom både den benämningen, i de
fall där en fredsdivision deltog i en övning, och iii. divisionen, i de fall då krigsdi-
visionen övades.28
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Skydd mot nedskjutning
I samband med tre övningar i oktober !$%$ övade !!!. spaningsdivisionen havsöver-
vakning, spaning mot arméstridskrafter och mot i skärgård spridda sjöstridskrafter, 
skuggning av raidföretag, samverkan med sjöstridskrafter och attackflyg, samt upp-
trädande inom jaktflygförsvarat område. Prov med J &'F Draken utrustade med IR-
spanare mot S &(C tidigare i mars och april !$%$ hade redan visat att flygning på låg 
eller lägsta höjd medgav stora möjligheter för ett spaningsplan att undgå kontakt 
med jaktflyg. Om jaktplanet använde radarn i stället för IR-spanaren, exempelvis 
vid flygning i moln, varnades spaningsplanets förare av radarvarnaren. En undan-
manöver i form av motsväng till kontrakurs var då många gånger e)ektiv och ofta 
behövde motmedel i form av remsfällare inte ens aktiveras.&*

Detta ger ett intryck av att spaningsflygplanets chans att överleva fientlig mot-
verkan var god. Redan i mitten av !$#*-talet hade dock bilden delvis förändrats. 
Militärbefälhavaren i Östra militärområdet skrev då angående inriktningen av F !!:s 
verksamhet under den närmaste femårsperioden att man måste förutsätta att angri-

Nya krigsförbandsbeteckningar, juli 1969

Gammal Mob-förband Ny beteckning

1. sdiv F 11 111. sdiv

2. sdiv F 11 112. sdiv

3. sdiv F 11 113. sdiv

5. sdiv F 11 115. sdiv

6. sdiv F 11 116. sdiv

7. sdiv F 11 117. sdiv

8. sdiv F 11 118. sdiv

10. sdiv F 11 114. sdiv

4. sdiv F 21 212. sdiv

9. sdiv F 21 213. sdiv

Gammal Mob-förband Ny beteckning

101. sgrp Utgår --

102. sgrp F 5 51

103. sgrp F 5 52

104. sgrp F 15 151

105. sgrp F 18 181

106. sgrp F 21 211

107. sgrp Utgår -- 29

Skydd mot nedskjutning
I samband med tre övningar i oktober 1969 övade iii. spaningsdivisionen havsöver-
vakning, spaning mot armsstridskrafter och mot i skärgård spridda sjöstridskrafter,
skuggning av raidföretag, samverkan med sjöstridskrafter och attackflyg, samt upp-
trädande inom jaktflygförsvarat område. Prov med J 35F Draken utrustade med IR-
spanare mot S 32.0 tidigare i mars och april 1969 hade redan visat att flygning på låg
eller lägsta höjd medgav stora möjligheter för ett spaningsplan att undgå kontakt
med jaktflyg. Om jaktplanet använde radarn i stället för IR-spanaren, exempelvis
vid flygning i moln, varnades spaningsplanets förare av radarvarnaren. En undan-
manöver i form av motsväng till kontrakurs var då många gånger effektiv och ofta
behövde motmedel i form av remsfållare inte ens aktiveras.3°

Detta ger ett intryck av att spaningsflygplanets chans att överleva fientlig mot-
verkan var god. Redan i mitten av i970-talet hade dock bilden delvis förändrats.
Militärbefälhavaren i Östra militärområdet skrev då angående inriktningen av F ii:s
verksamhet under den närmaste femårsperioden att man måste förutsätta att angri-

Nya krigsförbandsbeteckningar, juli 1969
Gammal Mob-förband Ny beteckning
1. sdiv F 11 111. sdiv
2. sdiv F 11 112. sdiv
3. sdiv F 11 113. sdiv
5. sdiv F 11 115. sdiv
6. sdiv F 11 116. sdiv
7. sdiv F 11 117. sdiv
8. sdiv F 11 118. sdiv
10. sdiv F 11 114. sdiv
4. sdiv F 21 212. sdiv
9. sdiv F 21 213. sdiv

Gammal Mob-förband Ny beteckning
101. sgrp Utgår - -
102. sgrp F 5 51
103. sgrp F 5 52
104. sgrp F15 151
105. sgrp F 18 181
106. sgrp F 21 211
107. sgrp Utgår --29
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paren genom sin underrättelsetjänst i fred ska$at sig god kännedom om det svens-
ka totalförsvaret. Angriparens resurser för underrättelsetjänst, främst satellit- och 
flygspaning skulle troligen medge i stort sett kontinuerlig övervakning av hela vårt 
havs- och landområde. Dessutom skulle störningar av svenska telekommunikatio-
ner och av radarspaningen bli omfattande. Vid uppträdande öster om Gotland, vil-
ket gällde särskilt för spaningsflyget, väntades motverkan av angriparens jaktflyg och 
luftvärn bli ”mycket svår”.%!

Hotbilden för spaningsflyget
De svenska kunskaperna om luftförsvarsflygets ledning inom Warszawapakten, dess 
uppträdande och beredskapstider i fredstid ansågs vara goda. Det sovjetiska, polska 
och östtyska jaktflygets övningsverksamhet och taktiska uppträdande följdes på ra-
dar och dessa uppgifter bearbetades sedan tillsammans med underlag från FRA:s 
signalspaning. Luftförsvarsflyget kunde skydda Warszawapaktens egna sjöföretag 
nära egen kust och fritt till sjöss kunde möjligen större örlogsfartyg leda ett jakt-
flygföretag till insats, men risken för vådabekämpning och brist på övning gjorde 
att detta på svensk sida ansågs osannolikt. Kustnära luftförsvarsjakt fanns fredsba-
serad i Baltikum (Pärnu, Tapa, Tallinn, Jessau, Vainode, Haapsalu och Siauliai) och 
i Polen (Slupsk och Kolobrzeg).

Kunskapen om var radarstationer för luftbevakning och stridsledning samt var 

S 32C Lansen från F 11. Det runda föremålet under flygplanets buk är extratanken. Bulan på nosens sida 
krävdes för att de kameror som var placerade i nospartiet skulle rymmas. Foto: SFF.

S 32C Lansen från F 11. Det runda föremålet under flygplanets buk är extratanken. Bulan på nosens sida
krävdes för att de kameror som var placerade i nospartiet skulle rymmas. Foto:

paren genom sin underrättelsetjänst i fred skaffat sig god kännedom om det svens-
ka totalförsvaret. Angriparens resurser för underrättelsetjänst, främst satellit- och
flygspaning skulle troligen medge i stort sett kontinuerlig övervakning av hela vårt
havs- och landområde. Dessutom skulle störningar av svenska telekommunikatio-
ner och av radarspaningen bli omfattande. Vid uppträdande öster om Gotland, vil-
ket gällde särskilt för spaningsflyget, väntades motverkan av angriparens jaktflyg och
luftvärn bli "mycket svår".31

Hotbilden för spaningsflyget
De svenska kunskaperna om luftförsvarsflygets ledning inom Warszawapakten, dess
uppträdande och beredskapstider i fredstid ansågs vara goda. Det sovjetiska, polska
och östtyska jaktflygets övningsverksamhet och taktiska uppträdande följdes på ra-
dar och dessa uppgifter bearbetades sedan tillsammans med underlag från FRA:s
signalspaning. Luftförsvarsflyget kunde skydda Warszawapaktens egna sjöföretag
nära egen kust och fritt till sjöss kunde möjligen större örlogsfartyg leda ett jakt-
flygföretag till insats, men risken för vådabekämpning och brist på övning gjorde
att detta på svensk sida ansågs osannolikt. Kustnära luftförsvarsjakt fanns fredsba-
serad i Baltikum (Pärnu, Tapa, Tallinn, Jessau, Vainode, Haapsalu och Siauliai) och
i Polen (Slupsk och Kolobrzeg).

Kunskapen om var radarstationer för luftbevakning och stridsledning samt var
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luftvärnsrobotställningar var lokaliserade i Baltikum, Polen och Östtyskland var en-
ligt uppgift mycket god och översikter aktualiserades och utsändes regelbundet av 
försvarsstabens underrättelseavdelning. Hela kustlinjen i Baltikum, Polen och Öst-
tyskland hade en i stort sett sammanhängande täckning av luftvärnsrobotar och det 
fanns få luckor som medgav inflygning utan risk för upptäckt.

Aktuella jaktflygplanstyper i området var under !#$%-talet MiG-!$ och MiG-!&, 
under !#'%- och !#&%-talet MiG-(!, under !#&%- och !#)%-talet Su-!$ och MiG-(*, 
och från slutet av !#)%-talet Su-(&. Först på !#)%-talet fick jaktflygplanen förmåga 

Att komma i luften med en S 35E Draken
Efter en allmän kontroll av flygplanet (luckor, eventuellt läckage) sätter sig föraren i flygplanet och ställer in 
sits och sidoroderpedaler. Huvudströmmen slås på och huven stängs. Gasspaken förs till startningsläge. Radion 
slås på, önskad kanal/frekvens ställs in, och antenn, med mera väljs. Strömställaren VÄLJARE FÄLLTANK ställs 
på VING, eftersom planet är försett med fyra fälltankar och de under vingarna ska användas först. Flyginstru-
menten kontrolleras. Diverse strömställare ställs i lämpligt läge, navigeringsradarn PN-59 ställs på FÖR V och 
önskad navigerings- och landningskod matas in.

Styrautomatens inställning kontrolleras, kamerornas räkneverk nollställs och strömställaren KAMEROR 
BEREDSKAP ska stå i läge FRÅN. Aktuell LAT och MISSVISNING ställs in, liksom läge BER och anbefalld kod på 
igenkänningsapparaten PN-79. Syrgasen ställs in och kontrolleras. Därefter är det dags att spänna fast sig: 
benfixeringsremmar, armarna träds i selen, fästremmen för nödutrustningspacken ansluts, bröstrem, ben-
remmar, axelremmar ansluts och dras åt och centralanslutningen kopplas ihop.

Så utväxlar föraren kontakttecken med markpersonalen, öppnar LT-kranarna EBK och MOTOR och trycker 
ned startknappen i två sekunder. Utloppstemperaturen kontrolleras så att den inte överstiger 700 grader. Ge-
neratorströmställaren ställs i läge TILL under en sekund och därefter ska lamptablån slockna.

Höjdmätare och kursinställare ställs in och knappen för snabbresning av flyglägesinstrumentet FLI-29 
trycks in (tidigast tio sekunder efter generatorinkoppling) för att kontrollera att felvarningsflaggan blir syn-
lig. Vidare kontrolleras stallvarningssystemet, luftbromsarna, rodrens rörlighet, bland annat med 45 procents 
motorvarvtal, stor spakkraft och utan uppehåll i ändlägena.

PN-59 ställs in i önskat läge och PN-79 i läge TILL. Bränslemätarna kontrolleras, liksom lamptablå, kame-
ralampa, huvudvarningslampa, landställslampor, horisont- och kursindikatorn samt styrautomaten. Föraren 
trimmar nu fullt framtungt och därefter bakåt i en sekund. Lanternorna slås på. Spaningsutrustningen förbe-
reds enligt Handhavande av spaningsutrustning. Till sist kontrolleras reservradion FR 21.

Så är det äntligen dags att köra ut från klargöringsplatsen och föraren styr då med noshjulsstyrningen. 
Eftersom S 35E har goda markkörningsegenskaper och motorn hög tomgångse!ekt inbjuder flygplanet till 
fortkörning. Med hänsyn till hjul och däck bör farten dock inte överskrida 65 km/h på rakbana och den ska 
vara betydligt lägre vid svängar. Flygplanet ställs upp i startriktningen så nära banans början som möjligt och 
noshjulet centreras. Horisont- och kursindikatorn, reservhorisonten, reservkompassen, lamptablån och huvud-
varningslampan kontrolleras och flygtidsuret startas.

Med flygplanet bromsat ökas varvtalet till 70 procents, bromsarna släpps och föraren ger fullgas samti-
digt som han håller ett öga på varvtal och utloppstemperatur. Om efterbrännkammare behövs tänds den. 
Styrningen sker med noshjulsstyrningen tills sidorodret börjar ta. Vid 270 km/h höjs flygplanets nos mjukt till 
10–12 grader, varefter det lättar vid 290 till 310 km/h beroende på startvikt. Landstället fälls in vid 375 km/h 
eller vid passage av banändan och efterbrännkammaren släcks vid 500 km/h om den inte skall användas un-
der stigningen. Det var det hela!

luftvärnsrobotställningar var lokaliserade i Baltikum, Polen och Östtyskland var en-
ligt uppgift mycket god och översikter aktualiserades och utsändes regelbundet av
försvarsstabens underrättelseavdelning. Hela kustlinjen i Baltikum, Polen och Öst-
tyskland hade en i stort sett sammanhängande täckning av luftvärnsrobotar och det
fanns få luckor som medgav inflygning utan risk för upptäckt.

Aktuella jaktflygplanstyper i området var under 1950-talet MiG-I5 och MiG-r7,
under 1960- och 197o-talet MiG-24 under 197o- och 1980-talet Su-is och MiG-23,
och från slutet av 1980-talet Su-27. Först på 1980-talet fick jaktflygplanen förmåga

Att komma i luften med en 5 35E Draken
Efter en allmän kontroll av flygplanet (luckor, eventuellt läckage) sätter sig föraren i flygplanet och ställer in
sits och sidoroderpedaler. Huvudströmmen slås på och huven stängs. Gasspaken förstill startningsläge. Radion
slås på, önskad kanal/frekvens ställs in, och antenn, med mera väljs. Strömställaren VÄLJARE FÄLLTANK ställs
på VING, eftersom planet är försett med fyra fålltankar och de under vingarna ska användas först. Flyginstru-
menten kontrolleras. Diverse strömställare ställs i lämpligt läge, navigeringsradarn PN-59 ställs på FÖR V och
önskad navigerings- och landningskod matas in.

Styrautomatens inställning kontrolleras, kamerornas räkneverk nollställs och strömställaren KAMEROR
BEREDSKAP ska stå i läge FRÅN. Aktuell LAT och MISSVISNING ställs in, liksom läge BER och anbefalld kod på
igenkänningsapparaten PN-79. Syrgasen ställs in och kontrolleras. Därefter är det dags att spänna fast sig:
benfixeringsremmar, armarna träds i selen, fästremmen för nödutrustningspacken ansluts, bröstrem, ben-
remmar, axelremmar ansluts och dras åt och centralanslutningen kopplas ihop.

Så utväxlar föraren kontakttecken med markpersonalen, öppnar LT-kranarna EBK och MOTOR och trycker
ned startknappen i två sekunder. Utloppstemperaturen kontrolleras så att den inte överstiger 700 grader. Ge-
neratorströmställaren ställs i läge TILL under en sekund och därefter ska lamptablån slockna.

Höjdmätare och kursinställare ställs in och knappen för snabbresning av flyglägesinstrumentet FLI-29
trycks in (tidigast tio sekunder efter generatorinkoppling) för att kontrollera att felvarningsflaggan blir syn-
lig. Vidare kontrolleras stallvarningssystemet, luftbromsarna, rodrens rörlighet, bland annat med 45 procents
motorvarvtal, stor spakkraft och utan uppehåll i ändlägena.

PN-59 ställs in i önskat läge och PN-79 i läge TILL. Bränslemätarna kontrolleras, liksom lamptablå, kame-
ralampa, huvudvarningslampa, landställslampor, horisont- och kursindikatorn samt styrautomaten. Föraren
trimmar nu fullt framtungt och därefter bakåt i en sekund. Lanternorna slås på. Spaningsutrustningen förbe-
reds enligt Handhavande av spaningsutrustning. Till sist kontrolleras reservradion FR 21.

Så är det äntligen dags att köra ut från klargöringsplatsen och föraren styr då med noshjulsstyrningen.
Eftersom S 35E har goda markkörningsegenskaper och motorn hög tomgångseffekt inbjuder flygplanet till
fortkörning. Med hänsyn till hjul och däck bör farten dock inte överskrida 65 km/h på rakbana och den ska
vara betydligt lägre vid svängar. Flygplanet ställs upp i startriktningen så nära banans början som möjligt och
noshjulet centreras. Horisont- och kursindikatorn, reservhorisonten, reservkompassen, lamptablån och huvud-
varningslampan kontrolleras och flygtidsuret startas.

Med flygplanet bromsat ökas varvtalet till 70 procents, bromsarna släpps och föraren ger fullgas samti-
digt som han håller ett öga på varvtal och utloppstemperatur. Om efterbrännkammare behövs tänds den.
Styrningen sker med noshjulsstyrningen tills sidorodret börjarta.Vid 270 km/h höjs flygplanets nos mjukt till
10-12 grader, varefter det lättar vid 290 till 310 km/h beroende på startvikt. Landstället fälls in vid 375 km/h
eller vid passage av banändan och efterbrännkammaren släcks vid 500 km/h om den inte skall användas un-
der stigningen. Det var det hela!
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att med radar se och med robotar bekämpa mål mot bakgrund av marken, det vill 
säga om spaningsflygplanet tillämpade låghöjdsuppträdande. Vid mitten av !$"#-ta-
let infördes radarriktade luftvärnssystem både på land och ombord på örlogsfartyg. 
Omkring !$%# kom det första operativa luftvärnsrobotsystemet för hög- och med-
elhög höjd och efterhand blev robotsystemen många: SA-&, SA-', SA-(, SA-%, SA-
), SA-$, SA-!#, SA-!! och SA-!'. Före !$)#-talets början hade samtliga robotsystem 
stora svårigheter med bekämpning av mål på allra lägsta höjd. För att skydda sig mot 
luftvärnet höll sig spaningsflyget utom räckvidden och på lägsta höjd. Den maxi-
mala räckvidden för flertalet av systemen var under tio kilometer och på lägsta höjd 
betydligt kortare. Att över hav hålla sig på ett avstånd av minst femton kilometer 
till främmande fartyg antogs vara fullt tillräckligt.'&

 

Personalkrävande fredsuppgifter
För att upprätthålla den incidentberedskap som stipulerades enligt ÖB:s kupp-
försvarsorder krävdes vid F !! kontinuerligt en besättning (förare och navigatör 
till S '&C), en trafikledare, en meteorolog, flottiljpolis (för flygräddningstjänst), 
en underrättelseo*cer och en fotograf, samt på icke tjänstetid en flygplanstekni-
ker och värnpliktig personal ur beredskapstropp. Verksamheten ansågs visserligen 
betungande, men genom den realistiska bakgrunden till flygningarna över Öster-
sjön erhölls en viss positiv psykologisk ”bonuse+ekt”. Den rutinmässiga havsöver-
vakningen en gång i veckan skedde, å andra sidan, helt inom ramen för ordinarie 
övningsverksamhet.''

De besättningar som insattes på incidentuppdragen måste behärska Instruktion 
för Krigsmakten vid hävdande av rikets oberoende under allmänt fredstillstånd samt un-

Till och från fotospaningsmålen var det ofta flygning på lägsta höjd som gällde för att flygplanen inte skulle 
upptäckas och skjutas ned av fientliga flygplan eller luftvärn. En S 35E Draken från F 11. Foto: SFF.

Till och från fotospaningsmålen var det ofta flygning på lägsta höjd som gällde för att flygplanen inte skulle
upptäckas och skjutas ned av fientliga flygplan eller luftvärn. En S 35E Draken från F 11. Foto: SEE

att med radar se och med robotar bekämpa mål mot bakgrund av marken, det vill
säga om spaningsflygplanet tillämpade låghöjdsuppträdande. Vid mitten av 1950-ta-
let infördes radarriktade luftvärnssystem både på land och ombord på örlogsfartyg.
Omkring 1960 kom det första operativa luftvärnsrobotsystemet for hög- och med-
elhög höjd och efterhand blev robotsystemen många: SA-2, SA-3, SA-4, SA-6, SA-
8, SA-9, SA-io, SA-ii och SA-i3. Före 1980-talets början hade samtliga robotsystem
stora svårigheter med bekämpning av mål på allra lägsta höjd. För att skydda sig mot
luftvärnet höll sig spaningsflyget utom räckvidden och på lägsta höjd. Den maxi-
mala räckvidden for flertalet av systemen var under tio kilometer och på lägsta höjd
betydligt kortare. Att över hav hålla sig på ett avstånd av minst femton kilometer
till främmande fartyg antogs vara fullt tillräckligt.3z

Personalkrävande fredsuppgifter
För att upprätthålla den incidentberedskap som stipulerades enligt ÖB:s kupp-
försvarsorder krävdes vid F II kontinuerligt en besättning (förare och navigatör
till S 32C), en trafikledare, en meteorolog, flottiljpolis (för flygräddningstjänst),
en underrättelseofficer och en fotograf, samt på icke tjänstetid en flygplanstekni-
ker och värnpliktig personal ur beredskapstropp. Verksamheten ansågs visserligen
betungande, men genom den realistiska bakgrunden till flygningarna över Öster-
sjön erhölls en viss positiv psykologisk "bonuseffekt". Den rutinmässiga havsöver-
vakningen en gång i veckan skedde, å andra sidan, helt inom ramen för ordinarie
övningsverksamhet.33

De besättningar som insattes på incidentuppdragen måste behärska Instruktion
för Krigsmakten vid hävdande av rikets oberoende under allmänt fredstillstånd samt un-
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der krig mellan främmande makter varunder Sverige är neutralt (IKFN). Resultatet 
av stickprov angående IKFN under en beredskapskontroll vid F !! i september !#$# 
betecknades som tillfredsställande. Av fem utfrågade flygförare på %. divisionen blev 
dock bara två godkända. En fråga löd: Om Du !" km från baltiska kusten observerar 
en sovjetisk MiG-!# som flyger framför Din nos under vingtippningar och som sedan 
svänger åt något håll, vad betyder det? Vad gör Du?

Eftersom den av Sovjet hävdade territorialgränsen gick tolv sjömil (&&,& km) ut 
från land skulle detta, om den utpekade kursen var östlig, innebära en uppmaning 
att följa efter MiG-planet för landning i Sovjetunionen. Svaret på frågan betygsat-
tes inte, men av kommentarerna i rapporten framgår, att om en möjlighet fanns för 
det svenska spaningsplanet att undkomma genom flygning på lägsta höjd så skulle 
den tas. Samtidigt skulle rapport omedelbart sändas, eventuellt på nödfrekvensen, 
om vad som hände.%'

Behov av underrättelser
Även i fred behövdes underrättelser om främmande makters stridskrafter med mera, 
främst för att möjliggöra omedelbar operativ verksamhet vid mobilisering, men 
även som underlag för operativa studier och krigsplanering och som underlag för 
taktiska studier, för anpassning av taktiska anvisningar och för utbildning. De be-
hövdes dessutom som underlag för insatser inom incidentberedskapen.

De underrättelser som man ansåg behövdes var uppgift om spaningsmålens läge, 
utseende, utsträckning, dimensioner och kapacitet, för rörliga mål också gruppe-
ringsprinciper och taktik, samt uppgifter om främmande luftförsvars motverkans-
möjligheter. Uppgifter om fasta mål som hamnar, flygbaser, radarstationer och broar 
fanns i Målpärm för flygvapnet (Mål FV) och för rörliga mål i Handbok Sovjetuni-
onen. Mål FV var ändamålsenlig för flygspaningen, men Handbok Sovjetunionen 
var ofta för allmänt hållen och bättre beskrivningar av de mål som var aktuella för 
flygspaningen behövdes. Någorlunda användbara uppgifter om rörliga måls utse-
ende och dimensioner fanns för Warszawapakten, men saknades helt när det gällde 
NATO.%$

Exemplet Krivak
Den nybyggda sovjetiska robotjagaren nr "(( Bditelnyy av Krivak-klass som sjösatts 
!#)( upptäcktes och fotograferades av svenskt spaningsflyg i slutet av april !#)!. 
I en fototolkningsrapport som sammanställdes följande månad presenterades en 

Eftersom jag flög de här företagen, kan jag berätta att man inte är så särskilt stor då man 
sitter här nere över södra Östersjön en novemberkväll. Det är alldeles svart och alla radar-
stationerna på den östra sidan sveper över flygplanet. Radarvarnaren blinkar i kabinen och 
det tjuter i öronen av radarsignalerna.

Bert Stenfeldt%"

Eftersom jag flög de här företagen, kan jag berätta att man inte är så särskilt stor då man
sitter här nere över södra Östersjön en novemberkväll. Det är alldeles svart och alla radar-
stationerna på den östra sidan sveper över flygplanet. Radarvarnaren blinkar i kabinen och
det tjuter i öronen av radarsignalerna.

Bert Stenfelde,

der krig mellan främmande makter varunder Sverige är neutralt (IKFN). Resultatet
av stickprov angående IKFN under en beredskapskontroll vid F II i september 1969
betecknades som tillfredsställande. Av fem utfrågade flygförare på 3. divisionen blev
dock bara två godkända. En fråga löd: Om Du 25 km från baltiska kusten observerar
en sovjetisk MiG-zr som flyger framför Din nos under vingtippningar och som sedan
svänger åt något håll, vad betyder det? Vad gör Du?

Eftersom den av Sovjet hävdade territorialgränsen gick tolv sjömil (22,2 km) ut
från land skulle detta, om den utpekade kursen var östlig, innebära en uppmaning
att följa efter MiG-planet för landning i Sovjetunionen. Svaret på frågan betygsat-
tes inte, men av kommentarerna i rapporten framgår, att om en möjlighet fanns for
det svenska spaningsplanet att undkomma genom flygning på lägsta höjd så skulle
den tas. Samtidigt skulle rapport omedelbart sändas, eventuellt på nödfrekvensen,
om vad som hände.34

Behov av underrättelser
Även i fred behövdes underrättelser om främmande makters stridskrafter med mera,
främst för att möjliggöra omedelbar operativ verksamhet vid mobilisering, men
även som underlag för operativa studier och krigsplanering och som underlag for
taktiska studier, för anpassning av taktiska anvisningar och för utbildning. De be-
hövdes dessutom som underlag för insatser inom incidentberedskapen.

De underrättelser som man ansåg behövdes var uppgift om spaningsmålens läge,
utseende, utsträckning, dimensioner och kapacitet, för rörliga mål också gruppe-
ringsprinciper och taktik, samt uppgifter om främmande luftförsvars motverkans-
möjligheter. Uppgifter om fasta mål som hamnar, flygbaser, radarstationer och broar
fanns i Målpärm för flygvapnet (Mål FV) och för rörliga mål i Handbok Sovjetuni-
onen. Mål FV var ändamålsenlig för flygspaningen, men Handbok Sovjetunionen
var ofta för allmänt hållen och bättre beskrivningar av de mål som var aktuella för
flygspaningen behövdes. Någorlunda användbara uppgifter om rörliga måls utse-
ende och dimensioner fanns för Warszawapakten, men saknades helt när det gällde
NAT0.36

Exemplet Krivak
Den nybyggda sovjetiska robotjagaren nr 500 Bditelnyy av Krivak-klass som sjösatts
1970 upptäcktes och fotograferades av svenskt spaningsflyg i slutet av april 1971.
I en fototolkningsrapport som sammanställdes följande månad presenterades en
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Exempel på spaningsorder och 
fototolkningsrapport med mål-
skiss. Av spaningsordern framgår 
bland annat att uppdraget ska 
utföras av 8. spaningsdivisionen 
med S 29, att fartyg ska loka-
liseras i Stor!ärden (positions-
angivelse) med hjälp av högfoto 
med SKa 10/92, samt att start 
ska ske klockan 9:30.
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Exempel på spaningsorder och
fototolkningsrapport med mål-
skiss. Av spaningsordern framgår
bland annat att uppdraget ska
utföras av 8. spaningsdivisionen
med S 29, att fartyg ska loka-
liseras i Storfjärden (positions-
angivelse) med hjälp av högfoto
med SKa 10/92, samt att start
ska ske klockan 9:30.
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omfattande beskrivning av fartyget och dess beväpning, samt av den teletekniska 
utrustningen ombord. Med hjälp av de spaningsbilder som togs kunde i stort sett 
exakta uppgifter om fartygets längd, bredd och deplacement räknas fram. Toppfar-
ten beräknades till ## knop (den verkliga anges numer till #$–#% knop). Några sjö-
målsrobotar kunde inte observeras, endast lavetterna, men man antog att fartyget 
var utrustat med robottypen SS-N-!$. Detta stämde, men NATO-beteckningen för 
denna robot, som främst användes för ubåtsjakt, ändrades senare till SS-N-!& Si-
lex. Ett exempel på de slutsatser som dras i rapporten (Texten här något redigerad):

RADAR FÖR SPANING. ÖVERVAKNING OCH STRIDSLEDNING
Luftbevakning och ytspaning
Fyrbensmasten vid akterkant av bryggkomplexet uppbär en luft- och ytspaningsradar typ 
HEAD NET C. En av HEAD NET C:s båda antenner, nämligen den vars reflektor är 
horisontell, har mataren för !$ cm-radarn kombinerad med en frågeantenn för IK enligt 
standardiserad modell. Lutningsvinkeln mellan de båda antennerna har mätts till ca %'°. 
Antennsystemets höjd över vattnet, mätt till reflektorcentrum, är ca %!,' m. Beträ(ande 
tekniska data hänvisas till ”Rapport över fototolkning och värdering av teleteknisk ut-
rustning på sovjetiska robotkryssare av KRESTA-klass”, april !)*'.

HEAD NET C lämpar sig icke blott som luftspaningsradar utan också för ytspaning 
på stora avstånd och bör väl lämpa sig för målangivning. Den kan därför med fördel be-

Flygsnedbild av Krivaks bryggparti med de båda antiubåtsraketpjäserna och den täckta luftvärnsrobotbrun-
nen till höger. Längst till vänster de båda tubställen för 53 cm-torpeder, dolda av kapell.  
Foto: Spaningsgruppen F 11.

omfattande beskrivning av fartyget och dess beväpning, samt av den teletekniska
utrustningen ombord. Med hjälp av de spaningsbilder som togs kunde i stort sett
exakta uppgifter om fartygets längd, bredd och deplacement räknas fram. Toppfar-
ten beräknades till 33 knop (den verkliga anges numer till 30-32. knop). Några sjö-
målsrobotar kunde inte observeras, endast lavetterna, men man antog att fartyget
var utrustat med robottypen SS-N-to. Detta stämde, men NATO-beteckningen för
denna robot, som främst användes för ubåtsjakt, ändrades senare till SS-N-14 Si-
lex. Ett exempel på de slutsatser som dras i rapporten (Texten här något redigerad):

RADAR FÖR SPANING. ÖVERVAKNING OCH STRIDSLEDNING
Luftbevakning och ytspaning
Fyrbensmasten vid akterkant av bryggkomplexet uppbär en luft- och ytspaningsradar typ
HEAD NET C. En av HEAD NET C:s båda antenner, nämligen den vars reflektor är
horisontell, har mataren För io cm-radarn kombinerad med en frågeantenn för IK enligt
standardiserad modell. Lutningsvinkeln mellan de båda antennerna har mätts till ca 28°.
Antennsystemets höjd över vattnet, mätt till reflektorcentrum, är ca 21,8 m. Beträffande
tekniska data hänvisas till "Rapport över fototolkning och värdering av teleteknisk ut-
rustning på sovjetiska robotkryssare av KRESTA-klass", april 1968.

HEAD NET C lämpar sig icke blott som luftspaningsradar utan också för ytspaning
på stora avstånd och bör väl lämpa sig för målangivning. Den kan därför med fördel be-

Flygsnedbild av Krivaks bryggparti med de båda antiubåtsraketpjäserna och den täckta luftvärnsrobotbrun-
nen till höger. Längst till vänster de båda tubställen för 53 cm-torpeder, dolda av kapell.
Foto: Spaningsgruppen F11.
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Krivak-jagarens aktra midskeppsparti. Luftvärnsrobotarna är i nedsänkt läge och brunnen stängd. Skorste-
nen är konstruerad som avgaskanal med ejektorverkan och kylluft sugs in genom galleröppningar och blan-
das med avgaserna för att minska IR-strålningen. Foto: Spaningsgruppen F 11.

Flygsnedbild, nästan lodbild, av akterskeppet på jagaren Bodryj, det andra fartyget av Krivak-klass, tagen i 
april 1973. De fyra 76 mm-kanonerna är svängda långskepps. Till vänster om kanonerna ser man överdelen 
av silocylindern till den aktra SA-N-4-anläggningen. På ömse sidor om den så kallade Varable Depth Sonar-
anläggningens däcksbyggnad märks raketställ för motmedel, två om styrbord och två om babord. På däck 
nära aktern är mekaniska bullerbojar upplagda och innanför dem är paravaner upphängda i stuvningsläge 
på däcksbyggnadens sidor. Foto: Spaningsgruppen F 11.

Krivak-jagarens aktra midskeppsparti. Luftvärnsrobotarna är i nedsänkt läge och brunnen stängd. Skorste-
nen är konstruerad som avgaskanal med ejektorverkan och kylluft sugs in genom galleröppningar och blan-
das med avgaserna för att minska IR-strålningen. Foto: Spaningsgruppen F 11.

~ 1 r 1 . 2 l f  t - ' - * f  • "Y. ... V.. '4,;.' :'"

, 1 ,  ,  .  ,

r
n i c i r  •

• - - ,  ..., r'ar• - - . . v .  4 4 E ,  .- "i i,-. •-. . .  -  , - ;  -  .1,,,,rr. : .  ;K.g. i i iK , , , ,
,..

.7. '  d e : -  . .  t K .
,- 7 6  mm a l lmå l sp jäse r

' ' I t r w 1 . ~ 1 1 1 1 ~ 1 ~ 4 .  / I f "%,f.
Rake ts tä l l  f ö r
motmedel

Flygsnedbild, nästan lodbild, av akterskeppet på jagaren Bodryj, det andra fartyget av Krivak-klass, tagen i
april 1973. De fyra 76 mm-kanonerna är svängda långskepps.Till vänster om kanonerna ser man överdelen
av silocylindern till den aktra SA-N-4-anläggningen. På ömse sidor om den så kallade Varable Depth Sonar-
anläggningens däcksbyggnad märks raketställ för motmedel, två om styrbord och två om babord. På däck
nära aktern är mekaniska bullerbojar upplagda och innanför dem är paravaner upphängda i stuvningsläge
på däcksbyggnadens sidor. Foto: Spaningsgruppen F11
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tjäna fartygets olika vapensystem mot både luftmål och sjömål. HEAD NET C uppskat-
tas ha en noggrannhet i sida av ± #,$" och i avstånd av ± %## m. Räckvidden uppskattas 
till ca &# nautiska mil (ca !!# km) mot flygplan med ' m( målyta på ca & ### m höjd.%$

Brist på flygplan
Antalet S %(C och S %"E medgav i början av !)$#-talet precis att krigsutrustnings-
behovet för alla divisioner kunde täckas. CFV undersökte därför möjligheten att 
förstärka både F !! och F (! med andra flygplan som skulle kunna ersätta S %"E vid 
utbildning i fred för att spara kvarvarande flygtid till eventuella behov i krig. Som 
ersättning för S %(C kunde A %(A utrustade med motmedel och varnarutrustning 
sättas in under utbildning men även operativt. A %(A-flygplan utan radar kunde an-
vändas i utbildningen och under !)$! skulle fem A %(A, varav två med radar, kunna 
överlämnas till F !! utan olägenhet för attackflyget.%*

Enligt gällande planering, den så kallade Minskningsnivå !, skulle de fyra divisio-
nerna S %(C och sex divisioner S %"E finnas kvar åtminstone till !)$&. S %(C skulle 
kasseras och ersättas med två divisioner S %$ Viggen och !)$) skulle antalet S %$-di-
visioner ha ökat till sex, medan antalet S %"-divisioner minskade till två. Från om-
kring !)*% skulle spaningsflyget bestå av sex divisioner S %$.

S 35E Draken ingick under åren 1966 till 1979 i de två krigsdivisioner som sattes upp av F 21. För att uppnå 
nödvändig aktionsradie vid flygning på låg höjd använde flygplanet fyra extratankar. Foto: Saab via SFF.

tjäna fartygets olika vapensystem mot både luftmål och sjömål. HEAD NET C uppskat-
tas ha en noggrannhet i sida av ± 0,75 och i avstånd av t 30o m. Räckvidden uppskattas
till ca 6o nautiska mil (ca Ho km) mot flygplan med 4 In' målyta på ca 6 000 m höjd.37

Brist på flygplan
Antalet S 32C och S 35E medgav i början av 1970-talet precis att krigsutrustnings-
behovet för alla divisioner kunde täckas. CFV undersökte därför möjligheten att
förstärka både F II och F 21 med andra flygplan som skulle kunna ersätta S 35E vid
utbildning i fred för att spara kvarvarande flygtid till eventuella behov i krig. Som
ersättning för S 32C kunde A 32.A utrustade med motmedel och varnarutrustning
sättas in under utbildning men även operativt. A 32A-flygplan utan radar kunde an-
vändas i utbildningen och under 1971 skulle fem A 32A, varav två med radar, kunna
överlämnas till F II utan olägenhet för attackflyget.38

Enligt gällande planering, den så kallade Minskningsnivå I, skulle de fyra divisio-
nerna S 32.0 och sex divisioner S 35E finnas kvar åtminstone till 1976. S 32C skulle
kasseras och ersättas med två divisioner S 37 Viggen och 1979 skulle antalet S 37-di-
visioner ha ökat till sex, medan antalet S 35-divisioner minskade till två. Från om-
kring 1983 skulle spaningsflyget bestå av sex divisioner S 37.

S 35E Draken ingick under åren 1966 till 1979 ide två krigsdivisioner som sattes upp av F 21. För att uppnå
nödvändig aktionsradie vid flygning på låg höjd använde flygplanet fyra extratankar. Foto: Saab via SEE
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Problemet med tillgången på S $%C ökade med tiden och blev akut när leveran-
sen av SH $& dröjde. !'&" beräknade CF !! att ett flygtidsuttag av omkring # !"( 
timmar krävdes fram till slutet av !'&). Endast $ )(( timmar fanns kvar att ta ut 
med vid F !! tillgängliga flygplan. Motorerna skulle kunna användas mer, men flyg-
planens skrov nådde maximal gångtidsgräns och då måste flygplanen tas ur tjänst. 
Tillförsel av fler A $%A skulle kunna minska problemet, men huruvida detta skedde 
eller inte har inte framgått av undersökt material. Flygtidsinnehållet i S $"E-syste-
met var "! "(( timmar och planerat uttag %& ((( timmar. Där fanns alltså i stället 
ett överskott på %* "(( timmar.$'

Utgångsbasering, oktober 1972

111. sdiv S 32 Kalmar

112. sdiv S 35 Ljungbyhed

113. sdiv S 35 Uppsala*

114. sdiv S 32 Söderhamn*

115. sdiv S 32 Bråvalla

116. sdiv S 32 Halmstad**

117. sdiv S 35 Uråsa***

118. sdiv S 35 Barkarby

212. sdiv S 35 Fält 42 Vidsel

213. sdiv S 35 Fält 41 Åmsele

* Sedan juli 1969. ** Flyttad till fält 85 Byholma omkring 1974. *** Sedan omkring 1971.40

Övningsverksamhet

I oktober !'&% genomfördes en tillämpningsövning i samband med CFV:s general-
inspektion av F !!. Resultatet betecknades som i huvudsak mycket gott: ”Huvudin-
riktningen – snabbast möjliga spridning av våra dyrbara spaningsresurser – tycks nu 
helt genomsyra F !!”. Alla åtta krigsdivisionerna med basförband och underrättel-
seplutoner ombaserades från F !! till krigsbaserna. ”Det är en imponerande apparat 
som sätts igång för att plötsligt förvandla en fredsflottilj till ett stort antal stridsdug-
liga förband på mycket kort tid”.

Vid divisionerna var personalen rutinerad och väl insatt i planerna och omba-
seringarna skedde snabbt, särskilt omnämns !!". spaningsdivisionen: ”Divisions-
chefens och hans personals snabba och säkra agerande, i förväg iordningställda 
färdplaner och besättningsvis ombasering så snart ett flygplan stod flygklart möjlig-
gjorde första start cirka *( minuter efter order om Givakt.”*!

För både attack- och spaningsförbanden var huvuddelen av uppgifterna i krig av 
sådan karaktär att flygning på lägsta höjd var nödvändig för att undgå upptäckt och 
bekämpning av fientligt flyg och luftvärn. Alla spaningsflygförare måste kunna flyga 
på låg och lägsta höjd, i första hand över hav och över övre Norrland, och de måste 

Problemet med tillgången på S 32C ökade med tiden och blev akut när leveran-
sen av SH 37 dröjde. 1975 beräknade CF II att ett flygtidsuttag av omkring 6 iso
timmar krävdes fram till slutet av 1978. Endast 3 800 timmar fanns kvar att ta ut
med vid F 11 tillgängliga flygplan. Motorerna skulle kunna användas mer, men flyg-
planens skrov nådde maximal gångtidsgräns och då måste flygplanen tas ur tjänst.
Tillförsel av fler A 32A skulle kunna minska problemet, men huruvida detta skedde
eller inte har inte framgått av undersökt material. Flygtidsinnehållet i S 35E-syste-
met var g soo timmar och planerat uttag 27 000 timmar. Där fanns alltså i stället
ett överskott på 24 50o timmar.39

111. sdiv S32 Kalmar

112. sdiv S 35 Ljungbyhed

113. sdiv S 35 Uppsala*

114. sdiv S 32 Söderhamn*

115. sdiv S 32 Bråvalla

116. sdiv S 32 Halmstad**

117. sdiv S 35 Uråsa***

118. sdiv S 35 Barkarby

212. sdiv S 35 Fält 42 Vidsel

213. sdiv S 35 Fält 41 Åmsele

* Sedan juli 1969. ** Flyttad till fält 85 Byholma omkring 1974. *** Sedan omkring 1971.40

Utgångsbasering, oktober 1972

Övningsverksamhet
I oktober 1972 genomfördes en tillämpningsövning i samband med CFV:s general-
inspektion av F 11. Resultatet betecknades som i huvudsak mycket gott: "Huvudin-
riktningen — snabbast möjliga spridning av våra dyrbara spaningsresurser — tycks nu
helt genomsyra F II". Alla åtta krigsdivisionerna med basförband och underrättel-
seplutoner ombaserades från F 11 till krigsbaserna. "Det är en imponerande apparat
som sätts igång för att plötsligt förvandla en fredsflottilj till ett stort antal stridsdug-
liga förband på mycket kort tid".

Vid divisionerna var personalen rutinerad och väl insatt i planerna och omba-
seringarna skedde snabbt, särskilt omnämns 115. spaningsdivisionen: "Divisions-
chefens och hans personals snabba och säkra agerande, i förväg iordningställda
färdplaner och besättningsvis ombasering så snart ett flygplan stod flygklart möjlig-
gjorde första start cirka 4o minuter efter order om Givakt.""

För både attack- och spaningsförbanden var huvuddelen av uppgifterna i krig av
sådan karaktär att flygning på lägsta höjd var nödvändig för att undgå upptäckt och
bekämpning av fientligt flyg och luftvärn. Alla spaningsflygförare måste kunna flyga
på låg och lägsta höjd, i första hand över hav och över övre Norrland, och de måste
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Incidentberedskap och rutinmässig havsövervakning, omfattning åren 1971–1973
Antal insatser med spaningsflygplan vid incidenter respektive för rutinmässig havsövervakning.

Incidentinsatser Havsövervakning

1971 119 252

1972 152 290

1973 94 26743

Incident den 5 mars 1974
Den 4–5 mars 1974 sattes svensk flygspaning in mot sovjetiska örlogsfartyg som deltog i en större taktisk öv-
ning hundra kilometer väster om Klaipeda. Två kryssare, ett flertal robotjagare, fregatter, med mera, deltog i 
övningen. De svenska flygplanen uppträdde sannolikt något ”närgånget” och Sovjetunionen påtalade på dip-
lomatisk väg att de ansåg att det svenska uppträdandet var provocerande och dessutom farligt, då övningar 
med luftvärnsskjutning hade pågått. Efter undersökning framfördes ett svenskt beklagande av det inträ!ade 
och en översyn av gällande bestämmelser utlovades.44

Den svenske ambassadören i Moskva blev den 7 mars uppkallad till chefen för sovjetiska utrikesministe-
riets skandinaviska avdelning, Farafonov, som läste upp och överlämnade en protest, enligt vilken ett svenskt 
”jaktplan av typ Lansen” med numret 10 den 5 mars klockan 11.30 till 11.42 Moskvatid hade utfört ”farliga 
flygmanövrer och utförde skenattacker mot en sovjetisk flottenhet, vilken var i färd med luftvärnsskjutövning-
ar intill den sovjetiska kusten (på ett avstånd av 100 km från Klaipedas hamn)”.

Härvid hade flygplanet utfört farliga manövrer och hade närmat sig de sovjetiska örlogsfartygen intill ett 
avstånd på 10–20 meter och på en höjd av 30–50 meter. En ”skenattack” hade utförts mot ett fartyg förande 
örlogsflottans överbefälhavares flagg, vilken man menade att den svenske piloten måste ha observerat. Man 
ville nu att de skyldiga skulle bestra!as och utgick ifrån att en upprepning i framtiden inte skulle ske av ”dylika 
farliga och ovänliga handlingar” av svenska militära flygplan.45

Protestnoten avsåg en S 32C, vars besättning beordrats att identifiera och observera de sovjetiska farty-
gen. De hade bland annat observerat en Sverdlov-kryssare och flera ubåtar, samt ett antal helikoptrar. Dess-
utom visade det sig att det fanns en västtysk jagare i närheten. Den svenska besättningen ansåg sig inte ha 
överträtt några bestämmelser.46

I boken Snabbare, högre och starkare? finns ett personligt minne av denna händelse:
Man var ute på ett uppdrag från F 11. Det var en S 32. Föraren fick syn på en större anhopning sovje-

tiska fartyg, ganska långt ut, men utanför den sovjetiska territorialgränsen på internationellt vatten. Om 
jag inte minns fel var det en övning som de hade avlyst på ett korrekt sätt och meddelat, och det måste 
man ju ta hänsyn till. Skulle vi ha en övning, så skulle man ju minst sagt bli förbannad om någon kom in 
från främmande håll och lade sig i övningsområdet. Men det här spaningsflygplanet hade väl inte riktigt 
klart för sig läget utan trodde att nu hade han möjlighet att komma hem med ett väldigt bra spanings-
resultat, och så gjorde han det lite överdrivet. Så han flög in över aktern på ett av fartygen så att hatten 
bokstavligen blåste av chefen för Östersjöflottan.47

också kunna angöra främmande kust på lägsta höjd. I andra hand förelåg behov av 
att kunna uppträda på lägsta höjd inom ett av en angripare upprättat brohuvud på 
svenskt territorium. Fredstida restriktioner medgav övning i lågflygning över hav 
samt större delen av året i Norrland, men möjlighet att öva kustangöring var begrän-
sad till en kuststräcka norr om Gävle och endast under tiden september till maj.$%

också kunna angöra främmande kust på lägsta höjd. I andra hand förelåg behov av
att kunna uppträda på lägsta höjd inom ett av en angripare upprättat brohuvud på
svenskt territorium. Fredstida restriktioner medgav övning i lågflygning över hav
samt större delen av året i Norrland, men möjlighet att öva kustangöring var begrän-
sad till en kuststräcka norr om Gävle och endast under tiden september till maj

Incidentberedskap och rutinmässig havsövervakning, omfattning åren 1971-1973
Antal insatser med spaningsflygplan vid incidenter respektive för rutinmässig havsövervakning.

Incidentinsatser Havsövervakning
1971 119 252
1972 152 290
1973 94 26743

Incident den 5 mars 1974
Den 4-5 mars 1974 sattes svenskflygspaning in mot sovjetiska örlogsfartyg som deltog i en större taktisk öv-
ning hundra kilometer väster om Klaipeda. Två kryssare, ett flertal robotjagare, fregatter, med mera, deltog i
övningen. De svenska flygplanen uppträdde sannolikt något"närgånget"och Sovjetunionen påtalade på dip-
lomatisk väg att de ansåg att det svenska uppträdandet var provocerande och dessutom farligt, då övningar
med luftvärnsskjutning hade pågått. Efter undersökning framfördes ett svenskt beklagande av det inträffade
och en översyn av gällande bestämmelser utlovades.'

Den svenske ambassadören i Moskva blev den 7 mars uppkallad till chefen för sovjetiska utrikesministe-
riets skandinaviska avdelning, Farafonov, som läste upp och överlämnade en protest, enligt vilken ett svenskt
"jaktplan av typ Lansen" med numret 10 den 5 mars klockan 11.30 till 11.42 Moskvatid hade utfört "farliga
flygmanövrer och utförde skenattacker mot en sovjetisk flottenhet, vilken var ifård med luftvärnsskjutövning-
ar intill den sovjetiska kusten (på ett avstånd av 100 km från Klaipedas hamn)".

Härvid hade flygplanet utfört farliga manövrer och hade närmat sig de sovjetiska örlogsfartygen intill ett
avstånd på 10-20 meter och på en höjd av 30-50 meter. En "skenattack" hade utförts mot ett fartyg förande
örlogsflottans överbefälhavares flagg, vilken man menade att den svenske piloten måste ha observerat. Man
ville nu att de skyldiga skulle bestraffas och utgick ifrån att en upprepning i framtiden inte skulle ske av "dylika
farliga och ovänliga handlingar"av svenska militära flygplan.45

Protestnoten avsåg en S 32C, vars besättning beordrats att identifiera och observera de sovjetiska farty-
gen. De hade bland annat observerat en Sverdlov-kryssare och flera ubåtar, samt ett antal helikoptrar. Dess-
utom visade det sig att det fanns en västtysk jagare i närheten. Den svenska besättningen ansåg sig inte ha
överträtt några bestämmelser.46

I boken Snabbare, högre och starkare?finns ett personligt minne av denna händelse:
Man var ute på ett uppdrag från F 11. Det var en S 32. Föraren fick syn på en större anhopning sovje-

tiska fartyg, ganska långt ut, men utanför den sovjetiska territorialgränsen på internationellt vatten. Om
jag inte minns fel var det en övning som de hade avlyst på ett korrekt sätt och meddelat, och det måste
man ju ta hänsyn till. Skulle vi ha en övning, så skulle man ju minst sagt bli förbannad om någon kom in
från främmande håll och lade sig i övningsområdet. Men det här spaningsflygplanet hade väl inte riktigt
klart för sig läget utan trodde att nu hade han möjlighet att komma hem med ett väldigt bra spanings-
resultat, och så gjorde han det lite överdrivet. Så han flög in över aktern på ett av fartygen så att hatten
bokstavligen blåste av chefen för Östersjöflotta n.47
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Exempel på mörkerspaningsfoto med S 35E, 
oktober 1974: Två torpedbåtar vid Gålöbasen 
(flyghöjd 135 meter) och flygplan 32 Lansen 
uppställda på flygbas. Observera hur belägg-
ning med olika typer av asfalt och betong ger 
olika kraftig svärtning på filmen. Foto: Krigsarkivet.

Exempel på mörkerspaningsfoto med S 35E,
oktober 1974: Två torpedbåtar vid Gålöbasen
(flyghöjd 135 meter) och flygplan 32 Lansen
uppställda på flygbas. Observera hur belägg-
ning med olika typer av asfalt och betong ger
olika kraftig svärtning på filmen. Foto: Krigsarkivet.
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Vid mitten av !#$%-talet var det hög tid att dra upp planerna för spaningsflygets 
framtid. SAAB S &$ Viggen skulle ersätta både S &'C Lansen och S &"E Draken, men 
av bland annat ekonomiska skäl skulle inte samma antal flygplan kunna anska(as 
som tidigare funnits i organisationen. Organisationen måste alltså minskas eller 
ändras, samtidigt som materielen byttes ut och personalen omskolades. Detta skulle 
visa sig bli den största omdaningen av det svenska spaningsflyget som genomförts, 
fullt i klass med, eller kanske mer genomgripande än omorganisationen !#)*–!#)#.

!. Militärledningssammanträde &!/* !#+'. Fst/Sekt IV till CAst, etc., '#.*.+'. FS(H), Centralexp, B I, vol. "#;  
CE ) OpO. Kapitlet Grunder för krigsplanläggningen. CE ) '%.!!.+'. E )(H), F !, vol. ).

'. CFV förbandsproducerande bestämmelser för krigsplanläggningen. CFV !$.#.+". HKV(KH).
&. FF månadsorientering oktober !#+". KFF till CFV, tec, !!.!!.+". FF(H), Centralexp, F I, vol. $**.
). Widfeldt, sid $$–*!.
". Inflygning S &" vinterhalvåret !#++/+$. CF !! till CFV, &.#.++. F !!(H), Stabsavd, F I, vol. !.
+. Harström, Kurt ”Flygspaningens särdrag”, i: Flygvapennytt nr '-&/!#$!; Strandberg, Ingemar, Flygspaning, en 

totalförsvarsangelägenhet redan från begynnelsen. I: Flygvapennytt nr !/*%, sid #; Strandberg, Ingemar, ”Uni-
ka dator- och TV-system i flygspaningens tjänst”, i: Flygvapennytt nr '/!#*'; Wolving, Gunnar och Söderberg, 
Bertil, Spaningsflygets underrättelseinhämtning under kalla kriget. Opublicerat manus i F !! Museums och 
Nyköpings Flyghistoriska Förenings historieprojekt Svensk flygspaning; samt Spaningsflyggruppernas uppgifter 
m.m. E ! till CFV, !&.'.!#*+. E !(H), Exp, F I, vol. !%".

$. Flottiljorder BH $/+", CF !!, '!.#.+". F !!(H), Stabsavd, B III, vol. !.
*. Preliminär rapport över försök med taktisk samverkan mellan armé- och flygspaningsförband. CF !! till CFV, 

!&.&.+$, och Slutlig rapport över ”Försök med taktisk samverkan mellan armé- och flygspaningsförband”, CF !! 
till CFV, '*.!'.+$. F !!(H), Stabsavd, F I, vol. !; samt Preliminär rapport över ”Försök med taktisk samverkan 
mellan armé- och flygspaningsförband”. CF !! till CFV, *.#.+$. FS(H), Centralexp, F I, vol. #".

#. Reglemente för flygvapnets uppträdande i krig (FUK). CF !! till CE !, '#.&.+$. F !!(H), Stabsavd, F I, vol. !.
!%. Läget den !.).!#+$. FS/O till MBS, etc., '".".+$. FS(H), Centralexp, F I, vol. *'; Sammanställning av FV krigs-

organisation. Försvarets rationaliseringsinstitut, &!.&.+#. FS(H), Centralexp, F I, vol. !''.
!!. Operativt underlag för FV framtida organisation. FS/C till CFst, '&.*.+*. FS(H), Centralexp, F I, vol. !%".
!'. Basering av flygstridskrafter. CFV till MB S, etc., !%.).+$. HKV(KH).
!&. FV framtida organisation. FS/C till FF, !).+.+*. FS(H), Centralexp, F I, vol. !%".
!). (Utan rubrik). Evert Båge till öv. m.m. C Hagerström (CF !!), '#.'.+*. F !!(H), Stabsavd, F I, vol. !.  

Båge kallar fartyget jagare, men Kresta-klassen var en typ av kryssare av vilken !) exemplar byggdes.  
Uppgifter om Kresta hämtade från www.fas.org/man/dod-!%!/sys/ship/row/rus/!!&).htm.

!". Wolving, Gunnar och Söderberg, Bertil, Spaningsflygets underrättelseinhämtning under kalla kriget.  
Opublicerat manus.

!+. Flottiljorder BH &, CF !!, '&.).+*. F !!(H), Stabsavd, B III, vol. '.
!$. Flottiljorder BH */+*. CF !!, '*.*.+*. F !!(H), Stabsavd, B III, vol. '.
!*. Orientering om incidenter m.m. Fst/OpL till UD, etc., &!.!%.+*. UD !#'%, HP "', vol. '+.
!#. Wolving, Gunnar och Söderberg, Bertil, Spaningsflygets underrättelseinhämtning under kalla kriget.  

Opublicerat manus.
'%. Orientering om incidenter m.m. Fst/OpL till UD, etc., '#.!.+#. UD !#'%, HP "', vol. '+.
'!. Flottiljorder BH #/+*. CF !!, ).#.+*. F !!(H), Stabsavd, B III, vol. '.
''. Transiteringsfpl vid rutinmässig havsövervakning. CF !! till MB Ö, etc., '&.&.$'. F !!(H), Stabsavd, F I, vol. &.
'&. Trafikbilden i Skagerack och Kattegatt. MBV till CFV, '+.!!.$+. F !!(H), Stabdsavd, F I, vol. ).
'). Wolving, Gunnar och Söderberg, Bertil, Spaningsflygets underrättelseinhämtning under kalla kriget.  

Opublicerat manus.
'". Sörme (Hågkomster), sid &*–&#.
'+. Flottiljorder BH *, CF !! ').+.+#. F !!(H), Stabsavd, B III, vol. '.
'$. Stril- och jaktrapport, O " till MB Ö, etc., ').' och '".'.+#. F *(H), Luftförsvarscentral O "/Stridslednings-

detaljen, F !, vol. $.
'*. K-tabeller !#$%/$!. FS/O till ÖB, etc., !!.!'.+#. FS(H), Centralexp, F I, vol. !''.

Vid mitten av 1970-talet var det hög tid att dra upp planerna för spaningsflygets
framtid. SAAB S 37 Viggen skulle ersätta både S 32C Lansen och S 35E Draken, men
av bland annat ekonomiska skäl skulle inte samma antal flygplan kunna anskaffas
som tidigare funnits i organisationen. Organisationen måste alltså minskas eller
ändras, samtidigt som materielen byttes ut och personalen omskolades. Detta skulle
visa sig bli den största omdaningen av det svenska spaningsflyget som genomförts,
fullt i klass med, eller kanske mer genomgripande än omorganisationen 1948-1949.

I. Militärledningssammanträde 31/8 1962. Fst/Sekt W till CAst, etc., 29.8.62. FS(H), Centralexp, B I, vol. 59;
CE 4 Op0. Kapitlet Grunder för krigsplanläggningen. CE 4 20.11.62. E 4(H), F 1, vol. 4.

2. C F V  förbandsproducerande bestämmelser för krigsplanläggningen. CFV 17.9.65. HKV(KH).
3. F F  månadsorientering oktober 1965. KFF till CFV, tec, 11.11.65. FF(H), Centralexp, F I, vol. 788.
4. Widfeldt, sid 77-81.
5. Inflygning S 35 vinterhalvåret 1966/67. CF n till CFV, 3.9.66. F 11(H), Stabsavd, F I, vol. 1.
6. Harström, Kurt "Flygspaningens särdrag", Flygvapennytt nr 2-3/1971; Strandberg, Ingemar, Flygspaning, en

totalförsvarsangelägenhet redan från begynnelsen. I: Flygvapennytt nr 1/8o, sid 9; Strandberg, Ingemar, "Uni-
ka dator- och TV-system i flygspaningens tjänst", Flygvapennytt nr 2/1982; Wolving, Gunnar och Söderberg,
Bertil, Spaningsflygets underrättelseinhämtning under kalla kriget. Opublicerat manus i F II Museums och
Nyköpings Flyghistoriska Förenings historieprojekt Svensk flygspaning; samt Spaningsflyggruppernas uppgifter
m.m. E 1 till CFV, 13.2.1986. E 1(H), Exp, F I, vol. 105.

7. Flottiljorder BH 7/65, CF n, 21.9.65. F n(H), Stabsavd, B III, vol. 1.
8. Preliminär rapport över försök med taktisk samverkan mellan arme- och flygspaningsförband. CF II till CFV,

13.3.67, och Slutlig rapport över "Försök med taktisk samverkan mellan arme- och flygspaningsförband", CF
till CFV, 28.12.67. F 11(H), Stabsavd, F I, vol. I; samt Preliminär rapport över "Försök med taktisk samverkan
mellan arme- och flygspaningsförband". CF n till CFV, 8.9.67. FS(H), Centralexp, F I, vol. 95.

9. Reglemente för flygvapnets uppträdande i krig (FUK). CF II till CE I, 29.3.67. F n(H), Stabsavd, F I, vol. 1.
Läget den 1.4.1967. FS/0 till MBS, etc., 25.5.67. FS(H), Centralexp, F I, vol. 82; Sammanställning av FV krigs-
organisation. Försvarets rationaliseringsinstitut, 31.3.69. FS(H), Centralexp, F I, vol. 122.

n. Operativt underlag för FV framtida organisation. FS/C till CFst, 23.8.68. FS(H), Centralexp, F I, vol. Io5.
12. Basering av flygstridskrafter. CFV till MB S, etc., 10.4.67. HKV(KH).
13. FV framtida organisation. FS/C till FF, 14.6.68. FS(H), Centralexp, F I, vol. Io5.
14. (Utan rubrik). Evert Båge till öv. m.m. C Hagerström (CF 29.2.68.  F 11(H), Stabsavd, F I, vol. 1.

Båge kallar fartyget jagare, men Kresta-klassen var en typ av kryssare av vilken 14 exemplar byggdes.
Uppgifter om Kresta hämtade från www.fas.org/man/dod-IoI/sys/ship/row/rus/II34.htm.

15. Wolving, Gunnar och Söderberg, Bertil, Spaningsflygets underrättelseinhämtning under kalla kriget.
Opublicerat manus.

16. Flottiljorder BH 3, CF 11, 23.4.68. F 11(H), Stabsavd, B III, vol. 2.
17. Flottiljorder BH 8/68. CF n, 28.8.68. F 11(H), Stabsavd, B III, vol. 2.
18. Orientering om incidenter m.m. Fst/OpL till UD, etc., 31.10.68. UD 1920, HP 52, vol. 26.
19. Wolving, Gunnar och Söderberg, Bertil, Spaningsflygets underrättelseinhämtning under kalla kriget.

Opublicerat manus.
zo. Orientering om incidenter m.m. Fst/OpL till UD, etc., 29.1.69. UD 1920, HP 52, vol. 26.
21. Flottiljorder BH 9/68. CF II, 4.9.68. F 11(H), Stabsavd, B III, vol. 2.
22. Transiteringsfpl vid rutinmässig havsövervakning. CF II till MB 0, etc., 23.3.72. F n(H), Stabsavd, F I, vol. 3.
23. Trafikbilden i Skagerack och Kattegatt. MBV till CFV, 26.11.76. F S t a b d s a v d ,  F I, vol. 4.
24. Wolving, Gunnar och Söderberg, Bertil, Spaningsflygets underrättelseinhämtning under kalla kriget.

Opublicerat manus.
25. Sörme (Hågkomster), sid 38-39.
26. Flottiljorder BH 8, CF n 24.6.69. F 11(H), Stabsavd, B III, vol. 2.
27. Stril- och jaktrapport, 0  5 till MB 0, etc., 24.2 och 25.2.69. F 8(H), Luftförsvarscentral 0 5/Stridslednings-

detaljen, F I, vol. 7.
28. K-tabeller 1970/71. FS/O till ÖB, etc., 11.12.69. FS(H), Centralexp, F I, vol. 122.
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$%. K-tabeller !%&#/&!. FS/O till ÖB, etc., !!.!$."%. FS(H), Centralexp, F I, vol. !$$.
'#. Flottiljorder BH !$. CF !!, $".%."%. F !!(H), Stabsavd, B III, vol. $; F !! erfarenheter efter taktisk utprovning av 

J '(F med IR-spanare. CF !! till CF !, $'."."%. F !!(H), Stabsavd, F I, vol. $.
'!. Inriktningen av verksamheten inom Östra militärområdet !%&"/)!. MB Ö, *.!!.&(. F !!(H), Stabsavd, F I,  

vol. *.
'$. Wolving, Gunnar och Söderberg, Bertil, Spaningsflygets underrättelseinhämtning under kalla kriget.  

Opublicerat manus.
''. Underlag till flygvapnets befälsutredning. CF !! till CE !, $*.!#."%. F !!(H), Stabsavd, F I, vol. $.
'*. Beredskapskontroll vid F !! '-*.%."%. Fst/OpL till CF !!, !*.!!."%. F !!(H), Stabsavd, F I, vol. $.
'(. Snabbare, högre och starkare? sid )#–)!.
'". Utredning av den militära underrättelsetjänsten (UMU !%&#). CF !! till CFS, $'.!#.&#. F !!(H), Stabsavd, F I, 

vol. $.
'&. Preliminär rapport över fototolkning och värdering av teleteknisk utrustning m.m. på sovjetiska robotjagaren 

”(##” av Krivak-klass. FOA, maj !%&!. Spaningsgruppen F !!. För uppgift om vad som idag är känt om detta 
fartyg, se Federation of American Scientists, Projekt !!'( Burevestnik, Krivak Class Frigate (www.fas.org/man/
dod-!#!/sys/ship/row/rus/!!'(.htm).

'). Förstärkning av spaningssystemet. CFV till CE !, !*.%.&!. F !!(H), Stabsavd, F I, vol. '.
'%. Omskolning till fpl S '&. CF !! till CFV, &.).&(. F !!(H), Stabsavd, F I, vol. *; Eventuell omplanering av S '& 

div F * – F $!. FMV, Huvudvad för flygmateriel till CFS, !!.!$.&(. FS(H), Centralexp, E I, vol. !*$.
*#. Grundplan för mobilisering vid F !!. CF !!, !.!#.&$. Bilaga till Flottiljorder BH &(##(. CF !!, ".!!.&(. F !!(H), 

Stabsavd, B III, vol. '. Kompletteringar bl.a. från K-tabeller !%&#/&!. FS/O till ÖB, etc., !!.!$."%. FS(H), Cen-
tralexp, F I, vol. !$$.

*!. CFV generalinspektion av F !!. CFV till CF !!, !).!.&'. F !!(H), Stabsavd, F I, vol. '.
*$. Restriktioner rörande militär lågflygning. CE ! till CFV, '#.(.&'. F !!(H), Stabsavd, F I, vol. '.
*'. Orientering om incidenter. ÖB, OpL till UD, etc., (.*.&$ och $$.'.&'. RA, UD !%$#, HP ($, vol. $"; samt 

Orientering om incidenter. ÖB, OpL till UD, etc., $%.'.&*. RA, UD !%$#, HP ($, vol. $&.
**. Orientering om incidenter. ÖB, OpL till UD, etc., !%.".&*. RA, UD !%$#, HP ($, vol. $&.
*(. Flygintermezzot. UD, promemoria ).'.&*. RA, UD !%$#, HP (%, vol. ').
*". Svensk-sovjetisk incident. UD, promemoria &.'.&*. RA, UD !%$#, HP (%, vol. ').
*&. Snabbare, högre och starkare?, sid &"–&&.

29. K-tabeller 1970/71. FS/0 till ÖB, etc., 11.12.69. FS(H), Centralexp, F I, vol. 12.2..
3o. Flottiljorder BH 12. CF n, 26.9.69. F n(H), Stabsavd, B III, vol. z; F II erfarenheter efter taktisk utprovning av

J 35F med IR-spanare. CF II till CF I, 23.6.69. F n(H), Stabsavd, F I, vol. 2.
31. Inriktningen av verksamheten inom Östra militärområdet 1976/81. MB Ö, 4.11.75. F 11(H), Stabsavd, F I,

vol. 4.
32. Wolving, Gunnar och Söderberg, Bertil, Spaningsflygets underrättelseinhämtning under kalla kriget.

Opublicerat manus.
33. Underlag till flygvapnets befälsutredning. CF II till CE 1, 2410.69. F 11(H), Stabsavd, F I, vol. 2.

Beredskapskontroll vid F II 3-4.9.69. Fst/OpL till CF n, 14.11.69. F 11(H), Stabsavd, F I, vol. 2.
35• Snabbare, högre och starkare? sid 80-81.
36. Utredning av den militära underrättelsetjänsten (UMU 1970). CF II till CFS, 23.10.70. F 11(H), Stabsavd, F I,

vol. 2.
37. Preliminär rapport över fototolkning och värdering av teleteknisk utrustning m.m. på sovjetiska robotjagaren

"500" av Krivak-klass. FOA, maj 1971. Spaningsgruppen F n. För uppgift om vad som idag är känt om detta
fartyg, se Federation of American Scientists, Projekt 1135 Burevestnik, Krivak Class Frigate (www.fas.org/man/
dod-IoI/sys/ship/row/rus/II35.htm).

38. Förstärkning av spaningssystemet. CFV till CE I, 14.9.71. F 11(H), Stabsavd, F I, vol. 3.
39. Omskolning till fpl S 37. CF n till CFV, 7.8.75. F 11(H), Stabsavd, F I, vol. 4; Eventuell omplanering av S 37

div F 4 - F 21. FMV, Huvudvad för flygmateriel till CFS, 11.12.75. FS(H), Centralexp, E I, vol. 142.
4o. Grundplan för mobilisering vid F n. CF n, 1.10.72. Bilaga till Flottiljorder BH 75005. CF n, 6.11.75. F n(H),

Stabsavd, B III, vol. 3. Kompletteringar bl.a. från K-tabeller 1970/71. FS/O till ÖB, etc., 11.12.69. FS(H), Cen-
tralexp, F I, vol. 122.

41. CFV generalinspektion av F 11. CFV till CF n, 18.1.73. F n(H), Stabsavd, F I, vol. 3.
42. Restriktioner rörande militär lågflygning. CE, till CFV, 30.5.73. F n(H), Stabsavd, F I, vol. 3.
43. Orientering om incidenter. ÖB, OpL till UD, etc., 5.4.72 och 22.3.73. RA, UD 1920, HP 52, vol. 26; samt

Orientering om incidenter. ÖB, OpL till UD, etc., 29.3.74. RA, UD 1920, HP 52, vol. 27.
44. Orientering om incidenter. ÖB, OpL till UD, etc., 19.6.74. RA, UD 1920, HP 52, vol. 27.
45. Flygintermezzot. UD, promemoria 8.3.74. RA, UD 1920, HP 59, vol. 38.
46. Svensk-sovjetisk incident. UD, promemoria 7.3.74. RA, UD 1920, HP 59, vol. 38.
47. Snabbare, högre och starkare?, sid 76-77.
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#. Viggen

När man i början av !$#%-talet började planera hur ett nytt spaningsflygsystem ut-
rustat med SAAB S &# Viggen skulle se ut tänkte man sig att de framtida spanings-
divisionerna skulle vara flexibla vad gällde antalet flygplan och förare. Fördelningen 
av fotospaningsversionen SF &# och havsövervakningsversionen SH &# skulle kunna 
vara olika beroende på utgångsbasering och skiftande behov i olika delar av landet. 
En underrättelsepluton skulle samverka med varje spaningsdivision och till T-ba-
serna skulle grupperas halva underrättelseplutoner. Man räknade på flygsidan med 
en maximal kapacitet om i genomsnitt två och ett halvt spaningsföretag per timme 
under högst tolv timmar i följd, och därefter ett företag per timme under följande 
tolv timmar. Temporärt skulle fyra företag kunna genomföras samtidigt av varje di-
vision. De två S &'-divisioner som skulle kvarstå i krigsorganisationen till omkring 
!$(& skulle kunna utnyttja samma underrättelsepluton som S &#.

De tio existerande underrättelseplutonerna var fördelade på O-baserna och fem 
laboratoriedelar var fördelade till lika många T-baser, men materielen behövde er-
sättas omgående på grund av bristande kapacitet, låg rörlighet, dålig arbetsmiljö 
och sliten apparatur. Efter !$(& skulle finnas totalt nio underrättelseplutoner, vilka 
skulle fördelas på sex O-baser och sex T-baser, de senare med en halvpluton vardera.!

”Cirkus Brycker”
En spaningsdivision med tillhörande underrättelsepluton disponerade i krig för sin 
verksamhet en gemensam uppehållsplats bestående av samgrupperade mobila vag-
nar. Där utfördes planering och förberedelser före ett spaningsuppdrag och debrie-
fing och rapportering efter uppdraget. Vagnarna ställdes upp ute i terrängen och 
maskerades för att vara svåra att upptäcka från luften. De kunde omgrupperas till 
annan bas om verksamheten inte kunde fortsätta på grund av skador på den för-
sta basen. Vid landsvägsförflyttning liknade kolonnen med fordon och vagnar ett 
cirkuståg och denna typ av underrättelsepluton kallades därför skämtsamt ”Cirkus 

Underrättelseplutonens uppgifter (1971)
– Medverka vid planläggning av spaningsföretag (underrättelsebriefing, val av spaningsmetod)
– Omhänderta och bereda spaningsmaterialet (film, ljudband, etc.) för tolkning
– Tolka och utvärdera spaningsmaterialet
– Rapportera spaningsresultaten
– Leverera spaningsmaterialet för vidare bearbetning
– Följa upp och orientera om underrättelseläget3

7. Viggen

När man i början av 1970-talet började planera hur ett nytt spaningsflygsystem ut-
rustat med SAAB S 37 Viggen skulle se ut tänkte man sig att de framtida spanings-
divisionerna skulle vara flexibla vad gällde antalet flygplan och förare. Fördelningen
av fotospaningsversionen SF 37 och havsövervakningsversionen SH 37 skulle kunna
vara olika beroende på utgångsbasering och skiftande behov i olika delar av landet.
En underrättelsepluton skulle samverka med varje spaningsdivision och till T-ba-
serna skulle grupperas halva underrättelseplutoner. Man räknade på flygsidan med
en maximal kapacitet om i genomsnitt två och ett halvt spaningsföretag per timme
under högst tolv timmar i följd, och därefter ett företag per timme under följande
tolv timmar. Temporärt skulle fyra företag kunna genomföras samtidigt av varje di-
vision. De två S 35-divisioner som skulle kvarstå i krigsorganisationen till omkring
1983 skulle kunna utnyttja samma underrättelsepluton som S 37.

De tio existerande underrättelseplutonerna var fördelade på 0-baserna och fem
laboratoriedelar var fördelade till lika många T-baser, men materielen behövde er-
sättas omgående på grund av bristande kapacitet, låg rörlighet, dålig arbetsmiljö
och sliten apparatur. Efter 1983 skulle finnas totalt nio underrättelseplutoner, vilka
skulle fördelas på sex 0-baser och sex T-baser, de senare med en halvpluton vardera.'

"Cirkus Brycker"
En spaningsdivision med tillhörande underrättelsepluton disponerade i krig för sin
verksamhet en gemensam uppehållsplats bestående av samgrupperade mobila vag-
nar. Där utfördes planering och förberedelser före ett spaningsuppdrag och debrie-
fing och rapportering efter uppdraget. Vagnarna ställdes upp ute i terrängen och
maskerades för att vara svåra att upptäcka från luften. De kunde omgrupperas till
annan bas om verksamheten inte kunde fortsätta på grund av skador på den för-
sta basen. Vid landsvägsförflyttning liknade kolonnen med fordon och vagnar ett
cirkuståg och denna typ av underrättelsepluton kallades därför skämtsamt "Cirkus

Underrättelseplutonens uppgifter (1971)
— Medverka vid planläggning av spaningsföretag (underrättelsebriefing, val av spaningsmetod)
— Omhänderta och bereda spaningsmaterialet (film, ljudband, etc.) för tolkning
— Tolka och utvärdera spaningsmaterialet
— Rapportera spaningsresultaten
— Leverera spaningsmaterialetför vidare bearbetning
— Följa upp och orientera om underrättelseläget3
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Brycker” efter o$ceren på F !! Sten Brycker. Vagnarna var av trä, i princip baracker 
på hjul, men en ny typ av vagnar i plast togs fram för Viggensystemet.

För planering av företagen fanns i stabsvagnen lägeskartor över fientliga strids-
krafter, målpärmar, hotbildsbeskrivningar, uppgifter om taktiska erfarenheter från 
genomförda företag, med mera. Där planerades spaningsföretagen av besättning-
arna tillsammans med underrättelseplutonens personal. Detta kunde ta upp till två 
timmar och därefter redovisades resultatet för divisionschefen. Besättningen skjut-
sades sedan till klargöringsplatsen där flygplanet under tiden gjorts i ordning.

När flygplanet landat efter uppdraget skjutsades besättningen tillbaka till uppe-
hållsplatsen och film omhändertogs för framkallning och tolkning. Efter en kort 
information till divisionschefen följde debriefing och utfrågning av underrättelse-
befäl. Vid tolkningen av den framkallade filmen kunde besättningen också delta om 
så behövdes. Rapporten till beställaren skrevs sedan in i ett formulär kallat Und-
rapp A och eventuella erfarenheter av fientlig motverkan redovisades i Undrapp B.#

Planering för Viggen
I S %&-divisionernas krigsorganisation ingick tolv flygförare, i S %#-divisionerna in-
gick tjugo flygförare och flygnavigatörer och i de nya S %'-divisionerna skulle ingå 
(orton flygförare. Antalet spaningskameror och nya sensorer ledde till att mer spa-
ningsinformation kom in från varje företag och därmed ökade utvärderingsarbetets 
omfattning. Vidare skulle alla divisioner ha fullständig dygnet-runt-kapacitet, vilket 
tidigare hade gällt endast för S %#-divisionerna. Då flygnavigatörerna utgick i och 

En SH 37 Viggen på spaningsuppdrag över Östersjön. Under flygplanet hänger en avståndskamerakapsel 
(SKa 24D) och en extratank. Foto: Åke Andersson via SFF.

En SH 37 Viggen på spaningsuppdrag över Östersjön. Under flygplanet hänger en avståndskamerakapsel
(SKa 24D) och en extratank. Foto: Åke Andersson via SF

Brycker" efter officeren på F II Sten Brycker. Vagnarna var av trä, i princip baracker
på hjul, men en ny typ av vagnar i plast togs fram för Viggensystemet.

För planering av företagen fanns i stabsvagnen lägeskartor över fientliga strids-
krafter, målpärmar, hotbildsbeskrivningar, uppgifter om taktiska erfarenheter från
genomförda företag, med mera. Där planerades spaningsföretagen av besättning-
arna tillsammans med underrättelseplutonens personal. Detta kunde ta upp till två
timmar och därefter redovisades resultatet för divisionschefen. Besättningen skjut-
sades sedan till klargöringsplatsen där flygplanet under tiden gjorts i ordning.

När flygplanet landat efter uppdraget skjutsades besättningen tillbaka till uppe-
hållsplatsen och film omhändertogs för framkallning och tolkning. Efter en kort
information till divisionschefen följde debriefing och utfrågning av underrättelse-
befäl. Vid tolkningen av den framkallade filmen kunde besättningen också delta om
så behövdes. Rapporten till beställaren skrevs sedan in i ett formulär kallat Und-
rapp A och eventuella erfarenheter av fientlig motverkan redovisades i Undrapp Be2

Planering far Viggen
I S 35-divisionernas krigsorganisation ingick tolv flygförare, i S 32-divisionerna in-
gick tjugo flygförare och flygnavigatörer och i de nya S 37-divisionerna skulle ingå
fjorton flygförare. Antalet spaningskameror och nya sensorer ledde till att mer spa-
ningsinformation kom in från varje företag och därmed ökade utvärderingsarbetets
omfattning. Vidare skulle alla divisioner ha fullständig dygnet-runt-kapacitet, vilket
tidigare hade gällt endast för S 32-divisionerna. Då flygnavigatörerna utgick i och
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med att SH #$ var ensitsig skulle vidare möjligheten att bearbeta radarinformation 
i luften försvinna.

Den framtida spaningsorganisationen skulle innebära stora förändringar. När 
personalbehovet i de nya S #$-divisionerna skulle beräknas kom man fram till att 
blandade spaningsdivisioner borde återinföras, alltså med både SH #$ och SF #$ 
i samma division. Detta ställde ökade krav på utbildning av både flygförare och 
markpersonal. En utspridning av verksamheten på tre flottiljer i stället för två skulle 
dessutom komma att ställa högre krav på divisionscheferna. Med hänsyn till flyg-
materielens ökade komplexitet skulle all flygande personal i krigsorganisationen 
behöva tjänstgöra vid respektive spaningsdivision redan i fred och därför skulle re-
servpersonal och värnpliktiga efterhand komma att utgå ur organisationen. Divi-
sionernas huvudmobiliseringstid skulle vara %& timmar och slutmobilisering skulle 
vara klar inom två dygn.&

Enligt de första planerna skulle S #$-divisionerna ha placerats på flottiljerna F & 
Frösön, F !# Norrköping och F !$ Ronneby, men i oktober !'$( beslutade CFV att 

”Cirkus Brycker” kallades 
den gamla typen av un-
derrättelsepluton i trävag-
nar. Bilderna är från 1961 
och visar förbandet under 
marsch och på uppehålls-
plats. Foto: SFF.

"Cirkus Brycker" kallades
den gamla typen av un-
derrättelsepluton i trävag-
nar. Bilderna är från 1961
och visar förbandet under
marsch och på uppehålls-
plats. Foto: SFE

med att SH 37 var ensitsig skulle vidare möjligheten att bearbeta radarinformation
i luften försvinna.

Den framtida spaningsorganisationen skulle innebära stora förändringar. När
personalbehovet i de nya S 37-divisionerna skulle beräknas kom man fram till att
blandade spaningsdivisioner borde återinföras, alltså med både SH 37 och SF 37
i samma division. Detta ställde ökade krav på utbildning av både flygförare och
markpersonal. En utspridning av verksamheten på tre flottiljer i stället för två skulle
dessutom komma att ställa högre krav på divisionscheferna. Med hänsyn till flyg-
materielens ökade komplexitet skulle all flygande personal i krigsorganisationen
behöva tjänstgöra vid respektive spaningsdivision redan i fred och därför skulle re-
servpersonal och värnpliktiga efterhand komma att utgå ur organisationen. Divi-
sionernas huvudmobiliseringstid skulle vara 24 timmar och slutmobilisering skulle
vara klar inom två dygn.4

Enligt de första planerna skulle S 37-divisionerna ha placerats på flottiljerna F 4
Frösön, F 13 Norrköping och F 17 Ronneby, men i oktober 1975 beslutade CFV att
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en av divisionerna skulle tillföras F $! Luleå i stället för F #. I krig skulle varje di-
vision, som tidigare, delas i två och de två krigsdivisionerna vid F !%, !%!. och !%$. 
spaningsdivisionen S %&, skulle vara klara att ingå i organisationen från och med 
april !'&&. F $!:s krigsdivisioner, $!$. och $!%. spaningsdivisionen S %(, skulle vara 
omorganiserade med S %& i oktober !'&) och F !&:s båda divisioner, !&!. och !&$. 
spaningsdivisionen S %&, skulle tillkomma i april !'&'. För att undvika förväxling 
med !&!. jaktdivisionen på F !& ändrades i juli !'&) S %&-divisionernas nummerbe-
teckningar till !&$. och !&%. spaningsdivisionen. Samtidigt ändrades !%!. jaktdivisio-
nens förbandsbeteckning till !%$. jaktdivisionen, eftersom både detta förband och 
!%!. spaningsdivisionen S %& skulle vara utgångsbaserade på samma bas, F !% Norr-
köping. !%$. spaningsdivisionen skulle baseras på Uråsabasen.(

De nya underrättelseplutonerna
Samtidigt som S %&-divisionerna blev krigsdugliga skulle alltså de tidigare existeran-
de underrättelseplutonerna bytas ut mot nya underrättelseplutoner S %& för O-ba-
serna och mindre underrättelsetroppar S %& för T-baserna. De nya förbanden skulle 
ha större rörlighet än de gamla för att åstadkomma ökat skydd. De kunde köra med 
en hastighet av &* km/h vid landsvägstransport och de skulle snabbt kunna inta och 
lämna en grupperingsplats. De begränsningar som fanns vid val av grupperingsplats 
skulle dessutom vara mindre än för de gamla plutonerna. De skulle kunna vara 
igång och arbeta med full kapacitet inom en timme efter ankomst och de skulle vara 
klara för avfärd inom en timme efter order.

Platser för uppställning av fordonen måste vara förberedda på de planerade grup-
peringsplatserna och de behövde därför rekognosceras och göras i ordning redan i 
fred. På baser med berghangar skulle gruppering kunna ske inne i berghangaren. 
Materiel för maskering skulle medföras. Tillsammans med naturligt skyl skulle mas-
keringen förhindra visuell upptäckt innan ett anfallande flygplan nådde skjutav-
stånd med konventionella attackvapen och den skulle samtidigt försvåra spaning 
och identifiering genom konventionell spaning. Planerad fordonspark för den nya 
underrättelseplutonen var: en stabsvagn, två laboratorievagnar, tre dragfordon, två 
personbilar och två elverk. Underrättelsetroppen skulle ha en stabsvagn, en labora-
torievagn, två dragfordon, två personbilar och två elverk."

Underrättelsepluton S !"
I underrättelsepluton S %& ingick sammanlagt #( personer varav !& värnpliktiga och 
$) befäl. Den nya materielen levererades från !'&" och totalt anska+ades !) labo-
ratorievagnar, !$ stabsvagnar och !) mörkrumsbilar, senare även !$ sambandsbilar. 
Underrättelseplutonerna organiserades av F !%, F !& och F $! fram till dess att F !% 
lades ner !''%. Då minskades antalet laboratorievagnar till !# och stabsvagnen ut-
gick i och med att datastav infördes och att förbanden omorganiserades till AJS %&. 
Flygförarna skulle därefter förbereda spaningsföretagen i datorer som fanns på di-
vision respektive bascentral.

I fotolaboratorievagnen fanns en framkallningsmaskin av typ Kodak Versamat 

en av divisionerna skulle tillföras F 21 Luleå i stället för F 4. I krig skulle varje di-
vision, som tidigare, delas i två och de två krigsdivisionerna vid F 13, 131. och 132.
spaningsdivisionen S 37, skulle vara klara att ingå i organisationen från och med
april 1977. F 2I:S krigsdivisioner, 212. och 213. spaningsdivisionen S 35, skulle vara
omorganiserade med S 37 i oktober 1978 och F 17:s båda divisioner, 171. och 172.
spaningsdivisionen S 37, skulle tillkomma i april 1979. För att undvika förväxling
med 171. jaktdivisionen på F 17 ändrades i juli 1978 S 37-divisionernas nummerbe-
teckningar till 172. och 173. spaningsdivisionen. Samtidigt ändrades 131. jaktdivisio-
nens förbandsbeteckning till 132. jaktdivisionen, eftersom både detta förband och
131. spaningsdivisionen S 37 skulle vara utgå'ngsbaserade på samma bas, F 13 Norr-
köping. 132. spaningsdivisionen skulle baseras på Uråsabasen.5

De nya underrättelseplutonerna
Samtidigt som S 37-divisionerna blev krigsdugliga skulle alltså de tidigare existeran-
de underrättelseplutonerna bytas ut mot nya underrättelseplutoner S 37 för 0-ba-
serna och mindre underrättelsetroppar S 37 för T-baserna. De nya förbanden skulle
ha större rörlighet än de gamla för att åstadkomma ökat skydd. De kunde köra med
en hastighet av 7o km/h vid landsvägstransport och de skulle snabbt kunna inta och
lämna en grupperingsplats. De begränsningar som fanns vid val av grupperingsplats
skulle dessutom vara mindre än för de gamla plutonerna. De skulle kunna vara
igång och arbeta med full kapacitet inom en timme efter ankomst och de skulle vara
klara för avfärd inom en timme efter order.

Platser för uppställning av fordonen måste vara förberedda på de planerade grup-
peringsplatserna och de behövde därför rekognosceras och göras i ordning redan i
fred. På baser med berghangar skulle gruppering kunna ske inne i berghangaren.
Materiel för maskering skulle medföras. Tillsammans med naturligt skyl skulle mas-
keringen förhindra visuell upptäckt innan ett anfallande flygplan nådde skjutav-
stånd med konventionella attackvapen och den skulle samtidigt försvåra spaning
och identifiering genom konventionell spaning. Planerad fordonspark för den nya
underrättelseplutonen var: en stabsvagn, två laboratorievagnar, tre dragfordon, två
personbilar och två elverk. Underrättelsetroppen skulle ha en stabsvagn, en labora-
torievagn, två dragfordon, två personbilar och två elverk.6

Underrättelsepluton S 37
I underrättelsepluton S 37 ingick sammanlagt 45 personer varav 17 värnpliktiga och
28 befäl. Den nya materielen levererades från 1976 och totalt anskaffades 18 labo-
ratorievagnar, 12. stabsvagnar och 18 mörkrumsbilar, senare även 12 sambandsbilar.
Underrättelseplutonerna organiserades av F 13, F 17 och F 21 fram till dess att F 13
lades ner 1993. Då minskades antalet laboratorievagnar till 14 och stabsvagnen ut-
gick i och med att datastav infördes och att förbanden omorganiserades till AJS 37.
Flygförarna skulle därefter förbereda spaningsföretagen i datorer som fanns på di-
vision respektive bascentral.

I fotolaboratorievagnen fanns en framkallningsmaskin av typ Kodak Versamat
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som normalt matades med tre meter film i minuten. Den hade då en genomlopps-
tid på tre och en halv minut. En dataprojektor (DPR$%!) infördes och den gjorde 
så att radar- och fototolkarna kunde se flygplansparametrarna för varje bildruta. 
Vidare anska&ades utrustning för att mäta i filmbilder med hjälp av en koordinat-
givare och med den kunde man mäta höjd, längd, bredd, bäring och position för 
ett objekt. Tolkborden utrustades också med ett tv-system som gav tolken möjlig-
het att förstora och vända den negativa bilden till positiv, samt till att laborera med 
gråskalan, utan att behöva vänta på papperskopior. Exempelvis minskades tolktiden 
för ett SH $'-företag från flera timmar till trettio minuter.'

Underrättelseplutonerna skulle vara operativt tillgängliga inom () timmar vid 
mobilisering och de skulle kunna verka från alla baser över hela landet och under 
svåra förhållanden. Två grupperingsplatser skulle vara iordningställda på varje hu-
vudbas, en på varje reserv- och sidobas, och ytterligare ett antal skulle vara plane-
rade. Man kunde lämna rapporter från !#–*# spaningsföretag per dygn, varav tio 
med enklare bearbetning (havsövervakning) och man kunde verka dygnet runt i 
upp till tio dygn.)

I Sverige användes i motsats till andra länder fototolkar som var värnpliktiga be-
fäl. Eftersom de gjorde repetitionsövningar i bästa fall vart +ärde år – i sämsta fall 
aldrig, framtogs ett datoriserat system för fototolkning med mera i $'-systemet. I 
datorns minne fanns alla kända uppgifter om fartyg, flygplan, fordon och annan 
materiel i vårt närområde: utseende, mått, signalmönster och annat. Datorn styrde 
sedan tolkens arbete så att han kom rätt.,

Den nya typ av underrättelsepluton som tillfördes i och med att Viggensystemet ersatte S 32C Lansen och 
S 35E Draken. Dragbil och vagn, uppställningsplats, framkallningsmaskin och utrustning för fototolkning. 
Foto: F 21.

Den nya typ av underrättelsepluton som tillfördes i och med att Viggensystemet ersatte S 3K Lansen och
535E Draken. Dragbil och vagn, uppställningsplats, framkallningsmaskin och utrustning för fototolkning.
Foto: F 21.

som normalt matades med tre meter film i minuten. Den hade då en genomlopps-
tid på tre och en halv minut. En dataprojektor (DPR3c1) infördes och den gjorde
så att radar- och fototolkarna kunde se flygplansparametrarna för varje bildruta.
Vidare anskaffades utrustning för att mäta i filmbilder med hjälp av en koordinat-
givare och med den kunde man mäta höjd, längd, bredd, bäring och position för
ett objekt. Tolkborden utrustades också med ett tv-system som gav tolken möjlig-
het att förstora och vända den negativa bilden till positiv, samt till att laborera med
gråskalan, utan att behöva vänta på papperskopior. Exempelvis minskades tolktiden
för ett SH 37-företag från flera timmar till trettio minuter.?

Underrättelseplutonerna skulle vara operativt tillgängliga inom 48 timmar vid
mobilisering och de skulle kunna verka från alla baser över hela landet och under
svåra förhållanden. Två grupperingsplatser skulle vara iordningställda på varje hu-
vudbas, en på varje reserv- och sidobas, och ytterligare ett antal skulle vara plane-
rade. Man kunde lämna rapporter från 15-25 spaningsföretag per dygn, varav tio
med enklare bearbetning (havsövervakning) och man kunde verka dygnet runt i
upp till tio dygn.8

I Sverige användes i motsats till andra länder fototolkar som var värnpliktiga be-
fäl. Eftersom de gjorde repetitionsövningar i bästa fall vart fjärde år — i sämsta fall
aldrig, framtogs ett datoriserat system för fototolkning med mera i 37-systemet. I
datorns minne fanns alla kända uppgifter om fartyg, flygplan, fordon och annan
materiel i vårt närområde: utseende, mått, signalmönster och annat. Datorn styrde
sedan tolkens arbete så att han kom rätt.9
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Ombeväpning och omorganisation
De första SH #$ Viggen levererades i juni !%$& och de tilldelades F $ i Såtenäs i vän-
tan på att !. divisionen på F !# i Norrköping skulle omorganiseras från jakt till spa-
ning. Denna division uppsattes sedan den ! oktober !%$" med personal och materiel 
som flyttades över från F $. Det första exemplaret av SF #$ levererades i april !%$$ 
till F !#.!' Avsikten var att omskolning av de tre fredsdivisionerna skulle påbörjas 
när antalet levererade flygplan var !&, #' respektive (& stycken. Det flygstopp som 
drabbade AJ #$ på grund av vingbrott och som krävde modifiering av konstruktio-
nen ledde emellertid till försenad leverans även av SF #$ och SH #$. Eftersom man 
inte ville påbörja omskolningen innan tillräckligt antal flygplan var tillgängliga kom 
den att senareläggas. För att bättre utnyttja kvarvarande flygtid i S #&-systement och 
friställa S #)C först ändrades planerna så att omskolning av F !$ tidigarelades, så att 
omskolningen av F )!-divisionen, som flög med S #&E, kom sist.!!

Då en reducering av antalet spaningsförband skulle komma att ske gradvis fram 
till !%*' måste utgångsbaseringen ses över av militärbefälhavarna. Baseringen måste 
optimeras för att kompensera resursbortfallet. I söder kom F !$-divisionerna att ba-
seras på Byholma och Uråsa, F !#-divisionerna baserades på Bråvalla och Uråsa, den 
senare flyttade !%$% till Uppsala, och F )!-divisionerna blev kvar på baserna Vidsel 
och Åmsele. Inom militärområde Syd ville man ha Kalmar och Säve som T-baser, 
vilka båda behövdes på grund av de långa anflygningssträckorna till sydöstra Öster-
sjön respektive Västerhavet. I övrigt framgår T-baser av separat tabell. På en O-bas 
spaning skulle plats finnas för åtta flygplan varav två i beredskap och en T-bas skulle 
rymma fyra flygplan varav två i beredskap.!)

Överskeppning av tre stridsvagnar av typ 81/101 Centurion på pontonbro. Foto: SFF.

Ombeväpning och omorganisation
De första SH 37 Viggen levererades i juni 1975 och de tilldelades F 7 i Såtenäs i vän-
tan på att I. divisionen på F r3 i Norrköping skulle omorganiseras från jakt till spa-
ning. Denna division uppsattes sedan den r oktober 1976 med personal och materiel
som flyttades över från F 7. Det första exemplaret av SF 37 levererades i april 1977
till F I3.") Avsikten var att omskolning av de tre fredsdivisionerna skulle påbörjas
när antalet levererade flygplan var 15, 3o respektive 45 stycken. Det flygstopp som
drabbade AJ 37 på grund av vingbrott och som krävde modifiering av konstruktio-
nen ledde emellertid till försenad leverans även av SF 37 och SH 37. Eftersom man
inte ville påbörja omskolningen innan tillräckligt antal flygplan var tillgängliga kom
den att senareläggas. För att bättre utnyttja kvarvarande flygtid i S 35-systement och
friställa S 32C först ändrades planerna så att omskolning av F 17 tidigarelades, så att
omskolningen av F s o m  flög med S 35E, kom sist.'

Då en reducering av antalet spaningsförband skulle komma att ske gradvis fram
till 198o måste utgå' ngsbaseringen ses över av militärbefälhavarna. Baseringen måste
optimeras för att kompensera resursbortfallet. I söder kom F 17-divisionerna att ba-
seras på Byholma och Uråsa, F 13-divisionerna baserades på Bråvalla och Uråsa, den
senare flyttade 1979 till Uppsala, och F 21-divisionerna blev kvar på baserna Vidsel
och Arvsele. Inom militärområde Syd ville man ha Kalmar och Säve som T-baser,
vilka båda behövdes på grund av de långa anflygningssträckorna till sydöstra Öster-
sjön respektive Västerhavet. I övrigt framgår T-baser av separat tabell. På en 0-bas
spaning skulle plats finnas för åtta flygplan varav två i beredskap och en T-bas skulle
rymma fyra flygplan varav två i beredskap.I2

Överskeppning av tre stridsvagnar av typ 81/101 Centurion på pontonbro. Foto: SFF.
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Utgångsbasering för S 37-divisionerna

131. spaningsflygdivisionen S 37 Bråvalla

132. spaningsflygdivisionen S 37 Uråsa, från maj 1979 Uppsala

172. spaningsflygdivisionen S 37 Byholma

173. spaningsflygdivisionen S 37 Uråsa

212. spaningsflygdivisionen S 37 Fält 42 Vidsel

213. spaningsflygdivisionen S 37 Fält 41 Åmsele

T-baser (1977): Fält 87 Kosta, Barkarby, Tullinge, Kramfors, fält 44 Kubbe och fält 40 Fällfors.13

Taktisk utprovning
Tills vidare placerades alla nylevererade SH $# och SF $# vid F !$ där den taktiska 
utprovningen pågick. Eftersom behoven av havsövervakning och fotospaning var 
olika stora i olika delar av landet skulle F %! ha fler SF $# än SH $#, medan F !$ och 
F !# behövde ha fler SH $#. En plan gjordes upp som innebar att F !$ och F !# efter 
leverans av sista flygplanet skulle ha tio SH $# och åtta SF $# vardera i krigsorgani-
sationen, medan F %! skulle ha sex SH $# och tolv SF $#. När leveranserna av SF $# 
kom igång !&#' skulle F !$ överlämna fyra övertaliga SH $# till F !# för markskol-
ning där. Detta skedde i augusti och den %( november sattes %. spaningsflygdivisio-
nen F !# upp. Under hösten !&#' hade stationskompaniet omskolats och samtidigt 
påbörjades omskolning av flygförare. Under !&#& fick divisionerna vid F !# och F %! 
sina flygplan och omskolades. !. divisionen vid F %! började flyga Viggen i juli !&#& 
och omskolningen var klar i december.!)

Den taktiska utprovningen av S $# skedde alltså vid F !$. Lämpligaste taktiska 
uppträdande skulle undersökas och man skulle också ta reda på hur ledningen av 
spaningsföretag med S $# på bästa sätt skulle ske. Förslag till Taktiska anvisningar 
(TAS S $#) och utbildningsanvisningar (ANSU S $#) skulle tas fram. I samband 
med detta sammanställdes en lista över de spaningsmål och spaningsuppgifter som 
skulle bli aktuella för S $#:
!. Hamnar och för ilastning lämpade kuststräckor (SH, SF)
%. Uppmarsch- och ilastningsområden (SF)
$. Av angriparen utnyttjade farvatten (SH, SF)
). Landkommunikationer (SF)
*. Fartyg ingående i överskeppnings-, raid- och mineringsföretag samt  

sjötransporter (SH, SF)
". Underhållsanstalter (SF)
#. Framskjutna flygbaser och flygbasområden (SF)
'. Framskjutna stridsledningsradarstationer (SF)
&. Markstridsförband (SF)
!(. Luftvärnsförband i anslutning till attackspaningsmål (SF)
!!. Fartygsidentifiering (SH)!*

Utgångsbasering för S 37-divisionerna
131. spaningsflygdivisionen S 37 Bråvalla

132. spaningsflygdivisionen S 37 Uråsa, från maj 1979 Uppsala
172. spaningsflygdivisionen S 37 Byholma
173. spaningsflygdivisionen S 37 Uråsa

212. spaningsflygdivisionen 5 37 Fält 42 Vidsel

213. spaningsflygdivisionen S 37 Fält 41 Åmsele

T-baser (1977): Fält 87 Kosta, Barkarby, Tullinge, Kramfors, fält 44 Kubbe och fält 40 Fällfors."

Taktisk utprovning
Tills vidare placerades alla nylevererade SH 37 och SF 37 vid F 13 där den taktiska
utprovningen pågick. Eftersom behoven av havsövervakning och fotospaning var
olika stora i olika delar av landet skulle F 21 ha fler SF 37 än SH 37, medan F 13 och
F 17 behövde ha fler SH 37. En plan gjordes upp som innebar att F 13 och F 17 efter
leverans av sista flygplanet skulle ha tio SH 37 och åtta SF 37 vardera i krigsorgani-
sationen, medan F 21 skulle ha sex SH 37 och tolv SF 37. När leveranserna av SF 37
kom igång 1978 skulle F 13 överlämna fyra övertaliga SH 37 till F 17 för markskol-
ning där. Detta skedde i augusti och den 20 november sattes 2. spaningsflygdivisio-
nen F 17 upp. Under hösten 1978 hade stationskompaniet omskolats och samtidigt
påbörjades omskolning av flygförare. Under 1979 fick divisionerna vid F 17 och F 21
sina flygplan och omskolades. I. divisionen vid F 21 började flyga Viggen i juli 1979
och omskolningen var klar i december.14

Den taktiska utprovningen av S 37 skedde alltså vid F 13. Lämpligaste taktiska
uppträdande skulle undersökas och man skulle också ta reda på hur ledningen av
spaningsföretag med S 37 på bästa sätt skulle ske. Förslag till Taktiska anvisningar
(TAS S 37) och utbildningsanvisningar (ANSU S 37) skulle tas fram. I samband
med detta sammanställdes en lista över de spaningsmål och spaningsuppgifter som
skulle bli aktuella för S 37:
t. Hamnar och för ilastning lämpade kuststräckor (SH, SF)
2. Uppmarsch- och ilastningsområden (SF)
3. Av  angriparen utnyttjade farvatten (SH, SF)
4. Landkommunikationer (SF)
5. Fartyg ingående i överskeppnings-, raid- och mineringsföretag samt

sjötransporter (SH, SF)
6. Underhållsanstalter (SF)
7. Framskjutna flygbaser och flygbasområden (SF)
8. Framskjutna stridsledningsradarstationer (SF)
9. Markstridsförband (SF)
io. Luftvärnsförband i anslutning till attackspaningsmål (SF)

Fartygsidentifiering (SH)'
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Uppträdande och nedskjutningsrisk
I en skrivelse till ÖB uttalade CE ! åsikten att fotospaning från hög höjd skulle kom-
ma att behövas även i framtiden, men riskerna med denna spaningsmetod kunde 
bli för stora. Han påpekade att alla de länder som nyligen hade varit i krig hade slu-
tat använda höghöjdsfoto, och ställde frågan om metoden ”av ren slentrian” fanns 
kvar i flygvapnet. Kontentan av de diskussioner som fördes blev att ”man ej med 
säkerhet kan säga huruvida [metoden] är så farlig att man aldrig kommer att kunna 
utnyttja den”.

Anfallsfoto var däremot en metod som sannolikt kunde utgå, eftersom attack-
flygets behov av anfallsfoton skulle kunna tillgodoses med hjälp av avståndsfoto. 
När det gällde användning av motmedel fanns en hel del frågetecken. Exempelvis 
minskade aktionsradien betydligt med kapsel KB hängd på flygplanet, och själva 
hängningen kunde ta så lång tid som tre till fyra och en halv timmar. Vid F $! me-
nade man sig ha ”bara negativa erfarenheter” av denna typ av motmedel. Behovet 
av remsfällare vid låghöjdsuppträdande kunde ifrågasättas för spaningsflyget, men 
man kunde inom detta område ta del av attackflygets, det vill säga E !:s, erfaren-
heter, eftersom de opererade på likartat sätt som spaningsflyget. Där hade man bra 
erfarenheter av remsfällare. Kapsel KB hade god verkan mot jaktflyg under mörker 
och dåligt väder, men begränsad verkan i god sikt.!"

Lansen och Draken försvinner
F !! slutade flyga med S %$C och !. divisionen och !. stationskompaniet avvecklades 
den !# november !&'#. Den dagen hade man åtta flygplan i luften för sista gången. 
Den $( juni !&'& upphörde flygtjänsten på den sista divisionen med S %)E. Därmed 
avslutades också flygtjänsten på flottiljen F !! som skulle läggas ned. Oaktat detta 

Foto av en ovanlig typ av fartyg, Kosmonavt Jurij Gagarin, ett sovjetiskt fartyg avsett för att upptäcka och ta 
emot de satellitkommunikationssignaler som användes inom det sovjetiska rymdprogrammet. Det blev klart 
i december 1971 och var då världens största fartyg avsett för signalkommunikation. Foto: SFF.

Foto av en ovanlig typ av fartyg, Kosmonavtlurij Gagarin, ett sovjetiskt fartyg avsett för att upptäcka och ta
emot de satellitkommunikationssignaler som användes inom det sovjetiska rymdprogrammet. Det blev klart
i december 1971 och var då världens största fartyg avsett för signalkommunikation. Foto: SEE

Uppträdande och nedskjutningsrisk
I en skrivelse till ÖB uttalade CE 1 åsikten att fotospaning från hög höjd skulle kom-
ma att behövas även i framtiden, men riskerna med denna spaningsmetod kunde
bli för stora. Han påpekade att alla de länder som nyligen hade varit i krig hade slu-
tat använda höghöjdsfoto, och ställde frågan om metoden "av ren slentrian" fanns
kvar i flygvapnet. Kontentan av de diskussioner som fördes blev att "man ej med
säkerhet kan säga huruvida [metoden] är så farlig att man aldrig kommer att kunna
utnyttja den".

Anfallsfoto var däremot en metod som sannolikt kunde utgå, eftersom attack-
flygets behov av anfallsfoton skulle kunna tillgodoses med hjälp av avståndsfoto.
När det gällde användning av motmedel fanns en hel del frågetecken. Exempelvis
minskade aktionsradien betydligt med kapsel KB hängd på flygplanet, och själva
hängningen kunde ta så lang tid som tre till fyra och en halv timmar. Vid F 21 me-
nade man sig ha "bara negativa erfarenheter" av denna typ av motmedel. Behovet
av remsfällare vid låghöjdsuppträdande kunde ifrågasättas för spaningsflyget, men
man kunde inom detta område ta del av attackflygets, det vill säga E Ls, erfaren-
heter, eftersom de opererade på likartat sätt som spaningsflyget. Där hade man bra
erfarenheter av remsfällare. Kapsel KB hade god verkan mot jaktflyg under mörker
och dåligt väder, men begränsad verkan i god sikt.'6

Lansen och Draken försvinner
F if slutade flyga med S 32C och 1. divisionen och 1. stationskompaniet avvecklades
den 18 november 1978. Den dagen hade man åtta flygplan i luften för sista gången.
Den 20 juni 1979 upphörde flygtjänsten på den sista divisionen med S 35E. Därmed
avslutades också flygtjänsten på flottiljen F II som skulle läggas ned. Oaktat detta
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fanns de två sista S $%-divisionerna kvar med sexton flygplan i krigsorganisationen 
fram till den ! december !#&# och flygplanen förvarades under denna tid vid F !! 
och vid F !' i Halmstad.!&

I krigsorganisationen försvann !!!. och !!%. spaningsflygdivisionen S $( samt !!&. 
och !!). spaningsflygdivisionen S $% den $! mars !#&&. Samtidigt tillkom !$!. och 
!$(. spaningsflygdivisionen S $& den ! april !#&&. Därefter utgick !!'. och !!". spa-
ningsflygdivisionen S $( den $* november !#&), och !!(. och !!$. spaningsflygdivi-
sionen S $% den $* april !#&#. !&(. och !&$. spaningsflygdivisionen S $& tillkom den 
! maj !#&#. Slutligen ombeväpnade (!(. och (!$. spaningsflygdivisionen S $% till S $& 
den ! december !#&#.!)

Förare och navigatörer som tidigare hade tjänstgjort på F !! fördelades till de 
tre nya divisionerna, navigatörerna i första hand till underrättelseplutonerna samt 
till målflygdivisionen. I och med att spaningsflyget tidigare varit koncentrerat till 
främst F !! hade man på andra förband ofta vaga uppfattningar om flygslagets verk-
samhet. Detta ändrades nu och omorganisationen verkar ha upplevts som ett lyft 
för dem som berördes.!#

I oktober !#&) inspekterades CF !!, trots förestående avveckling av flottiljen, av 
CE !, som ville kontrollera att beredskapen upprätthölls på tillfredsställande sätt in-
till dess att F !!:s uppgifter kunde övertas av andra förband. Det fanns inga vakanser 
i krigsorganisationen på F !!, men den innehöll ett stort antal reservpersonal. Trettio 
till sextio procent (beroende på tidpunkt) av förarna och navigatörerna fredstjänst-
gjorde inte på flottiljen. Avgångarna till SAS och Linjeflyg var besvärande, men 
CE ! framhöll att förmågan att lösa krigsuppgifterna ändå måste upprätthållas. Alla 
de sjutton S $(C som fanns kvar på F !! var flygklara, vilket CE ! betecknade som 
mycket tillfredsställande, och kamerautrustningens tillstånd var också mycket bra.(*

En SF 37 Viggen från F 13 i beredskap på Rommehedsbasen i samband med en övning. Foto: Mikael Forslund.En SF 37 Viggen från F 13 i beredskap på Rommehedsbasen i samband med en övning. Foto: Mikael Forsiund.

fanns de två sista S 35-divisionerna kvar med sexton flygplan i krigsorganisationen
fram till den i december 1979 och flygplanen förvarades under denna tid vid F II
och vid F 14. i Halmstad.17

I krigsorganisationen försvann 111. och 115. spaningsflygdivisionen S 32 samt 117.
och 118. spaningsflygdivisionen S 35 den 31 mars 1977. Samtidigt tillkom 131. och
132. spaningsflygdivisionen S 37 den I april 1977. Därefter utgick 14. och 116. spa-
ningsflygdivisionen S 32 den 3o november 1978, och 112. och 113. spaningsflygdivi-
sionen S 35 den 3o april 1979. 172. och 173. spaningsflygdivisionen S 37 tillkom den
maj 1979. Slutligen ombeväpnade 212. och 213. spaningsflygdivisionen S 35 till S 37

den 1 december 1979.'
Förare och navigatörer som tidigare hade tjänstgjort på F i i  fördelades till de

tre nya divisionerna, navigatörerna i första hand till underrättelseplutonerna samt
till målflygdivisionen. I och med att spaningsflyget tidigare varit koncentrerat till
främst F II hade man på andra förband ofta vaga uppfattningar om flygslagets verk-
samhet. Detta ändrades nu och omorganisationen verkar ha upplevts som ett lyft
för dem som berördes.19

I oktober 1978 inspekterades CF II, trots förestående avveckling av flottiljen, av
CE,, som ville kontrollera att beredskapen upprätthölls på tillfredsställande sätt in-
till dess att F 'Es uppgifter kunde övertas av andra förband. Det fanns inga vakanser
i krigsorganisationen på F II, men den innehöll ett stort antal reservpersonal. Trettio
till sextio procent (beroende på tidpunkt) av förarna och navigatörerna fredstjänst-
gjorde inte på flottiljen. Avgångarna till SAS och Linjeflyg var besvärande, men
CE, framhöll att förmågan att lösa krigsuppgifterna ändå måste upprätthållas. Alla
de sjutton S 32C som fanns kvar på F II var flygklara, vilket CE 1 betecknade som
mycket tillfredsställande, och kamerautrustningens tillstånd var också mycket bra.z°
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Nya förhållanden
Den ! juli !$"$ utvidgades det svenska territorialhavet från fyra till tolv sjömil, vil-
ket ledde till krav på en kraftig utökning av incidentberedskapens omfattning inom 
spaningsflyget. Militärbefälhavaren i Övre Norrland hade tidigt förordat en fördel-
ning av resurserna som innebar att F %! fick endast sex SH &" och i stället utrustades 
med tolv SF &". Uppgiften i norr innebar i huvudsak spaning mot markmål. Det 
havsområde som man ansvarade för var begränsat och under fyra månader av året 
förekom ingen sjöfart på grund av isförhållandena.%! I verkligheten blev %!%. spa-
ningsflygdivisionen på Vidselbasen helt utrustad med SF &", medan F %!:s andra 
division på Åmselebasen tilldelades både SF &" och SH &". Flygplanstilldelningen 
var dock inte statisk, utan styrdes också av utbildningsläge, tillsynskapacitet och 
andra faktorer.%%

Denna fördelning av flygplan medförde också att havsövervakningskapaciteten 
i söder blev större än om flygplanen hade fördelats jämt mellan divisionerna. Man 
hade nu också börjat med så kallade dubbelföretag, vilket innebar att två eller flera 
mål utspanades under ett och samma företag när uppgifterna och hotbilden medgav 
detta. Metoden infördes till att börja med som alternativ för !&!. och !&%. divisio-
nen. Havsövervakning var ett typiskt fall där man under ett uppdrag kunde spana 
mot flera olika områden.

Man började också med roteuppträdande i stället för enskilda flygplan. Att flyga 
i rote var en fördel om fientlig bekämpning skulle undvikas, eftersom målspaning-
en mot fientligt jaktflyg kraftigt förbättrades. Om en SF &" flög tillsammans med 
en SH &" så kunde det sistnämnda flygplanet med sin radar se till att roten undvek 
luftvärnsbestyckade fartyg och SF &" kunde på mer riskfritt sätt ledas fram till in-
flygning mot det angivna målet. Överhuvudtaget hade flygning i rote en stor positiv 
psykologisk e'ekt på flygförarna. Alla förare var influgna på både SF &" och SH &", 
vilket inte innebar några problem handhavandemässigt.%&

Under E !:s eskaderövning !$"$ var !&!. spaningsflygdivisionen S &" baserad på 
Uråsabasen, !!%. spaningsflygdivisionen S &( på Kalmarbasen, samt enstaka SK )#A 
ur F ( på Ljungbyhed. Jaktflyg som väntade på patrullbana insattes mot huvuddelen 
av de anflygande spaningsflygplanen, som även utsattes för bekämpning med kvali-
ficerat luftvärn med robot "#. Av $) planerade företag nådde *" målet och av dessa 
engagerades endast !) av jakt, vilket ansågs vara ett mycket gott resultat.%+

Sovjetiska fartyg fångas på bild
Ett exempel på de scoop som det svenska spaningsflyget levererade visades i tid-
skriften Flygvapennytt !$*!. Där publicerades spaningsbilder på ett nytt sovjetiskt 
örlogsfartyg av Udaloj-klass med nummer +++. Fartyget var byggt i Leningrad och 
påbörjade sina provturer i Östersjön i slutet av året innan. Det bedömdes vara avsett 
för ubåtsjakt med robotar, raketer, torpeder och minor.%* Udaloj-klassen var mycket 
riktigt en serie antiubåtsjagare, av vilka totalt tolv byggdes mellan !$*# och !$$!. Av 
Udaloj II-klassen, där nr +++ ingick, byggdes tre fartyg.%$

En dag i augusti !$*# bedrev Urban Sörme och Sven-Bertil Lööw från %. divisio-

Nya förhållanden
Den i juli 1979 utvidgades det svenska territorialhavet från fyra till tolv sjömil, vil-
ket ledde till krav på en kraftig utökning av incidentberedskapens omfattning inom
spaningsflyget. Militärbefälhavaren i Övre Norrland hade tidigt förordat en fördel-
ning av resurserna som innebar att F 21 fick endast sex SH 37 och i stället utrustades
med tolv SF 37. Uppgiften i norr innebar i huvudsak spaning mot markmål. Det
havsområde som man ansvarade för var begränsat och under fyra månader av året
förekom ingen sjöfart på grund av isförhållandena.21 I verkligheten blev 212. spa-
ningsflygdivisionen på Vidselbasen helt utrustad med SF 37, medan F 21:s andra
division på .Amselebasen tilldelades både SF 37 och SH 37. Flygplanstilldelningen
var dock inte statisk, utan styrdes också av utbildningsläge, tillsynskapacitet och
andra faktorer."

Denna fördelning av flygplan medförde också att havsövervakningskapaciteten
i söder blev större än om flygplanen hade fördelats jämt mellan divisionerna. Man
hade nu också börjat med så kallade dubbelföretag, vilket innebar att två eller flera
mål utspanades under ett och samma företag när uppgifterna och hotbilden medgav
detta. Metoden infördes till att börja med som alternativ för 131. och 132. divisio-
nen. Havsövervakning var ett typiskt fall där man under ett uppdrag kunde spana
mot flera olika områden.

Man började också med roteuppträdande i stället för enskilda flygplan. Att flyga
i rote var en fördel om fientlig bekämpning skulle undvikas, eftersom målspaning-
en mot fientligt jaktflyg kraftigt förbättrades. Om en SF 37 flög tillsammans med
en SH 37 så kunde det sistnämnda flygplanet med sin radar se till att roten undvek
luftvärnsbestyckade fartyg och SF 37 kunde på mer riskfritt sätt ledas fram till in-
flygning mot det angivna målet. Överhuvudtaget hade flygning i rote en stor positiv
psykologisk effekt på flygförarna. Alla förare var influgna på både SF 37 och SH 37,
vilket inte innebar några problem handhavandemässigt."

Under E t:s eskaderövning 1979 var 131. spaningsflygdivisionen S 37 baserad på
Uråsabasen, 112. spaningsflygdivisionen S 35 på Kalmarbasen, samt enstaka SK 6oA
ur F 5 på Ljungbyhed. Jaktflyg som väntade på patrullbana insattes mot huvuddelen
av de anflygande spaningsflygplanen, som även utsattes för bekämpning med kvali-
ficerat luftvärn med robot 70. Av 96 planerade företag nådde 87 målet och av dessa
engagerades endast 16 av jakt, vilket ansågs vara ett mycket gott resultat."

Sovjetiska fartyg fångas på bild
Ett exempel på de scoop som det svenska spaningsflyget levererade visades i tid-
skriften Flygvapennytt 1981. Där publicerades spaningsbilder på ett nytt sovjetiskt
örlogsfartyg av Udaloj-klass med nummer 444. Fartyget var byggt i Leningrad och
påbörjade sina provturer i Östersjön i slutet av året innan. Det bedömdes vara avsett
för ubåtsjakt med robotar, raketer, torpeder och minor.28 Udaloj-klassen var mycket
riktigt en serie antiubåtsjagare, av vilka totalt tolv byggdes mellan 198o och 1991. Av
Udaloj II-klassen, där nr 444 ingick, byggdes tre fartyg."

En dag i augusti 1980 bedrev Urban Sörme och Sven-Bertil Lööw från z. divisio-
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Ett svenskt spaningsplan av typ SF 37 Viggen på låg höjd över Östersjön. De två krigsdivisioner som sattes 
upp av F 13 från 1977 var de första som utrustades med Viggen. Foto: Åke Andersson/Saab.

I samband med U-137-incidenten 1981 fick SF 37 kontakt med tre sovjetiska fartyg, bland annat en robotja-
gare av typ Krivak, som fotograferades. Denna bild är från april 1971 och visar Krivak-jagaren nummer 500 
Bditelnyy. Aktra luftvärnsrobotlavettaget håller just på att sänkas ned och sonaranläggningens släpkropp är 
utlagd. Foto: Spaningsgruppen F 11.

nen F !" havsövervakning med en rote SH #"/SF #". Från en punkt norr om Dagö 
följde roten, som höll sig på mellan $%% och &%% meters höjd, den baltiska kusten 
söderut. Föraren i SH #" sökte upp de radarekon som dök upp och SF #" fotogra-
ferade de mål som var intressanta. Antalet fartygsekon minskade efter passage av 
Ösel, men så dök två mindre örlogsfartyg upp och plötsligt upptäcker Viggenfö-
rarna mynningsflammor från fartygens kanoner. Första tanken är att de svenska 
förarna är beskjutna, men de inser snabbt att de hamnat mitt i en sovjetisk skjut-

Ett svenskt spaningsplan av typ SF 37 Viggen på låg höjd över Östersjön. De två krigsdivisioner som sattes
upp av F 13 från 1977 var de första som utrustades med Viggen. Foto: Åke Andersson/Saab.

I samband med U-137-incidenten 1981 fick SF 37 kontakt med tre sovjetiska fartyg, bland annat en robotja-
gare av typ Krivak, som fotograferades. Denna bild är från april 1971 och visar Krivak-jagaren nummer 500
Bditelnyy. Aktra luftvärnsrobotlavettaget håller just på att sänkas ned och sonaranläggningens släpkropp är
utlagd. Foto: Spaningsgruppen F 11

nen F 17 havsövervakning med en rote SH 37/SF 37. Från en punkt norr om Dagö
följde roten, som höll sig på mellan 200 och 40o meters höjd, den baltiska kusten
söderut. Föraren i SH 37 sökte upp de radarekon som dök upp och SF 37 fotogra-
ferade de mål som var intressanta. Antalet fartygsekon minskade efter passage av
Ösel, men så dök två mindre örlogsfartyg upp och plötsligt upptäcker Viggenfö-
rarna mynningsflammor från fartygens kanoner. Första tanken är att de svenska
förarna är beskjutna, men de inser snabbt att de hamnat mitt i en sovjetisk skjut-

171



!"#

övning! Efter sväng norrut trä$ar Viggenplanen på ett stort fartyg som fotograferas 
från båda flygplanen. Det man av ren slump stött på visade sig vara Kirov, en helt 
nybyggd atomdriven kryssare av större modell, varför de bilder man kom hem med 
hade stort underrättelsevärde.%&

U-!"#
I samband med U-!%"-incidenten i oktober–november !'(! stod spaningsflyget för 
en stor del av flygvapnets insatser mot sovjetiska fartyg. När larmet gick var det !. 
divisionen F !% som upprätthöll incidentberedskapen. Militärbefälhavaren i södra 
militärområdet gav order om insats, varefter en SH %" och en SF %" startade från 

Radarspaning med SH 37
Centralindikatorn i SH 37 användes vid radarspaning och där fanns också en flyglägesindikator för kontroll av 
flygläget vid arbete med radarn. Spaningsområdets koordinater kunde matas in före start och presenterades 
på centralindikatorn när radarn slogs på. I en särskild indikator presenterades läget på inmätta ekon. En ka-
mera registrerade radarbilden och även det egna flygplanets läge och inmätta ekons lägen registrerades. Det 
fanns en skuggningsfunktion som innebar att kurs och fart på inmätt eko kunde avläsas. En taktisk radarstöt 
kunde inledas med stigning till 500 meter, varefter radarn slogs till så länge att den hann göra ett par svep och 
minnesfunktionen användes sedan för registrering av informationen.25 En SH 37-förare berättar:

Färdvägen programmeras in i flygplanets dator. Flygning mot målet eller målområdet sker med distanseko-
nomisk fart, på höjd som anpassas till bedömd ”fientlig” radartäckning. Flygningen går radar- och radiotyst. Un-
der mörker väljs en flyghöjd på cirka 150 meter (styrautomat) och det är svårt nog då det inte finns ett enda ljus 
och inga referenser. Svart, svart! Det är endast flyginstrumenten som lyser. Under flygplanet går Östersjöns vågor 
höga, och de är oftast kalla, mycket kalla.

Då avståndet till främmande kust minskar, börjar radarvarnaren blinka och ljuda. I början med stora intervall, 
men som snabbt minskar. Varnaren indikerar att det är flera radarstationer som sveper över flygplanet. Flygplanet 
är upptäckt! Flygplanets radar öppnas just före en av de inplanerade spaningspunkterna. Sväng in mot kusten, 
mot avsett mål. Stigning till cirka 400 meters höjd. Radarbilder tas, radarn stängs. Sväng tillbaka till huvudkur-
sen och ned till 150 meter igen.

Fortsatt flygning längs kusten. Radarvarnaren lyser och ljuder nu kontinuerligt och visar att radarstationerna 
på land följer flygplanet. Känner viss oro för att det kan vara främmande jaktflygplan i luften. Försöker att iden-
tifiera radarsignalerna. Nej det är ingen jaktradar – ännu. Med jämna mellanrum sväng in mot mål, stigning till 
400 meter, på med radarn, tar några bilder, slår av radarn och återgång till huvudkurs och låg höjd. Så är uppdra-
get slutfört. Vänder hemåt med hög fart. Ropar upp stridsledningen, får svar, lättnad! Landar.26

Ett fotouppdrag med SF 37
En annan Viggenförare berättar om hur ett fotouppdrag kunde gå till:

I SF 37 kunde man erhålla taktikkommando. Föraren skrev in fotohöjd vid planerat högfoto och fotohöjd och 
fotoavstånd vid planerat avståndsfoto. Det inskrivna lades in på aktuell målbrytpunkt. Under flygningen tändes 
tidslinjen i siktlinjesindikatorn 40 sekunder före upptagningspunkten. Upptagning gjordes med 5 g och samtidig 
tändning av efterbrännkammaren (zon 2 eller 3 beroende på vald fotohöjd). Upptagning till höjdbalken i neutral-
läge (blev 60 grader vid fotohöjd över 2 000 meter). Foto togs under stigningen. När höjdbalken hoppade ner, rol-
lade man till ryggläge, belastning med 2 g tills balken var i neutralläge, roll till rättvänt läge och foto över målet, 
släckning av efterbrännkammare och nergång till låg höjd.27

övning! Efter sväng norrut träffar Viggenplanen på ett stort fartyg som fotograferas
från båda flygplanen. Det man av ren slump stött på visade sig vara Kirov, en helt
nybyggd atomdriven kryssare av större modell, varför de bilder man kom hem med
hade stort underrättelsevärde.3°

U-I37
I samband med U-I37-incidenten i oktober—november 1981 stod spaningsflyget för
en stor del av flygvapnets insatser mot sovjetiska fartyg. När larmet gick var det 1.
divisionen F 13 som upprätthöll incidentberedskapen. Militärbefälhavaren i södra
militärområdet gav order om insats, varefter en SH 37 och en SF 37 startade från

Radarspaning med SH 37
Centralindikatorn i SH 37 användes vid radarspaning och därfanns också en flyglägesindikator för kontroll av
flygläget vid arbete med radarn. Spaningsområdets koordinater kunde matas in före start och presenterades
på centralindikatorn när radarn slogs på. I en särskild indikator presenterades läget på inmätta ekon. En ka-
mera registrerade radarbilden och även det egna flygplanets läge och inmätta ekons lägen registrerades. Det
fanns en skuggningsfunktion som innebar att kurs och fart på inmätt eko kunde avläsas. En taktisk radarstöt
kunde inledas med stigning till 500 meter, varefter radarn slogstill så länge att den hann göra ett par svep och
minnesfunktionen användes sedan för registrering av informationen." En SH 37-förare berättar:

Färdvägen programmeras in i flygplanets dator. Flygning mot målet eller målområdet sker med distanseko-
nomisk fart, på höjd som anpassas till bedömd "fientlig" radartäckning. Flygningen går radar- och radiotyst Un-
dermörker väljs en flyghöjd på cirka 150 meter (styrautomat) och det är svårt nog då det inte finns ett enda ljus
och inga referenser. Svart, svart! Det är endast flyginstrumenten som lyser. Under flygplan et går Östersjöns vågor
höga, och de är oftast kalla, mycket kalla.

Då avståndet till främmande kustminkar, börjarradarvamaren blinka och ljuda. I början med stora interval!,
men som snabbt minskar. barnaren indikerar attdetärflera radarstationer som sveper överflygplanet. Flygplanet
är upptäckt! Flygplanets radar öppnas just före en av de inplanerade spaningspunkterna. Sväng in mot kusten,
mot avsett mål. Stigning till cirka 400 meters höjd. Radarbilder tas, radarn stängs. Sväng tillbaka till huvudkur-
sen och ned till 150 meter igen.

Fortsatt flygning längs kusten. Radarvamaren lyser och ljuder nu kontinuerligtoch visar att radarstationerna
på land följer flygplanet. Känner viss oro för att det kan vara främmande jaktflygplan i luften. Försöker att iden-
tifiera radarsignalerna. Nej det är ingen jaktradar — ännu. Med jämna mellanrum sväng in mot mål, stigning till
400 meter, på med radarn, tar några bilder, slår av radam och återgång till huvudkurs och låg höjd. Så är uppdra-
get slutfikt Vänder hemåt med hög fart. Ropar uppstridsledningen, får svar, lättnad! Landar."

Ett fotouppdrag med SF 37
En annan Viggenförare berättar om hur ett fotouppdrag kunde gå till:

I SF 37 kunde man erhålla taktikkommando. Föraren skrev in fotohöjd vid planerat högfoto och fotohöjd och
fotoavstånd vid planerat avståndsfoto. Det inskrivna lades in på aktuell målbrytpunkt Under flygningen tändes
tidslinjen i siktlinjesindikatom 40 sekunder före upptagningspunkten. Upptagning gjordes med 5 g och samtidig
tändning av efterbrännkammaren (zon 2 ellera beroende på vald fotohöjd). Upptagning till höjdbalken i neutral-
läge (blev 60 grader vid fotohöjd över 2 000 meter). Foto togs understigningen. När höjdbalken hoppade ner, rol-
lade man till ryggläge, belastning med 2 g tills balken vari neutralläge, roll till rättvänt läge och foto över målet,
släckning av efterbrännkammare och nergång till låg höjd.27
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F !# mot Blekinge. SH #" gick ut över havet för att radarspana efter eventuella sov-
jetiska örlogsfartyg och SF #" fotograferade den grundstötta ubåten från låg höjd. 
SF #" fortsatte därefter ut till havs och fick kontakt med tre sovjetiska fartyg, bland 
annat en jagare av typ Krivak, som fotograferades. De svenska flyginsatserna fort-
satte sedan, bland annat med spaningsflyg, dygnet runt i tio dygn till dess att den 
sovjetiska ubåten lämnat svenskt territorium. Notabelt är att man klarade detta med 
tillgång endast till fredsorganisationens resurser.#$

Möte med Krivak-jagare
Jag drabbades av en obehaglig känsla när jag såg att alla luckor var stängda och att ingen människa syntes till 
på däck. Jag konstaterade att det nog inte var så hälsosamt att vara så nära som jag var. Jag uppfattade det som 
att jagaren var beredd för något allvarligare än jag sett vid tidigare möten. Jag tog ut tillräckligt avstånd och 
meddelade SH 37 läget. Vi sände spaningsrapport till Stril, avbröt uppdraget och landade på F 13. Därefter tog 
F 17 över uppgiften.

Åke Olofsson om spaning i samband med U-137-incidenten i boken System 37 Viggen.

Svenska Viggenplan beskjuts
Jag var tillsammans med en kollega baserad på F 5 i Ljungbyhed under en övning. Vår beordrande chef tillika di-
visionschef fanns på F 17 i Ronneby. Under ett uppdrag den 14 april 1984 syd Skåne och norr Rügen, upptäcktes 
sex ekon på rad. Det var förmodligen inte handelsmän så ett närmare studium av ekona var befogat. Det visade 
sig vara ett förband med tre robotbåtar av typ Osa I och tre torpedbåtar av typ Shershen. Efter att ha fotograferat 
förbandet från sidan med kamerakapseln (SKa 24D) påbörjades en sväng ner mot förbandet för att läsa namn och 
nummer på båtarna. Vid passage på babords sida av förbandet hörde jag höga knallar i snabb takt. I backspegeln 
såg jag vattenuppkast och konstaterade att de sköt efter och bakom mig. Ni kan tro att det blev en snabb sorti med 
”den fart och den höjd som uppdraget oundgängligen kräver”. Det blev lågflygning på 10 meters höjd därifrån.

En annan och mer omtalad händelse våren 1984, som även hamnade på pressens förstasidor, är det tillfälle 
då en rote från Qvintus Blå (2. divisionen F 17) under incidentuppdrag i österled blev beskjuten med någon typ av 
luftvärnsrobot. I roten flög två erfarna majorer. Man fann ett Warszawapaktslandstigningsfartyg av typ Alligator 
när två robotar avfyrades mot flygplanen. En robot styrdes ned i vattnet medan den andra flög mellan flygplanen, 
utan att detonera. Detta finns dokumenterat av flygplanens kameror. Efter denna händelse fick vi besök av utri-
kesdepartementets kabinettssekreterare Leif Leifland som uttryckte åsikten att vi borde vara skarpladdade under 
incidentuppdrag. Det blev dock inget med det. Det skulle kunna uppfattas alltför provokativt.

Per-Olof Ericsson i Bredåkrabladet. Medlemsblad för F 17 kamratförening, nr 1/2010.

Exempel på rapporter angående sovjetiska örlogsfartygsklasser och deras utrustning baserade på tolkning 
av flygspaningsfoton:

Kasjin-klass, november 1964
Kresta-klass, april 1968
Moskva-klass, oktober 1969
Kresta II-klass, mars 1971
Krivak-klass, maj 1971
Krivak II-klass, mars 197731

F 13 mot Blekinge. SH 37 gick ut över havet för att radarspana efter eventuella sov-
jetiska örlogsfartyg och SF 37 fotograferade den grundstötta ubåten från låg höjd.
SF 37 fortsatte därefter ut till havs och fick kontakt med tre sovjetiska fartyg, bland
annat en jagare av typ Krivak, som fotograferades. De svenska flyginsatserna fort-
satte sedan, bland annat med spaningsflyg, dygnet runt i tio dygn till dess att den
sovjetiska ubåten lämnat svenskt territorium. Notabelt är att man klarade detta med
tillgång endast till fredsorganisationens resurser.3z

Möte med Krivak-jagare
Jag drabbades av en obehaglig känsla närjag såg att alla luckor var stängda och att ingen människa syntes till
på däck. Jag konstaterade att det nog inte var så hälsosamt att vara så nära som jag var. Jag uppfattade det som
att jagaren var beredd för något allvarligare än jag sett vid tidigare möten. Jag tog ut tillräckligt avstånd och
meddelade SH 37 läget. Vi sände spaningsrapport till Stril, avbröt uppdraget och landade på F 13. Därefter tog
F17 över uppgiften.

Åke Olofsson om spaning i samband med U-137-incidenten i boken System 37 Viggen.

Svenska Viggenplan beskjuts
Jag var tillsammans med en kollega baserad på FS i Ljungbyhed under en övning. Vår beordrande chef tillika di-
visionschef fanns på F 17i Ronneby. Under ett uppdrag den 14 apri11984 syd Skåne och norr Riigen, upptäcktes
sex ekon på rad. Det var förmodligen inte handelsmän så ett närmare studium av ekona var befogat. Det visade
sig vara ett förband med tre robotbåtar av typ Osa I och tre torpedbåtar av typ Shershen. Efter att ha fotograferat
förbandet från sidan med kamerakapseln (SKa 24D) påbörjades en sväng ner mot förbandet för attläsa namn och
nummer på båtarna. Vid passage på babords sida av förbandet hörde jag höga knallar isnabb takt. I backspegeln
såg jag vattenuppkast och konstaterade att de sköt efter och bakom mig. Ni kan tro att det blev en snabb sorti med
Ven fart och den höjd som uppdraget oundgängligen kräver: Det blev lågflygning på 10 meters höjd därifrån.

En annan och mer omtalad händelse våren 1984, som även hamnade på pressens förstasidor, är det tillfälle
då en rote frånm Qvintus Blå (2. divisionen F17) under incidentuppdrag i österled blev beskjuten med någon typ av
luftvärnsrobot. I roten flög två erfarna majorer. Man fann ett Warszawapaktslandstigningsfartyg av typ Alligator
närtvå robotar avfyrades mot flygplanen. En robot styrdes nedi vattnet medan den andra flög mellan flygplanen,
utan att detonera. Detta finns dokumenterat av flygplanens kameror. Efter denna händelse fick vi besök av utri-
kesdepartementets kabinettssekreterare Leif Leifiand som uttryckte åsikten att vi borde vara skarpladdade under
incidentuppdrag. Det blev dock inget med det. Detskulle kunna uppfattas alltför provokativt.

Per-Olof Ericsson i Bredåkrabladet. Medlemsblad för F17 kamratförening, nr 1/2010.

Exempel på rapporter angående sovjetiska örlogsfartygsklasser och deras utrustning baserade på tolkning
av flygspaningsfoton:

Kasjin-klass, november 1964
Kresta-klass, april 1968
Moskva-klass, oktober 1969
Kresta II-klass, mars 1971
Krivak-klass, maj 1971
Krivak II-klass, mars 19773'
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Kalla kriget slutar
Trots kraftiga neddragningar av försvarets och flygvapnets organisation i övrigt kom 
de sex spaningsdivisionerna med SH $" och SF $" att vidmakthållas under hela åter-
stående delen av kalla kriget.$$ Viggen var ju från början egentligen tänkt att vara ett 
enhetsflygplan som skulle kunna användas för både attack, jakt och spaning. Detta 
visade sig inte gå att genomföra med den tidens teknologi, utan fyra separata versio-
ner konstruerades och byggdes. Viggens ersättare JAS $% Gripen var däremot redan 
från början ett sådant enhetsflygplan. När roboten RB !&, som var avsett för JAS $%, 
blev klar för leverans i förtid uppstod idén att modifiera attack- och spaningsver-
sionerna av Viggen till det enhetsflygplan man tänkt sig från början och denna nya 
version kallades AJS $".

Beslut fattades om att projektet AJS $" skulle genomföras. Alla flygplan kom 
emellertid inte att modifieras, utan till sist blev det bara #' AJ $", !$ SH $" och (& 
SF $" som byggdes om. Konverteringen av AJ $" till AJS $" genomfördes !%%!–!%%#, 
alltså efter kalla krigets slut omkring !%%), och flygplanen fördelades på flottiljer-
na F " Såtenäs, F !) Ängelholm, F !& Söderhamn och F (! Luleå. Konverteringen 
av SH $" och SF $" genomfördes under perioden !%%&–!%%". Eftersom flygplanen, 
trots alla intentioner, efter konverteringen ändå inte hade samma standard kom de 
att särskiljas med typbeteckningarna AJS $", AJSH $" och AJSF $".$#

I och med att AJS $" och därefter JAS $% kom i tjänst försvann spaningsflyget 
som separat och specialiserat flygslag. I och med sista flygningen med AJS $" den (& 
november ())& försvann även flygvapnets fotospaningskapacitet under en period 
tills spaningskapseln till JAS $% Gripen var färdigutvecklad och operativ.

En epok som kan sägas ha börjat omkring !%!) och som slutade någon gång un-
der andra halvan av !%%)-talet är slut. Det specialiserade flygslaget spaningsflyg är 
historia för flygvapnets del, även om uppgifter som radarspaning och fotospaning 
(motsvarande) lever vidare i annan tappning.

Ett exempel på de scoop som det svenska spaningsflyget då och då levererade: Foton på ett nytt sovjetiskt 
örlogsfartyg av Udaloj-klass som nyligen blivit färdigbyggt i Leningrad och som just hade påbörjat sina  
provturer i Östersjön. Foto: Flygvapennytt.

Ett exempel på de scoop som det svenska spaningsflyget då och då levererade: Foton på ett nytt sovjetiskt
örlogsfartyg av Udaloj-klass som nyligen blivit färdigbyggt i Leningrad och som just hade påbörjat sina
provturer i Östersjön. Foto: Flygvapennytt.

Kalla kriget slutar
Trots kraftiga neddragningar av försvarets och flygvapnets organisation i övrigt kom
de sex spaningsdivisionerna med SH 37 och SF 37 att vidmakthållas under hela åter-
stående delen av kalla kriget.33 Viggen var ju från början egentligen tänkt att vara ett
enhetsflygplan som skulle kunna användas för både attack, jakt och spaning. Detta
visade sig inte gå att genomföra med den tidens teknologi, utan fyra separata versio-
ner konstruerades och byggdes. Viggens ersättare JAS 39 Gripen var däremot redan
från början ett sådant enhetsflygplan. När roboten RB 15, som var avsett för JAS 39,
blev klar för leverans i förtid uppstod iden att modifiera attack- och spaningsver-
sionerna av Viggen till det enhetsflygplan man tänkt sig från början och denna nya
version kallades AJS 37.

Beslut fattades om att projektet AJS 37 skulle genomföras. Alla flygplan kom
emellertid inte att modifieras, utan till sist blev det bara 48 AJ 37, 13 SH 37 och 25
SF 37 som byggdes om. Konverteringen av AJ 37 till AJS 37 genomfördes 1991-1994,
alltså efter kalla krigets slut omkring 199o, och flygplanen fördelades på flottiljer-
na F 7 Såtenäs, F 10 Ängelholm, F 15 Söderhamn och F 21 Luleå. Konverteringen
av SH 37 och SF 37 genomfördes under perioden 1995-1997. Eftersom flygplanen,
trots alla intentioner, efter konverteringen ändå inte hade samma standard kom de
att särskiljas med typbeteckningarna AJS 37, AJSH 37 och AJSF 37.34

I och med att AJS 37 och därefter JAS 39 kom i tjänst försvann spaningsflyget
som separat och specialiserat flygslag. I och med sista flygningen med AJS 37 den 25
november 2005 försvann även flygvapnets fotospaningskapacitet under en period
tills spaningskapseln till JAS 39 Gripen var färdigutvecklad och operativ.

En epok som kan sägas ha börjat omkring 1910 och som slutade någon gång un-
der andra halvan av 1990-talet är slut. Det specialiserade flygslaget spaningsflyg är
historia för flygvapnets del, även om uppgifter som radarspaning och fotospaning
(motsvarande) lever vidare i annan tappning.
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Under 1980-talet modifierades ett antal SH 37 för att kunna använda kamerasystemet CA-200 som hade ett 
objektiv med mycket stor brännvidd. Kameran var gyrostabiliserad och fotograferade snett åt sidan via en 
spegel. Foto: Flygvapnet.

Flygsnedbild av den då helt nya Krivak-II-jagaren nr 210 Rezvyj från våren 1976. Fartyget har två torn med 
enkelpjäser. Fototolkens bildmätning visade att tornet närmast aktern hade placerats omkring 2,4 meter 
längre bak än motsvarande dubbellavettage på de äldre Krivak-jagarna. Foto: Spaningsgruppen F 11.

Under 1980-talet modifierades ett antal SH 37 för att kunna använda kamerasystemet CA-200 som hade ett
objektiv med mycket stor brännvidd. Kameran var gyrostabiliserad och fotograferade snett åt sidan via en
spegel. Foto: Flygvapnet.

Flygsnedbild av den då helt nya Krivak-II-jagaren nr 210 Rezvyj från våren 1976. Fartyget har två torn med
enkelpjäser. Fototolkens bildmätning visade att tornet närmast aktern hade placerats omkring 2,4 meter
längre bak än motsvarande dubbellavettage på de äldre Krivak-jagarna. Foto: Spaningsgruppen Fil.
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#. Reservflygkåren och spaningsflyggrupperna

I maj !$%# tillkom i flygvapnets krigsorganisation den så kallade reservflygkåren 
med sju spaningsgrupper som vid mobilisering skulle organiseras av F !& och F '( i 
Uppsala. Ett förslag om bildande av en reservflygkår hade tagits upp av !$%) års för-
svarskommitté och var tänkt som en enklare och billigare ersättning för det avska*a-
de marinspaningsflyget. Organisationen var dock tills vidare reducerad med hänsyn 
till rådande personal- och materielläge. Spaningsgrupperna utrustades med skolflyg-
plan av typ Sk !& ur flygskolan F ) och ur F '( och deras uppgift var kustspaning 
mot fientliga fartyg, främst ubåtar. Baseringen skulle vara utspridd med två grup-
per på västkusten, en i Blekinge, en i Mellansverige och tre längs Norrlandskusten.!

De i reservflygkåren ingående spaningsgrupperna bemannades i huvudsak med 
värnpliktig personal och reservpersonal som utbildades under frivilliga kurser. Den 
första reservflygkårskursen ägde rum på F !! sommaren !$%$ och därefter ordnades 
kurser varje år, dels på F !!, dels på F '!. Reservflygkåren förde annars en undan-
skymd tillvaro och de som tio år senare deltog i !$)$ års kurs kunde konstatera att 
få i flygvapnet kände till vad de sysslade med och vad de skulle uträtta med sina Sk 
!&-plan i krig.'

De första sju grupperna kallades !(!. till !(". spaningsgruppen och från och med 
den ! november !$%$ utökades reservflygkåren, som fullt utbyggd var tänkt att inne-
hålla +orton grupper, med !(#. och !($. spaningsgruppen. Spaningsgrupperna hade 
fyra flygplan Sk !& vardera och för de nio grupper som dittills satts upp behövdes 
alltså ,& flygplan.,

Spaningsgrupperna och reservflygkåren inrättades 1948 som en ersättning för de sjöspaningsförband  
utrustade med SAAB S 17BS som då försvann ur krigsorganisationen. Foto: SFF.

8. Reservflygkåren och spaningsflyggrupperna

I maj 1948 tillkom i flygvapnets krigsorganisation den så kallade reservflygkåren
med sju spaningsgrupper som vid mobilisering skulle organiseras av F 16 och Fao i
Uppsala. Ett förslag om bildande av en reservflygkår hade tagits upp av 1945 års för-
svarskommitte och var tänkt som en enklare och billigare ersättning för det avskaffa-
de marinspaningsflyget. Organisationen var dock tills vidare reducerad med hänsyn
till rådande personal- och materielläge. Spaningsgrupperna utrustades med skolflyg-
plan av typ Sk 16 ur flygskolan F 5 och ur F 20 och deras uppgift var kustspaning
mot fientliga fartyg, främst ubåtar. Baseringen skulle vara utspridd med två grup-
per på västkusten, en i Blekinge, en i Mellansverige och tre längs Norrlandskusten.'

De i reservflygkåren ingående spaningsgrupperna bemannades i huvudsak med
värnpliktig personal och reservpersonal som utbildades under frivilliga kurser. Den
första reservflygkårskursen ägde rum på F it sommaren 1949 och därefter ordnades
kurser varje år, dels på F it, dels på F 21. Reservflygkåren förde annars en undan-
skymd tillvaro och de som tio år senare deltog i 1959 års kurs kunde konstatera att
få i flygvapnet kände till vad de sysslade med och vad de skulle uträtta med sina Sk
16-plan i krig.1

De första sju grupperna kallades tot. till 107. spaningsgruppen och från och med
den 1 november 1949 utökades reservflygkåren, som fullt utbyggd var tänkt att inne-
hålla fjorton grupper, med 1o8. och 109. spaningsgruppen. Spaningsgrupperna hade
fyra flygplan Sk 16 vardera och för de nio grupper som dittills satts upp behövdes
alltså 36 flygplan.;

Spaningsgrupperna och reservflygkåren inrättades 1948 som en ersättning för de sjöspaningsförband
utrustade med SAAB S 17B5 som då försvann ur krigsorganisationen. Foto: SFF
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Spaningsgruppernas utgångsbasering från och med augusti 1948

101. sgrp Trollhättan

102. sgrp F 9 Säve

103. sgrp F 17 Kallinge

104. sgrp F 11 Skavsta

105. sgrp F 15 Söderhamn

106. sgrp Fält 18 Nordmaling

107. sgrp Boden

I november 1949 tillkom

108. sgrp F 12 Kalmar

109. sgrp Fält 24 Tierp4

Uppgifter
Reservflygkårens spaningsgrupper hade mer begränsade uppgifter än spaningsdivi-
sionerna, huvudsakligen att spana vid kusterna mot fientliga fartyg, främst ubåtar, 
dock högst tre mil ut från svensk territorialgräns. Detta skedde med hjälp av ögons-
paning från högst $%% meters höjd, kompletterad med fotografering vid behov. Man 
skulle också kunna anfalla upptäckta ubåtar med raketer eller bomber och de flyg-

Ett antal skolflygplan av typ Sk 16 skulle i krig tillföras spaningsgrupperna som baserades nära landets kuster 
för spaning och ubåtsjakt i havsbandet. Foto: Å Andersson/Saab via SFF.

Spaningsgruppernas utgångsbasering från och med augusti 1948
101. sgrp Trollhättan

102. sgrp F 9 Säve

103. sgrp F 17 Kallinge

104. sgrp F 11 Skavsta

105. sgrp F 15 Söderhamn

106. sgrp Fält 18 Nordmaling

107. sgrp Boden

I november 1949 tillkom

108. sgrp F 12 Kalmar

109. sgrp Fält 24 Tierp"

Uppgifter
Reservflygkårens spaningsgrupper hade mer begränsade uppgifter än spaningsdivi-
sionerna, huvudsakligen att spana vid kusterna mot fientliga fartyg, främst ubåtar,
dock högst tre mil ut från svensk territorialgräns. Detta skedde med hjälp av ögons-
paning från högst 200 meters höjd, kompletterad med fotografering vid behov. Man
skulle också kunna anfalla upptäckta ubåtar med raketer eller bomber och de flyg-

Ett antal skolflygplan avtyp Sk 16 skulle i krig tillföras spaningsgrupperna som baserades nära landets kuster
för spaning och ubåtsjakt i havsbandet. Foto: A Andersson/Saab via SEE
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plan som var krigsplacerade i spaningsgrupperna var utrustade för detta. Vissa Sk !$ 
var utrustade för att vid flyg- och sjöräddningsuppdrag medföra gummilivbåt.%

I den order som gällde för Krigsfall II SN från och med maj !#%! fanns fem nya 
spaningsgrupper med: !!&. spaningsgruppen baserad i Ljungbyhed, !!!. spanings-
gruppen i Skavsta, !!'. spaningsgruppen på fält '( Sommaränge, !!). spaningsgrup-
pen i Söderhamn, och !!(. spaningsgruppen på fält !* Hällnäs.$

Utgångsbasering från och med juni 1953

101. sgrp Torslanda*

102. sgrp Torslanda*

103. sgrp F 17 Ronneby

104. sgrp F 11 Nyköping

105. sgrp F 15 Söderhamn

106. sgrp Fält 18 Hällnäs

107. sgrp F 21 Kallax

108. sgrp F 12 Kalmar

109. sgrp Fält 24 Tierp

110. sgrp F 5 Ljungbyhed

111. sgrp F 11 Nyköping

112. sgrp Fält 24 Tierp

113. sgrp Sundsvall

114. sgrp Fält 18 Hällnäs

* F 9 Säve till 18 januari 1954.7

I samband med utredningen om spaningsflyget !#%% gjordes en översyn även av 
reservflygkårens och spaningsgruppernas organisation. Gruppernas huvuduppgift 
var fortfarande kustövervakning och ubåtsjakt, vilket innebar att de under den lju-
sa delen av dygnet skulle bedriva fri spaning och väpnad ubåtsjakt tre mil ut från 
kusten. I samband med mycket viktiga konvojer kunde även bunden spaning (es-
kort) förekomma. Precis som för spaningsdivisionerna ville man nu minska antalet 
förband och i stället göra dem större. De +orton spaningsgrupperna kunde redu-
ceras till sju genom att flygplans- och personalstyrkan fördubblades jämfört med 
tidigare. Fem grupper skulle i så fall lyda under CE ( och två under CE % och nor-
malt skulle spaningsgrupperna vara underställda den spaningsdivision som grup-
pen sambaserades med.

Även om huvuddelen av Sk !$-flygplanen kom från F !$ och F '& ansåg man 
nu att grupperna inte längre borde organiseras av F !$, utan av F !! (fem) och F '! 
(två). Med åtta Sk !$ per grupp och sju grupper skulle sammanlagt %$ flygplan be-
hövas, vilket var samma antal som tidigare med +orton grupper. Utredningen för-

plan som var krigsplacerade i spaningsgrupperna var utrustade för detta. Vissa Sk 16
var utrustade för att vid flyg- och sjöräddningsuppdrag medföra gummilivbåts

I den order som gällde för Krigsfall II SN från och med maj 1951 fanns fem nya
spaningsgrupper med: iio. spaningsgruppen baserad i Ljungbyhed, 111. spanings-
gruppen i Skavsta, 112. spaningsgruppen på fält 24 Sommaränge, 113. spaningsgrup-
pen i Söderhamn, och 114. spaningsgruppen på fält 18 Hällnäs.6

101. sgrp Torslanda*

102. sgrp Torslanda*

103. sgrp F17 Ronneby

104. sgrp F 11 Nyköping

105. sgrp F 15 Söderhamn

106. sgrp Fält 18 Hällnäs

107. sgrp F 21 Kallax

108. sgrp F 12 Kalmar

109. sgrp Fält 24 Tierp

110. sgrp F 5 Ljungbyhed

111. sgrp F 11 Nyköping

112. sgrp Fält 24 Tierp

113. sgrp Sundsvall

114. sgrp Fält 18 Hällnäs

* F 9 Säve till 18 januari 1954.7

Utgångsbasering från och med juni 1953

I samband med utredningen om spaningsflyget 1955 gjordes en översyn även av
reservflygkårens och spaningsgruppernas organisation. Gruppernas huvuduppgift
var fortfarande kustövervakning och ubåtsjakt, vilket innebar att de under den lju-
sa delen av dygnet skulle bedriva fri spaning och väpnad ubåtsjakt tre mil ut från
kusten. I samband med mycket viktiga konvojer kunde även bunden spaning (es-
kort) förekomma. Precis som för spaningsdivisionerna ville man nu minska antalet
förband och i stället göra dem större. De fjorton spaningsgrupperna kunde redu-
ceras till sju genom att flygplans- och personalstyrkan fördubblades jämfört med
tidigare. Fem grupper skulle i så fall lyda under CE 4 och två under CE 5 och nor-
malt skulle spaningsgrupperna vara underställda den spaningsdivision som grup-
pen sambaserades med.

Även om huvuddelen av Sk i6-flygplanen kom från F 16 och F 20 ansåg man
nu att grupperna inte längre borde organiseras av F 16, utan av F 11 (fem) och F 21
(två). Med åtta Sk 16 per grupp och sju grupper skulle sammanlagt 56 flygplan be-
hövas, vilket var samma antal som tidigare med fjorton grupper. Utredningen för-
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slog att man skulle undersöka om S !"A kunde tillföras spaningsgrupperna när 
denna typ senare utgick ur spaningsdivisionerna. Utredningens förslag genomför-
des och gruppernas antal minskades till sju, men mobiliseringen var tills vidare 
fortfarande centraliserad till F !$ i Uppsala och några S !"A kom aldrig att tillföras 
spaningsgrupperna."

Snabbare mobilisering
För spaningsförbanden var kravet särskilt stort på snabb igångsättning vid krigsfara 
och detta gällde även spaningsgrupperna, vilkas o%ensiva beväpning i form av rake-
ter och lätta bomber förväntades hindra ”ett alltför ogenant uppträdande av fient-
liga ubåtar utefter våra kuster”. Eftersom grupperna var sammansatta av värnpliktig 
personal kunde kravet på snabbhet endast mötas genom snabbare mobilisering och 
för att minska risken för utslagning vid inledande flyganfall borde mobiliseringen 
vara mer utspridd och inte centraliserad till en plats. Spaningsutredningens förslag 
i denna riktning hade inte antagits, men CE & fortsatte att verka för en förändring.

Enligt gällande order hade F !$ mobiliseringsansvaret för alla de !'$ förare och 
signalister som ingick i spaningsgrupperna. Vid mobilisering skulle personalen in-
kallas dit för att där utrustas, inflygas, eventuellt utbildas, och först därefter spri-
das till baserna. Fredsutbildning av den flygande personalen skulle ursprungligen 
ha bedrivits vid F '#, men det hade visat sig mer lämpligt att förlägga utbildningen 
till F !! och F '!. Eftersom den i stor utsträckning var frivillig var utbildningsnivån 
mycket varierande. I juni !()$ hade endast åtta av spanarna erhållit någon utbild-
ning för uppgiften. De $* kvarvarande Sk !$A av dem som försetts med upphäng-

De Sk 16 som avsågs för utbåtsjakt var förberedda för att beväpnas med raketer eller små bomber. Denna  
utrustning avska!ades dock 1958. Flygplanen kunde också fälla gummilivbåtar. Foto: SFF.

De Sk 16 som avsågs för utbåtsjakt varförberedda för att beväpnas med raketer eller små bomber. Denna
utrustning avskaffades dock 1958. Flygplanen kunde också fälla gummilivbåtar. Foto: SEE

slog att man skulle undersöka om S 18A kunde tillföras spaningsgrupperna när
denna typ senare utgick ur spaningsdivisionerna. Utredningens förslag genomför-
des och gruppernas antal minskades till sju, men mobiliseringen var tills vidare
fortfarande centraliserad till F 16 i Uppsala och några S 18A kom aldrig att tillföras
spaningsgrupperna.8

Snabbare mobilisering
För spaningsförbanden var kravet särskilt stort på snabb igångsättning vid krigsfara
och detta gällde även spaningsgrupperna, vilkas offensiva beväpning i form av rake-
ter och lätta bomber förväntades hindra "ett alltför ogenant uppträdande av fient-
liga ubåtar utefter våra kuster". Eftersom grupperna var sammansatta av värnpliktig
personal kunde kravet på snabbhet endast mötas genom snabbare mobilisering och
för att minska risken för utslagning vid inledande flyganfall borde mobiliseringen
vara mer utspridd och inte centraliserad till en plats. Spaningsutredningens förslag
i denna riktning hade inte antagits, men CE 4 fortsatte att verka för en förändring.

Enligt gällande order hade F 16 mobiliseringsansvaret för alla de 126 förare och
signalister som ingick i spaningsgrupperna. Vid mobilisering skulle personalen in-
kallas dit för att där utrustas, inflygas, eventuellt utbildas, och först därefter spri-
das till baserna. Fredsutbildning av den flygande personalen skulle ursprungligen
ha bedrivits vid F 20, men det hade visat sig mer lämpligt att förlägga utbildningen
till F II och F 21. Eftersom den i stor utsträckning var frivillig var utbildningsnivån
mycket varierande. I juni 1956 hade endast åtta av spanarna erhållit någon utbild-
ning för uppgiften. De 67 kvarvarande Sk 16A av dem som försetts med upphäng-
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Denna Sk 16 som råkat ut för ett mindre landningshaveri har en mygga målad på flygkroppen ! reservflyg-
kårens speciella kännetecken. Foto: Mikael Forslund.

Reservflygkåren, 1959 års kurs
Vi ryckte in den 3 augusti till F 11, tolv man med skiftande civila yrken men med en sak gemensam: ett förflutet 
inom flygvapnet. Tio av oss var förare, två spanare. De äldsta hade silvervingar och hade alltså börjat som värn-
pliktiga flygförare under fyrtiotalet. De yngsta var fältflygare vars kontrakt numera löpt ut. Den äldste var 46, den 
yngste 27 år. Alla utom en hade gjort en eller flera kurser i reservflygkåren förut.

All tjänstgöring i reservflygkåren (utom för lärarpersonalen) är frivillig. De som ännu har kvar obligatoriska 
repetitionsövningar som värnpliktiga uppbär värnpliktslön (plus flygtillägg), för övriga sker tjänstgöringen på 
vakanta beställningar över stat. Varje reservflygkårskurs varar cirka sex veckor och medför normalt befordran till 
högre grad till och med sergeant.

Att kurserna förlägges till F 11 är naturligt med tanke på reservflygkårens uppgifter. Den personal som tillhör 
reservflygkåren skall i krig bemanna de så kallade spaningsgrupperna, som blir knutna till spaningsdivisionerna 
men får en relativt självständig ställning och mycket självständiga uppgifter. Reservflygkårskurserna har till än-
damål att omskola och vidareutbilda flygande personal för dessa uppgifter.

[…]
Första kursveckorna ägnades åt inflygning och formella övningar. För några av förarna hade det gått några år 

”sen sist”, men flygtrimmen kom snabbt tillbaka. Avancerad flygning, instrumentflygning och talfyrslandningar, 
omväxlande med navigeringsflygning över land och över hav, efterhand också under mörker. Under hela perio-
den var F 11:s lågflygbana i flitigt bruk. Efterhand inriktades övningarna mera direkt på vad som väntas bli spa-
ningsgruppernas arbetsuppgifter, kustövervakning, konvojering, sambandsflygningar, spaning efter nedskjutna 
flygare, utspaning av radioaktiva områden (så kallad radiakspaning). […] Vi lärde oss följa en torpedbana, hur 
en ubåt ter sig i olika lägen, hur man kan identifiera krigsfartyg i skymning med hjälp av kölvattnet etc. Vi övade 
avspaning av områden med ubåtar och fick belägg för att det går att upptäcka en ubåt om den också bara har 
snorkeln uppe och även om sjön är grov.10

Denna Sk 16 som råkat ut för ett mindre landningshaveri har en mygga målad på flygkroppen — reservflyg-
kårens speciella kännetecken. Foto: Mikael Forsiund.

Reservflygkåren, 1959 års kurs
Vi ryckte in den 3 augusti till F 11, tolv man med skiftande civila yrken men med en sak gemensam: ett förflutet
inom flygvapnet. Tio av oss var förare, två spanare. De äldsta hade silvervingar och hade alltså börjat som värn-
pliktiga flygförare underfyrtiotalet De yngsta var fältflygare vars kontraktnumera löptur Den äldste var 46, den
yngste 27 år. Alla utom en hade gjort en eller flera kurser i reservflygkåren förut.

All tjänstgöring i reservflygkåren (utom för lärarpersonalen) är frivillig. De som ännu har kvar obligatoriska
repetitionsövningar som värnpliktiga uppbär värnpliktslön (plus flygtillägg), för övriga sker tjänstgöringen på
vakanta beställningar över stat. Varje reservflygkårskurs varar cirka sex veckor och medför normalt befordran till
högre grad till och med sergeant.

Att kurserna kurserna förlägges till F 11 är naturligt med tanke på reservflygkårens uppgifter. Den personal som tillhör
reservflygkåren skall i krig bemanna de så kallade spaningsgrupperna, som blir knutna till spaningsdivisionerna
men får en relativt självständig ställning och mycket självständiga uppgifter. Reservfiygkårskurserna har till än-
damål att omskola och vidareutbilda flygande personal för dessa uppgifter.

1...]
Första kursveckorna ägnades åtinflygning och formella övningar. För några av förarna hadedetgåt t några år

"sen sist men flygtrimmen kom snabbt tillbaka. Avancerad flygning, instrumentflygning och ta4rslandningar,
omväxlande med navigeringsflygning över land och överhav, efterhand också undermörker. Under hela perio-
den var F11:5 lågflygbana i flitigt bruk. Efterhand inriktades övningarna mera direkt på vad som väntas bli spa-
ningsgruppernas arbetsuppgifter, kustövervakning, konvojering, sambandsflygningar, spaning efter nedskjutna
flygare, utspaning av radioaktiva områden (så kallad radiakspaning). [. .1 Vi lärde oss följa en torpedbana, hur
en ubåt ter sig i olika lägen, hur man kan identifiera krigsfartyg i skymning med hjälp av kölvattnet etc. Vi övade
avspaning av områden med ubåtar och fick belägg för att det går att upptäcka en ubåt om den också bara har
snorkeln uppe och även om sjön ärgroe
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ningsanordningar för raketställ och bomber var i fred fördelade främst på F $ och 
F #%, men även F &, F ", F ', F !& och F !". Först efter tre dygn kunde flygplanen 
vara samlade vid F !(, varifrån de sedan skulle flygas ut till sina baser.

CE ) föreslog återigen i juni !'$( att de sju spaningsgrupperna i stället vid mo-
bilisering skulle uppsättas av F $, F ', F !!, F !$, F!(, F !* och F #! och att Sk !(A-
planen i möjligaste mån skulle fördelas på dessa flottiljer redan i fred. Denna gång 
godkändes de föreslagna förändringarna och trädde i kraft från och med oktober 
!'$*.'

Radiakspaning
I Taktiska anvisningar för spaningsförbanden !'(! angavs att Sk !(-planen i spa-
ningsgrupperna om möjligt skulle operera rotevis och normalt endast under dager. 
Den o+ensiva uppgift som man hade haft, ubåtsjakt med bomber och raketer, var 
sedan !'$" inte längre aktuell. Utöver kustövervakning och flygräddning hade emel-
lertid en ny uppgift tillkommit: indikering av utbredning och intensitet hos radio-
aktiv beläggning efter en kärnladdningsexplosion, så kallad radiakspaning.

Radiakspaningen skulle göras med Geigermätare, en apparat som mäter före-
komsten av radioaktivitet och visar dess intensitet. Mätningarna skulle utföras vid 
flygning på lägsta möjliga höjd genom kontaminerade områden där kärnvapen hade 

I spaningsgruppernas uppgifter ingick så kallad radiakspaning på låg höjd med Sk 16 i områden där  
kärnladdningar hade detonerat. Foto: Lennart Andersson.

ningsanordningar för raketställ och bomber var i fred fördelade främst på F 5 och
F 2o, men även F 3, F 8, F 9, F 13 och F 18. Först efter tre dygn kunde flygplanen
vara samlade vid F 16, varifrån de sedan skulle flygas ut till sina baser.

CE 4 föreslog återigen i juni 1956 att de sju spaningsgrupperna i stället vid mo-
bilisering skulle uppsättas av F 5, F 9, F 11, F 15, F16, F 17 och F 21 och att Sk 16A-
planen i möjligaste man skulle fördelas på dessa flottiljer redan i fred. Denna gang
godkändes de föreslagna förändringarna och trädde i kraft från och med oktober
1957.9

Radiakspaning
I Taktiska anvisningar för spaningsförbanden 1961 angavs att Sk 16-planen i spa-
ningsgrupperna om möjligt skulle operera rotevis och normalt endast under dager.
Den offensiva uppgift som man hade haft, ubåtsjakt med bomber och raketer, var
sedan 1958 inte längre aktuell. Utöver kustövervakning och flygräddning hade emel-
lertid en ny uppgift tillkommit: indikering av utbredning och intensitet hos radio-
aktiv beläggning efter en kärnladdningsexplosion, så kallad radiakspaning.

Radiakspaningen skulle göras med Geigermätare, en apparat som mäter före-
komsten av radioaktivitet och visar dess intensitet. Mätningarna skulle utföras vid
flygning på lägsta möjliga höjd genom kontaminerade områden där kärnvapen hade

I spaningsgruppernas uppgifter ingick så kallad radiakspaning på låg höjd med Sk 16 i områden där
kärnladdningar hade detonerat. Foto: Lennart Andersson.
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Två Sk 16 tillhörande F 12 i Kalmar. Flygplanet kunde förutom att förses med bombställ under vingarna även 
utrustas med en fast framåtriktad kulspruta. Foto SFF.

Sk 16 kasserades 1968 och ersattes av SK 60A. Antalet spaningsflyggrupper minskades samtidigt från sju  
till fem. Foto: M Kihlberg via SFF.

Två Sk 16 tillhörande F 12 i Kalmar. Flygplanet kunde förutom att förses med bombställ under vingarna även
utrustas med en fast framåtriktad kulspruta. Foto SEE

Sk 16 kasserades 1968 och ersattes av SK 60A. Antalet spaningsflyggrupper minskades samtidigt från sju
till fem. Foto: M Kihlberg via SEE
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detonerat och på sådant sätt att gränserna för radioaktiviteten kunde fastläggas. När 
anvisningarna skrevs !$%! var metoderna för detta inte utarbetade, men försök höll 
på att genomföras – med fingerad radioaktivitet, får man förmoda.!!

Utgångsbasering från januari 1956

101. sgrp Torslanda

102. sgrp F 5 Ljungbyhed

103. sgrp F 17 Ronneby

104. sgrp F 11 Nyköping, den 5 november 1956 ändrat till Söderhamn

105. sgrp F 15 Söderhamn, den 5 november 1956 ändrat till Nyköping

106. sgrp Fält 32

107. sgrp Sundsvall12

Nya flygplan
I en organisation som utmärktes av i många fall modernast möjliga utrustning 
blev spaningsgrupperna med propellerplanet Sk !%, konstruerat redan i mitten av 
!$&'-talet, med tiden allt mer en anakronism. I april !$%" skrev CFV till ÖB att 
spaningsgruppernas Sk !% ”så snart som möjligt” borde kasseras, men att tidpunk-
ten för detta ännu inte var fastställd. En utredning pågick inom flygstaben om hur 
spaningsgrupperna i framtiden skulle se ut. Från juli !$%$ skulle det, hur som helst, 
av tekniska skäl bli nödvändigt att reducera antalet Sk !% så mycket att spanings-
grupperna ändå måste utgå.

CFV föreslog en reducering av antalet grupper från sju till fem samt att de nya 
grupperna skulle organiseras med vardera sex stycken skolflygplan av typ SK %'A. 
De skulle i så fall kunna sättas upp av F #, F (, F !! och F )!. Samtidigt skulle re-
servflygkåren, som skapats !$#" för att bemanna spaningsgrupperna med flygande 
personal, läggas ned.!&

Den ! juli !$%$ ändrades sättet att beteckna flygvapnets krigsförband. Spanings-
grupperna hade tidigare i krigsorganisationen numrerats i en egen serie (!'!. till 
!'*. spaningsgruppen). Nu inordnades samtliga förband i stället i ett nytt system, 
där flottiljsi+ran, det vill säga den flottilj som ansvarade för mobilisering av förban-
det, följdes av divisionens eller förbandets nummer inom flottiljen. Som föreslaget 
utgick två av spaningsgrupperna ur krigsorganisationen och de resterande fick för-
bandsbeteckningarna (!. och (). spaningsflyggruppen (F (), !(!. spaningsflyggrup-
pen (F !(), !"!. spaningsflyggruppen (F !") och )!!. spaningsflyggruppen (F )!).!# 
Reservflygkåren utgick ur organisationen den ! juli !$%$.!(

Begränsade uppgifter
Från juli !$%$ skulle alltså fem spaningsflyggrupper med SK %'A mobiliseras och 
besättningarna utgjordes nu av personal i aktiv tjänst i stället för som tidigare re-
servpersonal och värnpliktig personal. Under hösten utarbetade flygstaben en ope-

detonerat och på sådant sätt att gränserna för radioaktiviteten kunde fastläggas. När
anvisningarna skrevs 1961 var metoderna för detta inte utarbetade, men försök höll
på att genomföras — med fingerad radioaktivitet, får man förmoda."

101. sgrp Torslanda
102. sgrp F 5 Ljungbyhed
103. sgrp F 17 Ronneby
104. sgrp F 11 Nyköping, den 5 november 1956 ändrat till Söderhamn
105. sgrp F 15 Söderhamn, den 5 november 1956 ändrat till Nyköping
106. sgrp Fält 32
107. sgrp Sundsval112

Utgångsbasering från januari 1956

Nya flygplan
I en organisation som utmärktes av i många fall modernast möjliga utrustning
blev spaningsgrupperna med propellerplanet Sk 16, konstruerat redan i mitten av
i930-talet, med tiden allt mer en anakronism. I april 1968 skrev CFV till ÖB att
spaningsgruppernas Sk 16 "så snart som möjligt" borde kasseras, men att tidpunk-
ten för detta ännu inte var fastställd. En utredning pågick inom flygstaben om hur
spaningsgrupperna i framtiden skulle se ut. Fran juli 1969 skulle det, hur som helst,
av tekniska skäl bli nödvändigt att reducera antalet Sk 16 så mycket att spanings-
grupperna ändå måste utgå.

CFV föreslog en reducering av antalet grupper från sju till fem samt att de nya
grupperna skulle organiseras med vardera sex stycken skolflygplan av typ SK 6oA.
De skulle i så fall kunna sättas upp av F 4, F 5, F II och F 21. Samtidigt skulle re-
servflygkåren, som skapats 1948 för att bemanna spaningsgrupperna med flygande
personal, läggas ned."

Den 1 juli 1969 ändrades sättet att beteckna flygvapnets krigsförband. Spanings-
grupperna hade tidigare i krigsorganisationen numrerats i en egen serie (mi. till
107. spaningsgruppen). Nu inordnades samtliga förband i stället i ett nytt system,
där flottiljsiffran, det vill säga den flottilj som ansvarade för mobilisering av förban-
det, följdes av divisionens eller förbandets nummer inom flottiljen. Som föreslaget
utgick två av spaningsgrupperna ur krigsorganisationen och de resterande fick för-
bandsbeteckningarna 51. och 52.. spaningsflyggruppen (F 5), ig. spaningsflyggrup-
pen (F 15), 181. spaningsflyggruppen (F 18) och 211. spaningsflyggruppen (F 24.14
Reservflygkåren utgick ur organisationen den 1 juli 1969."

Begränsade uppgifter
Från juli 1969 skulle alltså fem spaningsflyggrupper med SK 6oA mobiliseras och
besättningarna utgjordes nu av personal i aktiv tjänst i stället för som tidigare re-
servpersonal och värnpliktig personal. Under hösten utarbetade flygstaben en ope-

184



!"#

rativ målsättning för de nya spaningsgrupperna, delvis baserad på de begränsade 
erfarenheter som fanns från ett par övningar som hunnit genomföras med delta-
gande av SK $%A. Av de uppgifter som spaningsgrupperna tidigare haft, kustöver-
vakning, flygräddningstjänst och flygindikering av radiakbeläggning, var med SK 
$%A tills vidare endast kustövervakning i form av ögonspaning under dager aktuell. 
Besättningarna hade begränsad flygutbildning, saknade spaningsutbildning och lik-
som Sk !$ hade SK $%A ingen navigeringsutrustning. Spaningen skulle begränsas 
till högst fyra mil ut från svensk kust och rapportering av gjorda iakttagelser skulle 
ske per radio.

Gruppcheferna skulle helst vara flyglärare vid F # eller F &% och skulle utbildas 
för spaningsuppgiften vid F !!. För att kunna bemanna sex flygplan med förare och 
navigatör skulle varje grupp ha åtta flygförare, i första hand kadetter vid F &%, i an-
dra hand elever vid F #, och fyra flygnavigatörer, varvid två av förarna uppenbarligen 
fick agera navigatörer. Utöver gruppcheferna skulle personalen i fred inte få någon 
utbildning för krigsuppgiften.!$

De nya spaningsgrupperna hittar sin form
!'(% hade planeringen för de nya spaningsgrupperna fått fastare form. Grupperna 
skulle kunna lösa sina uppgifter intill fyrtio kilometer ut från kusten, men vid så 
kallad skuggning och vid konvojskydd utsträcktes detta till sextio kilometer. Lämp-

SK 60A skulle verka nära kusten och flygning på låg höjd var ett krav för att kunna överleva i den med tiden 
allt tu!are hotmiljön. Eftersom flygplanen saknade elektronisk igenkänningsutrustning kunde även egna 
stridskrafter utgöra ett hot. Foto: SFF.

rativ målsättning för de nya spaningsgrupperna, delvis baserad på de begränsade
erfarenheter som fanns från ett par övningar som hunnit genomföras med delta-
gande av SK 6oA. Av de uppgifter som spaningsgrupperna tidigare haft, kustöver-
vakning, flygräddningstjänst och flygindikering av radiakbeläggning, var med SK
6oA tills vidare endast kustövervakning i form av ögonspaning under dager aktuell.
Besättningarna hade begränsad flygutbildning, saknade spaningsutbildning och lik-
som Sk 16 hade SK 6oA ingen navigeringsutrustning. Spaningen skulle begränsas
till högst fyra mil ut från svensk kust och rapportering av gjorda iakttagelser skulle
ske per radio.

Gruppcheferna skulle helst vara flyglärare vid F 5 eller F 20 och skulle utbildas
för spaningsuppgiften vid F 11. För att kunna bemanna sex flygplan med förare och
navigatör skulle varje grupp ha åtta flygförare, i första hand kadetter vid F 20, i an-
dra hand elever vid F 5, och fyra flygnavigatörer, varvid två av förarna uppenbarligen
fick agera navigatörer. Utöver gruppcheferna skulle personalen i fred inte få någon
utbildning för krigsuppgiften.16

De nya spaningsgrupperna hittar sin form
1970 hade planeringen för de nya spaningsgrupperna fått fastare form. Grupperna
skulle kunna lösa sina uppgifter intill fyrtio kilometer ut från kusten, men vid så
kallad skuggning och vid konvojskydd utsträcktes detta till sextio kilometer. Lämp-

SK 60A skulle verka nära kusten och flygning på låg höjd var ett krav för att kunna överleva i den med tiden
allt tuffare hotmiljön. Eftersom flygplanen saknade elektronisk igenkänningsutrustning kunde även egna
stridskrafter utgöra ett hot. Foto: SFF
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lig storlek på spaningsområdena bedömdes till $ x %& mil. Man skulle kunna verka 
från gryning till skymning och gruppen skulle kunna verka kontinuerligt i tolv tim-
mar. SK #&A skulle inte sättas in i områden där motverkan i form av fientligt flyg 
eller luftvärn kunde förväntas.

Tid för mobilisering av huvuddelen av förbanden var $" timmar och slutmobili-
sering skulle klaras inom tre dygn. Varje grupp hade sex SK #&A, varav två i reserv. 
På gruppernas O-baser skulle finnas betjäningskapacitet för två flygplan samtidigt, 
på T-bas för ett flygplan åt gången. För start med SK #&A krävdes en bana av minst 
! &&& meters längd, för landning krävdes ! '&& meter. Tidsbestämd beredskap skulle 
upprätthållas i bakre klargöringsområdet, alternativt i det främre om det kunde ske 
utan att inkräkta på attack-, jakt- eller spaningsdivisionernas verksamhet. Normal 
startberedskap var femton minuter. De enda förberedelser för krigsuppgiften som 
ordnades i fred var en viss teoretisk utbildning av gruppchefer och att SK #&-för-
band då och då fick delta i större övningar, men då bestod flygstyrkan i första hand 
av flyglärare.!(

Ny mobiliseringsorganisation
Någon gång !)(! eller !)(*, möjligen i juni !)(!, fick de fem spaningsflyggrupperna 
nya nummer i krigsorganisationen: '!. till ''. spaningsflyggruppen. Detta berodde 
på att mobiliseringen av grupperna centraliserades till F '. Grupperna hade då sju 
SK #&A vardera, sammanlagt %' flygplan, men detta minskades snart åter till sex 
flygplan per grupp, sammanlagt trettio.!" Spaningsflyggrupperna med SK #&A hade 
existerat i krigsorganisationen från !)#), men i själva verket kunde inte de första två 
sättas upp förrän !)(!. Resterande tre följde !)(*, men hade personalvakanser till 
året därpå. Tiden för huvudmobilisering hade nu sänkts till *$ timmar, men slut-
mobiliseringen skulle fortfarande vara genomförd inom tre dygn.!)

Spaningsflyggrupperna ansågs fylla en viktig funktion för insamling av underrät-
telser till militärbefälhavarna och de utgångsbaserades inom militärområden som 
hade ansvar för försvar av kustområden, det vill säga milo S, V, Ö, NN och ÖN. 
Eftersom grupperna sattes upp först vid mobilisering kunde de normalt inte delta 
i övningar med den personal som skulle ingå i krig. Det var därför särskilt viktigt 
att bra anvisningar och instruktioner för verksamheten togs fram. Detta kom emel-
lertid att dröja och hade fortfarande inte gjorts !)((. Då fick CE ! i uppdrag att 
utarbeta förslag till målsättning för spaningsflyggrupp SK #&A med bland annat 
operativa krav, anvisningar om hur utbildningen skulle gå till, taktiska anvisningar, 
instruktion för ledning av spaningsflyggrupp, samverkansprinciper, arbetsrutiner, 
med mera, och detta arbete blev klart !)(".*&

Utbildning
Den stora spännvidden i fråga om flygerfarenhet hos de flygförare som ingick i 
grupperna var ett problem och kompletterande utbildning efter mobilisering skulle 
inte kunna avhjälpa detta med hänsyn till att det skulle ta för lång tid. I början hade 
man ju utgått ifrån att endast gruppcheferna behövde utbildas, men detta ändra-

lig storlek på spaningsområdena bedömdes tillo x 3o mil. Man skulle kunna verka
från gryning till skymning och gruppen skulle kunna verka kontinuerligt i tolv tim-
mar. SK 6oA skulle inte sättas in i områden där motverkan i form av fientligt flyg
eller luftvärn kunde förväntas.

Tid för mobilisering av huvuddelen av förbanden var 48 timmar och slutmobili-
sering skulle klaras inom tre dygn. Varje grupp hade sex SK 6oA, varav två i reserv.
På gruppernas 0-baser skulle finnas betjäningskapacitet för två flygplan samtidigt,
på T-bas för ett flygplan åt gången. För start med SK 6oA krävdes en bana av minst
1000 meters längd, för landning krävdes 1 500 meter. Tidsbestämd beredskap skulle
upprätthållas i bakre klargöringsområdet, alternativt i det främre om det kunde ske
utan att inkräkta på attack-, jakt- eller spaningsdivisionernas verksamhet. Normal
startberedskap var femton minuter. De enda förberedelser för krigsuppgiften som
ordnades i fred var en viss teoretisk utbildning av gruppchefer och att SK 6o-för-
band då och då fick delta i större övningar, men då bestod flygstyrkan i första hand
av flyglärare.r7

Ny mobiliseringsorganisation
Någon gång 1971 eller 1972, möjligen i juni 1971, fick de fem spaningsflyggrupperna
nya nummer i krigsorganisationen: 51. till 55. spaningsflyggruppen. Detta berodde
på att mobiliseringen av grupperna centraliserades till F 5. Grupperna hade då sju
SK 6oA vardera, sammanlagt 35 flygplan, men detta minskades snart åter till sex
flygplan per grupp, sammanlagt trettio.I8 Spaningsflyggrupperna med SK 6oA hade
existerat i krigsorganisationen från 1969, men i själva verket kunde inte de första två
sättas upp förrän 1971. Resterande tre följde 1972, men hade personalvakanser till
året därpå. Tiden för huvudmobilisering hade nu sänkts till 24 timmar, men slut-
mobiliseringen skulle fortfarande vara genomförd inom tre dygn.19

Spaningsflyggrupperna ansågs fylla en viktig funktion för insamling av underrät-
telser till militärbefälhavarna och de utgångsbaserades inom militärområden som
hade ansvar för försvar av kustområden, det vill säga milo S, V, Ö, NN och ÖN.
Eftersom grupperna sattes upp först vid mobilisering kunde de normalt inte delta
i övningar med den personal som skulle ingå i krig. Det var därför särskilt viktigt
att bra anvisningar och instruktioner för verksamheten togs fram. Detta kom emel-
lertid att dröja och hade fortfarande inte gjorts 1977. Då fick CE 1 i uppdrag att
utarbeta förslag till målsättning för spaningsflyggrupp SK 6oA med bland annat
operativa krav, anvisningar om hur utbildningen skulle gå till, taktiska anvisningar,
instruktion för ledning av spaningsflyggrupp, samverkansprinciper, arbetsrutiner,
med mera, och detta arbete blev klart 1978.20

Utbildning
Den stora spännvidden i fråga om flygerfarenhet hos de flygförare som ingick i
grupperna var ett problem och kompletterande utbildning efter mobilisering skulle
inte kunna avhjälpa detta med hänsyn till att det skulle ta för lång tid. I början hade
man ju utgått ifrån att endast gruppcheferna behövde utbildas, men detta ändra-
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des. Enligt nya direktiv skulle varje grupp ha minst två och helst tre förare ur den 
aktiva personalen, resterande kunde vara o$cersaspiranter under utbildning eller 
reservo$cerare. Innan en förare krigsplacerades skulle han ha genomgått en kurs 
som kallades grundläggande flygslagsutbildning (GFSU) spaningsflyggrupp. Den 
genomfördes vid F %& i Uppsala fram till !'"&, och från och med !'#" genomfördes 
GFSU för reservo$cerare vid F ( Ljungbyhed. År !'#' var det fortfarande så att det 
hos huvuddelen av den krigsplacerade personalen förelåg behov av kompletterande 
utbildning och övning innan full krigsduglighet kunde uppnås.

Besättningen, förare och navigatör, skulle kunna ögonspana ned till trettio me-
ters höjd över flack terräng och hav, och ned till femtio meters höjd över kuperad 
terräng. Föraren skulle klara av att utföra undanmanövrer för att undgå bekämp-
ning. Start skulle kunna ske från tolv meter breda och ! (&& meter långa banor.%!

Spaningsflyggrupperna skulle uppträda i kustnära områden, där egna förband 
med eldrörsluftvärn och luftvärnsrobot fanns, och där jaktflyg på patrullbana och 
luftvärnsbestyckade örlogsfartyg kunde uppträda. Eftersom SK )& saknade elektro-
nisk igenkänningsutrustning bedömdes risken för vådabeskjutning vara stor. För att 
minska denna risk krävdes bra och e*ektiv ledning och detta kunde endast ordnas 
om spaningsflyggrupperna var baserade på T-bas spaning eller O-bas spaning. Dit-
tills hade grupperna utgångsbaserats på baserna Säve, Ljungbyhed, Tullinge, fält +( 
Sättna och fält +& Fällfors, men ingen av dessa baser var O-bas spaning. Däremot 
var Tullinge och Fällfors T-baser för spaningsdivisionerna. Trots denna propå verkar 
den enda förändring av utgångsbaseringen som gjordes vara att Ljungbyhed byttes 
ut mot Kalmar.%%

Uppgifter
Spaningsflyggrupperna skulle insättas i direkt och indirekt samverkan med mari-
na förband, som ett komplement till spaningsflygdivisionerna, och de skulle också 
kunna samverka med arméförband. Uppgifterna skulle främst lösas med hjälp av 
ögonspaning, men handkamera skulle kunna användas vid behov. Enligt uppgift 
kunde grupperna förstärkas med enstaka SK )&C, som då togs från en lätt attack-
division. SK )&C var utrustad med kamera av typ SKa %' som var monterad längst 
fram i nosen.

Spaningsuppgiften preciserades som övervakning över land och hav, i första hand 
ut till territorialvattengränsen. Den skulle dock vid behov kunna utsträckas till fyr-
tio kilometer från egen kust, vid säker radarledning till sextio kilometer. Andra upp-
gifter var väderflygning och räddningstjänst. Förutsättning för insats med SK )&A 
var emellertid att hotet från fientligt luftvärn och jaktflyg var ”ringa”. Uppdrag ut-
fördes endast under dager. Normen för en spaningsgrupp var !" företag per dygn, 
under kortare perioder %+ företag per dygn.

Spaningsmål kunde vara fartyg, infiltrationsföretag, samt ubåtar i hamnin-
lopp och fartygsleder i samband med egna företag till sjöss. Uppgiften kunde ock-
så vara kontinuerlig övervakning av ett visst område, men detta var i så fall en 
andrahandsuppgift. 

des. Enligt nya direktiv skulle varje grupp ha minst två och helst tre förare ur den
aktiva personalen, resterande kunde vara officersaspiranter under utbildning eller
reservofficerare. Innan en förare krigsplacerades skulle han ha genomgått en kurs
som kallades grundläggande flygslagsutbildning (GFSU) spaningsflyggrupp. Den
genomfördes vid F 20 i Uppsala fram till 198o, och från och med 1978 genomfördes
GFSU för reservofficerare vid F 5 Ljungbyhed. År 1979 var det fortfarande så att det
hos huvuddelen av den krigsplacerade personalen förelåg behov av kompletterande
utbildning och övning innan full krigsduglighet kunde uppnås.

Besättningen, förare och navigatör, skulle kunna ögonspana ned till trettio me-
ters höjd över flack terräng och hav, och ned till femtio meters höjd över kuperad
terräng. Föraren skulle klara av att utföra undanmanövrer för att undgå bekämp-
ning. Start skulle kunna ske från tolv meter breda och 1 500 meter långa banor.zI

Spaningsflyggrupperna skulle uppträda i kustnära områden, där egna förband
med eldrörsluftvärn och luftvärnsrobot fanns, och där jaktflyg på patrullbana och
luftvärnsbestyckade örlogsfartyg kunde uppträda. Eftersom SK 6o saknade elektro-
nisk igenkänningsutrustning bedömdes risken för vådabeskjutning vara stor. För att
minska denna risk krävdes bra och effektiv ledning och detta kunde endast ordnas
om spaningsflyggrupperna var baserade på T-bas spaning eller 0-bas spaning. Dit-
tills hade grupperna utgångsbaserats på baserna Säve, Ljungbyhed, Tullinge, fält 45
Sättna och fält 4o Fällfors, men ingen av dessa baser var 0-bas spaning. Däremot
var Tullinge och Fällfors T-baser för spaningsdivisionerna. Trots denna propå verkar
den enda förändring av utgångsbaseringen som gjordes vara att Ljungbyhed byttes
ut mot Kalmar. 22

Uppgifter
Spaningsflyggrupperna skulle insättas i direkt och indirekt samverkan med mari-
na förband, som ett komplement till spaningsflygdivisionerna, och de skulle också
kunna samverka med armsförband. Uppgifterna skulle främst lösas med hjälp av
ögonspaning, men handkamera skulle kunna användas vid behov. Enligt uppgift
kunde grupperna förstärkas med enstaka SK 6oC, som då togs från en lätt attack-
division. SK 6oC var utrustad med kamera av typ SKa 29 som var monterad längst
fram i nosen.

Spaningsuppgiften preciserades som övervakning över land och hav, i första hand
ut till territorialvattengränsen. Den skulle dock vid behov kunna utsträckas till fyr-
tio kilometer från egen kust, vid säker radarledning till sextio kilometer. Andra upp-
gifter var väderflygning och räddningstjänst. Förutsättning för insats med SK 6oA
var emellertid att hotet från fientligt luftvärn och jaktflyg var "ringa". Uppdrag ut-
fördes endast under dager. Normen för en spaningsgrupp var 18 företag per dygn,
under kortare perioder 24 företag per dygn.

Spaningsmål kunde vara fartyg, infiltrationsföretag, samt ubåtar i hamnin-
lopp och fartygsleder i samband med egna företag till sjöss. Uppgiften kunde ock-
så vara kontinuerlig övervakning av ett visst område, men detta var i så fall en
andrahandsuppgift.
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Över land skulle man kunna spana längs vägar och mot luftlandsättningar, och i 
andra hand övervaka en landgräns. Högsta startberedskap var femton minuter och 
samtidig klargöring av två flygplan fick ta högst tjugo minuter. Varje grupp bestod 
nu av en chef, sex flygförare och sex flygnavigatörer, alternativt flygförare.#$

Begränsat övningsdeltagande
I början av !%"&-talet visade övningar där spaningsflyggrupper deltog att de kom till 
användning endast i begränsad omfattning. Orsaken var att det taktiska uppträdan-
det inte var anpassat till flygplanstypens begränsningar i fråga om prestanda och ut-
rustning. Risken att SK '&A skulle komma att vådabekämpas av eget luftvärn eller 
eget flyg betecknades som stor. Det stod samtidigt klart att denna typ av förband 
behövdes, ofta tidigt vid en beredskapshöjning, och det fanns ett antal uppgifter 
som de skulle kunna lösa.

Mot bakgrund av flygplanets prestanda och att varnings- och motmedelsut-
rustning saknades utgjorde luftvärn ett allvarligt hot mot SK '&A. I regel sattes 
flygplanen in enskilt, men för att förbättra möjligheterna till egenskydd kunde spa-
ningsföretag även genomföras i roteförband. Låghöjdsuppträdande med låg flyghöjd 
och terrängföljning minskade, precis som för det lätta attackflyget med SK '&B/C, 
risken för motverkan. Flygning längs vägar skulle undvikas och likaså flygning över 
öppen terräng. Eftersom igenkänningsutrustning saknades måste egna fartyg pas-
seras på minst femton kilometers avstånd och på lägsta höjd.

Normal flyghöjd vid kustövervakning var (&& till ! &&& meter och normal fart 
(&& till '&& kilometer i timmen. En spaningsruta på två gånger femton mil kunde 
övervakas under ett pass (av enskilt flygplan) och under goda siktförhållanden kun-
de större fartyg upptäckas på tjugo till trettio kilometers avstånd, medan identifie-
ring av mindre fartyg krävde fem till tio kilometers avstånd.

Brist på personal
Reservpersonalen i grupperna var oftast flygförare med genomgången GFSU på 
SK '& och de värnpliktiga förarna var före detta spaningsflygförare. Utbildningen 
på F ( av reservpersonal till spaningsflyggrupperna upphörde !%"! och därefter till-
fördes inte längre någon ny personal av den kategorin. Det blev då svårt att rekrytera 
ny personal och förbanden fick snart mycket begränsad tillgänglighet i ett initial-
skede vid eventuell mobilisering.

I februari !%"' föreslog CE ! att spaningsflyggrupperna skulle organiseras om 
så att de fick tre SK '&A och två SK '&C vardera, i stället för sex SK '&A, samt 
att de skulle modifieras och utrustas med igenkänningsutrustning, bandspelare 
och handkamera. Tolv av de i lätta attackflygorganisationen tillgängliga #" flyg-
plan SK '&C skulle i så fall överföras. Huvuduppgifterna skulle som tidigare vara 
kustövervakning, gränsövervakning, väderflygning och flyg- och sjöräddningstjänst, 
men även nya uppgifter föreslogs: transitering av radiomeddelanden från flygplan 
långt ute över hav samt incidentberedskapsuppdrag under grundberedskap och höjd 
beredskap.

Över land skulle man kunna spana längs vägar och mot luftlandsättningar, och i
andra hand övervaka en landgräns. Högsta startberedskap var femton minuter och
samtidig klargöring av två flygplan fick ta högst tjugo minuter. Varje grupp bestod
nu av en chef, sex flygförare och sex flygnavigatörer, alternativt flygförare.23

Begränsat övningsdeltagande
I början av 1980-talet visade övningar där spaningsflyggrupper deltog att de kom till
användning endast i begränsad omfattning. Orsaken var att det taktiska uppträdan-
det inte var anpassat till flygplanstypens begränsningar i fråga om prestanda och ut-
rustning. Risken att SK 6oA skulle komma att vådabekämpas av eget luftvärn eller
eget flyg betecknades som stor. Det stod samtidigt klart att denna typ av förband
behövdes, ofta tidigt vid en beredskapshöjning, och det fanns ett antal uppgifter
som de skulle kunna lösa.

Mot bakgrund av flygplanets prestanda och att varnings- och motmedelsut-
rustning saknades utgjorde luftvärn ett allvarligt hot mot SK 6oA. I regel sattes
flygplanen in enskilt, men för att förbättra möjligheterna till egenskydd kunde spa-
ningsföretag även genomföras i roteförband. Låghöjdsuppträdande med låg flyghöjd
och terrängföljning minskade, precis som för det lätta attackflyget med SK 6oB/C,
risken för motverkan. Flygning längs vägar skulle undvikas och likaså flygning över
öppen terräng. Eftersom igenkänningsutrustning saknades måste egna fartyg pas-
seras på minst femton kilometers avstånd och på lägsta höjd.

Normal flyghöjd vid kustövervakning var 500 till 1 000 meter och normal fart
500 till 600 kilometer i timmen. En spaningsruta på två gånger femton mil kunde
övervakas under ett pass (av enskilt flygplan) och under goda siktförhållanden kun-
de större fartyg upptäckas på tjugo till trettio kilometers avstånd, medan identifie-
ring av mindre fartyg krävde fem till tio kilometers avstånd.

Brist på personal
Reservpersonalen i grupperna var oftast flygförare med genomgången GFSU på
SK 6o och de värnpliktiga förarna var före detta spaningsflygförare. Utbildningen
på F 5 av reservpersonal till spaningsflyggrupperna upphörde 1981 och därefter till-
fördes inte längre någon ny personal av den kategorin. Det blev då svårt att rekrytera
ny personal och förbanden fick snart mycket begränsad tillgänglighet i ett initial-
skede vid eventuell mobilisering.

I februari 1986 föreslog CE 1 att spaningsflyggrupperna skulle organiseras om
så att de fick tre SK 6oA och två SK 6oC vardera, i stället för sex SK 6oA, samt
att de skulle modifieras och utrustas med igenkänningsutrustning, bandspelare
och handkamera. Tolv av de i lätta attackflygorganisationen tillgängliga 28 flyg-
plan SK 6oC skulle i så fall överföras. Huvuduppgifterna skulle som tidigare vara
kustövervakning, gränsövervakning, väderflygning och flyg- och sjöräddningstjänst,
men även nya uppgifter föreslogs: transitering av radiomeddelanden från flygplan
långt ute över hav samt incidentberedskapsuppdrag under grundberedskap och höjd
beredskap.
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Förutsättningen för de nya uppgifterna var att en del av spaningsflyggruppernas 
organisationsstruktur existerade redan i fred. Enligt förslaget skulle de nya grup-
perna i fortsättningen utbildas vid de tre fredsdivisionerna vid F !$, F !% och F &! 
och dessa tre grupper skulle i så fall utgöra stommen i krigsförbanden. I krig skulle 
då sex, något mindre, spaningsflyggrupper sättas upp med samma totala personal-
innehåll som i tidigare organisation med fem grupper.&'

Detta genomfördes i princip och spaningsflyggrupperna avvecklades som själv-
ständiga förband. Flygplan och personal tillfördes krigsorganisationens sex S $%-di-
visioner. Förändringen mottogs med blandade känslor på fältet och vid planering 
av övningar upplevdes SK ()-delen ofta som en belastning. Det var svårt att hitta 
realistiska krigsuppgifter och under övningar hände det att flygplanen blev vådabe-
skjutna av eget luftvärn. De var dock användbara som sambandsflygplan.&*

!. Mobplan, serien G nr I. CFV till Konungen, &!.'.'". FS(H), Centralexp, B I, vol. &(; Taktiska anvisningar för 
spaningsförband (TAS). Flygvapnet, $!.$.*!, sid !.

&. ”Med SK !( som vapen”, i: Underrättelser från flygledningen, nr &/!#(), sid *).
$. (Ingen rubrik), FS !'.$.'#. FS(H), Centralexp, B I, vol. &%; Krigsfall II SN. CFV !".(.'#. FS(H), Centralexp,  

B *, vol. &; Sammansättningsplaner. Flygvapenorder Nr BH %, &%.(.'#. FS(H), Centralexp, B III, vol. &.
'. Krigsfall II SN, CFV !#.(.'". FS(H), Centralexp, B *, vol. &; Krigsfall II SN, CFV &%.'.*). FS(H), Centralexp, 

B *, vol. $.
*. Taktiska anvisningar för spaningsförband (TAS). Fastställd av CFV $!.$.*!.
(. Krigsfall II SN. CFV $).*.*!. FS(H), Centralexp, B V, vol. $.
%. Krigsfall II SN, CFV (.(.*$. FS(H), Centralexp, B *, vol. $; Krigsfall II SN (ändringar). CE ' till CF !(, CF !!, 

!".!.*'. E '(KH), B, vol. !.
". Utredning angående spaningsförbandens organisation. CE ' till CFV, !(.$.**. FS(H), Centralexp, E I, vol. %%, 

samt delvis i E '(KH), B, vol. !.
#. VPM ang. reservflygkårens moborganisation. CE ' till CFV, ".(.*(. FS(H), Organisationsavd., E, vol. !!;  

Ändrad moborganisation och utbildning för reservflygkåren. CFV $.%.*%. E $(H), F, vol. !".
!). ”Med SK !( som vapen”, i: Underrättelser från flygledningen, nr &/!#(), sid *)–*!.
!!. Taktiska anvisningar för spaningsförband (TAS). Fastställd av CFV !.#.(!; ”Med SK !( som vapen”, i:  

Underrättelser från flygledningen, nr &/!#(), sid *!.
!&. Krigsfall II SN. CFV !*.!).**. HKV(KH); Krigsfall II SN. CE ' till CF & och CF !(, !&.!!.**; Krigsfall II SN. 

CE ' till CF !!, !'.!!.**. E '(KH), B, vol. !.
!$. Flygvapnets krigsorganisation budgetåret !#(#/%). CFV till ÖB, '.'.(". FS(H), Centralexp, F I, vol. !)(.
!'. Flygvapnets K-tabeller !#%)/%!. FS/O till ÖB, etc., !!.!&.(#. FS(H), Centralexp, F I, vol. !&&.
!*. Liander, sid %".
!(. Angående spaningsgrupperna. CF !! till Flyginspektören milo S, &).!!.(#. F !!(H), Stabsavd, F I, vol. &.
!%. Provisorisk TOEM %) för flygspaningsgrupp SK (). CFV till Ca, CM, etc., &&.%.%). F !!(H), Stabsavd,  

F I, vol. &.
!". Fpl SK (). Mobiliseringsansvar efter !#%$/%'. CFV till MB S, etc., &(.&.!#%$. FS(H), Centralexp, F I, vol. &!#; 

Fpl SK (). Fördelning och tilldelning av flygplan och tillsatsutrustningar, CFV till FMV-F, etc., &%.*.!#%'. 
FS(H), Centralexp, B I, vol. (%.

!#. Utnyttjande av spaningsflyggrupper i fred och krig. CE ! till CFV, #.*.%". FS(H), Centralexp, E I, vol. !(*.
&). Utnyttjande av spaningsflyggrupper i fred och i krig. CFV till MB S, etc., !.&.%%. FS(H), Centralexp, B I,  

vol. !)%.
&!. Utnyttjande av spaningsflyggrupper i fred och krig. CE ! till CFV, #.*.%"; Yttrande. FS, Flygsäkerhetsavd, 

&*.".%". FS(H), Centralexp, E I, vol. !(*; Målsättning för spaningsflyggrupp SK (). CE ! till CFV, !%.'.%#. 
FS(H), Centralexp, E I, vol. !%$.

&&. Basplan %". CE ! yttrande. E ! till CFst, &(.*.!#%%. E !(H), Exp, F I, vol. *(; Operativa krav på flygbasernas  
utnyttjande !#"%/"". CE ! till ÖB, &$.&.%#. E !(KH), B I, vol. *.

&$. Utnyttjande av spaningsflyggrupper i fred och krig. CE ! till CFV, #.*.%". FS(H), Centralexp, E I, vol. !(*.
&'. Spaningsflyggruppernas uppgifter m.m., E ! till CFV, !$.&.!#"(. E !(H), Exp, F I, vol. !)*.
&*. Meddelande från Kurt Ottosson till författaren '.!.&)!$.

Förutsättningen för de nya uppgifterna var att en del av spaningsflyggruppernas
organisationsstruktur existerade redan i fred. Enligt förslaget skulle de nya grup-
perna i fortsättningen utbildas vid de tre fredsdivisionerna vid F 13, F 17 och F 21
och dessa tre grupper skulle i så fall utgöra stommen i krigsförbanden. I krig skulle
då sex, något mindre, spaningsflyggrupper sättas upp med samma totala personal-
innehåll som i tidigare organisation med fem grupper.24

Detta genomfördes i princip och spaningsflyggrupperna avvecklades som själv-
ständiga förband. Flygplan och personal tillfördes krigsorganisationens sex S 37-di-
visioner. Förändringen mottogs med blandade känslor på fältet och vid planering
av övningar upplevdes SK 6o-delen ofta som en belastning. Det var svårt att hitta
realistiska krigsuppgifter och under övningar hände det att flygplanen blev vådabe-
skjutna av eget luftvärn. De var dock användbara som sambandsflygplan.'

1. Mobplan, serien G nr I. CFV till Konungen, 21.4.48. FS(H), Centralexp, B I, vol. 26; Taktiska anvisningar för
spaningsförband (TAS). Flygvapnet, 31.3.51, sid 1.

2. "Med SK 16 som vapen", i: Underrättelser från flygledningen, nr 2/1960, sid 5o.
3. (Ingen rubrik), FS 143.49• FS(H), Centralexp, B I, vol. 2.7; Krigsfall II SN. CFV 18.6.49. FS(H), Centralexp,

B 5, vol. z; Sammansättningsplaner. Flygvapenorder Nr BH 7, 27.6.49. FS(H), Centralexp, B III, vol. 2.
4. Krigsfall II SN, CFV 19.6.48. FS(H), Centralexp, B 5, vol. 2; Krigsfall II SN, CFV 27.4.50. FS(H), Centralexp,

B 5, vol. 3.
5. Taktiska anvisningar för spaningsförband (TAS). Fastställd av CFV 31.3.51.
6. Krigsfall II SN. CFV 30.5.51. FS(H), Centralexp, B V, vol. 3.
7. Krigsfall II SN, CFV 6.6.53. FS(H), Centralexp, B 5, vol. 3; Krigsfall II SN (ändringar). CE 4 till CF 16, CF

18.1.54. E 4(KH), B, vol. 1.
8. Utredning angående spaningsförbandens organisation. CE 4 till CFV, 16.3.55. FS(H), Centralexp, E I, vol. 77,

samt delvis i E 4(KH), B, vol. 1.
9. V P M  ang. reservflygkårens moborganisation. CE 4 till CFV, 8.6.56. FS(H), Organisationsavd., E, vol. n;

Ändrad moborganisation och utbildning för reservflygkåren. CFV 3.7.57. E 3(H), F, vol. 18.
"Med SK 16 som vapen", i: Underrättelser från flygledningen, nr 2/1960, sid 50-51.

H. Taktiska anvisningar för spaningsförband (TAS). Fastställd av CFV 1.9.61; "Med SK 16 som vapen", i:
Underrättelser från flygledningen, nr 2/1960, sid 51.

12. Krigsfall II SN. CFV 15.10.55. HKV(KH); Krigsfall II SN. CE 4 till CF 2 och CF 16,12.11.55; Krigsfall II SN.
CE 4 till CF H, 14.11.55. E 4(KH), B, vol. 1.

13. Flygvapnets krigsorganisation budgetåret 1969/70. CFV till ÖB, 4.4.68. FS(H), Centralexp, F I, vol. 106.
14. Flygvapnets K-tabeller 1970/71. FS/O till ÖB, etc., 11.12.69. FS(H), Centralexp, F I, vol. 122.
15. Liander, sid 78.
16. Angående spaningsgrupperna. CF 11 till Flyginspektören milo S, 20.11.69. F u(H), Stabsavd, F I, vol. 2.
17. Provisorisk TOEM 70 för flygspaningsgrupp SK 6o. CFV till Ca, CM, etc., 22.7.70. F n(H), Stabsavd,

F  I ,  v o l .  2 .

18. Fpl SK 6o. Mobiliseringsansvar efter 1973/74. CFV till MB S, etc., 26.2.1973. FS(H), Centralexp, F I, vol. 219;
Fpl SK 6o. Fördelning och tilldelning av flygplan och tillsatsutrustningar, CFV till FMV-F, etc., 27.5.1974.
FS(H), Centralexp, B I, vol. 67.

19. Utnyttjande av spaningsflyggrupper i fred och krig. CE, till CFV, 9.5.78. FS(H), Centralexp, E I, vol. 165.
zo. Utnyttjande av spaningsflyggrupper i fred och i krig. CFV till MB S, etc., 1.2.77. FS(H), Centralexp, B I,

vol. 107.
21. Utnyttjande av spaningsflyggrupper i fred och krig. CE t i l l  CFV, 9.5.78; Yttrande. FS, Flygsäkerhetsavd,

25.8.78. FS(H), Centralexp, E I, vol. 165; Målsättning för spaningsflyggrupp SK 6o. CE 1 till CFV, 17.4.79.
FS(H), Centralexp, E I, vol. 173.

22. Basplan 78. CE 1 yttrande. E 1 till CFst, 26.5.1977. E 1(H), Exp, F I, vol. 56; Operativa krav på flygbasernas
utnyttjande 1987/88. CE 1 till ÖB, 23.2.79. E I(KH), B I, vol. 5.

23. Utnyttjande av spaningsflyggrupper i fred och krig. CE 1 till CFV, 9.5.78. FS(H), Centralexp, E I, vol. 165.
24. Spaningsflyggruppernas uppgifter m.m., E 1 till CFV, 13.2.1986. E 1(H), Exp, F I, vol. 105.
25. Meddelande från Kurt Ottosson till författaren 4.1.2013.
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". Signalspaning

Inom signalspaningen skiljer man på kommunikationsspaning och teknisk signal-
spaning. Kommunikationsspaning riktar sig mot telefoni, telegrafi, #ärrskrift och 
dataöverföring och består av inhämtning, trafikbearbetning och kryptoforcering 
samt analys. Teknisk signalspaning riktar sig huvudsakligen mot radar och navige-
ringssystem och kan delas upp i operativ/taktisk, respektive rent teknisk spaning. 
Den förra syftar till att följa motståndarens rörelser för att kunna presentera en bild 
av läget. En viss signalsignatur kopplad till exempelvis ett fartyg kan varna om att 
ett hot har dykt upp inom det egna operationsområdet. Teknisk signalspaning har 
som huvuduppgift att analysera motståndarens vapensystem för att kunna lämna 
underlag för anpassning av egna vapen, motmedel eller taktik. 

Försvarsväsendets radioanstalt (FRA) hade bildats i juni !"$% för att arbeta med 
signalspaning, det vill säga avlyssning av främmande radiosignaler. Arbetet inbegrep 
även att information skulle utvinnas ur insamlat material, vilket krävde dekrypte-
ring av kodade meddelanden och organisationen växte snabbt under kriget. Sedan 
beredskapsinkallad personal lämnat verksamheten i juli !"$& hade FRA omkring 
&'' personer anställda. Mycket av den tekniska signalspaning som bedrevs kom 
med tiden att inriktas mot radarstationer. Detta skedde i samarbete med Försvarets 
forskningsanstalt (FOA), som bildats i juli !"$&, och dess avdelning ( (FOA (), som 
hade ansvar för forskning och utveckling inom området radar (ekoradio).

Radartekniken var ny och i Sverige arbetade man för att komma ikapp de tidi-
gare krigförande länderna när det gällde kunskap och utveckling. För FRA gällde 
det att kartlägga sovjetiska radarstationer, hitta deras karaktäristika, räkna ut deras 
prestanda och pejla in deras geografiska läge. Denna kartläggning gjordes delvis i 
samarbete med västmakterna, vilket gjorde att man kunde utöka kunskaperna ge-
nom att byta till sig saknad information mot att man lämnade ifrån sig sådant som 
insamlats av FRA.

Signalspaning kunde ske från land, från fartyg, eller från flygplan. En marksta-
tion kunde förses med mycket utrustning och dåtidens tunga och skrymmande ap-
paratur utgjorde då inget problem, men där fanns jämförelsevis mer begränsade 
möjligheter att använda utrustningen. På ett fartyg kunde man utöka räckvidden 
genom att spana från positioner närmare signalkällorna, men det fartyg som FRA 
använde !"$) var inte lämpat för uppgiften. Från flygplan kunde man utöka räck-
vidden ännu mer. Eftersom signalspaningsmottagarna då befann sig på högre höjd 
över jordytan än vid spaning från marken eller från fartyg kunde man avlyssna sän-
dare på betydligt större avstånd.

I början av !"$) diskuterade CFV, FRA och FOA hur flygburen signalspaning 
mot främmande radar skulle kunna ordnas. Syftet med en sådan verksamhet skulle 
bland annat vara att samla uppgifter om utländsk radar och om stationer för radio-

9. Signalspaning

Inom signalspaningen skiljer man på kommunikationsspaning och teknisk signal-
spaning. Kommunikationsspaning riktar sig mot telefoni, telegrafi, fjärrskrift och
dataöverföring och består av inhämtning, trafikbearbetning och kryptoforcering
samt analys. Teknisk signalspaning riktar sig huvudsakligen mot radar och navige-
ringssystem och kan delas upp i operativ/taktisk, respektive rent teknisk spaning.
Den förra syftar till att följa motståndarens rörelser för att kunna presentera en bild
av läget. En viss signalsignatur kopplad till exempelvis ett fartyg kan varna om att
ett hot har dykt upp inom det egna operationsområdet. Teknisk signalspaning har
som huvuduppgift att analysera motståndarens vapensystem för att kunna lämna
underlag för anpassning av egna vapen, motmedel eller taktik.

Försvarsväsendets radioanstalt (FRA) hade bildats i juni 1942 för att arbeta med
signalspaning, det vill säga avlyssning av främmande radiosignaler. Arbetet inbegrep
även att information skulle utvinnas ur insamlat material, vilket krävde dekrypte-
ring av kodade meddelanden och organisationen växte snabbt under kriget. Sedan
beredskapsinkallad personal lämnat verksamheten i juli 1945 hade FRA omkring
500 personer anställda. Mycket av den tekniska signalspaning som bedrevs kom
med tiden att inriktas mot radarstationer. Detta skedde i samarbete med Försvarets
forskningsanstalt (FOA), som bildats i juli 1945, och dess avdelning 3 (FOA 3), som
hade ansvar för forskning och utveckling inom området radar (ekoradio).

Radartekniken var ny och i Sverige arbetade man för att komma ikapp de tidi-
gare krigförande länderna när det gällde kunskap och utveckling. För FRA gällde
det att kartlägga sovjetiska radarstationer, hitta deras karaktäristika, räkna ut deras
prestanda och pejla in deras geografiska läge. Denna kartläggning gjordes delvis i
samarbete med västmakterna, vilket gjorde att man kunde utöka kunskaperna ge-
nom att byta till sig saknad information mot att man lämnade ifrån sig sådant som
insamlats av FRA.

Signalspaning kunde ske från land, från fartyg, eller från flygplan. En marksta-
tion kunde förses med mycket utrustning och dåtidens tunga och skrymmande ap-
paratur utgjorde då inget problem, men där fanns jämförelsevis mer begränsade
möjligheter att använda utrustningen. På ett fartyg kunde man utöka räckvidden
genom att spana från positioner närmare signalkällorna, men det fartyg som FRA
använde 1946 var inte lämpat för uppgiften. Från flygplan kunde man utöka räck-
vidden ännu mer. Eftersom signalspaningsmottagarna då befann sig på högre höjd
över jordytan än vid spaning från marken eller från fartyg kunde man avlyssna sän-
dare på betydligt större avstånd.

I början av 1946 diskuterade CFV, FRA och FOA hur flygburen signalspaning
mot främmande radar skulle kunna ordnas. Syftet med en sådan verksamhet skulle
bland annat vara att samla uppgifter om utländsk radar och om stationer för radio-
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styrning av robotar, samt att ta fram radarvarnare och störsändare. Dessutom skulle 
man avlyssna främmande radioförbindelser. FOA skulle i samarbete med FRA ta 
fram den utrustning som behövdes och prov skulle utföras med både utländsk och 
svensk radarmateriel.

Det enda krigsfall det svenska försvaret från !"$% och framåt på allvar planera-
de för gällde krig med Sovjetunionen och den absolut övervägande delen av FRA:s 
signalspaning riktades därför mot detta land. FRA spanade mot militär verksam-
het, men även mot närliggande samhällsområden som handelsflottor och säker-
hetstjänst. När de så kallade ”spökraketerna” började uppträda över landet kom 
spaningen även att riktas mot de eventuella radiosignaler som förmodades styra 
dessa projektiler.

Det som, förutom radar, länge tilldrog sig mycket intresse var nämligen den sov-
jetiska utvecklingen inom robotområdet och det fanns en stor oro för att nya va-
pensystem höll på att utvecklas som kunde nå Sverige. Man misstänkte att Sovjet 
aktiverat robotförsöksplatsen Peenemünde i östra Tyskland och det ryktades, bland 
annat i pressen, om att man höll på med raketförsök på Dagö och Ösel. Därmed 
blev det intressant att försöka uppfånga de radioimpulser som man trodde använ-
des för att styra raketerna.!

Radar och luftförsvarssystem i Sovjetunionen
Fram till !"$% tillverkades i Sovjetunionen spaningsradarn RUS-# ”Redut” som an-
vändes av luftförsvaret och marinen. Endast en typ av flygburen radar togs fram un-
der kriget, Gneis-#, och den användes i nattjaktflygplan. Totalt byggdes under kriget 

Torgil Thorén var chef för  
Försvarsväsendets radioanstalt 
(FRA). Foto: FRA.

Torgil Thorén var chef för
Försvarsväsendets radioanstalt
(FRA). Foto: FRA.

styrning av robotar, samt att ta fram radarvarnare och störsändare. Dessutom skulle
man avlyssna främmande radioförbindelser. FOA skulle i samarbete med FRA ta
fram den utrustning som behövdes och prov skulle utföras med både utländsk och
svensk radarmateriel.

Det enda krigsfall det svenska försvaret från 1945 och framåt på allvar planera-
de för gällde krig med Sovjetunionen och den absolut övervägande delen av FRA:s
signalspaning riktades därför mot detta land. FRA spanade mot militär verksam-
het, men även mot närliggande samhällsområden som handelsflottor och säker-
hetstjänst. När de så kallade "spökraketerna" började uppträda över landet kom
spaningen även att riktas mot de eventuella radiosignaler som förmodades styra
dessa projektiler.

Det som, förutom radar, länge tilldrog sig mycket intresse var nämligen den sov-
jetiska utvecklingen inom robotområdet och det fanns en stor oro för att nya va-
pensystem höll på att utvecklas som kunde nå Sverige. Man misstänkte att Sovjet
aktiverat robotförsöksplatsen Peenemilnde i östra Tyskland och det ryktades, bland
annat i pressen, om att man höll på med raketförsök på Dagö och Ösel. Därmed
blev det intressant att försöka uppfånga de radioimpulser som man trodde använ-
des för att styra raketerna.'

Radar och luftförsvarssystem i Sovjetunionen
Fram till 1945 tillverkades i Sovjetunionen spaningsradarn RUS-2. "Redut" som an-
vändes av luftförsvaret och marinen. Endast en typ av flygburen radar togs fram un-
der kriget, Gneis-2., och den användes i nattjaktflygplan. Totalt byggdes under kriget
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$%& RUS-& och &#! Gneis-&. USA och Storbritannien hade dessutom fram till !"'( 
inom ramen för Lend-Lease-avtalet levererat omkring hundra stationer av typerna 
SCR-(&), SCR-$%&, AN/TPS-# och LW och sovjetiska vetenskapsmän och ingen-
jörer hade besökt elektronikfabriker och laboratorier i väst. En del tysk utrustning 
hade erövrats i slutet av kriget. Det sovjetiska luftvärnet använde brittisk radar av 
typ GL Mk II och Mk III, av vilka &'! exemplar hade levererats och den sovjetiska 
SON-&ot (!&' tillverkade) var en utveckling av de brittiska modellerna. Motmedel 
användes ännu inte och det var först i maj !"'( som sovjetiska radarspecialister upp-
täckte att folieremsor användes för att störa radar.

Uppbyggnaden av det sovjetiska luftförsvarssystemet tog fart under åren efter kri-
get och enligt rysk litteratur var luftbevakningen runt !"(% organiserad på följande 
sätt. Luftförsvarsförbandens kommandocentraler var förenade med ledningscentra-
ler för jaktflygdivisionerna*, vilka var sammansatta av ett antal jaktflygregementen. 
Jaktflyg fanns både inom flygvapnet, marinen och luftförsvaret. De radarstationer 
man förfogade över var bland annat av typerna P-# ”Dumbo”, P-* och P-!%, vil-
ka hade !(% till &!( kilometers räckvidd och teoretiskt nådde !$ %%% meters höjd. I 
december !"(& fanns i den så kallade yttre försvarszonen tolv stationer av typ P-&% 
”Periskop”, samt (# P-# och P-#A. I det som kallades gränszonen (Europa inklusive 
Leningrads och Bakus PVO-områden samt Turkestans militärområde) fanns #% ”Pe-

Den flygburna signalspaningen inriktades under de första åren främst mot sovjetisk radar. Dels skulle statio-
nernas tekniska prestanda kartläggas, dels skulle deras lägen pejlas. Foto: Lennart Andersson.

6o2 RUS-2 och 2.31 Gneis-2. USA och Storbritannien hade dessutom fram till 1945
inom ramen för Lend-Lease-avtalet levererat omkring hundra stationer av typerna
SCR-527, SCR-6o2, AN/TPS-3 och LW och sovjetiska vetenskapsmän och ingen-
jörer hade besökt elektronikfabriker och laboratorier i väst. En del tysk utrustning
hade erövrats i slutet av kriget. Det sovjetiska luftvärnet använde brittisk radar av
typ GL Mk II och Mk III, av vilka 241 exemplar hade levererats och den sovjetiska
SON-2ot (124 tillverkade) var en utveckling av de brittiska modellerna. Motmedel
användes ännu inte och det var först i maj 1945 som sovjetiska radarspecialister upp-
täckte att folieremsor användes för att störa radar.

Uppbyggnaden av det sovjetiska luftförsvarssystemet tog fart under åren efter kri-
get och enligt rysk litteratur var luftbevakningen runt 1950 organiserad på följande
sätt. Luftförsvarsförbandens kommandocentraler var förenade med ledningscentra-
ler för jaktflygdivisionerna*, vilka var sammansatta av ett antal jaktflygregementen.
Jaktflyg fanns både inom flygvapnet, marinen och luftförsvaret. De radarstationer
man förfogade över var bland annat av typerna P-3 "Dumbo", P-8 och P-ro, vil-
ka hade 15o till 2.15 kilometers räckvidd och teoretiskt nådde 16 000 meters höjd. I
december 1952. fanns i den så kallade yttre försvarszonen tolv stationer av typ P-20
"Periskop", samt 53 P-3 och P-3A. I det som kallades gränszonen (Europa inklusive
Leningrads och Bakus PVO-områden samt Turkestans militärområde) fanns 30 "Pe-

Den flygburna signalspaningen inriktades under de första åren främst mot sovjetisk radar. Dels skulle statio-
nernas tekniska prestanda kartläggas, dels skulle deras lägen pejlas. Foto: Lennart Andersson.
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riskop”, $%$ P-& och P-', samt &( P-$M. I den inre PVO-zonen (utom Leningrad 
och Bakuområdet) fanns !#$ P-& och P-', samt (& P-$M.

Denna organisation var ett av de ”spaningsmål” som den svenska flygburna sig-
nalspaningen riktades mot.

* Det ryska begreppet flygdivision motsvarar inte alls det svenska. Ett flygre-
gemente var sammansatt av ett antal mindre enheter som kan sägas motsvara en 
svensk flygdivision. Flygregementena sammanfördes i sin tur till divisioner, som 
alltså var ett högre hierarkiskt begrepp. Nästa nivå var flygarmé.

B ! ”Blondie”
I januari !"#) begärde FOA att få disponera ett av flygvapnets flygplan för sina be-
hov. CFV avdelade ett flygplan av typ B ', vilket, liksom besättning och mekaniker, 
skulle tas ur F !! i Nyköping och varje flygning skulle beställas hos chefen för F !!. 
Det flygplan som valdes var B 'A nr !(* med namnet ”Blondie” och det stod till 
FOA:s förfogande från och med mars !"#). Sergeant Stig Lindberg blev den som ut-
sågs till förare och han kom sedan att flyga samtliga signalspaningsuppdrag under år 
!"#). Som spanare och ofta, i kraft av högre rang, befälhavare ombord tjänstgjorde 
fänrik af Ström och senare löjtnant Mide.

Kapten Karl Erik Nittve, flygförar- och spanarutbildad och tidigare placerad på 
flygstabens signalavdelning, hade !"## kommit till FOA som militärassistent och 
han blev nu ansvarig för flygverksamheten. Han kvarstod i denna befattning till den 
! augusti !"#", då han efterträddes av Carl Gustaf Simmons, och han deltog också 

Karl-Erik Nittve, militärassistent vid 
FOA och ansvarig för den flygburna 
signalspaningen under de första 
åren. Till höger Nils-Magnus von 
Arbin, chef för F 3. Foto: SFF.

riskop", 272 P-8 och P-3, samt 85 P-zM. I den inre PVO-zonen (utom Leningrad
och Bakuområdet) fanns 142 P-8 och P-3, samt 58 P-zM.

Denna organisation var ett av de "spaningsmål" som den svenska flygburna sig-
nalspaningen riktades mot.

* Det ryska begreppet flygdivision motsvarar inte alls det svenska. Ett flygre-
gemente var sammansatt av ett antal mindre enheter som kan sägas motsvara en
svensk flygdivision. Flygregementena sammanfördes i sin tur till divisioner, som
alltså var ett högre hierarkiskt begrepp. Nästa nivå var flygarme.

B 3 "Blondie"
I januari 1946 begärde FOA att få disponera ett av flygvapnets flygplan för sina be-
hov. CFV avdelade ett flygplan av typ B 3, vilket, liksom besättning och mekaniker,
skulle tas ur F 11 i Nyköping och varje flygning skulle beställas hos chefen för F 11.
Det flygplan som valdes var B 3A nr iso med namnet "Blondie" och det stod till
FOA:s förfogande från och med mars 1946. Sergeant Stig Lindberg blev den som ut-
sågs till förare och han kom sedan att flyga samtliga signalspaningsuppdrag under år
1946. Som spanare och ofta, i kraft av högre rang, befälhavare ombord tjänstgjorde
fänrik af Ström och senare löjtnant Mide.

Kapten Karl Erik Nittve, flygförar- och spanarutbildad och tidigare placerad på
flygstabens signalavdelning, hade 1944 kommit till FOA som militärassistent och
han blev nu ansvarig för flygverksamheten. Han kvarstod i denna befattning till den
I augusti 1949, då han efterträddes av Carl Gustaf Simmons, och han deltog också

Karl-Erik Nittve, militärassistent vid
FOA och ansvarig för den flygburna
signalspaningen under de första
åren. Till höger Nils-Magnus von
Arbin, chef för F 3. Foto: SEE
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personligen i många av signalspaningsflygningarna. I februari !"$% ingick han i en 
delegation för ”teletekniska studier” som under fem veckor besökte USA. Den an-
svarige för den tekniska sidan av signalspaningsverksamheten var Sture Risberg på 
FOA. De personer inom FRA som närmast ansvarade för den flygburna signalspa-
ningen var förste byråsekreterare Carl-Axel Ekberg, spaningschef sedan hösten !"$&, 
och chefen för FRA:s signaltrafikbyrå, Olof Kempe.

I april !"$% monterades signalspaningsmottagare i B '-planet och efter utprov-
ning började FRA att använda det för signalspaning. Den !' juni gjordes den första 
längre flygningen (tre timmar) och den utgick från F !!. Den () juni flög man från 
Bulltofta (Malmö), men många av flygningarna skulle komma att utgå från Visby, 
som ur räckviddssynpunkt låg lägligt till för spaning mot Baltikum, samt från F !& 
Ronneby. Ett stort antal flygningar följde sedan under tiden fram till den !! decem-
ber !"$% och i september deltog man i årets stora flygvapenövning. En av flygning-
arna genomfördes på kvällstid, annars flög man normalt på dagtid och uppdragen 
tog mellan två och fyra timmar.(

Flygvapnets första signalspanings-
flygplan, B 3 ”Blondie”, troligen 
1948. Under flygkroppen syns den 
radom som skyddade antennen till 
radarn AN/APS-15. Foto: FOA.

Närbild av signalspaningsplanet B 3 
”Blondie“. Foto: Freddy Stenbom.

personligen i många av signalspaningsflygningarna. I februari 1946 ingick han i en
delegation för "teletekniska studier" som under fem veckor besökte USA. Den an-
svarige för den tekniska sidan av signalspaningsverksamheten var Sture Risberg på
FOA. De personer inom FRA som närmast ansvarade för den flygburna signalspa-
ningen var förste byråsekreterare Carl-Axel Ekberg, spaningschef sedan hösten 1947,
och chefen för FRA:s signaltrafikbyrå, Olof Kempe.

I april 1946 monterades signalspaningsmottagare i B 3-planet och efter utprov-
ning började FRA att använda det för signalspaning. Den 13 juni gjordes den första
längre flygningen (tre timmar) och den utgick från F 11. Den 20 juni flög man från
Bulltofta (Malmö), men många av flygningarna skulle komma att utgå från Visby,
som ur räckviddssynpunkt låg lägligt till för spaning mot Baltikum, samt från F 17
Ronneby. Ett stort antal flygningar följde sedan under tiden fram till den it decem-
ber 1946 och i september deltog man i årets stora flygvapenövning. En av flygning-
arna genomfördes på kvällstid, annars flög man normalt på dagtid och uppdragen
tog mellan två och fyra timmar.z

Flygvapnets första signalspanings-
flygplan, B 3 "Blondie", troligen
1948. Under flygkroppen syns den
radoro som skyddade antennen till
radarn AN/APS-15. Foto: FOA.

Närbild av signalspaningsplanet B 3
"Blondie". Foto: Freddy Stenbom.
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Jakten på ”spökraketerna”
Spaningen hade varit inriktad mot området mellan Åland och östra Tyskland. Kod-
beteckningen för de flygningar som avsåg radarspaning var operation Sara. Spa-
ningen mot styrimpulser till robotar (stationer för radiostyrning), bland annat i 
Dagöområdet, hade kodnamnet ”Frida” (flygande raketer ifrån Dagö). Sammanfatt-
ningsvis konstaterades att man med de begränsade medel som stått till förfogande 
kunde upptäcka och i viss utsträckning lokalisera radarsändning, men att det ännu 
inte gick att nå några betydelsefullare resultat. Större delen av det stora spanings-
material som insamlats hade inte kunnat tolkas. Brister hos apparaturen hade med-
fört att verksamheten koncentrerats till relativt låga frekvenser och inte till de högre 
frekvenser som användes av modernare radar.$

Många av de rapporter om ”spökraketer” som kom in var trovärdiga och, som 
redan nämnts, hade den !% juli !"&# bildats en särskild undersökningskommitté 
med representanter från bland annat FOA, FRA, försvarsstaben och flygstaben för 
att utreda frågan. Flygvapnet startade den '& juli radarövervakning med ER IIIb av 
vissa delar av landet, främst i Mellansverige och vid flera tillfällen kunde tydliga ob-
servationer göras på radar. FRA uppfattade under spaning från B $ över Östersjön 
misstänkta radiosignaler och den ' augusti observerade personalen på en signalspa-
ningsstation på Gotland själva ett flygande föremål! I november !"&# bestämdes att 
FOA tillfälligt skulle få disponera ett andra flygplan B $ ur F !(, utöver det tidigare 
tilldelade planet från F !!.

Kommittén sammanträdde sista gången den !' december och föreslog då att nya 
radarstationer skulle ska)as från utlandet, att signalspaningen skulle utökas och att 

Att arbeta som signalspanare
Med B 3 flög man ofta på 3 000 meters höjd. Tre eller fyra operatörer satt i rad på en träbänk som löpte längs 
flygplanets ena sida och signalspaningsapparaturen var fastspänd på bänken på andra sidan. När man skulle 
pejla in en radarstations läge beordrades piloten att göra en sväng, till exempel 360 grader, för att den fast 
monterade antennen skulle vridas varvet runt. Senare användes en vridbar antenn.

Signalspanarna lyssnade med lurar på de toner som radarsignalerna alstrade i spaningsmottagarna. Ton-
höjden och intensiteten varierade och varje radarstation hade en egen ton, beroende på hur den var konstru-
erad, vilket gjorde att man kunde lära sig att känna igen den. Det man fick ut av detta kunde sedan kombineras 
med radio- och radiotelegrafiavlyssning. På detta sätt kunde man exempelvis få fram namnet på det fartyg 
som bar den radarstation man lyssnade på. Med tiden fick varje fartyg en viss signatur, som man sedan kän-
de igen.

Normalt förde man anteckningar för hand och eventuell inspelning kunde endast göras med hjälp av 
trådbandspelare, en föregångare till rullbandspelaren. En sådan kom också till användning om man fångade 
upp radiotrafik på kortvåg eller mikrovåg. Signalspaningsapparaterna kallades av operatörerna för ”apor”, 
vilket kom sig av de amerikanska originalbeteckningarna, APA-10, APR-4, och så vidare. Signalspanarna var 
i grunden radiotelegrafister och de som senare kom att arbeta som fonispanare och avlyssnade talad kom-
munikation, främst till och från flygplan och fartyg, måste lära sig ryska. Man växlade mellan att tjänstgöra 
på markstationer och i flygplanet.5

Jakten på "spökraketerna"
Spaningen hade varit inriktad mot området mellan Åland och östra Tyskland. Kod-
beteckningen för de flygningar som avsåg radarspaning var operation Sara. Spa-
ningen mot styrimpulser till robotar (stationer för radiostyrning), bland annat i
Dagöområdet, hade kodnamnet "Frida" (flygande raketer ifrån Dagö). Sammanfatt-
ningsvis konstaterades att man med de begränsade medel som stått till förfogande
kunde upptäcka och i viss utsträckning lokalisera radarsändning, men att det ännu
inte gick att nå några betydelsefullare resultat. Större delen av det stora spanings-
material som insamlats hade inte kunnat tolkas. Brister hos apparaturen hade med-
fört att verksamheten koncentrerats till relativt låga frekvenser och inte till de högre
frekvenser som användes av modernare radar.3

Många av de rapporter om "spökraketer" som kom in var trovärdiga och, som
redan nämnts, hade den io juli 1946 bildats en särskild undersökningskommitte
med representanter från bland annat FOA, FRA, försvarsstaben och flygstaben för
att utreda frågan. Flygvapnet startade den 2.4 juli radarövervakning med ER Illb av
vissa delar av landet, främst i Mellansverige och vid flera tillfällen kunde tydliga ob-
servationer göras på radar. FRA uppfattade under spaning från B 3 över Östersjön
misstänkta radiosignaler och den 2 augusti observerade personalen på en signalspa-
ningsstation på Gotland själva ett flygande föremål! I november 1946 bestämdes att
FOA tillfälligt skulle få disponera ett andra flygplan B 3 ur F 17, utöver det tidigare
tilldelade planet från F 11.

Kommitten sammanträdde sista gången den 12 december och föreslog då att nya
radarstationer skulle skaffas från utlandet, att signalspaningen skulle utökas och att

Att arbeta som signalspanare
Med B 3 flög man ofta på 3 000 meters höjd. Tre eller fyra operatörer satt i rad på en träbänk som löpte längs
flygplanets ena sida och signalspaningsapparaturen var fastspänd på bänken på andra sidan. När man skulle
pejla in en radarstations läge beordrades piloten att göra en sväng, till exempel 360 grader, för att den fast
monterade antennen skulle vridas varvet runt. Senare användes en vridbar antenn.

Signalspanarna lyssnade med lurar på de toner som radarsignalerna alstrade i spaningsmottagarna. Ton-
höjden och intensiteten varierade och varje radarstation hade en egen ton, beroende på hur den var konstru-
erad, vilket gjorde att man kunde lära sig att känna igen den. Det man fick ut av detta kunde sedan kombineras
med radio- och radiotelegrafiavlyssning. På detta sätt kunde man exempelvis få fram namnet på det fartyg
som bar den radarstation man lyssnade på. Med tiden fick varje fartyg en viss signatur, som man sedan kän-
de igen.

Normalt förde man anteckningar för hand och eventuell inspelning kunde endast göras med hjälp av
trådbandspelare, en föregångare till rullbandspelaren. En sådan kom också till användning om man fångade
upp radiotrafik på kortvåg eller mikrovåg. Signalspaningsapparaterna kallades av operatörerna för "apor",
vilket kom sig av de amerikanska originalbeteckningarna, APA-10, APR-4, och så vidare. Signalspanarna var
i grunden radiotelegrafister och de som senare kom att arbeta som fonispanare och avlyssnade talad kom-
munikation, främst till och från flygplan och fartyg, måste lära sig ryska. Man växlade mellan att tjänstgöra
på markstationer och i flygplanet.'
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kontakt skulle tas med västmakternas underrättelsetjänster. En rapport skulle över-
lämnas till de amerikanska och brittiska militärattachéerna. Sammanfattningsvis 
konstaterade man att de uppgifter som kommit in om raketverksamhet i Baltikum 
och Nordtyskland inte hade kunnat verifieras och observationerna av flygande fö-
remål kunde inte förklaras. FRA hade samlat in en mängd material som skulle ta 
lång tid att analysera.$

Försök
Under !"$# användes B % ”Blondie” endast i liten omfattning för signalspaning och 
i stället inleddes en period med mer försöksverksamhet. FOA upprättade ett kon-
struktions- och försöksprogram för radarsignalspaning och man började också ta 
fram radarmotmedel för taktiskt bruk. Med kombinerad personal från FOA och 
FRA hade under !"$& års flygvapenövning omfattande försök med radarspaning 
och störning genomförts. Luckor i radartäckningen kunde snabbt kartläggas, vilket 
gjorde att B-sidans anfallsförband kunde flyga in oupptäckta. Detta visade hur vik-
tigt det var att utforska detta område och att utveckla både egna motmedel (störap-
paratur), skydd och lämplig taktik för de egna radarstationerna.

I juni !"$' ändrades ”Blondies” fasta basering från F !! Nyköping till F ! i Väs-
terås, men i samband med uppdrag för FOA och FRA utgick man från Bromma, 
där FOA disponerade två baracker och en hangar. Oftast startade dock själva sig-
nalspaningsuppdragen, precis som tidigare, från Visby.&

Nya flygplan
B % ”Blondie” var egentligen inte särskilt lämpad för verksamheten på grund av 
begränsad aktionsradie och topphöjd, bristande utrymme och otillräcklig ström-
försörjning. En ny flygplanstyp med bättre lastförmåga, aktionsradie, topphöjd, 
strömförsörjning, värme och ljudisolering, samt plats för fem operatörer behövdes 
och chefen för FRA, Torgil (orén, föreslog därför i mars !"$' att två flygplan av 
typ Douglas DC-% skulle köpas in. Det ena skulle användas av FRA och det andra av 
FOA. CFV tillstyrkte anska)ning i december !"$' och flygplanen levererades i maj 
och juni !"$" till Centrala flygverkstaden i Västerås för ombyggnad. Under FOA:s 
överinseende modifierades flygplanen och anpassades för användning dels som sig-
nalspaningsplan, dels som laboratorieplattform för olika försök med ny utrustning, 
främst för FOA och Flygförvaltningen. Typbeteckningen blev Tp #".#

Denna spaningsverksamhet, rationellt upplagd, har stora möjligheter att på ett tidigt stadium ge indikationer 
om fientlig verksamhet och även avslöja detaljer i fiendens planer. Den är av fundamental betydelse för insats av 
motmedel i form av störning med mera mot radioförbindelser, radar och radiostyrning samt nödvändig för kon-
troll av egen verksamhet på dessa områden, så att denna ej alltför lätt skulle kunna slås ut av fientliga motmedel 
och motåtgärder.

PM beträ!ande flygplan för radio- och radarspaning, 1948.8

kontakt skulle tas med västmakternas underrättelsetjänster. En rapport skulle över-
lämnas till de amerikanska och brittiska militärattacheerna. Sammanfattningsvis
konstaterade man att de uppgifter som kommit in om raketverksamhet i Baltikum
och Nordtyskland inte hade kunnat verifieras och observationerna av flygande fö-
remål kunde inte förklaras. FRA hade samlat in en mängd material som skulle ta
lång tid att analysera.4

Försök
Under 1947 användes B 3 "Blondie" endast i liten omfattning för signalspaning och
i stället inleddes en period med mer försöksverksamhet. FOA upprättade ett kon-
struktions- och försöksprogram för radarsignalspaning och man började också ta
fram radarmotmedel för taktiskt bruk. Med kombinerad personal från FOA och
FRA hade under 1946 års flygvapenövning omfattande försök med radarspaning
och störning genomförts. Luckor i radartäckningen kunde snabbt kartläggas, vilket
gjorde att B-sidans anfallsförband kunde flyga in oupptäckta. Detta visade hur vik-
tigt det var att utforska detta område och att utveckla både egna motmedel (störap-
paratur), skydd och lämplig taktik för de egna radarstationerna.

I juni 1948 ändrades "Blondies" fasta basering från F II Nyköping till F 1 i Väs-
terås, men i samband med uppdrag för FOA och FRA utgick man från Bromma,
där FOA disponerade två baracker och en hangar. Oftast startade dock själva sig-
nalspaningsuppdragen, precis som tidigare, från Visby.6

Nya flygplan
B 3 "Blondie" var egentligen inte särskilt lämpad för verksamheten på grund av
begränsad aktionsradie och topphöjd, bristande utrymme och otillräcklig ström-
försörjning. En ny flygplanstyp med bättre lastförmåga, aktionsradie, topphöjd,
strömförsörjning, värme och ljudisolering, samt plats för fem operatörer behövdes
och chefen för FRA, Torgil Thoren, föreslog därför i mars 1948 att två flygplan av
typ Douglas DC-3 skulle köpas in. Det ena skulle användas av FRA och det andra av
FOA. CFV tillstyrkte anskaffning i december 1948 och flygplanen levererades i maj
och juni 1949 till Centrala flygverkstaden i Västerås för ombyggnad. Under FOA:s
överinseende modifierades flygplanen och anpassades för användning dels som sig-
nalspaningsplan, dels som laboratorieplattform för olika försök med ny utrustning,
främst för FOA och Flygförvaltningen. Typbeteckningen blev Tp 79.7

Denna spaningsverksamhet, rationellt upplagd, har stora möjligheter att på etttidigt stadium ge indikationer
om fientlig verksamhet och även avslöja detaljer fiendens planer. Den är av fundamental betydelse för insats av
motmedel i form av störning med mera mot radio förbindelser, radar och radiostyrning samt nödvändig för kon-
troll av egen verksamhet på dessa områden, så att denna ej alltför lätt skulle kunna slås ut av fientliga motmedel
och motåtgärder.

PM beträffande flygplan för radio- och radarspaning, 1948.8
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Egen flygande personal
Flygplansbesättningen i B $ hade normalt utgjorts av förare, färdmekaniker och sig-
nalist/navigatör. FOA anställde i januari !"%" en fast pilot som ersättare för de flyg-
förare som tidigare periodvis flugit flygplanet, och i september tillkom ytterligare en 
flygförare. Besättningarna utvaldes noggrant och incidenter i fråga om sekretessen 
kunde leda till att personal byttes ut. Arbetet kännetecknades av stort hemlighets-
makeri och den största kunden FRA nämndes sällan vid namn, utan kallades ”fir-
man”. Vid anställningen skrev man på en sekretessförbindelse där man lovade att 
aldrig resa på semester till öststaterna, att vara på sin vakt mot främlingar, att inte 
diskutera tjänsten med familjen eller ringa hem i samband med tjänsteuppdrag. Per-
sonalens telefonsamtal, post och umgänge kontrollerades. Eftersom verksamheten 
skulle utökas utbildade FRA nya radarsignalspanare och i början av !"%" var om-
kring femton personer färdiga med utbildningen."

I september !"%" sammanfattade chefen för FOA $, Martin Fehrm, vad man 
hade arbetat med under det gångna budgetåret. Bland annat hade med navigations-
radarn AN/APS-!& genomförts navigeringsprov från luften, väderobservationer, 
fotografering av radarbilder, samt försök med radarmaskering av flottbaser. Arbets-
programmet för !"%"–!"&' upptog bland annat intensifierad spaningsverksamhet, 
utveckling av motmedel och undersökning av egen materiels sårbarhet. Den flyg-
burna signalspaningen verkar, trots ursprungliga intentioner, mer eller mindre ha 
legat nere i avvaktan på att de nya Tp ("-planen skulle bli klara. Sannolikt påver-

Nyckelpersonal inom den tidiga flygburna signalspaningen

Carl-Axel Ekberg Signalspaningschef FRA, 1947–

Martin Fehrm Avdelningschef vid FOA 3

Olof Kempe Chef för FRA:s signaltrafikbyrå, 1946–

Karl Erik Nittve Militärassistent vid FOA/6. transportgruppen, 1945–1949

Sven-Olof Olin Militärassistent vid FOA/6. transportgruppen, 1950–1953

Sture Risberg Forskningsassistent vid FOA 3, 1946–

Carl Gustaf Simmons Militärassistent vid FOA/6. transportgruppen, 1949–1950

Fast anställda eller vid 6. transportgruppen placerade flygförare:

Ove Huzell 1949–

Åke Liljeberg 1949–1951

Sven Gustaf Gustavsson 1951–1952

Carl-Erik Hamrin 1951–

Alvar Älmeberg 1951–1952

Egen flygande personal
Flygplansbesättningen i B 3 hade normalt utgjorts av förare, färdmekaniker och sig-
nalist/navigatör. FOA anställde i januari 1949 en fast pilot som ersättare för de flyg-
förare som tidigare periodvis flugit flygplanet, och i september tillkom ytterligare en
flygförare. Besättningarna utvaldes noggrant och incidenter i fråga om sekretessen
kunde leda till att personal byttes ut. Arbetet kännetecknades av stort hemlighets-
makeri och den största kunden FRA nämndes sällan vid namn, utan kallades "fir-
man". Vid anställningen skrev man på en sekretessförbindelse där man lovade att
aldrig resa på semester till öststaterna, att vara på sin vakt mot främlingar, att inte
diskutera tjänsten med familjen eller ringa hem i samband med tjänsteuppdrag. Per-
sonalens telefonsamtal, post och umgänge kontrollerades. Eftersom verksamheten
skulle utökas utbildade FRA nya radarsignalspanare och i början av 1949 var om-
kring femton personer färdiga med utbildningen.9

I september 1949 sammanfattade chefen för FOA 3, Martin Fehrm, vad man
hade arbetat med under det gångna budgetåret. Bland annat hade med navigations-
radarn AN/APS-15 genomförts navigeringsprov från luften, väderobservationer,
fotografering av radarbilder, samt försök med radarmaskering av flottbaser. Arbets-
programmet för 1949-1950 upptog bland annat intensifierad spaningsverksamhet,
utveckling av motmedel och undersökning av egen materiels sårbarhet. Den flyg-
burna signalspaningen verkar, trots ursprungliga intentioner, mer eller mindre ha
legat nere i avvaktan på att de nya Tp 79-planen skulle bli klara. Sannolikt påver-

Nyckelpersonal inom den tidiga flygburna signalspaningen
Carl-Axel Ekberg Signalspaningschef FRA, 1947—
Martin Fehrm Avdelningschef vid FOA 3
Olof Kempe Chef för FRA:s signaltrafikbyrå, 1946—
Karl Erik Nittve Militärassistent vid FOA/6. transportgruppen, 1945-1949
Sven-Olof Olin Militärassistent vid FOA/6. transportgruppen, 1950-1953
Sture Risberg Forskningsassistent vid FOA 3,1946—
Carl Gustaf Simmons Militärassistent vid FOA/6. transportgruppen, 1949-1950

Fast anställda eller vid 6. transportgruppen placerade flygförare:
Ove Huzell 1949—
Åke Liljeberg 1949-1951
Sven Gustaf Gustavsson1951-1952
Carl-Erik Hamrin 1951—
Alvar Älmeberg 1951-1952
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kades verksamheten också av nedskjutningen den # april !"$% av ett amerikanskt 
signalspaningsplan av typ Consolidated PB&Y-' Privateer med tio mans besättning 
över Östersjön utanför lettiska kusten.!!

N

Tallinn

Riga-
bukten

Ösel

L E T T L A N D

E S T L A N D

Riga

Ventpils
Gotland

Ö s t e r s j ö n

0                  40                   80 km

Dagö

F r å n  B r o m m a

Ungefärlig flygrutt för det signalspaningsuppdrag som flögs av Ove Huzell i maj 1949, då flygplanet kom in 
över sovjetiskt territorium. Karta: Lennart Andersson.

Över sovjetiskt territorium
Den 18 maj 1949 startade ett svenskt B 3-plan från Bromma klockan 12.59 och 15.30 kom man tillbaka och 
landade. Flygningen tog omkring två och en halv timme och förutom flygföraren Ove Huzell deltog flygspa-
naren Eriksson, signalisten Lindqvist, mekanikern Blomqvist, samt ett antal signalspanare från FRA. Ove Hu-
zell berättar:

Jag var nyligen influgen på B 3:an. Vi hade tre herrar inne i planet som lyssnade på apparater. FOA:s signalist 
Lars Karlsson skötte radiosambandet. Vi flög österut från Huvudskärs fyr utanför Utö på en kurs in mot Finska vi-
ken, norr om Gotska Sandön. Vi flög först på 50 meters höjd, men på grund av dimma över havet gick det inte, så 
vi fick flyga på 100 meter i stället. Jag hade alltså ingen sikt nedåt.

Huzell ansåg efter en tid att man började komma för långt österut, men fick flera gånger beskedet att 
han skulle fortsätta på samma kurs. Plötsligt fick han syn på ett torn som stack upp ur dimman och utan att 
invänta order rundade han det och fortsatte på kontrakurs. Det visade sig sedan att tornet (troligen) var fy-
ren på Dagö västra udde. Inflygningen över sovjetiskt territorium blev inte upptäckt och ledde inte heller till 
några diplomatiska protester.

Intressant i sammanhanget är att en av de fotospaningsflygningar som genomfördes med S 31 Spitfire i 
samma område ägde rum under förmiddagen samma dag. Möjligen var foto- och signalspaningsuppdragen 
samordnade.10

Ungefärlig flygrutt för det signalspaningsuppdrag som flögs av Ove Huzell i maj 1949, då flygplanet kom in
över sovjetiskt territorium. Karta: Lennart Andersson

kades verksamheten också av nedskjutningen den 8 april 1950 av ett amerikanskt
signalspaningsplan av typ Consolidated PB4Y-2. Privateer med tio mans besättning
över Östersjön utanför lettiska kusten."

Över sovjetiskt territorium
Den 18 maj 1949 startade ett svenskt B 3-plan från Bromma klockan 12.59 och 15.30 kom man tillbaka och
landade. Flygningen tog omkring två och en halv timme och förutom flygföraren Ove Huzell deltog flygspa-
naren Eriksson, signalisten Lindqvist, mekanikern Blomqvist, samt ett antal signalspanare från FRA. Ove Hu-
zell berättar:

Jag var nyligen influgen på 8 3:an. Vi hade tre herrar inne i planet som lyssnade på apparater. FOA:s signalist
Lars Karlsson skötte radiosambandet. Vi flög österut från Huvudskärs 51r utanför Utö på en kurs in mot Finska vi-
ken, norr om Gotska Sandön. Vi flög först på SO meters höjd, men på grund av dimma över havet gick det inte, så
vi fick fiyga på 100 meter i stället Jag hade alltså ingen sikt nedåt

Huzell ansåg efter en tid att man började komma för långt österut, men fick flera gånger beskedet att
han skulle fortsätta på samma kurs. Plötsligt fick han syn på ett torn som stack upp ur dimman och utan att
invänta order rundade han det och fortsatte på kontrakurs. Det visade sig sedan att tornet (troligen) var fy-
ren på Dagö västra udde. Inflygningen över sovjetiskt territorium blev inte upptäckt och ledde inte heller till
några diplomatiska protester.

Intressant i sammanhanget är att en av de fotospaningsflygningar som genomfördes med S 31 Spitfire i
samma område ägde rum under förmiddagen samma dag. Möjligen var foto- och signalspaningsuppdragen
samordnade."
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Amerikansk signalspaning
Åren #$%&–#$%' ska enligt uppgift försök ha gjorts av västmakterna att få till stånd 
ett samarbete med Sverige när det gällde signalspaning i Östersjöområdet. Ameri-
kanska flygningar över Östersjön var vid denna tid relativt få, men verksamheten 
ökade allteftersom. Det framgår av start- och landningsjournalerna för Bromma 
flygplats att den amerikanska militära flygtrafiken från Wiesbaden och andra plat-
ser i Tyskland, samt från Storbritannien var mycket intensiv under åren #$%&–#$(". 
Flygplan från amerikanska flygvapnet och marinflyget landade i stort sett varje dag 
på Bromma. 

Den typ av flygplan som användes av det amerikanska marinflygets signal-
spaningsförband var PB%Y-! Privateer och dessa flygplan var normalt baserade i 
Wiesbaden. Enligt publicerade uppgifter användes Privateerplanen, som kom från 
förbandet VP-!), huvudsakligen för signalspaning mot sovjetiska radarstationer 
”med täckmanteln att uppträda som kurirflygplan för amerikanska ambassader och 
konsulat i hela Europa, Skandinavien och västra Asien”. Notabelt i sammanhanget 
är också att högste chefen för marinflygets underrättelsetjänst, konteramiral *o-
mas B. Inglis, besökte Sverige i juli #$%), några månader innan Privateerflygning-
arna inleddes.

Sammanlagt ett tjugotal mellanlandningar i Sverige med denna flygplanstyp fö-
rekom under åren #$%&–#$%$, samt i mindre utsträckning #$(". Det är fullt tänkbart 
att flygplanen landade på Bromma för bränslepåfyllning i samband med signalspa-

Ett amerikanskt signalspaningsplan av typ Consolidated PB4Y-2 Privateer. Det var ett sådant flygplan som 
sköts ned av sovjetiskt jaktflyg utanför Lettlands kust 1950. Foto: Peter Kempe.

Amerikansk signalspaning
Åren 1947-1948 ska enligt uppgift försök ha gjorts av västmakterna att få till stand
ett samarbete med Sverige när det gällde signalspaning i Östersjöområdet. Ameri-
kanska flygningar över Östersjön var vid denna tid relativt få, men verksamheten
ökade allteftersom. Det framgår av start- och landningsjournalerna för Bromma
flygplats att den amerikanska militära flygtrafiken från Wiesbaden och andra plat-
ser i Tyskland, samt från Storbritannien var mycket intensiv under åren 1947-1950.
Flygplan från amerikanska flygvapnet och marinflyget landade i stort sett varje dag
på Bromma.

Den typ av flygplan som användes av det amerikanska marinflygets signal-
spaningsförband var PB4Y-2. Privateer och dessa flygplan var normalt baserade i
Wiesbaden. Enligt publicerade uppgifter användes Privateerplanen, som kom från
förbandet VP-26, huvudsakligen för signalspaning mot sovjetiska radarstationer
"med täckmanteln att uppträda som kurirflygplan för amerikanska ambassader och
konsulat i hela Europa, Skandinavien och västra Asien". Notabelt i sammanhanget
är också att högste chefen för marinflygets underrättelsetjänst, konteramiral Tho-
mas B. Inglis, besökte Sverige i juli 1946, några månader innan Privateerflygning-
arna inleddes.

Sammanlagt ett tjugotal mellanlandningar i Sverige med denna flygplanstyp fö-
rekom under åren 1947-1949, samt i mindre utsträckning 1950. Det är fullt tänkbart
att flygplanen landade på Bromma för bränslepåfyllning i samband med signalspa-

Ett amerikanskt signalspaningsplan av typ Consolidated PB4Y-2 Privateer. Det var ett sådant flygplan som
sköts ned av sovjetiskt jaktflyg utanför Lettlands kust 1950. Foto: Peter Kempe.
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ningsuppdrag, eftersom de sannolikt hade svårt att operera e$ektivt utanför norra 
Baltikum med både start och landning i Wiesbaden som ligger i jämnhöjd med 
Prag. Något direkt stöd för denna teori har dock hittills inte framkommit. Utrikes-
departementet beräknade i september #%&! att det då gjordes så många som !"" till 
'"" amerikanska så kallade kurirplansöverflygningar av svenskt territorium per år.#!

Ett signalspaningsuppdrag
Den 18 december 1951 var Tp 79 nr 79001 baserad på 6. transportgruppens område vid bana 34 på Bromma. 
Dagens uppdrag skulle flygas av Sven-Olof Olin och Ove Huzell, Bertil Dahlberg var navigatör och Herbert Matt-
son färdmekaniker. Från FRA deltog gruppchefen Jonsson och telegrafisterna Book, Edin och Swegler. Stations-
signalen ”TB” skulle användas i radiokommunikationen med marken.

Radiostationssignaler i form av fyrställiga koder tilldelades flygvapnets flygplan för varje uppdragspe-
riod. Stationssignalens första bokstav var kopplad till den flottilj flygplanet tillhörde och den !ärde och sista 
betecknade flygplansindividen, men i kontakten mellan flygtrafikledning och flygplan förkortades ofta sta-
tionssignalen till två bokstäver. Tp 79 använde signalen VA (VUQA) till i november 1951, då den byttes till TB. 
Ibland användes stationssignaler från av andra flygflottiljer anmälda stillastående flygplan för att vilseleda 
obehöriga avlyssnare av radiotrafiken.

Flygrutt och en del andra detaljer bestämdes för varje flygning av den på FRA operativt ansvarige tillsam-
mans med militärassistenten på FOA 3. Navigatören gjorde sedan upp en färdplan och bestämde hur mycket 
bränsle som skulle tankas. Färdplanen förstördes sedan efter flygningen. Centrala flygsäkerhetsledningen (Ce-
fyl) informerades om rutten som ritades in på en karta, men den suddades ut så snart flygplanet landat. Av 
sekretesskäl fick mycket få personer detaljerad kännedom om flygningarna.

Navigeringen skedde med hjälp av klocka och kompass och positionen kontrollerades genom pejling mot 
radiofyrar. Felnavigeringar med fem kilometer var normalt, men ibland kunde man hamna upp till femton 
kilometer fel. Positionsuppgifter lämnades var tjugonde minut till Cefyl, men rapporterades i form av koder 
för att förvilla i den händelse radiotrafiken var avlyssnad. Vid behov flögs så kallade ”taggar” för att förbättra 
mottagningsförhållandena när något intressant upptäcktes. Det innebar att man under en kortare tid flög 
in mot någon punkt på den sovjetiska kusten, men ”aldrig mer än fem minuter eller drygt tjugo kilometer”.

Klockan 9.12 var allt klart och flygplanet kunde lyfta från banan på Bromma för att sätta kurs nästan rakt 
österut mot Bogskären. Den flygrutt man för dagen skulle följa var den så kallade Route nr 9, som gick i när-
heten av mittlinjen mellan Gotland och kusten på östsidan. Just denna flygning var upplagd för spaning mot 
Ösel och Dagö, samt mot Lettland. Snart hade man stigit till 4 300 meters höjd och där låg planet sedan kvar 
under större delen av flygningen.

Route nr 9 förde flygplanet över norra och mellersta Östersjön och brukade gå via en vändpunkt omkring 
sjuttio kilometer västsydväst Hangö i Finland och ned till en punkt mellan Gotland och Liepaja. Sedan gick man 
oftast tillbaka till Stockholm via Gotland. Bogskären nåddes efter omkring fyrtio minuters flygning och kursen 
ändrades där med några grader mot syd så att den gick i riktning mot nordvästra Estland. Efter tjugo minuter 
vände man tillbaka och flög i stället mot sydväst. Vändpunkten låg omkring fyrtio kilometer från närmaste 
udden på Dagö och vid detta tillfälle var man som närmast den sovjetiska kusten.

Därefter fortsatte flygningen söderut på något växlande kurser och med långsamt ökande avstånd till 
kusten på östsidan. Sedan Ösel och Lettland passerats hade man omkring klockan 11.30 nått ruttens södra 
vändpunkt, omkring fyrtio kilometer öster om Gotland. Därefter genade man tvärs över södra Gotland och 
vände norrut mot Bromma. Klockan 12.54 var man åter på marken efter en flygtid på totalt tre timmar och 
42 minuter.15

ningsuppdrag, eftersom de sannolikt hade svårt att operera effektivt utanför norra
Baltikum med både start och landning i Wiesbaden som ligger i jämnhöjd med
Prag. Något direkt stöd för denna teori har dock hittills inte framkommit. Utrikes-
departementet beräknade i september 1952 att det då gjordes så många som 200 till
30o amerikanska så kallade kurirplansöverflygningar av svenskt territorium per år."

Ett signalspaningsuppdrag
Den 18 december 1951 var Tp 79 nr 79001 baserad på 6. transportgruppens område vid bana 34 på Bromma.
Dagens uppdrag skulle flygas av Sven-Olof Olin och Ove Huzell, Bertil Dahlberg var navigatör och Herbert Matt-
son färdmekaniker. Från FRA deltog gruppchefen Jonsson och telegrafisterna Book, Edin och Swegler. Stations-
signalen "TB"skulle användas i radiokommunikationen med marken.

Radiostationssignaler i form av fyrställiga koder tilldelades flygvapnets flygplan för varje uppdragspe-
riod. Stationssignalens första bokstav var kopplad till den flottilj flygplanet tillhörde och den fjärde och sista
betecknade flygplansindividen, men i kontakten mellan flygtrafikledning och flygplan förkortades ofta sta-
tionssignalen till två bokstäver. Tp 79 använde signalen VA (VUQA) till i november 1951, då den byttes till TB.
Ibland användes stationssignaler från av andra flygflottiljer anmälda stillastående flygplan för att vilseleda
obehöriga avlyssnare av radiotrafiken.

Flygrutt och en del andra detaljer bestämdes för varje flygning av den på FRA operativt ansvarige tillsam-
mans med militärassistenten på FOA 3. Navigatören gjorde sedan upp en färdplan och bestämde hur mycket
bränsle som skulle tankas. Färdplanen förstördes sedan efterflygningen. Centrala flygsäkerhetsledningen (Ce-
fyl) informerades om rutten som ritades in på en karta, men den suddades ut så snart flygplanet landat. Av
sekretesskäl fick mycket få personer detaljerad kännedom om flygningarna.

Navigeringen skedde med hjälp av klocka och kompass och positionen kontrollerades genom pejling mot
radiofyrar. Felnavigeringar med fem kilometer var normalt, men ibland kunde man hamna upp till femton
kilometer fel. Positionsuppgifter lämnades var tjugonde minut till Cefyl, men rapporterades i form av koder
för att förvilla i den händelse radiotrafiken var avlyssnad. Vid behov flögs så kallade "taggar"för att förbättra
mottagningsförhållandena när något intressant upptäcktes. Det innebar att man under en kortare tid flög
in mot någon punkt på den sovjetiska kusten, men "aldrig mer än fem minuter eller drygt tjugo kilometer".

Klockan 9.12 var allt klart och flygplanet kunde lyfta från banan på Bromma för att sätta kurs nästan rakt
österut mot Bogskären. Den flygrutt man för dagen skulle följa var den så kallade Route nr 9, som gick i när-
heten av mittlinjen mellan Gotland och kusten på östsidan. Just denna flygning var upplagd för spaning mot
Ösel och Dagö, samt mot Lettland. Snart hade man stigit till 4 300 meters höjd och där låg planet sedan kvar
under större delen av flygningen.

Route nr 9 förde flygplanet över norra och mellersta Östersjön och brukade gå via en vändpunkt omkring
sjuttio kilometer västsydväst Hangö i Finland och ned till en punkt mellan Gotland och Liepaja. Sedan gick man
oftasttillbaka till Stockholm via Gotland. Bogskären nåddes efter omkring fyrtio minuters flygning och kursen
ändrades där med några grader mot syd så att den gick i riktning mot nordvästra Estland. Efter tjugo minuter
vände man tillbaka och flög i stället mot sydväst. Vändpunkten låg omkring fyrtio kilometer från närmaste
udden på Dagö och vid detta tillfälle var man som närmast den sovjetiska kusten.

Därefter fortsatte flygningen söderut på något växlande kurser och med långsamt ökande avstånd till
kusten på östsidan. Sedan Ösel och Lettland passerats hade man omkring klockan 11.30 nått ruttens södra
vändpunkt, omkring fyrtio kilometer öster om Gotland. Därefter genade man tvärs över södra Gotland och
vände norrut mot Bromma. Klockan 12.54 var man åter på marken efter en flygtid på totalt tre timmar och
42 minuter."
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Sjätte transportgruppen
I augusti #$%" tillträdde kapten Sven-Olof Olin tjänsten som militärassistent vid 
FOA och en av hans första arbetsuppgifter var att utarbeta en instruktion för det 
som från december #$%" kallades &. transportgruppen, F '. I flygvapnets krigsorga-
nisation fanns redan #. till %. transportgruppen och man valde alltså att kalla det ny-
uppsatta signalspaningsförbandet för transportgrupp. Vakthållningen på Bromma 
förstärktes för att skydda den känsliga verksamheten och pistoler anska(ades för de 
tio anställda ordningsvakterna.

Det första Tp )$-planet )$""# levererades och ”Blondies” tillhörighet ändrades 
från F # till F '. Det andra Tp )$-planet levererades i maj #$%#. I juni genomfördes 
ett antal provflygningar med signalspaningsutrustning ombord på )$""# och den *# 
juli genomfördes det första uppdraget över norra Östersjön, då spaningen riktades 
mot Dagö- och Öselområdet.

Den flygburna spaningen utgjorde endast en mindre del av den totala signalspa-
ningen. FRA hade vid denna tid fem, periodvis sex fasta markstationer i drift, av vil-
ka några användes i stort sett dygnet runt. I mars #$%# fanns stationerna (kodnamn) 
*&! Tärnbo, *&* Storkbo, *&+ Trutbo, *&% Duvbo och *&& Örnbo. *&$ Falkbo var 
kodbeteckningen för den station som användes ombord på Tp )$. Samtliga stationer 
var utrustade med signalspaningsmottagare av typ APR-+ och APR-%. Utöver detta 
fanns i flygplanet APR-!, ARR-% och ARR-). Flygplanet hade till uppgift att spåra 
upp nyheter och följa utvecklingen inom områdena radar, navigering och styrsys-
tem, samt även riktad ultrakortvåg och radiolänk. Med flygplanets hjälp kunde man 
också komma åt signaler av låge(ektstyp, exempelvis kommunikationsradiotrafik.#*

Över Östersjön
Signalspaningsuppdragen över norra Östersjön utgick från Bromma och skedde 
normalt på + """ till + %"" meters höjd, några gånger flög man högre, på % !"" 

Flygvapnets typbeteckning på de två DC-3/C-47 som anska!ades för bland annat signalspaning var Tp 79.  
I bakgrunden skymtar 6. transportgruppens B 3. Foto: Olle Andersson.

Flygvapnets typbeteckning på de två DC-31C-47 som anskaffades för bland annat signalspaning var Tp 79.
I bakgrunden skymtar 6. transportgruppens B 3. Foto: 011e Andersson.

Sjätte transportgruppen
I augusti 1950 tillträdde kapten Sven-Olof Olin tjänsten som militärassistent vid
FOA och en av hans första arbetsuppgifter var att utarbeta en instruktion för det
som från december 1950 kallades 6. transportgruppen, F 8. I flygvapnets krigsorga-
nisation fanns redan 1. till 5. transportgruppen och man valde alltså att kalla det ny-
uppsatta signalspaningsförbandet för transportgrupp. Vakthållningen på Bromma
förstärktes för att skydda den känsliga verksamheten och pistoler anskaffades för de
tio anställda ordningsvakterna.

Det första Tp 79-planet 79001 levererades och "Blondies" tillhörighet ändrades
från F 1 till F 8. Det andra Tp 79-planet levererades i maj 1951. I juni genomfördes
ett antal provflygningar med signalspaningsutrustning ombord på 79001 och den 31
juli genomfördes det första uppdraget över norra Östersjön, då spaningen riktades
mot Dagö- och Öselområdet.

Den flygburna spaningen utgjorde endast en mindre del av den totala signalspa-
ningen. FRA hade vid denna tid fem, periodvis sex fasta markstationer i drift, av vil-
ka några användes i stort sett dygnet runt. I mars 1951 fanns stationerna (kodnamn)
362 Tärnbo, 363 Storkbo, 364 Trutbo, 365 Duvbo och 366 Örnbo. 369 Falkbo var
kodbeteckningen för den station som användes ombord påTp 79. Samtliga stationer
var utrustade med signalspaningsmottagare av typ APR-4 och APR-5. Utöver detta
fanns i flygplanet APR-2, ARR-5 och ARR-7. Flygplanet hade till uppgift att spåra
upp nyheter och följa utvecklingen inom områdena radar, navigering och styrsys-
tem, samt även riktad ultrakortvåg och radiolänk. Med flygplanets hjälp kunde man
också komma åt signaler av lågeffektstyp, exempelvis kommunikationsradiotrafik.13

Over Östersjön
Signalspaningsuppdragen över norra Östersjön utgick från Bromma och skedde
normalt på 4 000 till 4 500 meters höjd, några gånger flög man högre, på 5 200
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meter. På $ %"" meter är det teoretiska avlyssningsavståndet !&' kilometer. Ibland 
utfördes flygningar från F () över södra Östersjön till i närheten av Danmark. Från 
december (*%( signalspanade man över norra och mellersta Östersjön, oftast längs 
den så kallade mittlinjen ned till en punkt mitt emellan Gotland och Klaipeda i 
Lettland. Ibland gick man tillbaka mot Stockholm på direktkurs, ibland via Got-
land. Även de östligaste rutterna följde i stort sett mittlinjen mellan Sverige och 
Sovjetunionen. Avståndet från mittlinjen till den baltiska kusten är omkring sjuttio 
kilometer och Sovjet hävdade vid denna tid en territorialgräns på tolv sjömil (!!,! 
kilometer), vilket Sverige dock inte godkänt.

Ibland fick man rycka ut på ”specialuppdrag” som bröt rutinen med flygningar 
över Östersjön. Ett exempel är när två stora nybyggda sovjetiska kryssare gick ut 
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De vid signalspaning
oftast använda rutterna

De baser som normalt användes vid signalspaning och de vanligaste rutterna över Östersjön åren 
1951!1952. Karta: Lennart Andersson.
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De baser som normalt användes vid signalspaning och de vanligaste rutterna över Östersjön åren
1951-1952. Karta: Lennart Andersson.

meter. På 4 500 meter är det teoretiska avlyssningsavståndet 268 kilometer. Ibland
utfördes flygningar från F 17 över södra Östersjön till i närheten av Danmark. Från
december 1951 signalspanade man över norra och mellersta Östersjön, oftast längs
den så kallade mittlinjen ned till en punkt mitt emellan Gotland och Klaipeda i
Lettland. Ibland gick man tillbaka mot Stockholm på direktkurs, ibland via Got-
land. Även de östligaste rutterna följde i stort sett mittlinjen mellan Sverige och
Sovjetunionen. Avståndet från mittlinjen till den baltiska kusten är omkring sjuttio
kilometer och Sovjet hävdade vid denna tid en territorialgräns på tolv sjömil (22,2
kilometer), vilket Sverige dock inte godkänt.

Ibland fick man rycka ut på "specialuppdrag" som bröt rutinen med flygningar
över Östersjön. Ett exempel är när två stora nybyggda sovjetiska kryssare gick ut
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Ritning som bland annat visar de radomer som signalspaningsplanet Tp 79 försågs med. Ritning: FRA.

Den så kallade Route nr 9. 
Originalkarta från 1951. Si!-
rorna anger klockslag och 
vissa pejlingsriktningar har 
ritats in. Karta: UD:s arkiv.
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Ritning som bland annat visar de radomer som signalspaningsplanetTp 79 försågs med. Ritning: FRA.

Den så kallade Route nr 9.
Originalkarta från 1951. Siff-
rorna anger klockslag och
vissa pejlingsriktningar har
ritats in. Karta: UD:s arkiv.
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från Östersjön på sin väg till Ishavet i november $%#$. Inom underrättelsetjänsten 
ville man då ha reda på så mycket som möjligt om fartygens utrustning. Därför ge-
nomfördes i samband med att fartygen passerade sju flygningar med Tp &% från F % 
i Göteborg mellan den ' och $( november $%#$ och sedan ytterligare åtta med F $( 
i Halmstad som bas mellan den $# och !' november.$(

Utökad verksamhet
Från januari $%#! genomfördes omkring fyra uppdrag per månad över norra och 
mellersta Östersjön. Inriktningen var planerad så att sextio procent av flygningarna 
skulle gå öster om Gotland och fyrtio procent över sydkusten och en del av flygning-
arna över södra Östersjön utsträcktes ned till en punkt mitt mellan Trelleborg och 
tyska nordkusten. En gång varje kvartal tillkom en flygning i övre Norrland. Efter 
varje flygning utarbetades en detaljerad rapport med uppgifter om flygrutt, perso-
nal, avlyssnade frekvenser och resultat. Materialet från signalspaningsflygningarna 
inarbetades sedan i FRA:s rapporter, bland annat en årlig allmän rapport över sig-
nalspaning. Denna visade hur spaningen hade varit upplagd, vilka flygningar som 
utförts och vilken spaningsmateriel som använts.

Tidigare hade antalet signalspanare oftast varit fyra, men detta utökades i mars 
$%#! till fem. Den som tillkom kallades fonispanare och var specialiserad på att av-
lyssna muntlig radiokommunikation. Han hade även till uppgift att lyssna efter 
sådant som tydde på att sovjetiskt jaktflyg sattes in mot det svenska flygplanet.$' I fe-
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I mars 1952 genomfördes två signalspaningsuppdrag längs gränsen mot Finland. Karta: Lennart Andersson.

från Östersjön på sin väg till Ishavet i november 1951. Inom underrättelsetjänsten
ville man då ha reda på så mycket som möjligt om fartygens utrustning. Därför ge-
nomfördes i samband med att fartygen passerade sju flygningar med Tp 79 från F 9
i Göteborg mellan den 6 och 14 november 1951 och sedan ytterligare åtta med F 14
i Halmstad som bas mellan den 15 och 26 november.14

Utökad verksamhet
Från januari 1952 genomfördes omkring fyra uppdrag per månad över norra och
mellersta Östersjön. Inriktningen var planerad så att sextio procent av flygningarna
skulle gå öster om Gotland och fyrtio procent över sydkusten och en del av flygning-
arna över södra Östersjön utsträcktes ned till en punkt mitt mellan Trelleborg och
tyska nordkusten. En gång varje kvartal tillkom en flygning i övre Norrland. Efter
varje flygning utarbetades en detaljerad rapport med uppgifter om flygrutt, perso-
nal, avlyssnade frekvenser och resultat. Materialet från signalspaningsflygningarna
inarbetades sedan i FRA:s rapporter, bland annat en årlig allmän rapport över sig-
nalspaning. Denna visade hur spaningen hade varit upplagd, vilka flygningar som
utförts och vilken spaningsmateriel som använts.

Tidigare hade antalet signalspanare oftast varit fyra, men detta utökades i mars
1952 till fem. Den som tillkom kallades fonispanare och var specialiserad på att av-
lyssna muntlig radiokommunikation. Han hade även till uppgift att lyssna efter
sådant som tydde på att sovjetiskt jaktflyg sattes in mot det svenska flygplanet.'6 I fe-

I mars 1952 genomfördes två signalspaningsuppdrag längs gränsen mot Finland. Karta: Lennart Andersson.
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bruari $%&! begärde försvarsstaben att Flygförvaltningen skulle bidra med medel till 
signalspaning mot ett nytt sovjetiskt långdistansradionavigeringssystem som man 
befarade var avsett för att vägleda bombplan och robotar vid anfall mot bland an-
nat Sverige. Dels ville man närmare utforska systemets uppbyggnad, dels skulle det 
enligt FOA:s bedömande finnas goda möjligheter att konstruera utrustning som 
skulle kunna störa ut det sovjetiska systemet.$'

Analys av materialet
Genom bearbetning av den avlyssnade radiotrafiken kunde operativa dispositioner 
och olika enheters uppträdande utläsas och med hjälp av detta, tillsammans med 
information från andra källor, kunde man bilda sig en uppfattning om styrkeförhål-
landen, utrustning och taktik som kunde bli aktuella vid anfall mot Sverige. Genom 
teknisk analys kunde man bilda sig en uppfattning om prestanda och konstruktion 
hos sovjetisk materiel, samt få underlag så att man kunde ta fram motmedel och 
störmateriel.

Flygvapnet behövde också dessa uppgifter för att kunna utarbeta taktik vid at-
tackanfall och spaning mot invasionsstyrkor, ilastningshamnar, flyg- och robotba-
ser i sydvästra Finland, på tyska kusten och i Danmark, eventuellt även i Baltikum, 
samt för jaktflyget. Man ville ha uppgifter om radarstationer inom luftbevakning, 
kustspaning, jaktstridsledning och eldledning, samt på fartyg och i flygplan. Vida-
re ville man ha spaning mot radio, igenkänningsutrustning, styr- och navigerings-

Signalspaningsapparatur, bland annat AN/APR-4, AN/APA-10 och AN/APR-5. Foto: Sture Risberg.

bruari 1952 begärde försvarsstaben att Flygförvaltningen skulle bidra med medel till
signalspaning mot ett nytt sovjetiskt långdistansradionavigeringssystem som man
befarade var avsett för att vägleda bombplan och robotar vid anfall mot bland an-
nat Sverige. Dels ville man närmare utforska systemets uppbyggnad, dels skulle det
enligt FOA:s bedömande finnas goda möjligheter att konstruera utrustning som
skulle kunna störa ut det sovjetiska systemet.''

Analys av materialet
Genom bearbetning av den avlyssnade radiotrafiken kunde operativa dispositioner
och olika enheters uppträdande utläsas och med hjälp av detta, tillsammans med
information från andra källor, kunde man bilda sig en uppfattning om styrkeförhål-
landen, utrustning och taktik som kunde bli aktuella vid anfall mot Sverige. Genom
teknisk analys kunde man bilda sig en uppfattning om prestanda och konstruktion
hos sovjetisk materiel, samt få underlag så att man kunde ta fram motmedel och
störmateriel.

Flygvapnet behövde också dessa uppgifter för att kunna utarbeta taktik vid at-
tackanfall och spaning mot invasionsstyrkor, ilastningshamnar, flyg- och robotba-
ser i sydvästra Finland, på tyska kusten och i Danmark, eventuellt även i Baltikum,
samt för jaktflyget. Man ville ha uppgifter om radarstationer inom luftbevakning,
kustspaning, jaktstridsledning och eldledning, samt på fartyg och i flygplan. Vida-
re ville man ha spaning mot radio, igenkänningsutrustning, styr- och navigerings-

Signalspaningsapparatur, bland annat AN/APR-4, AN/APA-10 och AN/APR-5. Foto: Sture Risberg.
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system. Dessutom skulle signalspaning sättas in mot svenska radarstationer för att 
kontrollera att utrustningen inte användes på ett sådant sätt att kartläggning från 
sovjetisk sida underlättades.$%

Resultat
I början hade man svårigheter med att kunna använda resultaten från den flygburna 
signalspaningen och större delen av det spaningsmaterial som insamlats kunde tills 
vidare inte tolkas entydigt. I början av $&'# uppgav FRA att man kunde se bland an-
nat radarsignalernas våglängd, e(ekt och utbredning, impulsernas egenskaper, samt 
stationernas lägen. I juni $&'% sammanställde FRA en stor förteckning över den sov-
jetiska östersjöflottans fartyg, förband, baser, flyg och verksamhet. I slutet av $&'% 
hade tio radarstationer noterats mellan Finska viken och Kaliningrad (Königsberg) 
och omkring fem radarstationer i närheten av Mecklenburg. Apparaturen medgav 
emellertid ännu inte att man kunde ange exakt lokalisering av radarstationerna. I 
januari $&'& kom ”Uppgifter om sovjetiskt luftförsvar”, i juni samma år ”Sovjetiska 
Östersjömarinerna, fartyg, förband och dislokation […]”, och i december ”Uppgif-
ter om sovjetiskt luftförsvar”.

Vissa rapporter handlade om enstaka övningar eller andra speciella händelser, 
till exempel en redogörelse från mars $&'& kallad ”Uppgifter om sovjetiskt armé-
samverkande flyg ($). flygarmén)”, som behandlade en övning i Tyskland i septem-
ber–oktober $&'%. Andra exempel är ”Rapport baserad på radarsignalspaning. Södra 
Östersjömarinens septemberövning $&'%” från juni $&'&, ”Rapport om taktiköv-
ning vid Sovjetiska Södra Östersjömarinen *–$".%.$&'&” och ”Rapport om ryska 
flygföretag över Östersjön den $%, !" och !%.'.$&'&”. FRA utgav i maj $&*" ett så 
kallat Flygunderrättelseregister som bland annat innehöll en förteckning över +#" 
sovjetiska flygbaser och i april $&*$ hade man hittat ytterligare +* baser. Av speciellt 
intresse med tanke på nedskjutningen av Tp #& nr #&""$ den $+ juni $&*! är rap-
porten ”Sovjetiska Norra Östersjömarinens verksamhet &–!".).$&*!”, som var klar 
i februari $&*+. Där framgår att FRA avlyssnade en sovjetisk marinövning som hade 
sin tyngdpunkt i Öselområdet, men man registrerade också verksamhet utanför 
Ventspils och i Rigabukten. Man konstaterade bland annat att den sovjetiska luft-
bevakningen följde svenska flygplansrörelser.$&

FRA hade vissa svårigheter med att veta vad som var av intresse i det stora mate-
rial som samlades in och man undersökte därför hur det skulle kunna användas på 
ett bättre sätt. I detta sammanhang konstaterades också att samordningen mellan 
signalspaningen och luftbevakningen behövde förbättras. Exempelvis skulle radar-
störningsrapporter skickas in till FRA, som med hjälp av dem kunde dra slutsatser 
om de sovjetiska systemen.!"

Nedskjutningen av Tp !" nr !"##$
Färdplan för den ödesdigra flygningen den $+ juni $&*! togs fram två dagar i förväg 
av navigatören Blad. Han planerade för en total flygtid på tre timmar och trettio 
minuter. Chefen för transportgruppen, Olin, ändrade starttiden från klockan sju 

system. Dessutom skulle signalspaning sättas in mot svenska radarstationer för att
kontrollera att utrustningen inte användes på ett sådant sätt att kartläggning från
sovjetisk sida underlättades.'8

Resultat
I början hade man svårigheter med att kunna använda resultaten från den flygburna
signalspaningen och större delen av det spaningsmaterial som insamlats kunde tills
vidare inte tolkas entydigt. I början av 1947 uppgav FRA att man kunde se bland an-
nat radarsignalernas våglängd, effekt och utbredning, impulsernas egenskaper, samt
stationernas lägen. I juni 1948 sammanställde FRA en stor förteckning över den sov-
jetiska östersjöflottans fartyg, förband, baser, flyg och verksamhet. I slutet av 1948
hade tio radarstationer noterats mellan Finska viken och Kaliningrad (Königsberg)
och omkring fem radarstationer i närheten av Mecklenburg. Apparaturen medgav
emellertid ännu inte att man kunde ange exakt lokalisering av radarstationerna. I
januari 1949 kom "Uppgifter om sovjetiskt luftförsvar", i juni samma år "Sovjetiska
Östersjömarinerna, fartyg, förband och dislokation [...]", och i december "Uppgif-
ter om sovjetiskt luftförsvar".

Vissa rapporter handlade om enstaka övningar eller andra speciella händelser,
till exempel en redogörelse från mars 1949 kallad "Uppgifter om sovjetiskt arme-
samverkande flyg (16. flygarm&L)", som behandlade en övning i Tyskland i septem-
ber—oktober 1948. Andra exempel är "Rapport baserad på radarsignalspaning. Södra
Östersjömarinens septemberövning 1948" från juni 1949, "Rapport om taktiköv-
ning vid Sovjetiska Södra Östersjömarinen 5-10.8.1949" och "Rapport om ryska
flygföretag över Östersjön den 18, 20 och 28.4.1949". FRA utgav i maj 1950 ett så
kallat Flygunderrättelseregister som bland annat innehöll en förteckning över 370
sovjetiska flygbaser och i april 1951 hade man hittat ytterligare 35 baser. Av speciellt
intresse med tanke på nedskjutningen av Tp 79 nr 79001 den 13 juni 1952 är rap-
porten "Sovjetiska Norra Östersjömarinens verksamhet 9-20.6.1952", som var klar
i februari 1953. Där framgår att FRA avlyssnade en sovjetisk marinövning som hade
sin tyngdpunkt i Öselområdet, men man registrerade också verksamhet utanför
Ventspils och i Rigabukten. Man konstaterade bland annat att den sovjetiska luft-
bevakningen följde svenska flygplansrörelser.19

FRA hade vissa svårigheter med att veta vad som var av intresse i det stora mate-
rial som samlades in och man undersökte därför hur det skulle kunna användas på
ett bättre sätt. I detta sammanhang konstaterades också att samordningen mellan
signalspaningen och luftbevakningen behövde förbättras. Exempelvis skulle radar-
störningsrapporter skickas in till FRA, som med hjälp av dem kunde dra slutsatser
om de sovjetiska systemen.z°

Nedskjutningen av Tp 79 nr 79001
Färdplan för den ödesdigra flygningen den 13 juni 1952 togs fram två dagar i förväg
av navigatören Blad. Han planerade för en total flygtid på tre timmar och trettio
minuter. Chefen för transportgruppen, Olin, ändrade starttiden från klockan sju
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till klockan nio på morgonen, troligen på grund av väderutsikterna. Flygplanet klar-
gjordes av mekanikern Bromander utan anmärkning och motorerna varmkördes. 
Starten från Bromma skedde fem minuter över nio.

Troligen inriktades signalspaningen under denna flygning mot en ny sovjetisk 
radar av typ P-!" i Liepaja. Var tjugonde minut rapporterades flygplanets läge och 
den sista positionsrapporten togs emot klockan $$."#. En kvart senare hördes ett 
nytt anrop, men det avbröts innan något budskap hann gå fram.

!""% års DC-&-utredning konstaterar att flygplanet framfördes i internationellt 
luftrum och troligen aldrig befann sig närmare Sovjetunionen än mittlinjen mellan 
ländernas luftrum. Det anfölls av ett sovjetiskt jaktplan av typ MiG-$'bis, (" till (' 
kilometer öster om Gotska Sandön. Den sovjetiske flygföraren, som var politisk of-
ficer, hade startat enskilt och inte i rote, vilket annars var normalt för jaktflyginsat-
ser och han hade beordrats att flyga $"" kilometer ut över internationellt vatten för 
att skjuta ned det svenska flygplanet.

Vid beskjutningen avlossades $(" stycken !&-millimetersprojektiler och !% styck-
en &%-millimetersprojektiler. Flygplanet fick flera trä)ar av !&-millimeters spårljus-
spränggranater och troligen minst två !&-millimeters pansarbrandprojektiler. Det 
är också möjligt att en eller flera &%-millimetersgranater trä)at i området vid inre 
delen av vänster vinge.

Troligen blev radioutrustningen eller elsystemet, alternativt navigatören Blad 

Det bärgade vraket efter den Tp 79 (DC-3) som sköts ned av sovjetiskt jaktflyg 1952 placerades i ett bergrum 
på Muskö för undersökning i samband med haveriutredningen. Foto: Peter Liander.

till klockan nio på morgonen, troligen på grund av väderutsikterna. Flygplanet klar-
gjordes av mekanikern Bromander utan anmärkning och motorerna varmkördes.
Starten från Bromma skedde fem minuter över nio.

Troligen inriktades signalspaningen under denna flygning mot en ny sovjetisk
radar av typ P-2o i Liepaja. Var tjugonde minut rapporterades flygplanets läge och
den sista positionsrapporten togs emot klockan ri.o8. En kvart senare hördes ett
nytt anrop, men det avbröts innan något budskap hann gå fram.

2007 års DC-3-utredning konstaterar att flygplanet framfördes i internationellt
luftrum och troligen aldrig befann sig närmare Sovjetunionen än mittlinjen mellan
ländernas luftrum. Det anfölls av ett sovjetiskt jaktplan av typ MiG-r5bis, 6o till 65
kilometer öster om Gotska Sandön. Den sovjetiske flygföraren, som var politisk of-
ficer, hade startat enskilt och inte i rote, vilket annars var normalt för jaktflyginsat-
ser och han hade beordrats att flyga roo kilometer ut över internationellt vatten för
att skjuta ned det svenska flygplanet.

Vid beskjutningen avlossades r6o stycken 23-millimetersprojektiler och 27 styck-
en 37-millimetersprojektiler. Flygplanet fick flera träffar av 23-millimeters spårljus-
spränggranater och troligen minst två 23-millimeters pansarbrandprojektiler. Det
är också möjligt att en eller flera 37-millimetersgranater träffat i området vid inre
delen av vänster vinge.

Troligen blev radioutrustningen eller elsystemet, alternativt navigatören Blad

Det bärgade vraket efter den Tp 79 (DC-3) som sköts ned av sovjetiskt jaktflyg 1952 placerades i ett bergrum
på Muskö för undersökning i samband med haveriutredningen. Foto: Peter Liander.
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trä$ad av splitter. Det är också mycket troligt att en eller flera besättningsmän träf-
fades av splitter. Minst en granat trä$ade vänster motors oljetank, varvid oljan an-
tändes och kraftig brand uppstod. Flygplanet svängde vänster mot svenskt luftrum 
och påbörjade en kraftig dykning ner i moln. Som en förberedelse för nödutsprång 
och/eller nödlandning på vattnet öppnades den så kallade nöddörren och öppning 
av nödfönster förbereddes. Den sovjetiske MiG-föraren uppgav %#&! att han såg fall-
skärmshoppare lämna flygplanet.

I området förekom dimbankar och låga moln och detta kan ha bidragit till att 
föraren fick ögonkontakt med vattenytan för sent. Det kan också vara så att ska-
dorna på flygplanet och det utfällda landstället försvårade landningen och föraren 
kan dessutom ha varit skadad. Nedslaget i vattnet blev så våldsamt att nosen slogs 
sönder, motorerna slets loss, flygkroppens vänstersida fläktes upp och det mesta av 
utrustningen i kabinen slungades ut. De besättningsmän som var ombord omkom 
troligen omedelbart vid nedslaget. Två sjöräddningsflygplan av typ Tp '( Catalina 
och ett antal spaningsplan började '& minuter efter haveriet att tillsammans med 
fartyg söka i ett område inte långt från haveriplatsen.

Tre dagar senare, den %) juni, strax efter klockan fyra på morgonen, sköts ett av 
Tp '(-planen ned av sovjetiskt jaktflyg. Denna gång lyckades emellertid besätt-
ningen rädda sig ur det sjunkande flygplanet och kunde plockas upp av ett förbi-
passerande fartyg. Det försvunna Tp (#-planet hittades inte i de eftersökningar som 
gjordes under tiden närmast efter nedskjutningen.

Sedan dess har ett stort antal sökföretag genomförts där man försökt hitta det 
nedskjutna flygplanet, men först den %" juni !""* återfanns vraket av ett privat kon-
sortium och företaget Marin Mätteknik. Vraket finns idag utställt på Flygvapenmu-
seum i Linköping.!%

Den oftast publicerade bilden på Tp 79 nr 79001, det flygplan som sköts ned av sovjetiskt jaktflyg den 13 juni 
1952. Foto: Tor Karlsson.

Den oftast publicerade bilden på Tp 79 nr 79001, det flygplan som sköts ned av sovjetiskt jaktflyg den 13 juni
1952. Foto: Tor Karlsson.

träffad av splitter. Det är också mycket troligt att en eller flera besättningsmän träf-
fades av splitter. Minst en granat träffade vänster motors oljetank, varvid oljan an-
tändes och kraftig brand uppstod. Flygplanet svängde vänster mot svenskt luftrum
och påbörjade en kraftig dykning ner i moln. Som en förberedelse för nödutsprång
och/eller nödlandning på vattnet öppnades den så kallade nöddörren och öppning
av nödfönster förbereddes. Den sovjetiske MiG-föraren uppgav 1952 att han såg fall-
skärmshoppare lämna flygplanet.

I området förekom dimbankar och låga moln och detta kan ha bidragit till att
föraren fick ögonkontakt med vattenytan för sent. Det kan också vara så att ska-
dorna på flygplanet och det utfällda landstället försvårade landningen och föraren
kan dessutom ha varit skadad. Nedslaget i vattnet blev så våldsamt att nosen slogs
sönder, motorerna slets loss, flygkroppens vänstersida fläktes upp och det mesta av
utrustningen i kabinen slungades ut. De besättningsmän som var ombord omkom
troligen omedelbart vid nedslaget. Två sjöräddningsflygplan av typ Tp 47 Catalina
och ett antal spaningsplan började 45 minuter efter haveriet att tillsammans med
fartyg söka i ett område inte långt från haveriplatsen.

Tre dagar senare, den i6 juni, strax efter klockan fyra på morgonen, sköts ett av
Tp 47-planen ned av sovjetiskt jaktflyg. Denna gång lyckades emellertid besätt-
ningen rädda sig ur det sjunkande flygplanet och kunde plockas upp av ett förbi-
passerande fartyg. Det försvunna Tp 79-planet hittades inte i de eftersökning-ar som
gjordes under tiden närmast efter nedskjutningen.

Sedan dess har ett stort antal sökföretag genomförts där man försökt hitta det
nedskjutna flygplanet, men först den io juni 2003 återfanns vraket av ett privat kon-
sortium och företaget Marin Mätteknik. Vraket finns idag utställt på Flygvapenmu-
seum i Linköping.n
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Nya bestämmelser
Den " juli "$%& upprättade CFV en ny plan för FRA:s signalspaningsflygningar. De 
skulle utföras på oregelbundna tider och särskilda åtgärder skulle vidtas så att om-
baseringar och flygvägar inte kunde röjas genom radioavlyssning. Vid flygning över 
hav, men innanför en linje Ölands södra udde–Gotlands ostkust–Gotska Sandön–
Almagrundet, skulle flygvägen meddelas till Cefyl och om radar var i drift på Got-
land så skulle den följa planet. Luftförsvarscentralen O ! i Tullinge skulle orientera 
flygplanet ifall sovjetiska flygplan närmade sig det svenska flygplanets rutt, eller om 
livlig flygverksamhet pågick i närheten. FRA skulle varna för eventuella marinöv-
ningar eller flygövningar i närheten. Sjöräddningsflygplan skulle stå klart med fem-
ton minuters beredskap. Skulle uppdrag genomföras utanför nämnda linje måste 
flygplanet eskorteras av minst en jaktrote och sådana flygningar skulle utföras en-
dast i särskilda fall.!!

Detta innebär en helt ny och mycket försiktigare policy. På en förfrågan från ut-
rikesdepartementet hade flygstabschefen Gustaf Adolf Westring i september "$%" 
meddelat att flygvapnets minimiavstånd till den sovjetiska territorialgränsen vid 
flygningar över Östersjön var tre distansminuter (%,' kilometer), vilken innebar att 
man som närmast fick komma sex till sju distansminuter (""," till "&,# kilometer) 
från kusten. Han förklarade vidare: ”Flygvapnets intresse av att flyga i närheten av 
kusten – bortsett från utbildningssynpunkten – sammanhäng(er) med spanings-
uppdrag för FRA:s räkning. E(ektiviteten i denna verksamhet skulle något mins-
kas, om flygplanen finge hålla sig längre från kusten än nu gällande instruktioner 
medgåve”.

Ett exemplar av Tp 82 Varsity anska!ades som ersättning för den nedskjutna Tp 79. Enligt uppgift fick flyg-
planet smeknamnet ”Piggsvinet” med anledning av de många antenner som hörde till signalspaningsutrust-
ningen. Foto: Bertil Skogsberg via SFF.

Nya bestämmelser
Den I juli 1953 upprättade CFV en ny plan för FRA:s signalspaningsflygningar. De
skulle utföras på oregelbundna tider och särskilda åtgärder skulle vidtas så att om-
baseringar och flygvägar inte kunde röjas genom radioavlyssning. Vid flygning över
hav, men innanför en linje Ölands södra udde—Gotlands ostkust—Gotska Sandön—
Almagrundet, skulle flygvägen meddelas till Cefyl och om radar var i drift på Got-
land så skulle den följa planet. Luftförsvarscentralen 0 2 i Tullinge skulle orientera
flygplanet ifall sovjetiska flygplan närmade sig det svenska flygplanets rutt, eller om
livlig flygverksamhet pågick i närheten. FRA skulle varna för eventuella marinöv-
ningar eller flygövningar i närheten. Sjöräddningsflygplan skulle stå klart med fem-
ton minuters beredskap. Skulle uppdrag genomföras utanför nämnda linje måste
flygplanet eskorteras av minst en jaktrote och sådana flygningar skulle utföras en-
dast i särskilda fal1.22

Detta innebär en helt ny och mycket försiktigare policy. På en förfrågan från ut-
rikesdepartementet hade flygstabschefen Gustaf Adolf Westring i september 1951
meddelat att flygvapnets minimiavstånd till den sovjetiska territorialgränsen vid
flygningar över Östersjön var tre distansminuter (5,6 kilometer), vilken innebar att
man som närmast fick komma sex till sju distansminuter t i l l  13,o kilometer)
från kusten. Han förklarade vidare: "Flygvapnets intresse av att flyga i närheten av
kusten — bortsett från utbildningssynpunkten — sammanhäng(er) med spanings-
uppdrag för FRA:s räkning. Effektiviteten i denna verksamhet skulle något mins-
kas, om flygplanen finge hålla sig längre från kusten än nu gällande instruktioner
medgåve".

Ett exemplar av Tp 82 Varsity anskaffades som ersättning för den nedskjutna Tp 79. Enligt uppgift fick flyg-
planet smeknamnet "Piggsvinet" med anledning av de många antenner som hörde till signalspaningsutrust-
ningen. Foto: Bertil Skogsberg via SEE
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Flygningar innanför den på sovjetisk sida hävdade tolvmilsgränsen innebar risk 
för intermezzon och det måste, menade Westring, vara ett svenskt intresse att inte 
framkalla sådana. Inom utrikesdepartementet konstaterade man att oberoende av 
att Sverige inte erkänt tolvmilsgränsen så måste detta intresse anses överväga de 
av Westring antydda fördelarna med att flyga närmare. Att å andra sidan i analogi 
med gällande instruktioner fastställa en så bred zon som femton (# plus "!) sjömil 
vore knappast nödvändigt. Det rimliga var därför, att minimiavståndet sattes till 
tolv sjömil.!#

Nystart
De tilläggsbestämmelser för $. transportgruppen som tillkom i november "%&# över-
ensstämde i stort med CFV:s plan. Om radarövervakningen av flygplanet av någon 
anledning skulle avbrytas eller om radioförbindelsen inte fungerade så skulle flyg-
ningen avbrytas. Nu fanns emellertid inte längre kravet på ständig jakteskort vid 
flygning utanför linjen Ölands södra udde–Gotlands ostkust–Gotska Sandön–Al-
magrundet med, men då jaktrote fanns i beredskap skulle den startas vid främman-
de inflygning mot det svenska signalspaningsplanet.!'

I februari "%&# gjordes de första signalspaningsflygningarna med Tp (% nr (%))!, 
som då hade försetts med provisorisk utrustning. Flygningarna fortsatte sedan åt-
minstone till i juni och även senare på hösten samma år gjordes enstaka flygningar 
med (%))!.!& I januari hade ett nytt signalspaningsflygplan levererats från Storbri-
tannien, Tp *! Varsity. Denna typ hade helt andra prestanda än Tp (%. Normal 

Även flygvapnets andra flygplan av typ Tp 79, nr 79002, användes från mars 1953 som signalspaningsflyg-
plan i väntan på att ett nytt flygplan skulle bli klart. På denna bild syns flygplanet i sin normala användning 
som provflygplan med en speciell radarnos monterad. Foto: SFF.

Även flygvapnets andra flygplan av typTp 79, nr 79002, användes från mars 1953 som signalspaningsflyg-
plan i väntan på att ett nytt flygplan skulle bli klart. På denna bild syns flygplanet i sin normala användning
som provflygplan med en speciell radarnos monterad. Foto: SFF.

Flygningar innanför den på sovjetisk sida hävdade tolvmilsgränsen innebar risk
för intermezzon och det måste, menade Westring, vara ett svenskt intresse att inte
framkalla sådana. Inom utrikesdepartementet konstaterade man att oberoende av
att Sverige inte erkänt tolvmilsgränsen så måste detta intresse anses överväga de
av Westring antydda fördelarna med att flyga närmare. Att å andra sidan i analogi
med gällande instruktioner fastställa en så bred zon som femton (3 plus 12) sjömil
vore knappast nödvändigt. Det rimliga var därför, att minimiavståndet sattes till
tolv sjömil.23

Nystart
De tilläggsbestämmelser för 6. transportgruppen som tillkom i november 1953 över-
ensstämde i stort med CFV:s plan. Om radarövervakningen av flygplanet av någon
anledning skulle avbrytas eller om radioförbindelsen inte fungerade så skulle flyg-
ningen avbrytas. Nu fanns emellertid inte längre kravet på ständig jakteskort vid
flygning utanför linjen Ölands södra udde—Gotlands ostkust—Gotska Sandön—Al-
magrundet med, men då jaktrote fanns i beredskap skulle den startas vid främman-
de inflygning mot det svenska signalspaningsplanet.24

I februari 1953 gjordes de första signalspaningsflygningarna med Tp 79 nr 79002,
som då hade försetts med provisorisk utrustning. Flygningarna fortsatte sedan åt-
minstone till i juni och även senare på hösten samma år gjordes enstaka flygningar
med 79002.25 I januari hade ett nytt signalspaningsflygplan levererats från Storbri-
tannien, Tp 82 Varsity. Denna typ hade helt andra prestanda än Tp 79. Normal

211



!"!

marschhöjd blev nu # $$$ meter, senare % $$$ meter, och man flög oftast tretim-
marspass med detta flygplan.!& Det tog dock lång tid att bygga om och utrusta det 
nya flygplanet och först i april "'() genomförs det första signalspaningsuppdraget 
med Tp %!.!#

Krigsorganisation
I början av "'(! hade man gått igenom vad &. transportgruppen skulle ha för upp-
gifter vid mobilisering och gruppens krigsorganisation planlades. Signalspaningen 
mot ”de i krigsfallen aktuella områdena” skulle intensifieras i krig, men brådskande 
prov och specialundersökningar av uppsnappade signaler skulle också genomföras. 
Baseringen skulle vara i mellersta eller västra delen av landet, nära FOA:s och FRA:s 
uppehållsplatser i krig. Det skulle finnas en gruppchef med ställföreträdare, av vilka 
den ene också skulle tjänstgöra som flygförare, en adjutant, fem flygförare (ändrat 
till tre), sex signalister (ändrat till fem), samt markstyrka. Flygmaterielen utgjordes 
av två Tp #' och en B *.!%

Vilken krigsbas &. transportgruppen skulle tilldelas var ännu inte bestämt och 
dessutom ändrades förhållandena i och med att Tp %! tillkom. Denna typ krävde 
en bana som tålde flygplanets startvikt, "# $$$ kg, och där måste finnas hjälpmedel 
för landning i mörker och dåligt väder. Gruppen, som därefter bestod av en Tp %! 
och en B *, måste krigsbaseras där ett basförband redan fanns. Som lämpligt område 
angavs Linköping–Krylbo–Orsa–Trollhättan–Linköping. Personalstyrkan ändrades 
samtidigt till fyra flygförare, inklusive gruppchef och ställföreträdare, en flygsigna-
list och tre färdmekaniker.!'

Enligt den krigsfallsorder som gällde från januari "'(& skulle &. flygtransport-

Tp 82 Varsity på väg ut över kusten på ett av de många signalspaningsuppdrag som flögs med detta flygplan 
över Östersjön. Foto: Lennart Andersson.

marschhöjd blev nu 7 000 meter, senare 8 000 meter, och man flög oftast tretim-
marspass med detta flygplan.26 Det tog dock lång tid att bygga om och utrusta det
nya flygplanet och först i april 1954 genomförs det första signalspaningsuppdraget
med Tp 82.27

Krigsorganisation
I början av 1952. hade man gått igenom vad 6. transportgruppen skulle ha för upp-
gifter vid mobilisering och gruppens krigsorganisation planlades. Signalspaningen
mot "de i krigsfallen aktuella områdena" skulle intensifieras i krig, men brådskande
prov och specialundersökningar av uppsnappade signaler skulle också genomföras.
Baseringen skulle vara i mellersta eller västra delen av landet, nära FOA:s och FRA:s
uppehållsplatser i krig. Det skulle finnas en gruppchef med ställföreträdare, av vilka
den ene också skulle tjänstgöra som flygförare, en adjutant, fem flygförare (ändrat
till tre), sex signalister (ändrat till fem), samt markstyrka. Flygmaterielen utgjordes
av två Tp 79 och en B 3.28

Vilken krigsbas 6. transportgruppen skulle tilldelas var ännu inte bestämt och
dessutom ändrades förhållandena i och med att Tp 82 tillkom. Denna typ krävde
en bana som tålde flygplanets startvikt, 17 000 kg, och där måste finnas hjälpmedel
för landning i mörker och dåligt väder. Gruppen, som därefter bestod av en Tp 82
och en B 3, måste krigsbaseras där ett basförband redan fanns. Som lämpligt område
angavs Linköping—Krylbo—Orsa—Trollhättan—Linköping. Personalstyrkan ändrades
samtidigt till fyra flygförare, inklusive gruppchef och ställföreträdare, en flygsigna-
list och tre fårdmelcaniker.29

Enligt den krigsfallsorder som gällde från januari 1956 skulle 6. flygtransport-

Tp 82 Varsity på väg ut över kusten på ett av de många signalspaningsuppdrag som flögs med detta flygplan
över Östersjön. Foto: Lennart Andersson.
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gruppen, som var direkt underställd CFV, utgångsbaseras tillsammans med ". flyg-
transportdivisionen på Arbogabasen och detta gällde fortfarande "$%&.#& B #-planet 
hade dock kasserats "$'( och ersatts av ett flygplan Tp ($.#"

FRA:s organisation
Det var FRA:s byrå S (Signaltrafikbyrån) som samlade in allt signalspaningsma-
terial från de olika avlyssnings- och pejlstationerna och dit var också den teknis-
ka signalspaningen knuten. Byrå B (Bearbetningsbyrån) bearbetade underlag från 
kommunikationsspaning ur kryptosynpunkt och sysslade med forcering, och sek-
tion M (Sammanställningssektionen) bearbetade och sammanställde sedan materia-
let, ibland med underrättelser som FRA fick in från annat håll. Sektion T (Tekniska 
sektionen) hade hand om utveckling av signalspaningsmaterielen.

Rapporter utarbetades i form av dagliga så kallade M-meddelanden från sektion 
M till försvarsstaben och försvarsgrenarna, samt rapporter och periodiska översikter 
från byrå S och sektion M. Vid flygvapnet användes rapporterna för att göra mål-
pärmar, vilka hölls aktuella vid E ):s underrättelseavdelning och man förde också 
lägeskartor över aktuella områden. Flygförvaltningen och E ) producerade den så 
kallade Handbok Sovjetunionen och Flygplatsunderrättelserapport (FUR) var en lö-
pande sammanställning över flygbaser.#!

Uppgifter i fred
Till skillnad från annan flygspaning har signalspaningen störst möjligheter till ver-
kan före ett krigsutbrott. Enligt "$'* års spaningsutredning var läget på befintliga 
flygbaser inom ”för flygspaning aktuellt område” redan känt och bedöms ha fast-
ställts på en till två kilometer när. Flygstridskrafternas basering i stort inom Öst-
ersjöområdet hade fastställts och radarstationer kunde med upp till (' procents 
sannolikhet lokaliseras inom ett cirkelformat område med tre kilometers radie el-
ler bättre.##

De uppgifter som flygstaben ansåg att signalspaningen skulle lösa i fred framgår 
av följande lista. Den rör i sin helhet spaning mot Sovjetunionen och Warszawa-
paktsländerna, samt Finland.
". Luftförsvarets och stridsledningens organisation och ledning, bland annat  

indelningen i distrikt och sektorer, samordningen mellan luftförsvarsflyget, 
marinens och frontflygets luftbevakning, stridsledning och jaktförband,  
signalförbindelser och beredskap

Kontakter med sovjetiska jaktplan
Ibland hände det att de kom och lade sig tätt intill vår ena vingspets – i formering helt enkelt – och där kröp de 
rätt nära och låg kvar en stund för att slutligen vinka med ena handen och sedan brant svänga ifrån till ostlig kurs 
mot sin hemmabas – vilken den nu var. Ja, sådana händelser skedde med jämna mellanrum, hela tiden under 
1960-, 1970- och 1980-talen, och hade även pågått under en stor del av 1950-talet.

Bertil Skogsberg, flygförare på Tp 52 Canberra (Svensk Flyghistorisk Tidskrift, nr 5/2011)

Kontakter med sovjetiska jaktplan
Ibland hände det att de kom och lade sig tätt intill vår ena vingspets — i formering helt enkelt — och där kröp de
rättnära och låg kvar en stund föratt slutligen vinka med ena handen och sedan brant svänga ifrån till ostlig kurs
mot sin hemmabas — vilken den nu var. la, sådana händelser skedde med jämna mellanrum, hela tiden under
1960-, 1970- och 1980-talen, och hade även pågått under en stor del av 1950-talet.

Bertil Skogsberg, flygförare på Tp 52 Canberra (Svensk Flyghistorisk Tidskrift, nr 5/2011)

gruppen, som var direkt underställd CFV, utgångsbaseras tillsammans med f. flyg-
transportdivisionen på Arbogabasen och detta gällde fortfarande 1963.3° B 3-planet
hade dock kasserats 1957 och ersatts av ett flygplan Tp 79.3k

FRA:s organisation
Det var FRA:s byrå S (Signaltrafikbyrån) som samlade in allt signalspaningsma-
terial från de olika avlyssnings- och pejlstationerna och dit var också den teknis-
ka signalspaningen knuten. Byrå B (Bearbetningsbyrån) bearbetade underlag från
kommunikationsspaning ur kryptosynpunkt och sysslade med forcering, och sek-
tion M (Sammanställningssektionen) bearbetade och sammanställde sedan materia-
let, ibland med underrättelser som FRA fick in från annat håll. Sektion T (Tekniska
sektionen) hade hand om utveckling av signalspaningsmaterielen.

Rapporter utarbetades i form av dagliga så kallade M-meddelanden från sektion
M till försvarsstaben och försvarsgrenarna, samt rapporter och periodiska översikter
från byrå S och sektion M. Vid flygvapnet användes rapporterna för att göra mål-
pärmar, vilka hölls aktuella vid E 43 underrättelseavdelning och man förde också
lägeskartor över aktuella områden. Flygförvaltningen och E 4 producerade den så
kallade Handbok Sovjetunionen och Flygplatsunderrättelserapport (FUR) var en lö-
pande sammanställning över flygbaser.3z

Uppgifter i fred
Till skillnad från annan flygspaning har signalspaningen störst möjligheter till ver-
kan före ett krigsutbrott. Enligt 1958 års spaningsutredning var läget på befintliga
flygbaser inom "för flygspaning aktuellt område" redan känt och bedöms ha fast-
ställts på en till två kilometer när. Flygstridskrafternas basering i stort inom Öst-
ersjöområdet hade fastställts och radarstationer kunde med upp till 75 procents
sannolikhet lokaliseras inom ett cirkelformat område med tre kilometers radie el-
ler bättre.33

De uppgifter som flygstaben ansåg att signalspaningen skulle lösa i fred framgår
av följande lista. Den rör i sin helhet spaning mot Sovjetunionen och Warszawa-
paktsländerna, samt Finland.
f. Luftförsvarets och stridsledningens organisation och ledning, bland annat

indelningen i distrikt och sektorer, samordningen mellan luftförsvarsflyget,
marinens och frontflygets luftbevakning, stridsledning och jaktförband,
signalförbindelser och beredskap
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!. Start- och landningsfrekvens på flygbaser
$. Radiotrafik. Kontinuerlig avlyssning för studium av taktik och 

utbildningsstandard
#. Använda flyghöjder för olika flygslag och flygplanstyper
%. Navigeringsmateriel och metoder
&. Radarräckvidder mot mål på lägsta höjd (under %' meter) inom 

Östersjöområdet
(. Uppföljning av vilka större radarstationer som är i bruk
). Signaler som på något sätt antyder verksamhet med robotar
*. Radarläget i Finland.
"'. Förekomst av rapporter om svenska flygföretag över Bottenviken och övre 

Norrland.$#

Den primära uppgiften i fred för FRA var att observera indikationer på krigsför-
beredelser och signalspaningen skulle riktas mot öststaternas krigsmakter. Inrikt-
ningen skulle vidare styras med halvårsplaner och vid plötsliga förändringar i läget 
utfärdades speciella anvisningar. För flygverksamheten gällde särskilda bestämmel-
ser. FRA:s bearbetning av insamlat material skulle utmynna i
– en daglig sammanställning av de väsentligaste underrättelserna
– periodiska sammanställningar om öststaternas stridskrafter
– specialsammanställningar

Delgivning skulle ske till utrikesdepartementet (utrikespolitiska och ekonomiska 
underrättelser), ÖB, Chefen för försvarsstaben och Chefen för försvarsstabens sek-
tion II (särskilt viktiga och brådskande fall), samt i förekommande fall andra högre 
chefer inom krigsmakten och även polisen.$%

Sekretess och säkerhet
I oktober "*&" författades inom försvarsstabens sektion II ett utkast till bestämmel-
ser angående samverkan mellan luftbevakning, flygspaning och signalspaning. Or-
der- och rapporteringsvägarna mellan försvarsstaben, berörda regionala chefer och 
FRA skulle göras enklare och snabbare i samband med en förestående utökning av 
flygspaningen. För att vinna erfarenheter hade försök med övervakningsflygningar 
bedrivits mellan !! och !* september "*&" enligt order från flygstabens operations-
avdelning. Bland annat skulle signalspaningen delge underrättelser till luftförsvars-
centralerna för att säkerheten skulle bli bättre. Med detta avsågs sannolikt varning 
vid insats av sovjetiskt jaktflyg mot svensk flygspaning.$&

Av både operativa och säkerhetsmässiga skäl var, och är, det viktigt att omgärda 
signalspaningsverksamheten med sträng sekretess. Anvisningar från "*&'–"*&" för 
flygningar från F !" Kallax, visar en del av de åtgärder som vidtogs för att verksam-
heten skulle hållas hemlig. Flygplanet (Tp )!) fick endast ställas på undanskymd 
plats och maskeringsnät skulle användas för att dölja antenner och annat på flyg-
planet som obehörig personal inte fick se. Att göra utvärderingar med hjälp av bil-
der på synliga antenner, radomer och annat på främmande flygplan var just sådant 

2. Start- och landningsfrekvens på flygbaser
3. Radiotrafik. Kontinuerlig avlyssning för studium av taktik och

utbildningsstandard
4. Använda flyghöjder för olika flygslag och flygplanstyper
5. Navigeringsmateriel och metoder
6. Radarräckvidder mot mål på lägsta höjd (under 5o meter) inom

Östersjöområdet
7. Uppföljning av vilka större radarstationer som är i bruk
8. Signaler som på något sätt antyder verksamhet med robotar
9. Radarläget i Finland.
jo. Förekomst av rapporter om svenska flygföretag över Bottenviken och övre

Nordand.34

Den primära uppgiften i fred för FRA var att observera indikationer på krigsför-
beredelser och signalspaningen skulle riktas mot öststaternas krigsmakter. Inrikt-
ningen skulle vidare styras med halvårsplaner och vid plötsliga förändringar i läget
utfärdades speciella anvisningar. För flygverksamheten gällde särskilda bestämmel-
ser. FRA:s bearbetning av insamlat material skulle utmynna i
— en  daglig sammanställning av de väsentligaste underrättelserna
— periodiska sammanställningar om öststaternas stridskrafter
— specialsammanställningar

Delgivning skulle ske till utrikesdepartementet (utrikespolitiska och ekonomiska
underrättelser), ÖB, Chefen för försvarsstaben och Chefen för försvarsstabens sek-
tion II (särskilt viktiga och brådskande fall), samt i förekommande fall andra högre
chefer inom krigsmakten och även polisen.35

Sekretess och säkerhet
I oktober 1961 författades inom försvarsstabens sektion II ett utkast till bestämmel-
ser angående samverkan mellan luftbevakning, flygspaning och signalspaning. Or-
der- och rapporteringsvägarna mellan försvarsstaben, berörda regionala chefer och
FRA skulle göras enklare och snabbare i samband med en förestående utökning av
flygspaningen. För att vinna erfarenheter hade försök med övervakningsflygningar
bedrivits mellan 22 och 29 september 1961 enligt order från flygstabens operations-
avdelning. Bland annat skulle signalspaningen delge underrättelser till luftförsvars-
centralerna för att säkerheten skulle bli bättre. Med detta avsågs sannolikt varning
vid insats av sovjetiskt jaktflyg mot svensk flygspaning.36

Av både operativa och säkerhetsmässiga skäl var, och är, det viktigt att omgärda
signalspaningsverksamheten med sträng sekretess. Anvisningar från 1960-1961 för
flygningar från F 21 Kallax, visar en del av de åtgärder som vidtogs för att verksam-
heten skulle hållas hemlig. Flygplanet (Tp 82) fick endast ställas på undanskymd
plats och maskeringsnät skulle användas för att dölja antenner och annat på flyg-
planet som obehörig personal inte fick se. Att göra utvärderingar med hjälp av bil-
der på synliga antenner, radomer och annat på främmande flygplan var just sådant

214



!"#

som även den svenska underrättelsetjänsten sysslade med, bland annat baserat på 
det material som spaningsflyget levererade.$%

I fred och krig
Efter en omorganisation av F & år "'() inordnades (. transportgruppen i fred i flot-
tiljens transportdivision. I början av sextiotalet utnyttjades flygplan huvudsakligen 
av FRA och endast till mindre del av FOA, och detta gjorde att FOA inte längre 
ville vara med och dela på kostnaderna för dygnet-runt-bevakningen av flygplanen. 
Man hade ännu inte kunnat ordna hangarutrymme för signalspaningsflygplanet, 
vilket var önskvärt eftersom det var försett med särskild antennutrustning som om 
möjligt, på samma sätt som under flygningarna från F !", skulle skyddas från insyn 
av obehöriga.$&

Vid ett krigsutbrott mobiliserade F & flygvapnets ". och !. flygtransportdivisi-
on, ". flygsambandsdivisionen samt (. flygtransportgruppen. Mobiliseringstiderna 
för (. flygtransportgruppen var !* timmar (huvudmobilisering), respektive *& tim-
mar (slutmobilisering). Från oktober "'(! flyttades den transportdivision som (. 
flygtransportgruppen var sambaserad med till Såtenäsbasen, men (. flygtransport-
gruppen var även i fortsättningen utgångsbaserad på Arbogabasen och detta gällde 
fortfarande "'((.$'

Modernare flygplan
I februari–mars "'() levererades två stycken jetmotordrivna Tp #! Canberra från 
Storbritannien. Efter ombyggnad, utrustning och utprovning kunde det ena planet 
börja användas för signalspaning i december "'() och FRA disponerade därefter en 
Tp #! och en Tp &$. Tp &$ Pembroke var en mindre tvåmotorig typ som i huvud-
sak användes för flygburen utprovning. Den flygburna signalspaningen omfattade 
till stor del rutinuppdrag som kunde planläggas för längre perioder, men i allt mer 
ökad omfattning gjordes icke förplanerade insatser. Det riktmärke som satts upp för 
verksamhetens omfattning, $)) timmar per år, kunde dock inte realiseras på grund 

Sovjetisk motverkan
De svenska signalspanarna avlyssnade och spelade in den sovjetiska radio- och stridsledningstrafiken och 
kunde vid behov varna föraren om främmande flygplan verkade intressera sig för det svenska flygplanet. 
Bertil Skogsberg, flygförare på Tp 52 Canberra, berättar i Svensk Flyghistorisk Tidskrift, nr 5/2011, om ett så-
dant tillfälle:

– Okänt företag från öster. Troligen jakt. Hög fart under stigning, kurs mot dig! Avstånd trettio. Svänger in 
bakom!

Vid sådana tillfällen skärptes alla sinnen och man satt på helspänn. När det sedan var helt klart att man 
rakt bakom sig, kanske bara på några kilometers avstånd, hade en sovjetisk jaktrote som skuggade och med all 
sannolikhet var fullt stridsutrustad med skarpladdade kanoner och robotar, ja, då kunde det ibland kännas lite 
spänt inom besättningen.

som även den svenska underrättelsetjänsten sysslade med, bland annat baserat på
det material som spaningsflyget levererade.37

I fred och krig
Efter en omorganisation av F 8 år 1960 inordnades 6. transportgruppen i fred i flot-
tiljens transportdivision. I början av sextiotalet utnyttjades flygplan huvudsakligen
av FRA och endast till mindre del av FOA, och detta gjorde att FOA inte längre
ville vara med och dela på kostnaderna för dygnet-runt-bevakningen av flygplanen.
Man hade ännu inte kunnat ordna hangarutrymme för signalspaningsflygplanet,
vilket var önskvärt eftersom det var försett med särskild antennutrustning som om
möjligt, på samma sätt som under flygningarna från F 21, skulle skyddas från insyn
av obehöriga.38

Vid ett krigsutbrott mobiliserade F 8 flygvapnets 1. och 2. flygtransportdivisi-
on, 1. flygsambandsdivisionen samt 6. flygtransportgruppen. Mobiliseringstiderna
för 6. flygtransportgruppen var 24 timmar (huvudmobilisering), respektive 48 tim-
mar (slutmobilisering). Från oktober 1962 flyttades den transportdivision som 6.
flygtransportgruppen var sambaserad med till Såtenäsbasen, men 6. flygtransport-
gruppen var även i fortsättningen utgångsbaserad på Arbogabasen och detta gällde
fortfarande 1966.39

Modernare flygplan
I februari—mars 1960 levererades två stycken jetmotordrivna Tp 52 Canberra från
Storbritannien. Efter ombyggnad, utrustning och utprovning kunde det ena planet
börja användas för signalspaning i december 1960 och FRA disponerade därefter en
Tp 52 och en Tp 83. Tp 83 Pembroke var en mindre tvåmotorig typ som i huvud-
sak användes för flygburen utprovning. Den flygburna signalspaningen omfattade
till stor del rutinuppdrag som kunde planläggas för längre perioder, men i allt mer
ökad omfattning gjordes icke förplanerade insatser. Det riktmärke som satts upp for
verksamhetens omfattning, 300 timmar per år, kunde dock inte realiseras på grund

Sovjetisk motverkan
De svenska signalspanarna avlyssnade och spelade in den sovjetiska radio- och stridsledningstrafiken och
kunde vid behov varna föraren om främmande flygplan verkade intressera sig för det svenska flygplanet.
Bertil Skogsberg, flygförare på Tp 52 Canberra, berättar i Svensk Flyghistorisk Tidskrift, nr 5/2011, om ett så-
dant

— Okänt företag från öster. Troligen jakt. Hög fart understigning, kurs mot dig! Avstånd trettio. Svänger in
bakom!

Vid sådana tillfällen skärptes alla sinnen och man satt på helspänn. När det sedan var helt klart att man
rakt bakom sig, kanske bara på några kilometers avstånd, hade en sovjetiskjaktrote som skuggade och med all
sannolikhet var fullt stridsutrustad med skarpladdade kanoner och robotar, ja, då kunde det ibland kännas lite
spänt inom besättningen.
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av tekniska problem och olämpligt väder och i genomsnitt utnyttjades omkring !$$ 
timmar per år för signalspaningsuppdrag.%$

Med Tp &! flög man till en början på högsta tillåtna höjd, "% $$$ meter, men 
när en ny typ av syrgasblandning och så kallad övertrycksandning infördes sänktes 
flyghöjden till "! $$$ meter. Normalt startade man från F ' på ostliga kurser för att 
via Gotska Sandön etablera en spaningslöpa öster om Gotland och söderut. I höjd 
med Hanöbukten vände man tillbaks till utgångspunkten. Ibland fortsatte man 
sedan upp mot Åland, vände och fortsatte söderut till i höjd med Gotland innan 
man vände hemåt. Med Tp &!, som var snabbare än Tp '!, var flygtiden normalt 
endast två timmar.%"

Tjeckoslovakien !"#$
Uppföljningen av Warszawapaktens invasion av Tjeckoslovakien är ett bra exempel 
på signalspaningens betydelse för anpassningen av den svenska beredskapen. Den 
var nämligen den viktigaste källan för uppgifter om den hotbild som växte fram mot 
Tjeckoslovakien sommaren "(#'. Försvarsstaben reagerade redan i maj, då FRA rap-
porterade att man upptäckt sovjetiska militära enheter i södra Polen, där de annars 

Tp 52 Canberra trädde i tjänst som signalspaningsflygplan i december 1960. Typen hade helt andra prestanda 
än sina föregångare och hade en tjänstetopphöjd på 14 000 meter. Foto: SFF.

Flygmaterielen 1966
Flygplan tillhörande F 8 och använda för signalspaning samt för försök, utprovning och transporter

Tp 52 Canberra nr 52001 och 52002
Tp 79 (DC-3) nr 79002 och 79007
Tp 82 Varsity nr 82001
Tp 83 Pembroke nr 83001, 83005 (flygräddning), 83006, 83007, 83017, 83018 (transport), 83010 (radar av 

typ PS-43, speciella ändamål), 83015 (vissa försök, forskning) och 83016 (fotolucka, forskning)42

Tp 52 Canberra trädde i tjänst som signalspaningsflygplan i december 1960. Typen hade helt andra prestanda
än sina föregångare och hade en tjänstetopphöjd på 14 000 meter. Foto: SEE

av tekniska problem och olämpligt väder och i genomsnitt utnyttjades omkring 200
timmar per år för signalspaningsuppdrag.4°

Med Tp 52 flög man till en början på högsta tillåtna höjd, 14 000 meter, men
när en ny typ av syrgasblandning och så kallad övertrycksandning infördes sänktes
flyghöjden till 12 000 meter. Normalt startade man från F 8 på ostliga kurser för att
via Gotska Sandön etablera en spaningslöpa öster om Gotland och söderut. I höjd
med Hanöbukten vände man tillbaks till utgångspunkten. Ibland fortsatte man
sedan upp mot Åland, vände och fortsatte söderut till i höjd med Gotland innan
man vände hemåt. Med Tp 52, som var snabbare än Tp 82, var flygtiden normalt
endast två timmar.41

Tjeckoslovakien 1968
Uppföljningen av Warszawapaktens invasion av Tjeckoslovakien är ett bra exempel
på signalspaningens betydelse för anpassningen av den svenska beredskapen. Den
var nämligen den viktigaste källan för uppgifter om den hotbild som växte fram mot
Tjeckoslovakien sommaren 1968. Försvarsstaben reagerade redan i maj, då FRA rap-
porterade att man upptäckt sovjetiska militära enheter i södra Polen, där de annars

Flygmaterielen 1966
Flygplan tillhörande F 8 och använda för signalspaning samt för försök, utprovning och transporter

Tp 52 Canberra nr 52001 och 52002
Tp 79 (DC-3) nr 79002 och 79007
Tp 82 Varsity nr 82001
Tp 83 Pembroke nr 83001, 83005 (flygräddning), 83006, 83007, 83017, 83018 (transport), 83010 (radar av

typ PS-43, speciella ändamål), 83015 (vissa försök, forskning) och 83016 (fotolucka, forskning)42
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aldrig brukade förekomma, och i nordöstra Polen. Detta var exempel på tydliga av-
vikelser från normalbilden och indikerade att något var på gång.

Under sommaren tydde det material man fick in på en militär aktion mot 
Tjeckoslovakien. Två sovjetiska arméer i Östtyskland och östtyska arméenheter 
koncentrerades till gränsen mot nordvästra Tjeckoslovakien. Polska arméenheter 
och luftlandsättningsförband koncentrerades till gränsen mot mellersta Tjeckoslo-
vakien. En sovjetisk armé marscherade upp mot östra Tjeckoslovakien och unger-
ska och sovjetiska arméenheter koncentrerades mot Tjeckoslovakiens södra gräns. 
Taktiska flygförband ur fyra flygarméer höjde beredskapen.

Under uppmarschen rapporterade FRA också ett antal övningar, vilka tolkades 
som förövningar för en eventuell invasion, och i mitten av augusti gav de samlade 
underrättelserna underlag för slutsatsen att Warszawapakten hade avslutat förbere-
delserna. På morgonen den !" augusti stod det klart att invasionen hade börjat un-
gefär vid midnatt.

Några uppgifter om hur stor del av underrättelserna som kom från FRA:s flyg-
burna signalspaning och hur stor del som kom från annan signalspaning förelig-
ger inte.$%

Beredskapskontroller
Tp &!, Tp '! och Tp '% Pembroke från F ' användes ofta för så kallade beredskaps-
kontroller. Flygplanet fick då oannonserat flyga ut från svenskt territorium på låg 
höjd för att inte synas på radarn. Efter vändning och stigning flög man sedan in mot 
svenskt territorium för att testa luftbevakningens beredskap. Om en jaktrote fanns 
i beredskap var då normalförfarandet att starta den och leda den mot det okända 
flygföretaget för identifiering och eventuell avvisning. Dessa kontroller var relativt 
frekventa och genomfördes i alla delar av landet.

Flygflottiljen F ' Barkarby lades ned i juni "(#$, men dessförinnan hade trans-
portdivisionen redan flyttats till F % Malmslätt. Signalspaningsverksamheten på-
verkades inte mycket av detta och efter flytten till Malmslätt följdes i stort sett 
samma mönster för flygningarna som tidigare.$$ Ett år senare försvann även flygflot-
tiljen F %, men signalspaningsflyget stannade kvar i Malmslätt, som därefter kallades 
F "%M, eftersom flygbasen och de anläggningar som tidigare tillhört F % överläm-
nats till F "% i Norrköping. Därefter sorterade signalspaningsflygplanen under F "%.

På "(#)-talet var, precis som tidigare, de luftburna signalspaningsstationerna i 
flygplan ett komplement till de markbaserade stationerna. I fred kunde de genom 
större räckvidd täcka geografiskt och teletekniskt (signalmässigt) intressanta områ-
den som inte alls eller endast med svårighet kunde övervakas av markbaserad sig-
nalspaning. De kunde också vid behov med kort varsel sättas in för att intensifiera 
signalspaningen inom ett visst geografiskt område av speciellt intresse.

Operationsområdet för den flygburna signalspaningen var Sveriges territorium 
och omgivande internationellt vatten i Bottenviken, Bottenhavet, Ålands hav, Öst-
ersjön, Kattegatt och Skagerack. Även signalspaningen upprätthöll en viss bered-
skap. Under tjänstetid skulle normalt ett flygplan vara tillgängligt med en timmes 

aldrig brukade förekomma, och i nordöstra Polen. Detta var exempel på tydliga av-
vikelser från normalbilden och indikerade att något var på gång.

Under sommaren tydde det material man fick in på en militär aktion mot
Tjeckoslovakien. Två sovjetiska arméer i Östtyskland och östtyska armsenheter
koncentrerades till gränsen mot nordvästra Tjeckoslovakien. Polska armsenheter
och luftlandsättningsförband koncentrerades till gränsen mot mellersta Tjeckoslo-
vakien. En sovjetisk arms marscherade upp mot östra Tjeckoslovakien och unger-
ska och sovjetiska armsenheter koncentrerades mot Tjeckoslovakiens södra gräns.
Taktiska flygförband ur fyra flygarméer höjde beredskapen.

Under uppmarschen rapporterade FRA också ett antal övningar, vilka tolkades
som förövning-ar för en eventuell invasion, och i mitten av augusti gav de samlade
underrättelserna underlag för slutsatsen att Warszawapakten hade avslutat förbere-
delserna. På morgonen den 21 augusti stod det klart att invasionen hade börjat un-
gefär vid midnatt.

Några uppgifter om hur stor del av underrättelserna som kom från FRA:s flyg-
burna signalspaning och hur stor del som kom från annan signalspaning förelig-
ger inte.43

Beredskapskontroller
Tp 52, Tp 82 och Tp 83 Pembroke från F 8 användes ofta för så kallade beredskaps-
kontroller. Flygplanet fick då oannonserat flyga ut från svenskt territorium på låg
höjd för att inte synas på radarn. Efter vändning och stigning flög man sedan in mot
svenskt territorium för att testa luftbevakningens beredskap. Om en jaktrote fanns
i beredskap var då normalförfarandet att starta den och leda den mot det okända
flygföretaget för identifiering och eventuell avvisning. Dessa kontroller var relativt
frekventa och genomfördes i alla delar av landet.

Flygflottiljen F 8 Barkarby lades ned i juni 1974, men dessförinnan hade trans-
portdivisionen redan flyttats till F 3 Malmslätt. Signalspaningsverksamheten på-
verkades inte mycket av detta och efter flytten till Malmslätt följdes i stort sett
samma mönster för flygningarna som tidigare." Ett år senare försvann även flygflot-
tiljen F 3, men signalspaningsflyget stannade kvar i Malmslätt, som därefter kallades
F 13M, eftersom flygbasen och de anläggningar som tidigare tillhört F 3 överläm-
nats till F 13 i Norrköping. Därefter sorterade signalspaningsflygplanen under F 13.

På 1970-talet var, precis som tidigare, de luftburna signalspaningsstationerna i
flygplan ett komplement till de markbaserade stationerna. I fred kunde de genom
större räckvidd täcka geografiskt och teletekniskt (signalmässigt) intressanta områ-
den som inte alls eller endast med svårighet kunde övervakas av markbaserad sig-
nalspaning. De kunde också vid behov med kort varsel sättas in för att intensifiera
signalspaningen inom ett visst geografiskt område av speciellt intresse.

Operationsområdet för den flygburna signalspaningen var Sveriges territorium
och omgivande internationellt vatten i Bottenviken, Bottenhavet, Ålands hav, Öst-
ersjön, Kattegatt och Skagerack. Även signalspaningen upprätthöll en viss bered-
skap. Under tjänstetid skulle normalt ett flygplan vara tillgängligt med en timmes
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varsel. Det var nödvändigt att ha två flygplan utrustade för signalspaning och det 
fanns två orsaker till detta. Vid vissa tillfällen krävdes två flygplan i luften samtidigt 
och om ett flygplan stod stilla på grund av service fick ett totalavbrott i flygverk-
samheten inte förekomma.$%

Nya flygplan
Redan "&%$ hade man börjat leta efter ny flygplanstyp för signalspaning. Helst ville 
man ha ett enhetsflygplan som ersättning både för Tp '! och för de flygplan som 
användes för försök och utprovning. Det skulle ha goda prestanda, tryckkabin för 
arbete utan syrgasmask och hjälm, samt en lastförmåga som medgav transport av 
åtta passagerare och $(( kilo last. Fem flygplan behövdes, varav två före "&)*/"&)$.$)

Sex år senare var det hög tid att hitta en lämplig ersättning för Tp '! och Tp #* 
som skulle fungera i både freds- och krigsorganisationen, men mer än två flygplan 
var det inte längre aktuellt att ska+a. Efter infordran av o+erter, bland annat från 
SAS, visade det sig att passagerarflygplanet Caravelle ombyggt till signalspanings-
flygplan var det billigaste alternativet.

Beredskapskontroll med Tp 52 Canberra, juli 1968
Den 2 juli startade kontrollflygplanet, en Tp 52 från F 8, och passerade på nordlig kurs och låg flyghöjd Gräsö i 
Uppland. Efter utpassagen leddes en J 35 till anfall mot kontrollflygplanet. Flygningen fortsatte sedan norrut 
och därefter steg flygplanet i höjd med Kramfors till högre höjd och fortsatte sedan in mot Östersund på cirka 
5 500 meters höjd. Inom ”Lappfiskens” (luftbevakningen i norra Sverige) södra del följdes kontrollflygplanet 
från Hudiksvall till strax före Östersund. Beredskapsrote fanns i luften och insattes mot det okända företaget. 
Kontakt nåddes väster om Långsele.

Den 9 juli på förmiddagen kontrollerades ”Sydfisken” (luftbevakningen i Sydsverige). Tp 52-planet utpas-
serade vid Möja och rundade Gotland på låg höjd. Söder om Hoburgen steg det till 8 000 meters höjd och flög 
sedan via södra Öland och Karlskrona och landade på F 12 Kalmar. Flygplanet hade upptäckts och följts av 
en radarstation på Gotland samt inom ”Sydfisken”, men ändå hade av någon anledning ingen så kallad alar-
merande rapport sänts, vilket skulle ske vid inflygning av okända flygföretag, och inte heller någon stril- och 
jaktrapport.

På eftermiddagen kontrollerades ”Valfisken” (luftbevakningen i Mellansverige) med en flygning från Kal-
mar på lägsta höjd öster om Gotland. Efter stigning till 10 000 meter skedde inflygning via Möja under höjdre-
ducering. Flygplanet upptäcktes nordost om Gotska Sandön och beredskapsjakt startades från F 18 Tullinge, 
men hann inte fram innan ett annat jaktflygplan som var ute på övning hade dirigerats mot det okända före-
taget. Detta flygplan fick kontakt med Tp 52 och identifierade flygplanet över Blidö.45

Även om främmande jakt flyger 20–30 meter inpå oss så är det inget vi kan göra. De brukar vingtippa som häls-
ning och försvinner oftast ganska fort. Men det är klart, blir det krig så är det nog inte stor idé att gå upp så här 
långt ut i internationellt luftrum. De skulle knäppa oss direkt.

Bertil Kylborn, flygförare på TP 85 Caravelle (Försvarets forum, 1989)

Beredskapskontroll med Tp 52 Canberra, juli 1968
Den 2 juli startade kontrollflygplanet, en Tp 52 från F 8, och passerade på nordlig kurs och låg flyghöjd Gräsö i
Uppland. Efter utpassagen leddes en 135 till anfall mot kontrollflygplanet. Flygningen fortsatte sedan norrut
och därefter steg flygplanet i höjd med Kramfors till högre höjd och fortsatte sedan in mot Östersund på cirka
5 500 meters höjd. Inom "Lappfiskens" (luftbevakningen i norra Sverige) södra del följdes kontrollflygplanet
från Hudiksvall till strax före Östersund. Beredskapsrote fanns i luften och insattes mot det okända företaget.
Kontakt nåddes väster om Långsele.

Den 9 juli på förmiddagen kontrollerades"Sydfisken"(luftbevakningen i Sydsverige). Tp 52-planet utpas-
serade vid Möja och rundade Gotland på låg höjd. Söder om Hoburgen steg det till 8 000 meters höjd och flög
sedan via södra Öland och Karlskrona och landade på F 12 Kalmar. Flygplanet hade upptäckts och följts av
en radarstation på Gotland samt inom "Sydfisken", men ändå hade av någon anledning ingen så kallad alar-
merande rapport sänts, vilket skulle ske vid inflygning av okända flygföretag, och inte heller någon stril- och
jaktrapport.

På eftermiddagen kontrollerades "Valfisken" (luftbevakningen i Mellansverige) med en flygning från Kal-
mar på lägsta höjd öster om Gotland. Efter stigning till 10 000 meter skedde inflygning via Möja under höjdre-
ducering. Flygplanet upptäcktes nordost om Gotska Sandön och beredskapsjakt startades från F 18 Tullinge,
men hann inte fram innan ett annat jaktflygplan som var ute på övning hade dirigerats mot det okända före-
taget. Detta flygplan fick kontakt med Tp 52 och identifierade flygplanet över Blidö."

varsel. Det var nödvändigt att ha två flygplan utrustade för signalspaning och det
fanns två orsaker till detta. Vid vissa tillfällen krävdes två flygplan i luften samtidigt
och om ett flygplan stod stilla på grund av service fick ett totalavbrott i flygverk-
samheten inte förekomma.46

Nya flygplan
Redan 1964 hade man börjat leta efter ny flygplanstyp för signalspaning. Helst ville
man ha ett enhetsflygplan som ersättning både för Tp 52 och för de flygplan som
användes för försök och utprovning. Det skulle ha goda prestanda, tryckkabin för
arbete utan syrgasmask och hjälm, samt en lastförmåga som medgav transport av
åtta passagerare och 40o kilo last. Fem flygplan behövdes, varav två före 1973/1974.47

Sex år senare var det hög tid att hitta en lämplig ersättning för Tp 52 och Tp 83
som skulle fungera i både freds- och krigsorganisationen, men mer än två flygplan
var det inte längre aktuellt att skaffa. Efter infordran av offerter, bland annat från
SAS, visade det sig att passagerarflygplanet Caravelle ombyggt till signalspanings-
flygplan var det billigaste alternativet.

Även om främmande jakt flyger 20-30 meter inpå oss så är det inget vi kan göra. De brukar vingtippa som häls-
ning och försvinner oftast ganska fort. Men det är klart, blir det krig så är det nog inte stor ide att gå upp så här
långt uti internationellt luftrum. De skulle knäppa oss direkt.

Bertil Kyl born, flygförare på TP 85 Caravelle (Försvarets forum, 1989)
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Kraven var att flygplanet skulle kunna uppträda enskilt och obeväpnat i närheten 
av, men inte över främmande territorium. Det skulle kunna baseras på baser med 
$% x ! %%% meters bana i hela landet, oberoende av årstid och oberoende av tid på 
dygnet. Flyghöjden skulle vara minst "" %%% meter, och helst "! %%% meter, och ak-
tionstiden minst två och en halv timmar, helst fyra timmar på hög höjd. Dessutom 
skulle ett bra navigeringssystem finnas. Caravelle uppfyllde dessa krav och typen 
föreslogs därför till inköp.$&

Två stycken Caravelle inköptes från SAS "#'" och efter ombyggnad och utrust-
ning kom de i tjänst med typbeteckningen TP &( sommaren "#'!. Den första ope-
rativa signalspaningsflygningen med denna flygplanstyp genomfördes i april "#'$ 
och TP &( kom sedan att användas fram till efter kalla krigets slut.$#

". Andersson och Hellström, sid "!)–")%.
!. Andersson och Hellström, sid ")"–")) och "$$. Den första typ av signalspaningsmottagare som kom till  

användning kallades SATT ERD nr " och nr !. SATT var en förkortning för företagsnamnet Svenska AB  
Trådlös Telegrafi och ERD stod för ekoradiodetektor.

). Andersson och Hellström, sid "))–")(.
$. Andersson och Hellström, sid ")(–")'.
(. Andersson och Hellström, sid ")'–")#.
*. Andersson och Hellström, sid "$"–"$*.
'. Andersson och Hellström, sid "$! och "$*–"$'.
&. PM beträ+ande flygplan för radio- och radarspaning m.m., FOA, Avd ) till FS, !#.'."#$&. FS(H), Centralexp, 

E I, vol. ($.
#. Andersson och Hellström, sid "$&–"$#.
"%. Andersson och Hellström, sid "$#–"(".
"". Andersson och Hellström, sid "("–"(! och "((.
"!. Andersson och Hellström, sid )!–)$.
"). Andersson och Hellström, sid "(*–"(& och "*%–"*".
"$. Andersson och Hellström, sid "(& och "*%.

Tp 85 Caravelle var utrustad med antenner samt en stor, underliggande behållare, fylld med spaningsutrust-
ning av olika slag. Här under ett besök på Malmös flygplats Sturup omkring år 1978. Foto Björn Syrén.

Tp 85 Caravelle var utrustad med antenner samt en stor, underliggande behållare, fylld med spaningsutrust-
ning av olika slag. Här under ett besök på Malmös flygplats Sturup omkring år 1978. Foto Björn Syr&

Kraven var att flygplanet skulle kunna uppträda enskilt och obeväpnat i närheten
av, men inte över främmande territorium. Det skulle kunna baseras på baser med
4o x 2. 000 meters bana i hela landet, oberoende av årstid och oberoende av tid på
dygnet. Flyghöjden skulle vara minst II 000 meter, och helst 12 000 meter, och ak-
tionstiden minst två och en halv timmar, helst fyra timmar på hög höjd. Dessutom
skulle ett bra navigeringssystem finnas. Caravelle uppfyllde dessa krav och typen
föreslogs därför till inköp.48

Två stycken Caravelle inköptes från SAS 1971 och efter ombyggnad och utrust-
ning kom de i tjänst med typbeteckningen TP 85 sommaren 1972. Den första ope-
rativa signalspaningsflygningen med denna flygplanstyp genomfördes i april 1974
och TP 85 kom sedan att användas fram till efter kalla krigets slut.°

t. Andersson och Hellström, sid 123-130.
2. Andersson och Hellström, sid 131-133 och 144. Den första typ av signalspaningsmottagare som kom till

användning kallades SATT ERD nr t och nr z. SATT var en förkortning för företagsnamnet Svenska AB
Trådlös Telegrafi och ERD stod för ekoradiodetektor.

3. Andersson och Hellström, sid 133-135.
4. Andersson och Hellström, sid 135-137.
5. Andersson och Hellström, sid 137-139.
6. Andersson och Hellström, sid 41-46.
7. Andersson och Hellström, sid 142 och 146-147.
8. P M  beträffande flygplan för radio- och radarspaning m.m., FOA, Avd 3 till FS, 29.7.1948. FS(H), Centralexp,

E I, vol. 54.
9. Andersson och Hellström, sid 48-49.
to. Andersson och Hellström, sid 149-151.
n. Andersson och Hellström, sid 151-152 och 155.
12. Andersson och Hellström, sid 32-34.
13. Andersson och Hellström, sid 156-158 och 16o-161.
14. Andersson och Hellström, sid 158 och 160.
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#$. Andersson och Hellström, sid #$%–#&", #&!–#&' och #(#–#(!; samt Stationssignaler vid speciell flygning. CFS till 
C Op/FS, etc., %.).$$. FS(H), Centralexp, B I, vol. ''; Stationssignaler vid speciell flygning. CFS till C Op/FS, 
etc., #&.'.$). FS(H), Centralexp, B I, vol. '$.

#&. Andersson och Hellström, sid #&!–#&' och #&$. För ett exempel på en signalspaningsrapport, se sid #$*. På sid 
#&&–#&) finns en sammanställning över samtliga signalspaningsflygningar med Tp )% #%$#–#%$!. På sid #&( 
finns en beskrivning av de olika rutter som flögs.

#). Ryskt navigeringssystem. Fst/Avd S till CFV, #'.!.$!. FF(KH), Materielavdelningen, F I, vol. !.
#(. PM angående inriktning av FRA signalspaning. FOA till FRA, Byrå S, %.&.$!. Kopia i DC-'-utredningens 

(!"")) material.
#%. Andersson och Hellström, sid #&( och #)"–#)!. På sid #)#–#)! finns en lista över andra rapporter från åren #%$" 

och #%$#.
!". PM angående e+ektivisering av samarbetet mellan FV och FRA. CE * till CFS, '".##.$*. E *(KH), B, vol. #.  

I denna skrivelse har stora delar på grund av sekretess inte lämnats ut. Författaren antar att dessa delar handlar 
om samarbete med NATO.

!#. DC-'-utredningen (!"")), sid !#"–!#! och !'%–!*#.
!!. Signalspaningsflygningar. CFV till ÖB, #.).$'. FS(H), Centralexp, B V, vol. '.
!'. PM. Strängt förtroligt. UD, #".%.$#. UD:s arkiv, #%!" års dossiersystem, HP !"#&.
!*. Tilläggsbestämmelser till ”Instruktion för &. transportgruppen”. CFV till E ', etc., !).##.$'. FS(H), Centralexp, 

B V, vol. '.
!$. Huzells flygdagbok samt ”Förklaringar till Flygdagbok för sign Hz tiden jan #%*%–aug #%$*”; Olle Anderssons 

flygdagbok. Utrikesdepartementets arkiv, DC-'-utredningen. Bakgrundsmaterial, Nr #.
!&. Lokind, sid &–).
!). Huzells flygdagbok samt Förklaringar till Flygdagbok för sign Hz tiden jan #%*%–aug #%$*.
!(. &. tpgrp, F ( krigsuppgifter, krigsorganisation, m.m., FOA, Avd ', till CFV, !).!.$!. FOA:s arkiv.
!%. &. tpgrp, F (, krigsorganisation. FOA, Avd ', till CFV, #$.!.$*. FS(H), Centralexp, E I, vol. )*.
'". Krigsfall II SN. CFV #$.#".$$; Krigsfall II SN. FS/Op !$.&.$); samt Krigsfall II SN. FS/Op, #.%.$(. HKV(KH). 

Krigsfall II SN. CE ', #*.(.$); samt Krigsfall II SN. CE ', !*.#".$%. E '(H), F I, vol. '!a.
'#. Flygvapnets flygtransportorganisation och dess transportkapacitet. Utredning, #.).&". FS(H), Centralexp,  

E I, vol. (%.
'!. PM angående e+ektivisering av samarbetet mellan FV och FRA. CE * till CFS, '".##.$*. E *(KH), B, vol. #.  

I denna skrivelse har stora delar på grund av sekretess inte lämnats ut. Författaren antar att dessa delar handlar 
om samarbete med NATO.

''. Spaningsutredningen #%$(. F ## till C op/FS, etc., #*.&.$(. FS/H), Centralexp, E I, vol. (&.
'*. Särskilda önskemål betr. signalspaning. C FS/Und till C FRA, %.'.$%. FS(H), Centralexp, B I, vol. *!.
'$. Direktiv rörande inriktningen av underrättelseverksamheten vid försvarets radioanstalt. Fst/Sekt II till ÖB, 

&.#!.&#. FF(H), Centralexp, F I, vol. '$(. De övriga mottagare av rapporter som anges är Fst/In, Statspolis-
intendenten, Fst/S, CA, CM, CFV, KATF, KMF, KFF, FOA, MB, CMK och CE.

'&. Sammanträde rörande samverkan mellan luftbevakning, flyg- och signalspaning. Fst/Sekt II till CFV, etc., 
'.#".&#. E !(H), F, vol. #$.

'). F (, &. tpgruppen skr '/#" #%&" nr $. CE * till CF !#, #".#".&". E *(H), B, vol. $; Basering Kallax. CE * till  
CF !#, #".#.&# och !".'.&#. E *(H), F #, vol. !.

'(. (Ingen rubrik) FRA till FOA, !(.'.&!; (Ingen rubrik). FOA till CFV, *.*.&!. FS(H), Centralexp. E I, vol. ##!.
'%. Krigsfall II SN. CE ', #".#".&". E '(H), F I, vol. )&a; Krigsfall II SN. FS/Op, #).%.&$*. HKV(KH); samt  

Flygvapnets krigsorganisation budgetåret #%&%/)". FS/O till ÖB, *.*.&(. FS(H), Centralexp, F I, vol. #"&.
*". Utnyttjande av flygplan m.m. vid transportdivisionen F (. FRA till CFV, %.##.&!. FS(H), Centralexp, E I,  

vol. ##%.
*#. Skogsberg (Flygvapnet), sid ##.
*!. PM angående viss omfördelning av tpfpl. FS/C, #).'.&&. FS(H), Centralexp, F I, vol. &&.
*'. Ekdal, sid ).
**. Skogsberg (Flygvapnet), sid #"–##.
*$. Orientering om incidenter m.m. Fst/OpL till UD, etc., '#.#".&(. UD #%!", HP $!, vol. !&.
*&. Signalspaningsfpl för försvarets radioanstalt (FRA). CFV till ÖB, !*.%.)". FS(H), Centralexp, F I, vol. #$#.
*). PM angående behov av tpfpl och hkp under system #'. (Ej krigsfpl). FS/C, #&.#".&*. FS(H), Operationsavd,  

B, vol. &.
*(. Signalspaningsfpl för försvarets radioanstalt (FRA). CFV till ÖB, !*.%.)". FS(H), Centralexp, F I, vol. #$#.
*%. Widfeldt-Hall (Svenskt militärflyg), sid #($; samt Skogsberg (Flygvapnet), sid #!–#'.

15. Andersson och Hellström, sid 159-160, 162-163 och 181-182; samt Stationssignaler vid speciell flygning. CFS till
C Op/FS, etc., 9.7.55. FS(H), Centralexp, B I, vol. 33; Stationssignaler vid speciell flygning. CFS till C Op/FS,
etc., 16.3.57. FS(H), Centralexp, B I, vol. 35.

16. Andersson och Hellström, sid 162-163 och 165. För ett exempel på en signalspaningsrapport, se sid 154. På sid
166-167 finns en sammanställning över samtliga signalspaningsflygningar med Tp 79 1951-1952. På sid 168
finns en beskrivning av de olika rutter som flögs.

17. Ryskt navigeringssystem. Fst/Avd S till CFV, 13.2.52. FF(KH), Materielavdelningen, F I, vol. 2.
18. PM angående inriktning av FRA signalspaning. FOA till FRA, Byrå S, 9.6.52. Kopia i DC-3-utredningens

(2.007) material.
19. Andersson och Hellström, sid 168 och 170-172.. På sid 171-172 finns en lista över andra rapporter från åren 1950

och 1951.
20. PM angående effektivisering av samarbetet mellan FV och FRA. CE 4 till CFS, 30.11.54. E 4(KH), B, vol. I.

I denna skrivelse har stora delar på grund av sekretess inte lämnats ut. Författaren antar att dessa delar handlar
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"#. Materielen

De flygplan man använde, ända in i början av andra världskriget, var som regel överförda 
från andra flygslag och i allmänhet högst omoderna. Visserligen var de mer eller mindre 
modifierade för den tänkta spaningsuppgiften, men också ofta väl förslitna.

Axel Carleson, S $" Spitfire Mk XIX i den svenska flygspaningen

Flygvapnets spaningsförband använde under årens lopp ett stort antal flygplans-
typer. Ingen av dem var speciellt konstruerad från grunden för uppgiften spaning, 
utan de flesta utgjorde specialversioner av redan existerande jakt- eller bombplan. 
En del av de flygplan som tilldelades spaningsförbanden var över huvud taget inte 
anpassade för uppgiften rent tekniskt. Man kan med fog påstå att fram till intro-
duktionen av S $" Spitfire – och längre fram S !%C Tunnan och S $!C Lansen – fick 
spaningsförbanden i regel hålla till godo med det som blev över sedan jakt- och at-
tackflyget fått sitt.

Den flygplanstyp som kanske bäst illustrerar detta förhållande är B $. När den-
na typ anska&ades från Tyskland som medeltungt bombplan på "%$#-talet bevilja-
des genast tysk exportlicens. Orsaken var att Luftwa&e föredrog den på många sätt 
överlägsna typen Heinkel He """ framför Junkers Ju '( (B $). När sedan flygvapnet 
stod utan )ärrspaningsflygplan "%$% insattes ett antal B $ för den uppgiften. S "( 
Caproni levererades senare från Italien, men på grund av allvarliga tekniska problem 
som krävde omfattande reparationer och ledde till flygförbud kallades B $ på nytt 
in som spaningsplan.

När typen till sist hade kasserats som bombplan och ersatts av B "'A skulle den 
enligt planerna ha överförts till transportflyget. I och med att beredskapen var över 
kasserades emellertid alla S "( och för att spara pengar överfördes de gamla B $-pla-
nen i stället till F "" för att åter, för tredje gången, träda i tjänst som spaningsflygplan.

Flygplanstyper använda av flygvapnets spaningsförband i kronologisk ordning:
S "*B (SAAB "*)
S !! (FFVS, beskrivs separat)
B $A (Junkers Ju '(K)
T ! (Heinkel He ""+A)
S "'A (SAAB "')
J % (Seversky EP-")
S !( (North American Mustang)
S $" (Supermarine Spitfire)
J !'B (de Havilland Vampire)
S !%C (SAAB Tunnan)

io. Materielen

De flygplan man använde, ända in i början av andra världskriget, var som regel överförda
från andra flygslag och i allmänhet högst omoderna. Visserligen var de mer eller mindre
modifierade för den tänkta spaningsuppgiften, men också ofta väl förslitna.

Axel Carleson, S 31 Spitfire Mk XIX i den svenska flygspaningen

Flygvapnets spaningsförband använde under årens lopp ett stort antal flygplans-
typer. Ingen av dem var speciellt konstruerad från grunden för uppgiften spaning,
utan de flesta utgjorde specialversioner av redan existerande jakt- eller bombplan.
En del av de flygplan som tilldelades spaningsförbanden var över huvud taget inte
anpassade för uppgiften rent tekniskt. Man kan med fog påstå att fram till intro-
duktionen av S 31 Spitfire — och längre fram S 29C Tunnan och S 32C Lansen — fick
spaningsförbanden i regel hålla till godo med det som blev över sedan jakt- och at-
tackflyget fått sitt.

Den flygplanstyp som kanske bäst illustrerar detta förhållande är B 3. När den-
na typ anskaffades från Tyskland som medeltungt bombplan på 1930-talet bevilja-
des genast tysk exportlicens. Orsaken var att Luftwaffe föredrog den på många sätt
överlägsna typen Heinkel He iii framför Junkers Ju 86 (B 3). När sedan flygvapnet
stod utan fjärrspaningsflygplan 1939 insattes ett antal B 3 för den uppgiften. S 16
Caproni levererades senare från Italien, men på grund av allvarliga tekniska problem
som krävde omfattande reparationer och ledde till flygförbud kallades B 3 på nytt
in som spaningsplan.

När typen till sist hade kasserats som bombplan och ersatts av B 18A skulle den
enligt planerna ha överförts till transportflyget. I och med att beredskapen var över
kasserades emellertid alla S 16 och för att spara pengar överfördes de gamla B 3-pla-
nen i stället till F II för att åter, för tredje gången, träda i tjänst som spaningsflygplan.

Flygplanstyper använda av flygvapnets spaningsförband i kronologisk ordning:
S 17B (SAAB 17)
S 22 (FFVS, beskrivs separat)
B 3A (Junkers Ju 86K)
T 2 (Heinkel He ii5A)
S 18A (SAAB 18)
J 9 (Seversky EP-i)
S 26 (North American Mustang)
S 31 (Supermarine Spitfire)
J 28B (de Havilland Vampire)
S 29C (SAAB Tunnan)
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S "!C (SAAB Lansen)
S "#E (SAAB Draken)
SF "$/SH "$ (SAAB Viggen)

Sk %& (North American Harvard)
SK &'A/C (SAAB %'#)

SAAB S !"B
Under andra världskriget hade sammanlagt #( exemplar anska)ats av det enmo-
toriga spaningsplanet SAAB S %$B, vilket hade utvecklats av SAAB parallellt med 
störtbombversionen B %$B. Av dessa #( flygplan var !% av den landbaserade versio-
nen S %$BL, avsedd för F ", och "* med typbeteckningen S %$BS var försedda med 
flottörer och avsedda för det marinsamverkande spaningsflyget på F !. Utöver dessa 
flygplan kom ++ exemplar av bombversionen B %$B att byggas om till S %$B. %(+& 
hade F ! och F " fortfarande omkring +# exemplar vardera av S %$B.

S %$B var utrustad med seriekamera av typ N !. Det fanns planer på att förse 
flygplanen med ny kamerautrustning, SKa + eller SKa #, men troligen blev detta 
inte genomfört. Utöver den fasta kameran kunde handkameror av typ HK #, HK & 
och HK $ användas.%

I krigsorganisationen var !. till &. spaningsdivisionen på F ! , från maj %(+* en-
dast !. och ". spaningsdivisionen (senare omnumrerade %+. och %*. spaningsdivisi-

I krigsorganisationen var F 2:s och F 3:s spaningsdivisioner utrustade med S 17B till i april 1949, då typen 
kasserades. F 2:s flygplan var normalt försedda med flottörer för att kunna baseras på sjöflygstationer vid in-
sjöar nära kusten eller i skyddade havsvikar. Foto: SFF.

S 32C (SAAB Lansen)
S 35E (SAAB Draken)
SF 37/SH 37 (SAAB Viggen)

Sk 16 (North American Harvard)
SK 6oA/C (SAAB ros)

SAAB S 17B
Under andra världskriget hade sammanlagt 59 exemplar anskaffats av det enmo-
toriga spaningsplanet SAAB S 17B, vilket hade utvecklats av SAAB parallellt med
störtbombversionen B 17B. Av dessa 59 flygplan var 21 av den landbaserade versio-
nen S 17BL, avsedd för F 3, och 38 med typbeteckningen S I7BS var försedda med
flottörer och avsedda för det marinsamverkande spaningsflyget på F 2. Utöver dessa
flygplan kom 44 exemplar av bombversionen B 17B att byggas om till S 17B. 1946
hade F 2 och F 3 fortfarande omkring 45 exemplar vardera av S 17B.

S 17B var utrustad med seriekamera av typ N 2. Det fanns planer på att förse
flygplanen med ny kamerautrustning, SKa 4 eller SKa 5, men troligen blev detta
inte genomfört. Utöver den fasta kameran kunde handkameror av typ HK 5, HK 6
och HK 7 användas:

I krigsorganisationen var 2. till 6. spaningsdivisionen på F 2 , från maj 1948 en-
dast 2. och 3. spaningsdivisionen (senare omnumrerade 14. och 18. spaningsdivisi-

I krigsorganisationen var F 2:s och F 3:s spaningsdivisioner utrustade med S 17B till i april 1949, då typen
kasserades. F 2:s flygplan var normalt försedda med flottörer för att kunna baseras på sjöflygstationer vid in-
sjöar nära kusten eller i skyddade havsvikar. Foto: SFE
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onen) utrustade med S #$BS, till i april #%&% då typen kasserades. På F " användes 
S #$B av #. till '. spaningsdivisionen till i november #%&(, och därefter ##., #'. och 
#$. spaningsdivisionen till i december #%&(, samt av #%. och !). spaningsdivisionen 
till i april #%&%.

S #$BL/S #$BS
Motor: %() hk Nohab My XXIV
Spännvidd, #",$) m, längd %,()/#),)) m
Maximal startvikt, ! *))/" ()) kg

B !A (Junkers Ju "#K-$)
Det medeltunga bombplanet B " hade under beredskapsåren i två omgångar fått 
rycka in som +ärrspaningsplan och första gången detta skedde var i augusti #%"%. 
De spaningsplan av typ Breguet *%& och Dornier Do !#' som hade beställts från ut-
landet kunde inte levereras och B " var den enda tillgängliga flygplanstyp som hade 
någorlunda lämpliga prestanda för +ärrspaningsuppgiften. En del av de Caproni 
Ca "#" som inköptes från Italien var avsedda som spaningsplan (S #*) och de tillde-
lades F " och senare F ##. På grund av tekniska problem måste emellertid dessa flyg-
plan genomgå stora modifieringar och därför kallades B " in på nytt som ersättning 
under perioden #%&#–#%&". När kriget närmade sig sitt slut avfördes S #* snabbt som 
operativ typ och skrotades och B " fick för tredje gången rycka in som spaningsplan.!

När man beslutade sig för att avstå från en redan planerad beställning av !* ka-

Som tillfällig lösning när 
de tidigare använda S 16 
Caproni kasserades fick 
F 11 under 1945 överta 
tretton B 3A för använd-
ning som !ärrspanings-
plan. De ersattes dock 
redan 1946-1947 av S 18A 
och överfördes sedan till 
transportuppgifter.  
Foto: Lars E Lundin.

onen) utrustade med S i7BS, till i april 1949 då typen kasserades. På F 3 användes
S 17B av i. till 5. spaningsdivisionen till i november 1948, och därefter 11., 15. och
17. spaningsdivisionen till i december 1948, samt av 19. och 20. spaningsdivisionen
till i april 1949.

S i7BL/S i7BS
Motor: 98o hk Nohab My XXIV
Spännvidd, 13,70 m, längd 9,80/10,00 m
Maximal startvikt, 2 600/3 800 kg

B 3A (Junkers Ju 86K-4)
Det medeltunga bombplanet B 3 hade under beredskapsåren i två omgångar fått
rycka in som fiärrspaningsplan och första gången detta skedde var i augusti 1939.
De spaningsplan av typ Breguet 694 och Dornier Do 215 som hade beställts från ut-
landet kunde inte levereras och B 3 var den enda tillgängliga flygplanstyp som hade
någorlunda lämpliga prestanda för fiärrspaningsuppgiften. En del av de Caproni
Ca 313 som inköptes från Italien var avsedda som spaningsplan (S 16) och de tillde-
lades F 3 och senare F ii. På grund av tekniska problem måste emellertid dessa flyg-
plan genomgå stora modifieringar och därför kallades B 3 in på nytt som ersättning
under perioden 1941-1943. När kriget närmade sig sitt slut avfördes S 16 snabbt som
operativ typ och skrotades och B 3 fick för tredje gången rycka in som spaningsplan.'

När man beslutade sig för att avstå från en redan planerad beställning av 26 ka-

Som tillfällig lösning när
de tidigare använda S 16
Caproni kasserades fick
F 11 under 1945 överta
tretton B 3A för använd-
ning som fjärrspanings-
plan. De ersattes dock
redan 1946-1947 av S 18A
och överfördes sedan till
transportuppgifter.
Foto: Lars E Lundin.
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merautrustade SAAB S #$B frigjordes medel för uppsättning av en ny jaktflottilj, 
F #$. Som tillfällig lösning fick F ## i stället under år #%"& överta tretton stycken 
B 'A från F # för användning som (ärrspaningsplan. Formellt var flygplanen utlå-
nade från F #, men de märktes ändå med F ##:s flottiljsi)ra och fördelades på F ##:s 
tre krigsdivisioner. Normaluppdraget innebar ögonspaning och fotografering med 
handkamera HK *. B ':s sista sejour som spaningsflygplan blev kort och redan 
#%"+–#%"* ersattes typen av S #$A.'

Vid F #* i Ronneby tillverkades en speciell fästanordning för lodbildskamera som 
placerades i nosen på en B '. Utprovningen var klar i maj #%"& och eventuellt instal-
lerades kamera i ytterligare ett flygplan. På hösten samma år tog flygplan från F #* 
lodbilder av sovjetkontrollerade hamnar på andra sidan Östersjön."

Motorer: Två $!, hk Nohab My III
Spännvidd, !!,*, m, längd #*,$+ m
Maximal startvikt, $ !,, kg

T ! (Heinkel He ""#A)
Före krigsutbrottet #%'% hade tolv Heinkel He ##&A anska)ats från Tyskland för 
att användas som (ärrspanings- och torpedflygplan med typbeteckningen T !. De 
levererades till F ! Hägernäs #%'$ och i början av #%"+ fanns sju av dessa flygplan 
kvar. De användes bland annat för prov med torpeder, sjöräddning och allmänna 
spaningsuppdrag och det sista exemplaret kasserades först i december #%&!.& I krigs-
organisationen på F ! fanns T ! kvar till i april #%"$ och de tillhörde sannolikt #. 
spaningsdivisionen.

Motorer: Två $&, hk BMW #'!K
Spännvidd, !!,!$ m, längd #*,', m
Maximal startvikt, % +,, kg

1946 fanns sju exemplar av torpedflygplanet T 2 (Heinkel He 115A) kvar och i F 2:s krigsorganisation ingick 
de till april 1948. Foto: SFF.

merautrustade SAAB S 18B frigjordes medel för uppsättning av en ny jaktflottilj,
F 18. Som tillfällig lösning fick F i i  i stället under år 1945 överta tretton stycken
B 3A från F i for användning som fiärrspaningsplan. Formellt var flygplanen utlå-
nade från F i, men de märktes ändå med F ii:s flottiljsiffra och fördelades på F ii:s
tre krigsdivisioner. Normaluppdraget innebar ögonspaning och fotografering med
handkamera HK 7. B 3:s sista sejour som spaningsflygplan blev kort och redan
1946-1947 ersattes typen av S 18A.3

Vid F 17 i Ronneby tillverkades en speciell fästanordning för lodbildskamera som
placerades i nosen på en B 3. Utprovningen var klar i maj 1945 och eventuellt instal-
lerades kamera i ytterligare ett flygplan. På hösten samma år tog flygplan från F 17
lodbilder av sovjetkontrollerade hamnar på andra sidan Östersjön.4

Motorer: Två 82o hk Nohab My III
Spännvidd, 22,7o m, längd 17,86 m
Maximal startvikt, 8 200 kg

T  2 (Heinkel He ii5A)
Före krigsutbrottet 1939 hade tolv Heinkel He 115A anskaffats från Tyskland for
att användas som fjärrspanings- och torpedflygplan med typbeteckningen T 2. De
levererades till F 2 Hägernäs 1938 och i början av 1946 fanns sju av dessa flygplan
kvar. De användes bland annat for prov med torpeder, sjöräddning och allmänna
spaningsuppdrag och det sista exemplaret kasserades först i december 1952.51 krigs-
organisationen på F 2 fanns T 2 kvar till i april 1948 och de tillhörde sannolikt I.
spaningsdivisionen.

Motorer: Två 85o hk BMW 1321(
Spännvidd, 22,28 m, längd 17,30 m
Maximal startvikt, 9 600 kg

1946 fanns sju exemplar av torpedflygplanet T 2 (Heinkel He 115A) kvar och i F 2:s krigsorganisation ingick
de till april 1948. Foto: SFF
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SAAB S !"A
Ett nytt #ärrspaningsflygplan behövdes som ersättare till S $% Caproni och enligt ur-
sprungliga planer skulle "& S $'B, en spaningsversion av bombplanet SAAB B $'B, 
ha tillverkas för F $$. Antalet minskades dock till !% och i besparingssyfte ströks se-
dan denna version helt och hållet.%

Det blev i stället den äldre versionen B $'A som kom att överföras till spanings-
förbanden sedan den ersatts som bombplan när B $'B kom i tjänst. $()" fick SAAB 
i uppdrag att konstruera monteringsanordningar för kameror, en SKa " i bakkrop-
pen och en SKa ) i nosen. En undersökning visade att det skulle gå att placera yt-
terligare en SKa " i bakkroppen, samt även en HK ( om ett hål togs upp i kroppens 
vänstra sida.& Enligt planering från $()% skulle S $'A förses med en eller två SKa ", 
en SKa )A (alternativt en ny kamera) i nosen, och en HK &.'

De första trettio S $'A kom till F $$ $()% och i juli $()& kom order om att pla-

Den ”klassiska” bilden på SAAB S 18A. Radaranläggningen var placerad i den kapsel som hänger under flyg-
planet. Typen ingick i spanings divisionerna på F 3 1947!1949, F 11 1946!1959 och F 21 1948!1959. Foto: SFF.

Kamerautrustning S 18A
Det finns olika uppgifter om vilka kameraalternativ som slutligt användes i S 18A, men SKa 10/920 mm (hög-
höjd/lod), SKa 5/25 mm (höghöjd/lod), SKa 10/150 mm (panorama/nos) och SKa 13/300 mm (mörker) ver-
kar ha ingått. Även SKa 15 nämns. Enligt ett förslag från 1950 skulle flygplan placerade på F 11 ha två SKa 5, 
två SKa 10/920 mm och två SKa 13, medan de S 18A som tillhörde F 21 skulle ha två SKa 10/500 mm, två SKa 
10/920 mm och två SKa 13. Vintern 1947–1948 utprovades av Försökscentralen den amerikanska kameran K-
19B (SKa 13) i S 18A för fotografering i mörker med hjälp av fotoblixtbomber.11

Den "klassiska" bilden på SAABS 18A. Radaranläggningen var placerad i den kapsel som hänger underflyg-
planet. Typen ingick i spaningsdivisionerna på F 31947-1949, F 111946-1959 och F 211948-1959. Foto: SFF.

SAAB S 18A
Ett nytt fiärrspaningsflygplan behövdes som ersättare till S 16 Caproni och enligt ur-
sprungliga planer skulle 57 S 18B, en spaningsversion av bombplanet SAAB B 18B,
ha tillverkas för F ii. Antalet minskades dock till 26 och i besparingssyfte ströks se-
dan denna version helt och hållet.6

Det blev i stället den äldre versionen B 18A som kom att överföras till spanings-
förbanden sedan den ersatts som bombplan när B 18B kom i tjänst. 1945 fick SAAB
i uppdrag att konstruera monteringsanordningar för kameror, en SKa 5 i bakkrop-
pen och en SKa 4 i nosen. En undersökning visade att det skulle gå att placera yt-
terligare en SKa 5 i bakkroppen, samt även en HK 9 om ett hål togs upp i kroppens
vänstra sida.? Enligt planering från 1946 skulle S 18A förses med en eller två SKa 5,
en SKa 4A (alternativt en ny kamera) i nosen, och en HK 7.8

De första trettio S 18A kom till F 11 1946 och i juli 1947 kom order om att pla-

Kamerautrustning 518A
Det finns olika uppgifter om vilka kameraalternativ som slutligt användes i S 18A, men SKa 10/920 mm (hög-
höjd/lod), SKa 5/25 mm (höghöjd/lod), SKa 10/150 mm (panorama/nos) och SKa 13/300 mm (mörker) ver-
kar ha ingått. Även SKa 15 nämns. Enligt ett förslag från 1950 skulle flygplan placerade på F 11 ha två SKa 5,
två SKa 10/920 mm och två SKa 13, medan de S 18A som tillhörde F 21 skulle ha två SKa 10/500 mm, två SKa
10/920 mm och två SKa 13.Vintern 1947-1948 utprovades av Försökscentralen den amerikanska kameran K-
1913 (SKa 13) i S 18A för fotografering i mörker med hjälp av fotoblixtbomber."
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nerad överföring till F # och F $$ skulle skyndas på. Vid årets slut fanns !% flygplan 
vid F $$ och !& vid F # och flygplanen fördelades på samtliga spaningsdivisioner.' 
Att märka är att S $&A, trots tidig planering av installation av kameror, användes i 
flera år utan speciell fast spaningsutrustning. Vid flottiljernas verkstäder monterades 
efterhand en lodriktad SKa (, samt en SKa $) i nosen, men modifiering till slutlig 
status skedde vid Centrala verkstaden i Västerås (CVV) först $'*'–$'().$)

I och med att spaningsdivisionerna flyttades från F # och att två av krigsdivisio-
nerna skulle sättas upp av F !$ skedde en omflyttning av S $&A. I slutet av $'*' var 
detta klart och då fanns #& flygplan på F $$ och tio på F !$. Antalet minskade sedan 
i långsam takt tills de sista exemplaren kasserades $'('.

Från augusti $'*& provades installation av radar i en, senare två S $&A vid För-
sökscentralen. Radarn PS-$&/A (amerikansk AN/APS-*) monterades i en kapsel som 
hängdes under flygplanets nos. Sommaren $'*' anmodades CVV att för fortsatta 
prov montera radar i ytterligare tre flygplan. Senare samma år beslutades att sam-
manlagt tjugo S $&A skulle utrustas med PS-$&/A. I december $'($ och februari $'(! 
fick CVV order att montera radar i sexton flygplan, varav tio med komplett instal-
lation men utan apparatenheter. Detta genomfördes sommaren $'(!.$!

Vid radarspaning över hav med S $&A var besättningens arbetsfördelning som 
följer. Flygspanaren skötte radarn, föraren ögonspanade och identifierade de mål 
som upptäcktes på radarn och flygsignalisten skötte navigeringen.$# Mot fartygsmål 
hade radarn en räckvidd på fem till sju kilometer när det gällde mindre båtar, och 
upp till åttio till hundra kilometer för stora fartyg. Detta varierade dock starkt med 

Skiss som visar radarinstallationen i S 18A. Radarn var av typ PS-18/A.

SAAB S 18A

SM-enhet

Kopplingslåda

från omformare

Manöverlåda

Indikatorförstärkare

Indikator med ljusskydd

nerad överföring till F 3 och F II skulle skyndas på. Vid årets slut fanns 27 flygplan
vid F II och 28 vid F 3 och flygplanen fördelades på samtliga spaningsdivisioner.9
Att märka är att S 18A, trots tidig planering av installation av kameror, användes i
flera år utan speciell fast spaningsutrustning. Vid flottiljernas verkstäder monterades
efterhand en lodriktad SKa 5, samt en SKa io i nosen, men modifiering till slutlig
status skedde vid Centrala verkstaden i Västerås (CVV) först 1949-1950.1°

I och med att spaningsdivisionerna flyttades från F 3 och att två av krigsdivisio-
nerna skulle sättas upp av F 21 skedde en omflyttning av S 18A. I slutet av 1949 var
detta klart och då fanns 38 flygplan på F II och tio på F 21. Antalet minskade sedan
i långsam takt tills de sista exemplaren kasserades 1959.

Från augusti 1948 provades installation av radar i en, senare två S 18A vid För-
sökscentralen. Radarn PS-18/A (amerikansk AN/APS-4) monterades i en kapsel som
hängdes under flygplanets nos. Sommaren 1949 anmodades CVV att för fortsatta
prov montera radar i ytterligare tre flygplan. Senare samma år beslutades att sam-
manlagt tjugo S 18A skulle utrustas med PS-18/A. I december 1951 och februari 1952
fick CVV order att montera radar i sexton flygplan, varav tio med komplett instal-
lation men utan apparatenheter. Detta genomfördes sommaren 1952.12

Vid radarspaning över hav med S 18A var besättningens arbetsfördelning som
följer. Flygspanaren skötte radarn, föraren ögonspanade och identifierade de mål
som upptäcktes på radarn och flygsignalisten skötte navigeringen.13 Mot fartygsmål
hade radarn en räckvidd på fem till sju kilometer när det gällde mindre båtar, och
upp till åttio till hundra kilometer för stora fartyg. Detta varierade dock starkt med

SAABS 18A

Indikator med ljusskydd

från omformare

Indikatorförstärkare

Kopplingslåda

Manöverlåda S M  enhet

Skiss som visar radarinstallationen i S 18A. Radarn var av typ PS-18/A.
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fartygets kurs gentemot flygplanets kurs och radarns strålningsriktning. PS-#$/A var 
en enkel anläggning och det krävdes utbildning och vana för att tolka det som vi-
sades på indikatorskärmen.#%

Under övningar hände det till exempel att mindre fartyg som motortorpedbåtar 
inte kunde upptäckas. Det blev också ofta stora fel vid lägesangivning på grund av 
svårigheterna med navigering i mörker och egna och fientliga företag kunde inte åt-
skiljas vid radarspaning i mörker.#&

Enligt preliminära planer skulle F ## och F !# ha fått J '' Venom i spaningsver-
sion. Den brist på femton flygplan som skulle ha uppstått i samband med detta 
skulle eventuellt täckas med femton av F #%:s övertaliga B #$B. Efter beslut om an-
ska(ning av trettio S '!C Lansen kvarstod denna brist på femton flygplan och även 
i detta fall räknade man med ombyggnad av B #$B till S #$B. CE % ansåg dock att 
prestandaskillnaden mellan S #$A och S #$B var oväsentlig och dessutom skulle det 
vara fördelaktigt att ha en )ärde flygplanstyp med andra motorer i spaningsförban-
den, utöver S #$A, J !$B och S !*C. Det var då både enklare och mindre kostsamt 
att i stället hålla S #$A kvar i tjänst och någon version S #$B kom därför aldrig att 
förverkligas.#+

Sommaren #*&& kasserades den rörliga beväpningen i S #$A ”då dessa vapen icke 
längre bedömas vara till nytta i krig”.#" Typens toppfart på högsta höjd var '$, km/h 
och marschfarten på lägsta höjd '#& km/h. Praktisk topphöjd var + ,,, meter och 
den praktiska aktionsradien på lägsta höjd var +", kilometer.#$

S #$A användes av följande förband i krigsorganisationen fram till #*&*, då typen 
ersattes av S '!C Lansen:

F ': #. till &. spaningsdivisionen #*%"–#*%*.
F ##: #. till '. spaningsdivisionen #*%+–#*%*, ##. till #$. spaningsdivisionen #*%*–

#*&+, #. till &. spaningsdivisionen, #*&+–#*&*.
F !#: #*. och !,. spaningsdivisionen #*%$–#*&+, +. spaningsdivisionen #*&+–#*&*.
Motorer: Två # ,+& hk STWC-'
Spännvidd, #",,% m, längd #',!' m
Maximal startvikt, $ !,, kg

J ! (Republic Seversky EP-" Model "#$)
Sedan försöken med att modifiera FFVS J !! till spaningsplan slagit fel (se längre 
fram i detta kapitel) kom i stället de jaktplan av typ J * som använts vid F $ under 
beredskapsåren att överföras till spaningsförbanden för att användas som ensitsiga 
spaningsplan. De överlämnades till F ## under #*%& och året därpå hade flottiljen #" 
sådana flygplan. Från #*%" fanns ytterligare !" på F ' och de behölls i spaningsdivi-
sionerna ända till #*%*, då de ersattes av S '# Spitfire.

Till att börja med användes flygplanen för ögonspaning och vid behov fotogra-
fering med handkamera. I februari #*%" föreslog flygstaben att tolv av J *-planen 
skulle utrustas med SKa % och fördelas med två flygplan per division vid F ' och 
F ##. Provmontering av kameran i flygplanets bagagerum i bakkroppen genomför-

fartygets kurs gentemot flygplanets kurs och radarns strålningsriktning. PS-18/A var
en enkel anläggning och det krävdes utbildning och vana för att tolka det som vi-
sades på indikatorskärmen.I4

Under övningar hände det till exempel att mindre fartyg som motortorpedbåtar
inte kunde upptäckas. Det blev också ofta stora fel vid lägesangivning på grund av
svårigheterna med navigering i mörker och egna och fientliga företag kunde inte åt-
skiljas vid radarspaning i mörkeras

Enligt preliminära planer skulle F II och F 21 ha fått J 33 Venom i spaningsver-
sion. Den brist på femton flygplan som skulle ha uppstått i samband med detta
skulle eventuellt täckas med femton av F 14:s övertaliga B 18B. Efter beslut om an-
skaffning av trettio S 32C Lansen kvarstod denna brist på femton flygplan och även
i detta fall räknade man med ombyggnad av B 18B till S 18B. CE 4 ansåg dock att
prestandaskillnaden mellan S 18A och S 18B var oväsentlig och dessutom skulle det
vara fördelaktigt att ha en fjärde flygplanstyp med andra motorer i spaningsförban-
den, utöver S r8A, J 28B och S 29C. Det var då både enklare och mindre kostsamt
att i stället hålla S 18A kvar i tjänst och någon version S 18B kom därför aldrig att
förverkligas .16

Sommaren 1955 kasserades den rörliga beväpningen i S 18A "då dessa vapen icke
längre bedömas vara till nytta i krig".r7Typens toppfart på högsta höjd var 38o km/h
och marschfarten på lägsta höjd 315 km/h. Praktisk topphöjd var 6 000 meter och
den praktiska aktionsradien på lägsta höjd var 670 kilometer.I8

S 18A användes av följande förband i krigsorganisationen fram till 1959, då typen
ersattes av S 32C Lansen:

F 3: t. tills. spaningsdivisionen 1947-1949.
F II: i. till 3. spaningsdivisionen 1946-1949, ii. till 18. spaningsdivisionen 1949-

19S6,1. till 5. spaningsdivisionen, 1956-1959.
F 21:19. och 20. spaningsdivisionen 1948-1956, 6. spaningsdivisionen 1956-1959.
Motorer: Två 1 065 hk STWC-3
Spännvidd, 17,04 m, längd 13,23 m
Maximal startvikt, 8 200 kg

J 9 (Republic Seversky EP-i Model io6)
Sedan försöken med att modifiera FFVS J 22 till spaningsplan slagit fel (se längre
fram i detta kapitel) kom i stället de jaktplan av typ J 9 som använts vid F 8 under
beredskapsåren att överföras till spaningsförbanden för att användas som ensitsiga
spaningsplan. De överlämnades till F II under 1945 och året därpå hade flottiljen 17
sådana flygplan. Fran 1947 fanns ytterligare 27 på F 3 och de behölls i spaningsdivi-
sionerna ända till 1949, då de ersattes av S 31 Spitfire.

Till att börja med användes flygplanen för ögonspaning och vid behov fotogra-
fering med handkamera. I februari 1947 föreslog flygstaben att tolv av J 9-planen
skulle utrustas med SKa 4 och fördelas med två flygplan per division vid F 3 och
F ii. Provmontering av kameran i flygplanets bagagerum i bakkroppen genomför-
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des i ett flygplan från F # enligt ritningar som hade tagits fram redan i september 
$%&#. Under sommaren och hösten $%&' monterade sedan CVM SKa &-kameror i 
ytterligare elva flygplan.$% Det betyder att av det fyrtiotal J % som användes som spa-
ningsplan var endast tolv utrustade med fast monterad kamera. J % tjänstgjorde vid 
följande krigsförband:

F #: $. till (. spaningsdivisionen $%&'–$%&%, $$., $(. och $'. spaningsdivisionen 
sista halvåret $%&%.

F $$: $. till #. spaningsdivisionen $%&(–$%&%, $!., $#. och $). spaningsdivisionen 
sista halvåret $%&%.

(Observera: Typbeteckningen ”S %C” som återfinns i vissa publikationer har ald-
rig använts av flygvapnet.)

Motor: $ *)( hk Pratt & Whitney R-$"#*-&(
Spännvidd, $*,%" m, längd ",$" m
Maximal startvikt, # *** kg

S !" (North American P-#$D Mustang)
P-($D Mustang hade anska+ats för jaktflottiljerna F & och F $) och fick i Sverige 
typbeteckningen J !). I USA hade fotospaningsversioner av flygplanet utvecklats 
och redan $%&& fanns tankar på inköp av sådana flygplan till flygvapnet. I december 
$%&' fick Försökscentralen i uppdrag att göra jämförande prov med en avancerad 
brittisk kamera, F.!&, försedd med så kallad bildrörelsekompensation och ett ob-
jektiv med !** mm brännvidd, och en SKa &. För dessa prov behövdes ett flygplan 
med lämpliga prestanda och kamerorna monterades därför in i två stycken J !) och 
provades i januari–februari $%&".

Av det fyrtiotal J 9 Seversky EP-1 som användes som spaningsplan var endast tolv utrustade med fast monte-
rad kamera. Typen tjänstgjorde vid alla spaningsdivisioner på F 3 och F 11 fram till sista halvåret 1949. Foto: SFF.

Av det fyrtiotal 19 Seversky EP-1 som användes som spaningsplan var endast tolv utrustade med fast monte-
rad kamera. Typen tjänstgjorde vid alla spaningsdivisioner på F 3 och F 11 fram till sista halvåret 1949. Foto: SFF

des i ett flygplan från F 3 enligt ritningar som hade tagits fram redan i september
1943. Under sommaren och hösten 1947 monterade sedan CVM SKa 4-kameror i
ytterligare elva flygplan.19 Det betyder att av det fyrtiotal J 9 som användes som spa-
ningsplan var endast tolv utrustade med fast monterad kamera. J 9 tjänstgjorde vid
följande krigsförband:

F 3: I. till 5. spaningsdivisionen 1947-1949, 11., 15. och 17. spaningsdivisionen
sista halvåret 1949.

F 1 .  till 3. spaningsdivisionen 1945-1949, 12., 13. och 16. spaningsdivisionen
sista halvåret 1949.

(Observera: Typbeteckningen "S 9C" som återfinns i vissa publikationer har ald-
rig använts av flygvapnet.)

Motor: 1065 hk Pratt & Whitney R-1830-45
Spännvidd, 10,98 m, längd 848 m
Maximal startvikt, 3 000 kg

S 26 (North American P-5113 Mustang)
P-51D Mustang hade anskaffats för jaktflottiljerna F 4 och F 16 och fick i Sverige
typbeteckningen J 26. I USA hade fotospaningsversioner av flygplanet utvecklats
och redan 1944 fanns tankar på inköp av sådana flygplan till flygvapnet. I december
1947 fick Försökscentralen i uppdrag att göra jämförande prov med en avancerad
brittisk kamera, F.24, försedd med så kallad bildrörelsekompensation och ett ob-
jektiv med 200 mm brännvidd, och en SKa 4. För dessa prov behövdes ett flygplan
med lämpliga prestanda och kamerorna monterades därför in i två stycken J 26 och
provades i januari—februari 1948.
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En amerikansk kamera av typ Fairchild K-!!, en av två som levererats till Sverige 
speciellt för hemliga spaningsflygningar över Baltikum monterades därefter under 
sträng sekretess av Försökscentralen i ett annat exemplar av J !#. Kameran place-
rades lodriktad i bakre delen av flygkroppen, vilket bland annat medförde att den 
bränsletank som fanns där fick tas bort. Kameran använde bildformatet !!,$ x !!,$ 
cm och objektiv med brännvidder mellan %&! mm och % '%# mm kunde monteras. 
En amerikansk o(cer, överstelöjtnant Fuller från amerikanska flygvapnets under-
rättelsetjänst, bistod vid modifieringen av flygplanet. Provflygning genomfördes i 
april %")$ och i juni samma år var flygplanet klart för det som kom att kallas opera-
tion Falun och som har beskrivits på annan plats i boken.

I oktober %")$ beställdes installation av en SKa %' med &'' mm objektiv i en 
J !# och %")" byggdes ytterligare två flygplan om till spaningsplan på Fc. Även 
SKa %' med "!' mm objektiv provades och under %"&%–%"&! monterade CVM in 
SKa %'-kameror i ytterligare tio J !#. Dessa flygplan var avsedda för spaningsdivi-
sionen på F !% i Luleå, dit de första två anlände i november %")$. Året därpå dispo-
nerade förbandet sex flygplan och först %"&' hade man full tilldelning, tolv flygplan. 
I krigsorganisationen fanns J !# på %". och !'. spaningsdivisionen mellan %")" och 
%"&).!'

Vid fotospaning med J !# användes i första hand medelhög eller hög höjd, nor-
malt & ''' meter eller %' ''' meter. På $ &'' meters höjd var flygplanets toppfart 

De första två S 26 Mustang anlände till F 21 i november 1948 och i krigsorganisationen fanns denna typ på 
F 21:s båda spaningsdivisioner mellan 1949 och 1954. Foto: Lars Olausson via SFF.

De första två S 26 Mustang anlände till F 21 i november 1948 och i krigsorganisationen fanns denna typ på
F 21:s båda spaningsdivisioner mellan 1949 och 1954. Foto: Lars Olausson via SFF.

En amerikansk kamera av typ Fairchild K-22, en av två som levererats till Sverige
speciellt för hemliga spaningsflygningar över Baltikum monterades därefter under
sträng sekretess av Försökscentralen i ett annat exemplar av J 26. Kameran place-
rades lodriktad i bakre delen av flygkroppen, vilket bland annat medförde att den
bränsletank som fanns där fick tas bort. Kameran använde bildformatet 22,8 x 22,8
cm och objektiv med brännvidder mellan 152 mm och 1 oi6 mm kunde monteras.
En amerikansk officer, överstelöjtnant Fuller från amerikanska flygvapnets under-
rättelsetjänst, bistod vid modifieringen av flygplanet. Provflygning genomfördes i
april 1948 och i juni samma år var flygplanet klart för det som kom att kallas opera-
tion Falun och som har beskrivits på annan plats i boken.

I oktober 1948 beställdes installation av en SKa 10 med 500 mm objektiv i en
J 26 och 1949 byggdes ytterligare två flygplan om till spaningsplan på Fc. Även
SKa Io med 92o mm objektiv provades och under 1951-1952 monterade CVM in
SKa jo-kameror i ytterligare tio J 26. Dessa flygplan var avsedda för spaningsdivi-
sionen på F 21 i Luleå, dit de första två anlände i november 1948. Året därpå dispo-
nerade förbandet sex flygplan och först 1950 hade man full tilldelning, tolv flygplan.
I krigsorganisationen fanns J 26 på 19. och 20. spaningsdivisionen mellan 1949 och
1954.2°

Vid fotospaning med J 26 användes i första hand medelhög eller hög höjd, nor-
malt 5 000 meter eller io 000 meter. På 8 500 meters höjd var flygplanets toppfart
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$$# km/h och marschfarten var $"# km/h. Praktisk aktionsradie på hög höjd var 
"$# kilometer, med extratankar %## kilometer.!&

Vad gäller typbeteckningen på spaningsversionen av J !$ så är det osäkert om 
”S !$” var någon o'ciell typbeteckning. Flygplanen benämndes till att börja med 
J !$ även som spaningsplan, men senare verkar man ha gått över till att kalla de ka-
merautrustade flygplan som tillhörde F !& för S !$.

Motor: & $(# hk Packard Merlin PM-)
Spännvidd, &&,!* m, längd &#,+( m
Maximal startvikt, ( !$# kg

S !" (Supermarine Spitfire PR Mk "#)
Trots att Spitfire i sin ursprungsversion redan var mer än tolv år gammal &*+% så 
var versionen PR Mk &*, som i flygvapnet bar typbeteckningen S "&, fortfarande i 
världsklass som spaningsflygplan, trots att den var kolvmotordriven. Det enda jet-
motordrivna spaningsplan som var operativt under &*+#-talet var för övrigt ame-
rikanska Lockheed RF-%# Shooting Star och i Storbritannien kom Gloster Meteor 
PR Mk &# i tjänst &*(#. Med S "& fick flygspaningen ett flygplan som flög högre 
och snabbare än något annat av flygvapnets flygplan, jaktplanen inräknade, och det 
dröjde några år in på &*(#-talet innan jetflygplan slutligen gjorde kolvmotordrivna 
spaningsplan som S "& omoderna.!!

För de åtta krigsdivisioner som skulle utrustas krävdes inköp av )# flygplan, 
"+ kameror av typ F.(! (svensk beteckning SKa &#) och (& kameror av typ F.!+ 
(SKa &!).!" CFV föreslog inköp av )" flygplan, alternativt *& om beslut fattades att 
spaningsflottiljen skulle förstärkas med !( procent, vilket hade föreslagits. Försvars-
departementet godkände i april &*+% inköp av )# stycken Spitfire PR Mk &*.!+ Leve-
ranskontraktet ändrades emellertid i juli &*+% så att antalet flygplan reducerades till 
(# stycken. Samtidigt beställdes "! stycken kameror av typ F.(! och +% stycken F.!+.!( 
Reduceringen av antalet flygplan från )# till (# berodde enligt brittiska uppgifter på 
att flygministeriet inte kunde avstå fler flygplan än (#. Enligt försvarsbeslutet &*+% 
skulle varje spaningsdivision ha sex enmotoriga flygplan, varav fyra var operativa. 
Linjebehovet för åtta av de tio divisionerna blev då +% flygplan (två divisioner skulle 
utrustas med S !$ Mustang). Därutöver tillkom tjugo procents översynsreserv och 
femtio procents ersättningsreserv, det senare beräknat på den operativa delen av 
linjestyrkan. Det sammanlagda behovet borde därmed ha uppgått till )+ flygplan.

De första S "&-planen anlände till F && i oktober &*+% och året därpå kunde de sis-
ta J *-planen kasseras som spaningsplan. S "& användes i krigsorganisationen av &&. 
spaningsdivisionen mellan &*+* och &*(", och i &!. till &%. spaningsdivisionen mel-
lan &*+* och &*((.

Olika kombinationer av kamerorna SKa &# och SKa &! kunde monteras i bak-
kroppen. SKa &# var lodmonterad och SKa &! kunde monteras antingen för lod- el-
ler snedfotografering. Den mest praktiska flyghöjden var * !## meter, vilket med 
*!# mm objektiv ger en negativskala på &/&# ###.!$ På &# ### meters höjd hade S "& 

66o km/h och marschfarten var 63o km/h. Praktisk aktionsradie på hög höjd var
36o kilometer, med extratankar 800 kilometer."

Vad gäller typbeteckningen på spaningsversionen av J 26 så är det osäkert om
"S 26" var någon officiell typbeteckning. Flygplanen benämndes till att börja med
J 26 även som spaningsplan, men senare verkar man ha gått över till att kalla de ka-
merautrustade flygplan som tillhörde F 21 för S 26.

Motor: 1 65o hk Packard Merlin PM-7
Spännvidd, 11,29 m, längd 10,45 m
Maximal startvikt, 5 26o kg

S 31 (Supermarine Spitfire PR Mk 9)
Trots att Spitfire i sin ursprungsversion redan var mer än tolv år gammal 1948 så
var versionen PR Mk 19, som i flygvapnet bar typbeteckningen S 31, fortfarande i
världsklass som spaningsflygplan, trots att den var kolvmotordriven. Det enda jet-
motordrivna spaningsplan som var operativt under 194o-talet var för övrigt ame-
rikanska Lockheed RF-8o Shooting Star och i Storbritannien kom Gloster Meteor
PR Mk io i tjänst 1950. Med S 31 fick flygspaningen ett flygplan som flög högre
och snabbare än något annat av flygvapnets flygplan, jaktplanen inräknade, och det
dröjde några år in på 1950-talet innan jetflygplan slutligen gjorde kolvmotordrivna
spaningsplan som S 31 omoderna."

För de åtta krigsdivisioner som skulle utrustas krävdes inköp av 7o flygplan,
34 kameror av typ F.52. (svensk beteckning SKa io) och g kameror av typ F.24
(SKa 12).z3 CFV föreslog inköp av 73 flygplan, alternativt 91 om beslut fattades att
spaningsflottiljen skulle förstärkas med 25 procent, vilket hade föreslagits. Försvars-
departementet godkände i april 1948 inköp av 7o stycken Spitfire PR Mk 19.'4 Leve-
ranskontraktet ändrades emellertid i juli 1948 så att antalet flygplan reducerades till
5o stycken. Samtidigt beställdes 32 stycken kameror av typ F.52 och 48 stycken F.24.z5
Reduceringen av antalet flygplan från 7o till 5o berodde enligt brittiska uppgifter på
att flygministeriet inte kunde avstå fler flygplan än 50. Enligt försvarsbeslutet 1948
skulle varje spaningsdivision ha sex enmotoriga flygplan, varav fyra var operativa.
Linjebehovet för åtta av de tio divisionerna blev då 48 flygplan (två divisioner skulle
utrustas med S 26 Mustang). Därutöver tillkom tjugo procents översynsreserv och
femtio procents ersättningsreserv, det senare beräknat på den operativa delen av
linjestyrkan. Det sammanlagda behovet borde därmed ha uppgått till 74 flygplan.

De första S 31-planen anlände till F II i oktober 1948 och året därpå kunde de sis-
ta J 9-planen kasseras som spaningsplan. S 31 användes i krigsorganisationen av II.
spaningsdivisionen mellan 1949 och 1953, och i 12. till 18. spaningsdivisionen mel-
lan 1949 och 1955.

Olika kombinationer av kamerorna SKa io och SKa 12 kunde monteras i bak-
kroppen. SKa io var lodmonterad och SKa 12 kunde monteras antingen för lod- el-
ler snedfotografering. Den mest praktiska flyghöjden var 9 200 meter, vilket med
920 mm objektiv ger en negativskala på iho 000.z6 På io 000 meters höjd hade S 31
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en toppfart av $%& km/h och marschfarten var $!& km/h på % '&& meters höjd. Den 
praktiska topphöjden var #" &&& meter och den praktiska aktionsradien på hög höjd 
var '(& kilometer.!(

S "# ersattes #)'*–#)'' av S !)C Tunnan. Den kolvmotordrivna S "# kunde tack 
vare goda dykegenskaper ofta undkomma anfall även av vissa fartöverlägsna jet-
jaktplan genom dykning. Exempelvis J !% Vampire hade, trots högre toppfart, läg-
re tillåtet Mach-tal (&,(') än S "# (&,%!), vilket föraren i S "# kunde utnyttja för att 
komma ur en farlig situation.!%

Motor: ! &'' hk Rolls-Royce Gri+on $$
Spännvidd, ##,!" m, längd ),)$ m
Maximal startvikt, " *&& kg

J !"B (de Havilland Vampire FB Mk #$)
Från och med oktober #)'" mobiliserade en division vid F ## och båda divisionerna 
vid F !# med J !%B Vampire. Flygplanen tilldelades ##. spaningsdivisionen på F ## 
och på F !# fördelades flygplanen av allt att döma på båda krigsdivisionerna (#). och 
!&. spaningsdivisionerna). De användes för ögonspaning och kameror installerades 
endast i utprovningssyfte. F ## fick åtta flygplan och F !# sex. Ifall S !$ Mustang 
hade sålts utomlands, vilket det fanns planer på, skulle F !# ha tilldelas ytterligare 
sex J !%B.!)

S 31 Spitfire nummer 60 var ett av de två flygplan av denna typ som hade modifierat tändkabelsystem för 
extrem höjdflygning i samband med uppdrag över sovjetiskt territorium. Femtio flygplan av denna typ hade 
anska!ats från Storbritannien 1948. Foto: Axel Carleson.

S 31 Spitfire nummer 60 var ett av de två flygplan av denna typ som hade modifierat tändkabelsystem för
extrem höjdflygning i samband med uppdrag över sovjetiskt territorium. Femtio flygplan av denna typ hade
anskaffats från Storbritannien 1948. Foto: Axel Carleson.

en toppfart av 68o km/h och marschfarten var 62o km/h på 8 soo meters höjd. Den
praktiska topphöjden var 13 000 meter och den praktiska aktionsradien på hög höjd
var 570 kilometer. Z7

S 31 ersattes 1954-1955 av S 29C Tunnan. Den kolvmotordrivna S 31 kunde tack
vare goda dykegenskaper ofta undkomma anfall även av vissa fartöverlägsna jet-
jaktplan genom dykning. Exempelvis J 28 Vampire hade, trots högre toppfart, läg-
re tillåtet Mach-tal (o,75) än S 31 (0,82), vilket föraren i S 31 kunde utnyttja för att
komma ur en farlig situation."

Motor: 2 055 hk Rolls-Royce Griffon 66
Spännvidd, 11,23 m, längd 9,96 m
Maximal startvikt, 3 40o kg

J 28B (de Havilland Vampire FB Mk 5o)
Fran och med oktober 1953 mobiliserade en division vid F II och båda divisionerna
vid F 21 med J 28B Vampire. Flygplanen tilldelades 11. spaningsdivisionen på F II
och på F 21 fördelades flygplanen av allt att döma på båda krigsdivisionerna (19. och
20. spaningsdivisionerna). De användes för ögonspaning och kameror installerades
endast i utprovningssyfte. F II fick åtta flygplan och F 21 sex. Ifall S 26 Mustang
hade sålts utomlands, vilket det fanns planer på, skulle F 21 ha tilldelas ytterligare
sex J 28B.z9
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De J !#B som ingick i spaningsförbanden var alltså inte utrustade med kameror, 
men den brittiska snabbseriekameran F.$%, avsedd för låghöjdsfoto, provades un-
der hösten &$%" i en J !#B vid F &&. Kameran visade sig ha mycket goda prestanda, 
betydligt bättre än SKa &!, som valts för installation i de nya S !$C Tunnan. De tre 
F.$%-kameror som hade anska'ats för utprovning kallades SKa &( i Sverige.") J !#B 
ersattes &$%% av S !$C.

Vampire behöll typbeteckningen J !#B som spaningsplan, och beteckningen 
”S !#B”, som ibland förekommer i litteraturen, är inte o*ciell.

Motor: & %)) kp RM &A
Spännvidd, &&,%$ m, längd $,!+ m
Maximal startvikt, , #)) kg

SAAB S !"C Tunnan
Att det skulle tas fram en spaningsversion av det nya jetjaktplanet J !$ som ersätt-
ning för S "& stod tidigt klart. Inköp av nittio exemplar av versionen S !$C planera-
des, varav sextio utgjorde utrustningsbehovet av ensitsiga flygplan för tio divisioner 
med sex flygplan vardera. Om antalet flygplan reducerades till +% räckte det till fem 
operativa flygplan per division. Det fanns också ett alternativ på förslag om fem en-
hetligt utrustade S !$-divisioner med tolv flygplan per division. Det slutgiltiga be-
slutet blev att F && och F !& skulle tillföras sextio respektive femton stycken S !$C, 
samtidigt som S !(, S "& och J !#B utgick ur organisationen."&

Från och med oktober 1953 mobiliserade en spaningsdivision vid F 11 och två vid F 21 med J 28B Vampire. De 
användes för ögonspaning och kameror installerades endast i utprovningssyfte. J 28B ersattes 1955 av S 29C 
Tunnan. Foto: SFF.

Från och med oktober 1953 mobiliserade en spaningsdivision vid F 11 och två vid F 21 med J 28B Vampire. De
användes för ögonspaning och kameror installerades endast i utprovningssyfte. J 28B ersattes 1955 av S 29C
Tunnan. Foto: SFE

De J 28B som ingick i spaningsförbanden var alltså inte utrustade med kameror,
men den brittiska snabbseriekameran E95, avsedd för låghöjdsfoto, provades un-
der hösten 1953 i en J 28B vid F ii. Kameran visade sig ha mycket goda prestanda,
betydligt bättre än SKa 12, som valts för installation i de nya S 29C Tunnan. De tre
E95-kameror som hade anskaffats för utprovning kallades SKa 16 i Sverige.3° J 28B
ersattes 1955 av S 29C.

Vampire behöll typbeteckningen J 28B som spaningsplan, och beteckningen
"S 28B", som ibland förekommer i litteraturen, är inte officiell.

Motor: I 5oo kp RM 1A.
Spännvidd, 11,59 m, längd 9,27 m
Maximal startvikt, 4 800 kg

SAAB S 29C Tunnan
Att det skulle tas fram en spaningsversion av det nya jetjaktplanet J 29 som ersätt-
ning för S 31 stod tidigt klart. Inköp av nittio exemplar av versionen S 29C planera-
des, varav sextio utgjorde utrustningsbehovet av ensitsiga flygplan för tio divisioner
med sex flygplan vardera. Om antalet flygplan reducerades till 75 räckte det till fem
operativa flygplan per division. Det fanns också ett alternativ på förslag om fem en-
hetligt utrustade S 29-divisioner med tolv flygplan per division. Det slutgiltiga be-
slutet blev att F rr och F 21 skulle tillföras sextio respektive femton stycken S 29C,
samtidigt som S 26, S 31 och J 28B utgick ur organisationen.31
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En prototyp provflögs i juni #$%" och mellan maj #$%& och maj #$%' tillverkades 
ytterligare (% stycken S !$C."! Enligt ursprungliga planer skulle kameran SKa #! ha 
monterats i flygplanet, men detta avskrevs snart. SKa #) provades i S !$C #$%& och 
året därpå provades låghöjdskameran SKa #' (se ovan under J !*B) som befanns vara 
överlägsen SKa #! på låg höjd.""

Serieflygplanen försågs till att börja med endast med SKa #), två lodmonterade 
med $!) mm (även %)) mm) optik, två snedfotomonterade SKa #) med $!) mm 
objektiv, samt en vidvinklig SKa #% för översiktsbilder och en lodmonterad SKa % 
med !%) mm objektiv. När utprovningen var klar togs även ett lågfotoalternativ 
fram med tre SKa #' riktade snett nedåt framåt och åt sidorna. S !$C var endast ut-
rustad för insats under dager och god sikt. Höghöjdfotografering var i genomsnitt 
möjlig under en tredjedel av dygnets ljusa tid, men fotografering på $ !)) meter, 
vilket var den normala höjden för höghöjdsfoto, medförde med tiden allt större risk 
för nedskjutning av fientlig jakt eller luftvärn. Detta gjorde att låghöjdsalternativet 
blev allt mer använt. Den modifiering av flygplanets vingar som genomfördes mot-
svarade den modifiering som gjordes på jaktversionen J !$B och gav en fartökning 
från Mach ),*' till ),$".

Låghöjdsfoto
Erfarenheter från övningar, särskilt samövningar med armén, visade att ögonspa-
ning inte längre räckte till på grund av högre flyghastighet, utan måste komplette-

Det första moderna jetmotordrivna spaningsflygplanet: SAAB S 29C Tunnan. De 75 flygplan som tillverkades 
användes i samtliga spaningsdivisioner på F 11 och F 21 från 1954, och mellan 1959 och 1967 i sex av divisio-
nerna. Foto: SFF.

Det första moderna jetmotordrivna spaningsflygplanet: SAABS 29C Tunnan. De 75 flygplan som tillverkades
användes i samtliga spaningsdivisioner på F 11 och F 21 från 1954, och mellan 1959 och 1967 i sex av divisio-
nerna. Foto: SFF.

En prototyp provflögs i juni 1953 och mellan maj 1954 och maj 1956 tillverkades
ytterligare 75 stycken S 29C.32. Enligt ursprungliga planer skulle kameran SKa 12 ha
monterats i flygplanet, men detta avskrevs snart. SKa io provades i S 29C 1954 och
året därpå provades låghöjdskameran SKa 16 (se ovan under J 28B) som befanns vara
överlägsen SKa 12 på låg höjd.33

Serieflygplanen försågs till att börja med endast med SKa io, två lodmonterade
med 92o mm (även 500 mm) optik, två snedfotomonterade SKa io med 92o mm
objektiv, samt en vidvinklig SKa 15 för översiktsbilder och en lodmonterad SKa 5
med 25o mm objektiv. När utprovningen var klar togs även ett lågfotoalternativ
fram med tre SKa 16 riktade snett nedåt framåt och åt sidorna. S 29C var endast ut-
rustad för insats under dager och god sikt. Höghöjdfotografering var i genomsnitt
möjlig under en tredjedel av dygnets ljusa tid, men fotografering på 9 200 meter,
vilket var den normala höjden för höghöjdsfoto, medförde med tiden allt större risk
för nedskjutning av fientlig jakt eller luftvärn. Detta gjorde att låghöjdsalternativet
blev allt mer använt. Den modifiering av flygplanets vingar som genomfördes mot-
svarade den modifiering som gjordes på jaktversionen J 29B och gav en fartökning
från Mach o,86 till 0,93.

Låghöjdsfoto
Erfarenheter från övningar, särskilt samövningar med armen, visade att ögonspa-
ning inte längre räckte till på grund av högre flyghastighet, utan måste komplette-
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ras med fotospaning. I februari $%&& började prov med tre SKa $' inmonterade av 
SAAB i en S !%C och denna kamera visade sig ge mycket god bildkvalitet även vid 
hög fart på låg höjd. Efter omorganisationen till sex spaningsdivisioner beräknades 
minst fyra av divisionernas sex operativa S !%C samtidigt behöva vara utrustade med 
SKa $' och övriga flygplan skulle vara förberedda för denna kamera. Linjebehovet 
för sex divisioner var därmed (! kameror och anska)ning av totalt $** föreslogs."#

I och med övergång till mer låghöjdsuppträdande uppstod också ett kraftigt ökat 
behov av fälltankar. Aktionsradien utan fälltankar var på lägsta höjd cirka !+* kilo-
meter och för huvuddelen av de i krig aktuella spaningsmålen krävdes därför fälltan-
kar. Man räknade också med att tankarna sannolikt måste fällas i närheten av målet 
för att öka fart och manövrerbarhet. Antalet borde beräknas för ,orton dagars för-
brukning, men om spaningsmålen därefter fortfarande låg ”på andra sidan havet” 
var behovet större. Om den framskjutna utgångsbaseringen nära kusterna kunde be-
hållas var behovet "#* satser, vid tillbakadragen basering behövdes '** satser. Man 
hade då räknat med nio företag per division och dag, vilket motsvarade $,& företag 
per operativ besättning och dag."&

Hotbilden förändrades snabbt, men den svenska materielen kunde inte bytas ut 
i takt med de ändrade taktiska förhållandena. $%&+ var fortfarande kamerautrust-
ningen fördelad så att #* flygplan kunde förses med kameror enligt höghöjdsalter-
nativet och endast "* flygplan enligt låghöjdsalternativet. Efterhand som fientlig 
jakt blev alltmer överlägsen S !%C krävde allt fler uppdrag flygning på låg höjd och 
då behövdes fler låghöjdskameror.

Försök pågick med en framåtriktad SKa $* med $ &** mm objektiv konstruerat 
av AGA för fotografering på långt håll och det gav bättre resultat än standardkame-

De kameror som kunde installeras i S 29C, dock inte alla samtidigt: två SKa 10/50 eller 92, en SKa 10/150,  
en SKa 5/25, en SKa 15/15, två SKa 10/50 eller 92, längst fram tre SKa 16. Foto: SFF.

De kameror som kunde installeras i S 29C, dock inte alla samtidigt: två SKa 10/50 eller 92, en SKa 10/150,
en SKa 5/25, en SKa 15/15, två SKa 10/50 eller 92, längst fram tre SKa 16. Foto: SFE

ras med fotospaning. I februari 1955 började prov med tre SKa 16 inmonterade av
SAAB i en S 29C och denna kamera visade sig ge mycket god bildkvalitet även vid
hög fart på låg höjd. Efter omorganisationen till sex spaningsdivisioner beräknades
minst fyra av divisionernas sex operativa S 29C samtidigt behöva vara utrustade med
SKa 16 och övriga flygplan skulle vara förberedda för denna kamera. Linjebehovet
för sex divisioner var därmed 72 kameror och anskaffning av totalt ioo föreslogs.34

I och med övergång till mer låghöjdsuppträdande uppstod också ett kraftigt ökat
behov av fålltankar. Aktionsradien utan fålltankar var på lägsta höjd cirka 28o kilo-
meter och för huvuddelen av de i krig aktuella spaningsmålen krävdes därför fålltan-
kar. Man räknade också med att tankarna sannolikt måste fällas i närheten av målet
för att öka fart och manövrerbarhet. Antalet borde beräknas för fjorton dagars för-
brukning, men om spaningsmålen därefter fortfarande låg "på andra sidan havet"
var behovet större. Om den framskjutna utgångsbaseringen nära kusterna kunde be-
hållas var behovet 34o satser, vid tillbakadragen basering behövdes 600 satser. Man
hade då räknat med nio företag per division och dag, vilket motsvarade 1,5 företag
per operativ besättning och dag.35

Hotbilden förändrades snabbt, men den svenska materielen kunde inte bytas ut
i takt med de ändrade taktiska förhållandena. 1958 var fortfarande kamerautrust-
ningen fördelad så att 4o flygplan kunde förses med kameror enligt höghöjdsalter-
nativet och endast 3o flygplan enligt låghöjdsalternativet. Efterhand som fientlig
jakt blev alltmer överlägsen S 29C krävde allt fler uppdrag flygning på låg höjd och
då behövdes fler låghöjdskameror.

Försök pågick med en framåtriktad SKa io med 1 500 mm objektiv konstruerat
av AGA för fotografering på långt håll och det gav bättre resultat än standardkame-
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ran med $!% mm brännvidd. Med den nya installationen kunde flygplanet fotogra-
fera utanför luftvärnsrobotförsvarat område. I spaningsutredningen &$#' föreslogs 
att $!% mm-objektivet i !% av höghöjdsflygplanen skulle bytas mot ett & #%% mm 
objektiv och att bildrörelsekompensation skulle införas. Därigenom skulle foto-
grafering kunna ske på lägre höjd. För fem låghöjdsflygplan skulle tio & #%% mm-
objektiv till noskamerorna anska(as för fotografering på längre avstånd enligt de 
försök som gjorts.")

När S &'A kasserades &$#$ tilldelades inte F !& något ersättningsflygplan som 
kunde klara samma uppgifter. I stället kom ytterligare ett antal S !$C att överföras 
från F &&. F !& hade tidigare som mest disponerat &! flygplan av denna typ och an-
talet ökade &$#$–&$)% till !*. F && behöll dock som lån från F !& det antal flygplan 
som vid mobilisering krävdes för ”transport” av de vid F !& krigsplacerade flygförare 
som i fred tjänstgjorde vid F &&."+

Försök med J !"F
Med tiden blev S !$C underlägsen de sovjetiska jaktplan som kommit i tjänst och 
i januari &$)% bestämde CFV att taktisk utprovning av J !$F som spaningsflygplan 
skulle genomföras på F &&. J !$F var utrustad med efterbrännkammare och hade 
bättre prestanda än S !$C, men hade samtidigt kortare räckvidd på låg höjd (J !$F, 
!$% km, S !$C, "'# km). Utprovningen genomfördes i mars–april &$)% i samband 
med E ":s eskaderövning och en samövning med F &'. Vid övningen tillsammans 
med F &' nedkämpades sex av elva insatta S !$C och tre av tolv J !$F. Slutsatsen 
blev att användning av J !$F som spaningsflygplan inte skulle innebära någon stör-
re vinst. Fem exemplar av jaktversionen J !$B hade i juni &$#* tilldelats F && för att 
under en ettårsperiod ingå i en speciell inflygningsgrupp för de förare som då skulle 
skolas in på S !$C."'

Antalet S !$C minskade på grund av haverier och &$)% fanns *# kvar på F && och 
!* på F !&. &$)# hade antalet minskat till "# respektive !% och &$)+ utgick alla S !$C 
ur organisationen. Typen användes av följande krigsdivisioner:

F &&: &&. till &'. spaningsdivisionen &$#*–&$##, &. till #. spaningsdivisionen &$#)–
&$#$, !., "., +. och '. spaningsdivisionen &$#$–&$)+.

F !&: &$. och !%. spaningsdivisionen &$#*–&$##, ). spaningsdivisionen &$#)–&$#$, 
*. och $. spaningsdivisionen &$#$–&$)+.

Motor: ! !+% kp RM !
Spännvidd, &&,%% m, längd &%,!+ m
Maximal startvikt, + '#% kg

SAAB S #!C Lansen
Spaningsversionen av flygplan "! Lansen, S "!C, började konstrueras samtidigt som 
attackversionen A "!A. S "!C skulle ersätta S &'A och skulle användas för radarspa-
ning samt fotospaning i mörker. När man började diskutera hur många flygplan 

ran med 92o mm brännvidd. Med den nya installationen kunde flygplanet fotogra-
fera utanför luftvärnsrobotförsvarat område. I spaningsutredningen 1958 föreslogs
att 920 mm-objektivet i 20 av höghöjdsflygplanen skulle bytas mot ett i 500 mm
objektiv och att bildrörelsekompensation skulle införas. Därigenom skulle foto-
grafering kunna ske på lägre höjd. För fem låghöjdsflygplan skulle tio I 500 mm-
objektiv till noskamerorna anskaffas för fotografering på längre avstånd enligt de
försök som gjorts.36

När S 18A kasserades 1959 tilldelades inte F 21 något ersättningsflygplan som
kunde klara samma uppgifter. I stället kom ytterligare ett antal S 29C att överföras
från F ii. F 21 hade tidigare som mest disponerat 12 flygplan av denna typ och an-
talet ökade 1959-1960 till 24. F ii behöll dock som lån från F 21 det antal flygplan
som vid mobilisering krävdes för "transport" av de vid F 21 krigsplacerade flygförare
som i fred tjänstgjorde vid F 11.37

Försök med J 2,9F
Med tiden blev S 29C underlägsen de sovjetiska jaktplan som kommit i tjänst och
i januari 196o bestämde CFV att taktisk utprovning av J 29F som spaningsflygplan
skulle genomföras på F ii. J 29F var utrustad med efterbrännkammare och hade
bättre prestanda än S 29C, men hade samtidigt kortare räckvidd på låg höjd (J 29F,
290 km, S 29C, 385 km). Utprovningen genomfördes i mars—april 1960 i samband
med E 3:s eskaderövning och en samövning med F 18. Vid övningen tillsammans
med F 18 nedkämpades sex av elva insatta S 29C och tre av tolv J 29E Slutsatsen
blev att användning av J 29F som spaningsflygplan inte skulle innebära någon stör-
re vinst. Fem exemplar av jaktversionen J 29B hade i juni 1954 tilldelats F ii för att
under en ettå' rsperiod ingå i en speciell inflygningsgrupp för de förare som då skulle
skolas in på S 29C.38

Antalet S 29C minskade på grund av haverier och 196o fanns 45 kvar på F ii och
24 på F 21. 1965 hade antalet minskat till 35 respektive 20 och 1967 utgick alla S 29C
ur organisationen. Typen användes av följande krigsdivisioner:

F II: ii. till 18. spaningsdivisionen 1954-1955, I. till 5. spaningsdivisionen 1956-
1959, 2., 3., 7. och 8. spaningsdivisionen 1959-1967.

F 21: 19. och 20. spaningsdivisionen 1954-1955, 6. spaningsdivisionen 1956-1959,
4. och 9. spaningsdivisionen 1959-1967.

Motor: 2 270 kp RM 2
Spännvidd, ii,00 m, längd 10,27 m
Maximal startvikt, 7 85o kg

SAAB S 32C Lansen
Spaningsversionen av flygplan 32 Lansen, S 32C, började konstrueras samtidigt som
attackversionen A 32A. S 32C skulle ersätta S i8A och skulle användas för radarspa-
ning samt fotospaning i mörker. När man började diskutera hur många flygplan
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som skulle beställas ingick i spaningsflygets krigsorganisation sammanlagt $!$ flyg-
plan, varav var %# var ensitsiga och &' flersitsiga. Under en period fanns tankar på att 
komplettera de "( S "!C som beställdes i april $)'' med $' ombyggda J "" Venom. 
Detta avskrevs emellertid och i stället begärde CFV att $' redan beställda A "!A 
skulle färdigställas som S "!C. Detta godkändes av riksdagen $)'%.

Det totala antalet S "!C blev därmed &'. Prototypen, en ombyggd A "!A, prov-
flögs i mars $)'% och kom sedan att användas vid utprovning på SAAB och på 
Försökscentralen av olika kamerainstallationer. Leverans till F $$ av de && serieflyg-
planen skedde $)'*–$)').")

Mörkerfotomöjligheten behövdes bland annat för identifiering av fartyg i sam-
band med radarspaning i mörker, samt för fotospaning under de förhållanden då 
S !)C inte kunde verka. Minst tre flygplan per division skulle utrustas med kame-
ror för både låg- och höghöjdsfoto och detta skulle tillgodoses med två SKa $% och 
två SKa $*, alla lodmonterade.

Kameraproblem
SKa $% och SKa $* installerades i prototypen och provades tillsammans med foto-
blixtbelysning som ordnades med fotobomber m/'#, alternativt små fotopatroner 
i kapslar. Från Storbritannien beställdes && SKa $* med )!( mm objektiv för hög-
höjdsfoto och tretton SKa $% med $"( mm objektiv för låghöjd, men det visade sig 

Av SAAB S 32C Lansen levererades 45 exemplar till F 11. Typen användes både för radarspaning och fotospa-
ning och ingick i krigsorganisationen mellan 1958 och 1978. Flygplanet på bilden har en låghöjdskamera in-
stallerad under extratanken. Foto: SFF.

* . t  , 1 r • .

Av SAABS 32C Lansen levererades 45 exemplar till F 11. Typen användes både för radarspaning och fotospa-
ning och ingick i krigsorganisationen mellan 1958 och 1978. Flygplanet på bilden har en låghöjdskamera in-
stallerad under extratanken. Foto: SFF

som skulle beställas ingick i spaningsflygets krigsorganisation sammanlagt 121 flyg-
plan, varav var 76 var ensitsiga och 45 flersitsiga. Under en period fanns tankar på att
komplettera de 3o S 32C som beställdes i april 1955 med 15 ombyggda J 33 Venom.
Detta avskrevs emellertid och i stället begärde CFV att 15 redan beställda A 32A
skulle färdigställas som S 32C. Detta godkändes av riksdagen 1957.

Det totala antalet S 32C blev därmed 45. Prototypen, en ombyggd A 32A, prov-
flögs i mars 1957 och kom sedan att användas vid utprovning på SAAB och på
Försökscentralen av olika kamerainstallationer. Leverans till F 11 av de 44 serieflyg-
planen skedde 1958-1959.39

Mörkerfotomöjligheten behövdes bland annat för identifiering av fartyg i sam-
band med radarspaning i mörker, samt för fotospaning under de förhållanden då
S 29C inte kunde verka. Minst tre flygplan per division skulle utrustas med kame-
ror for både låg- och höghöjdsfoto och detta skulle tillgodoses med två SKa 17 och
två SKa 18, alla lodmonterade.

Kameraproblem
SKa 17 och SKa 18 installerades i prototypen och provades tillsammans med foto-
blixtbelysning som ordnades med fotobomber m/56, alternativt små fotopatroner
i kapslar. Från Storbritannien beställdes 44 SKa 18 med 920 mm objektiv för hög-
höjdsfoto och tretton SKa 17 med 130 mm objektiv för låghöjd, men det visade sig
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under utprovningen att dessa kameror inte uppfyllde kraven. Dessutom hade man 
kommit fram till att S "!C även behövde ha kameror med dagerkapacitet. Anska$-
ningen avbröts därför, trots att femton SKa %# och en SKa %& redan hade hunnit 
levereras.

Det hade visat sig vara mycket svårt att i mörker komma rätt över målet på hög 
höjd, trots att endast enkla mål varit aktuella under utprovningen. Endast tre av 
nio försök lyckades och på låg höjd var resultatet ännu sämre. Dessutom medgav 
inte S "!C:s prestanda, trots att den praktiska topphöjden med extratank monterad 
var %' ''' meter, uppträdande på höjder över # ''' meter. Stigning till ( ''' m i 
samband med fotografering av målet tog ),& minuter. Om höghöjdskameran för-
sågs med ett ('' mm-objektiv skulle höjderna " '''–( ''' meter kunna användas 
i stället för planerade %' ''' meter.)'

Kamerautrustning behövdes för "* av de )+ flygplanen, vilket motsvarade det 
sammanlagda linjebehovet och ersättningsbehovet. Ett alternativ för kameraanska$-
ning som fördes fram bland annat i spaningsutredningen %*+& var

– #& stycken Williamson F.*(/(' lodmonterade, två per flygplan
– "* stycken SKa %+ som översiktskamera, !' tagna från S !*C och %* nyanska$ade
– %%# stycken SKa %(, tre per flygplan
– +! SKa %&/(' för mörkerfoto, höghöjd)%

I slutet av %*+* provades i S "!C kameran Zeiss RMK %+/!" och hösten %*() pa-
noramakameran Fairchild KA-+( (SKa !&) med #+' mm brännvidd. Den senare 
var avsedd för SK ('C och eventuellt S "# Viggen. Det visade sig att små variatio-
ner i höjdhållningen påverkade bildkvaliteten för SKa !& och vid flygning under 

Kamerainstallationen i S 32C: från vänster SKa 23, SKa 15 och SKa 16. ”Bulan” på nosen krävdes för att film-
magasinet skulle få plats. Foto: Lars Soldéus via SFF.

under utprovningen att dessa kameror inte uppfyllde kraven. Dessutom hade man
kommit fram till att S 32C även behövde ha kameror med dagerkapacitet. Anskaff-
ningen avbröts därför, trots att femton SKa 17 och en SKa 18 redan hade hunnit
levereras.

Det hade visat sig vara mycket svårt att i mörker komma rätt över målet på hög
höjd, trots att endast enkla mål varit aktuella under utprovningen. Endast tre av
nio försök lyckades och på låg höjd var resultatet ännu sämre. Dessutom medgav
inte S 32C:s prestanda, trots att den praktiska topphöjden med extratank monterad
var io coo meter, uppträdande på höjder över 7 000 meter. Stigning till 6 000 m i
samband med fotografering av målet tog 4,8 minuter. Om höghöjdskameran för-
sågs med ett 60o mm-objektiv skulle höjderna 3 000-6 000 meter kunna användas
i stället för planerade io 000 meter.4°

Kamerautrustning behövdes för 39 av de 45 flygplanen, vilket motsvarade det
sammanlagda linjebehovet och ersättningsbehovet. Ett alternativ för kameraanskaff-
ning som fördes fram bland annat i spaningsutredningen 1958 var

— 78 stycken Williamson F.96/6o lodmonterade, två per flygplan
— 39 stycken SKa 15 som översiktskamera, 20 tagna från S 29C och 19 nyanskaffade
— 117 stycken SKa 16, tre per flygplan
— 52 SKa 18/6o för mörkerfoto, höghöjd41
I slutet av 1959 provades i S 32C kameran Zeiss RMK 15/23 och hösten 1964 pa-

noramakameran Fairchild KA-56 (SKa 28) med 75o mm brännvidd. Den senare
var avsedd för SK 6oC och eventuellt S 37 Viggen. Det visade sig att små variatio-
ner i höjdhållningen påverkade bildkvaliteten för SKa 28 och vid flygning under

Kamerainstallationen i S 32C: från vänster SKa 23, SKa 15 och SKa 16. "Bulan" på nosen krävdes för att film-
magasinet skulle få plats. Foto: Lars Soldås via SEE
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taktiska förhållanden på femtio meters höjd var det svårt för föraren att hålla exakt 
rätt höjd.$!

Radar och elektroniska motmedel
Då leveransen av S "!C blev försenad lånade F %% ett antal A "!A-plan för att på-
börja omskolning från S %#A till jetflygplan.$" S "!C var utrustad med radar av typ 
PS-$"!/A, vilken var en variant av PS-$"/A som satt i A "!A. Därutöver hade flyg-
planet navigeringsradar av typ PN-&'/A och en radarhöjdmätare av typ PH-%%/A. 
Dessa apparater monterades vid F %% efter leverans. Första och femte divisionen på 
F %% fick sina flygplan mellan hösten %(&# och maj %(&(, och i oktober %(&( var det 
första flygplanet med radar inmonterad färdigt.$$

IK-utrustning
I krig är det av största vikt att fientliga flygplan kan skiljas från egna. Den enda möjlighet till identifiering som 
fanns var länge att komma så nära att man optiskt kunde avgöra flygplanstyp eller se nationalitetsbeteckning 
eller andra kännetecken. Kännedom om flygvägar och radioanrop kunde underlätta identifiering, men det 
var först när elektronisk igenkänningsutrustning (IK) togs fram och kom i bruk som man säkert kunde identi-
fiera flygplan även i mörker och i dålig sikt. Undersökt material medger ingen närmare beskrivning av utveck-
lingen på IK-området, men det kan ändå nämnas att kustflottan redan 1950 ville påbörja prov och öva mot 
flygplan med IK-utrustning som kunde användas ombord på flygplan och fartyg. Tre år senare hade man kom-
mit så långt att apparaterna hade beställts från Centrala flygverkstaden i Arboga och möjligheten att införa 
IK-sändare i S 18A undersöktes.48 När IK-utrustning senare infördes tilldelades varje flygplan en svarskod som 
svarade mot flygplanets radioanropssignal. Den bestod av en bokstav, K eller S för flygplan från F 11 och U för 
flygplan från F 21, samt flygplanets nummer.49

PN-79
Igenkänningssystemet PN-79 kom i bruk vid F 11 i mitten av 1960-talet. Systemet, i vilket en tillsatsenhet för 
inställning av kod ingick, modifierades 1971–1972 och då räckte inte koderna till. Under en period ställdes 
koderna in före varje flygning, men sedan gick man över till att i stället flytta tillsatsenheten mellan de olika 
flygplanen.50

Radarspaning
Vid flygning på femtio meters höjd erhölls vid radarspaning en ”stråkbredd” på 60 till 65 kilometer. Tre olika 
metoder var enligt TAS 1961 aktuella vid radarspaning:
– flygning på 500 meters höjd (i luftförsvarat område eller där jaktvarning kunde ges)
– flygning på lägsta höjd (begränsad yta eller visst mål)
– flygning på lägsta höjd, stigning till 500 m vid spaning (om luftstridsläget så krävde och om ett större om-

råde skulle avspanas)
Räckvidden var normalt tre till tio mil mot exempelvis en jagare. Radarskärmen kunde fotograferas för senare 
studium. Risken för fientlig motverkan i form av störning ansågs vara stor och väntades i sämsta fall kunna 
helt omöjliggöra radarspaning.

Taktiska anvisningar för spaningsförband (TAS) 1961

taktiska förhållanden på femtio meters höjd var det svårt för föraren att hålla exakt
rätt höjd.4z

Radar och elektroniska motmedel
Då leveransen av S 32C blev försenad lånade F II ett antal A 32A-plan för att på-
börja omskolning från S 18A till jetflygplan.43 S 32C var utrustad med radar av typ
PS-432/A, vilken var en variant av PS-43/A som satt i A 32A. Därutöver hade flyg-
planet navigeringsradar av typ PN-5o/A och en radarhöjdmätare av typ PH-ii/A.
Dessa apparater monterades vid F 11 efter leverans. Första och femte divisionen på
F 11 fick sina flygplan mellan hösten 1958 och maj 1959, och i oktober 1959 var det
första flygplanet med radar inmonterad fårdigt.44

Radarspaning
Vid flygning på femtio meters höjd erhölls vid radarspaning en "stråkbredd" på 60 till 65 kilometer. Tre olika
metoder var enligt TAS 1961 aktuella vid radarspaning:
— flygning på 500 meters höjd (i luftförsvarat område eller där jaktvarning kunde ges)
— flygning på lägsta höjd (begränsad yta eller visst mål)
— flygning på lägsta höjd, stigning till 500 m vid spaning (om luftstridsläget så krävde och om ett större om-

råde skulle avspanas)
Räckvidden var normalt tre till tio mil mot exempelvis en jagare. Radarskärmen kunde fotograferas för senare
studium. Risken för fientlig motverkan i form av störning ansågs vara stor och väntades i sämsta fall kunna
helt omöjliggöra radarspaning.

Taktiska anvisningar ffir spaningsförband (TAS) 1961

IK-utrustning
I krig är det av största vikt att fientliga flygplan kan skiljas från egna. Den enda möjlighet till identifiering som
fanns var länge att komma så nära att man optiskt kunde avgöra flygplanstyp eller se nationalitetsbeteckning
eller andra kännetecken. Kännedom om flygvägar och radioanrop kunde underlätta identifiering, men det
var först när elektronisk igenkänningsutrustning (IK) togs fram och kom i bruk som man säkert kunde identi-
fiera flygplan även i mörker och i dålig sikt. Undersökt material medger ingen närmare beskrivning av utveck-
lingen på IK-området, men det kan ändå nämnas att kustflottan redan 1950 ville påbörja prov och öva mot
flygplan med IK-utrustning som kunde användas ombord på flygplan och fartyg. Tre år senare hade man kom-
mit så långt att apparaterna hade beställts från Centrala flygverkstaden i Arboga och möjligheten att införa
IK-sändare i S 18A undersöktes." När IK-utrustning senare infördes tilldelades varje flygplan en svarskod som
svarade mot flygplanets radioanropssignal. Den bestod av en bokstav, K eller S för flygplan från F 11 och U för
flygplan från F 21, samt flygplanets nummer."

PN-79
Igenkänningssystemet PN-79 kom i bruk vid F 11 i mitten av 1960-talet. Systemet, i vilket en tillsatsenhet för
inställning av kod ingick, modifierades 1971-1972 och då räckte inte koderna till. Under en period ställdes
koderna in före varje flygning, men sedan gick man over till att i stället flytta tillsatsenheten mellan de olika
flygplanen."
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En annan viktig komponent i flygplanets utrustning var det elektroniska motme-
delssystemet. Radarvarnaren PQ-$# (F#/") skulle anska%as till de trettio operativa 
flygplanen, plus ett antal som teknisk och operativ reserv. Konstruktionen av denna 
apparat var klart hösten $#&', men beslutet om anska%ning sköts $#&( på framtiden 
på grund av brist på medel. Tekniska utvecklingsproblem kom också att försena ut-
veckling och anska%ning.)&

Efter teoretiska studier rekommenderade FOA i april $#'$ anska%ning av var-
nare för S- och X-banden samt remsfällare till A "!A och S "!C, helst till varje flyg-
plan. Störsändare borde dessutom anska%as i den omfattning som var ekonomiskt 
möjlig. Flygförvaltningen begärde $#'' medel till anska%ning av sex remsfällare per 
division, totalt !) stycken, samt ny radarvarnare (F#/& och Apparat $$) till alla flyg-
plan. $#'& försågs alla flygplan med igenkänningsutrustning (IK) av typ PN-(#.)'

Varnar- och störutrustningen levererades, installerades och utprovades $#'(–$#'* 
och utbildning genomfördes. Aktuella system bedömdes ha synnerligen god funk-
tionssäkerhet och vid utprovning mot svensk materiel i jaktanfall i nedsatt sikt och 
mörker mot S "!C visade det sig att jaktflygplanets anfall i regel inte bara stördes, 
utan ofta helt förhindrades. Vid fällning av remsor i samband med jaktanfall låste 
i regel jaktplanets siktesradar på remsekot i stället för på flygplanet. Vid belysning 
av luftvärnsradar kunde e%ektiva undanmanövrer initieras av spaningsföraren tack 
vare radarvarnaren.)(

Kamerautrustning 
Fram till $#'! flög S "!C utan kameror. I mars $#'$ färdigställde SAAB provmon-
tering av den slutliga kamerautrustningen i S "!C: två lodmonterade SKa !" för 
höghöjdsfoto, en lodmonterad SKa $& som översiktskamera, samt två sidriktade 
och en framåtriktad SKa $' för låghöjdsfoto. SKa $' och SKa !" försågs med bild-
rörelsekompensation. Vid mörkerfoto användes SKa !" tillsammans med fotobomb 
m/'!. Installationen av kameror, styrautomat, igenkänningsutrustning och reser-
vradio skedde vid CVV och leverans av kompletta flygplan pågick $#'!–$#'". Ut-
provningen visade goda resultat.&$

Enligt förarinstruktionen var den maximala tillåtna farten $ $++ km/h (Mach 
+,#!) på lägre höjd än ) &++ meter, och **+ km/h (Mach $,+!) på högre höjd. Av 
de )) flygplan som togs i operativ tjänst återstod $#(', då det första förbandet med 
ersättaren SH "( Viggen inlemmades i krigsorganisationen, endast "+ exemplar. På 
grund av de förseningar som drabbade ersättaren S "( Viggen överfördes sju A "!A 
till F $$ för att från och med $#(! användas för allmän flygträning. Den sista flyg-
ningen med S "!C genomfördes av $. divisionen F $$ i november $#(*.&!

I krigsorganisationen fanns S "!C i $., &., '. och $+. spaningsdivisionen (F $$) 
mellan $#&* och $#(*. Under åren $#&#–$#'$ tilldelades F !$ åtta flygplan som lån.

Motor: " '++ kp RM &A
Spännvidd, $",++ m, längd $),#) m
Maximal startvikt, $+ +'+ kg

En annan viktig komponent i flygplanets utrustning var det elektroniska motme-
delssystemet. Radarvarnaren PQ-19 (F9/3) skulle anskaffas till de trettio operativa
flygplanen, plus ett antal som teknisk och operativ reserv. Konstruktionen av denna
apparat var klart hösten 1956, men beslutet om anskaffning sköts 1957 på framtiden
på grund av brist på medel. Tekniska utvecklingsproblem kom också att försena ut-
veckling och anskaffning.45

Efter teoretiska studier rekommenderade FOA i april 1961 anskaffning av var-
nare för S- och X-banden samt remsfallare till A 32A och S 32C, helst till varje flyg-
plan. Störsändare borde dessutom anskaffas i den omfattning som var ekonomiskt
möjlig. Flygförvaltningen begärde 1966 medel till anskaffning av sex remsfallare per
division, totalt 24 stycken, samt ny radarvarnare (F9/5 och Apparat ii) till alla flyg-
plan. 1965 försågs alla flygplan med igenkänningsutrustning (IK) av typ PN-79.46

Varnar- och störutrustningen levererades, installerades och utprovades 1967-1968
och utbildning genomfördes. Aktuella system bedömdes ha synnerligen god funk-
tionssäkerhet och vid utprovning mot svensk materiel i jaktanfall i nedsatt sikt och
mörker mot S 32C visade det sig att jaktflygplanets anfall i regel inte bara stördes,
utan ofta helt förhindrades. Vid fållning av remsor i samband med jaktanfall låste
i regel jaktplanets siktesradar på remsekot i stället för på flygplanet. Vid belysning
av luftvärnsradar kunde effektiva undanmanövrer initieras av spaningsföraren tack
vare radarvarnaren.47

Kamerautrustning
Fram till 1962 flög S 32C utan kameror. I mars 1961 färdigställde SAAB provmon-
tering av den slutliga kamerautrustningen i S 32.C: två lodmonterade SKa 23 för
höghöjdsfoto, en lodmonterad SKa 15 som översiktskamera, samt två sidriktade
och en framåtriktad SKa 16 för låghöjdsfoto. SKa 16 och SKa 23 försågs med bild-
rörelsekompensation. Vid mörkerfoto användes SKa 23 tillsammans med fotobomb
m/62. Installationen av kameror, styrautomat, igenkänningsutrustning och reser-
vradio skedde vid CVV och leverans av kompletta flygplan pågick 1962-1963. Ut-
provningen visade goda resultat."

Enligt förarinstruktionen var den maximala tillåtna farten 1 100 km/h (Mach
0,92) på lägre höjd än 4 500 meter, och 88o km/h (Mach 1,02) på högre höjd. Av
de 44 flygplan som togs i operativ tjänst återstod 1976, då det första förbandet med
ersättaren SH 37 Viggen inlemmades i krigsorganisationen, endast 3o exemplar. På
grund av de förseningar som drabbade ersättaren S 37 Viggen överfördes sju A 32A
till F II för att från och med 1972 användas för allmän flygträning. Den sista flyg-
ningen med S 32C genomfördes av 1. divisionen F II i november 1978.52

I krigsorganisationen fanns S 32C i I., 5., 6. och To. spaningsdivisionen (F it)
mellan 1958 och 1978. Under åren 1959-1961 tilldelades F 21 åtta flygplan som lån.

Motor: 3 600 kp RM 5A
Spännvidd, 13,00 m, längd 14,94 m
Maximal startvikt, 10 o6o kg
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SAAB S !"E Draken
Utveckling av en spaningsversion av SAAB:s flygplan $% Draken, först betecknad 
S $%B!, startade våren &'(# och prototypen, en ombyggd J $%D, flög för första gång-
en i juni &'($. Liksom prototypen till S $!C använde detta flygplan därefter som 
provflygplan vid SAAB och Försökscentralen. Utveckling och utprovning tog lång 
tid och för att inte avbrott skulle uppstå i SAAB:s leveranser av flygplan $%, måste 
$# av de (# S $%E som skulle anska)as tills vidare färdigställas som J $%D, för att 
först senare modifieras till S $%E. Beställningen gjordes i november &'(# och åren 
&'(%–&'(( levererades $# stycken S $%E och &'((–&'(* följde !' ombyggda J $%D 
(ett flygplan hade havererat).%$

För att hitta en lämplig spaningskamera till S $%E försökte SAAB installera den 
amerikanska kameran KA-$#, men den visade sig vara för stor för att passa i flygpla-
net. I stället valde man den franska kameran OMERA $& (SKa !"), som hade jäm-
förbara prestanda. Den kunde monteras horisontellt med en spegelanordning för 
fotografering nedåt och två provkameror anska)ades &'(&. Man kom snabbt fram 
till följande standardalternativ för serieflygplanen:

en framåtriktad SKa &(
två sidokameror SKa !" med &## mm objektiv
en lodkamera SKa !" med "" mm objektiv
tre lodkameror SKa !" med (## mm objektiv varav två monterade i vingarna
Alla kameror var försedda med bildrörelsekompensering som bestämdes av flyg-

föraren genom inställning av aktuell fart och höjd. För alla kamerorna förvaldes en 
bländare som dock kunde ändras av föraren med ett bländarsteg upp eller ned. S $%E 
kunde bära fyra fälltankar för utökad räckvidd. De fotospaningsmål som var aktu-
ella för de divisioner som var utgångsbaserade i södra Sverige låg trots detta ofta på 
flygplanets maximala räckviddsgräns och detta gällde särskilt om motmedelskapslar 
hängdes i stället för fälltankar.%"

Av besparingsskäl köptes inte kameror till alla (# S $%E. Man räknade med att ett 
antal flygplan alltid skulle stå på marken i reserv eller för underhåll och de behövde 
inga kameror. I praktiken kom alla utbytesenheter att monteras i flygplan och de 
flygplan som ändå saknade kameror fick senare vikter inmonterade och gick därmed 
att använda för flygträning. Dessa kallades skämtsamt för ”S $% Sport”.%%

Mörkerspaning
Taktikutprovning av en tidig variant av mörkerspaningsutrustning genomfördes vid 
F && i september–november &'('. Det visade sig emellertid svårt att åstadkomma 
användbara filmnegativ med denna utrustning och det bästa resultat som uppnåd-
des var ”knappt godtagbara bilder”. Inte heller den testade IR-utrustningen (Gelig-
detektor) motsvarade kraven.%(

Utprovningen av ett nytt mörkerspaningskamerasystem för Viggen (SKa $" och 
blixtutrustning BXE) gick bättre och det bestämdes att leveransen skulle tidigare-
läggas, samt att en tilläggsbeställning skulle göras så att både S $%E och SF $* skul-
le kunna vara operativa samtidigt med detta system. En mörkerspaningskapsel för 

SAAB S 35E Draken
Utveckling av en spaningsversion av SAAB:s flygplan 35 Draken, först betecknad
S 35B2, startade våren 1960 och prototypen, en ombyggd J 35D, flög för första gång-
en i juni 1963. Liksom prototypen till S 32C använde detta flygplan därefter som
provflygplan vid SAAB och Försökscentralen. Utveckling och utprovning tog lang
tid och för att inte avbrott skulle uppstå i SAAB:s leveranser av flygplan 35, måste
3o av de 6o S 35E som skulle anskaffas tills vidare färdigställas som J 35D, för att
först senare modifieras till S 35E. Beställningen gjordes i november 1960 och åren
1965-1966 levererades 3o stycken S 35E och 1966-1967 följde 29 ombyggda J 35D
(ett flygplan hade havererat).53

För att hitta en lämplig spaningskamera till S 35E försökte SAAB installera den
amerikanska kameran KA-3o, men den visade sig vara för stor för att passa i flygpla-
net. I stället valde man den franska kameran OMERA 31 (SKa 24), som hade jäm-
förbara prestanda. Den kunde monteras horisontellt med en spegelanordning för
fotografering nedåt och två provkameror anskaffades 1961. Man kom snabbt fram
till följande standardalternativ för serieflygplanen:

en framåtriktad SKa 16
två sidokameror SKa 24 med mo mm objektiv
en lodkamera SKa 24 med 44 mm objektiv
tre lodkameror SKa 24 med 600 mm objektiv varav två monterade i vingarna
Alla kameror var försedda med bildrörelsekompensering som bestämdes av flyg-

föraren genom inställning av aktuell fart och höjd. För alla kamerorna förvaldes en
bländare som dock kunde ändras av föraren med ett bländarsteg upp eller ned. S 35E
kunde bära fyra fälltankar för utökad räckvidd. De fotospaningsmål som var aktu-
ella för de divisioner som var utgångsbaserade i södra Sverige låg trots detta ofta på
flygplanets maximala räckviddsgräns och detta gällde särskilt om motmedelskapslar
hängdes i stället för fälltankar.54

Av besparingsskäl köptes inte kameror till alla 6o S 35E. Man räknade med att ett
antal flygplan alltid skulle stå på marken i reserv eller för underhåll och de behövde
inga kameror. I praktiken kom alla utbytesenheter att monteras i flygplan och de
flygplan som ändå saknade kameror fick senare vikter inmonterade och gick därmed
att använda för flygträning. Dessa kallades skämtsamt för "S 35 Sport".55

Mörkerspaning
Taktikutprovning av en tidig variant av mörkerspaningsutrustning genomfördes vid
F II i september—november 1969. Det visade sig emellertid svårt att åstadkomma
användbara filmnegativ med denna utrustning och det bästa resultat som uppnåd-
des var "knappt godtagbara bilder". Inte heller den testade IR-utrustningen (Gelig-
detektor) motsvarade kraven.56

Utprovningen av ett nytt mörkerspaningskamerasystem för Viggen (SKa 34 och
blixtutrustning BXE) gick bättre och det bestämdes att leveransen skulle tidigare-
läggas, samt att en tilläggsbeställning skulle göras så att både S 35E och SF 37 skul-
le kunna vara operativa samtidigt med detta system. En mörkerspaningskapsel för
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S $%E utvecklades av CVM och nödvändiga installationer i flygplanen gjordes av 
CVV. I kapseln satt tre SKa $" med &% mm objektiv. Den taktiska utprovningen 
hämmades av ett stort antal tekniska fel, men det stod ändå klart att mörkerspa-
ningskapseln endast förlängde fotodygnet med gryning och skymning. Bara under 
gynnsamma navigeringsförhållanden kunde den användas i mörker, då med begrän-
sad bredd på fotostråket och från högre höjd än tänkt.%&

Några speciella studier eller utredningar angående just S $%E och elektroniska 
motmedel hade inte gjorts, men andra studier gjorda #'() angående motverkans-
risk för S $%E och S $& Viggen hade visat att sådana behövdes. Radarvarnare kräv-
des till varje flygplan och av remsfällare behövdes fyra till fem per division, totalt 
!"–$* stycken. Vissa företag på låg höjd bedömdes kunna genomföras utan rems-
fällare. En nackdel var den omkring femtonprocentiga minskningen av räckvidden 
och den prestandasänkning som uppstod när remsfällare var monterade, samt ökat 
utbildningsbehov och utökad bastjänst. Värdet, och därmed behovet av motmedel 
för S $%E bedömdes som stort.%)

Ny kamerautrustning
Höghöjdskamerorna SKa !" gav inte riktigt den skärpa som önskades och i bör-
jan av #'&*-talet modifierades ett antal SKa !" till SKa !"B med automatisk ex-
poneringskontroll efter förslag från fotoingenjören Torsten Johansson. Som redan 
nämnts saknades nio satser höghöjdskameror, men låghöjdskameror för dessa nio 
flygplan kunde ordnas genom temporärt lån ur det kompletteringsköp av den mo-
difierade SKa !"B som gjordes för SF $&. Därmed hade alla flygplan kameror, men 

SAAB S 35E Draken ingick i krig i sex av F 11:s och F 21:s spaningsdivisioner mellan 1966 och 1979.  
Foto: I Thuresson/Saab via SFF.

SAAB S 35E Draken ingick i krig i sex av F 11:s och F 21:s spaningsdivisioner mellan 1966 och 1979.
Foto: I Thuresson/Saab via SEE

S 35E utvecklades av CVM och nödvändiga installationer i flygplanen gjordes av
CVV. I kapseln satt tre SKa 34 med 75 mm objektiv. Den taktiska utprovningen
hämmades av ett stort antal tekniska fel, men det stod ändå klart att mörkerspa-
ningskapseln endast förlängde fotodygnet med gryning och skymning. Bara under
gynnsamma navigeringsförhållanden kunde den användas i mörker, då med begrän-
sad bredd på fotostråket och från högre höjd än tänkt.57

Några speciella studier eller utredningar angående just S 35E och elektroniska
motmedel hade inte gjorts, men andra studier gjorda 1968 angående motverkans-
risk för S 35E och S 37 Viggen hade visat att sådana behövdes. Radarvarnare kräv-
des till varje flygplan och av remsfällare behövdes fyra till fem per division, totalt
24-30 stycken. Vissa företag på låg höjd bedömdes kunna genomföras utan rems-
fällare. En nackdel var den omkring femtonprocentiga minskningen av räckvidden
och den prestandasänkning som uppstod när remsfällare var monterade, samt ökat
utbildningsbehov och utökad bastjänst. Värdet, och därmed behovet av motmedel
för S 35E bedömdes som stort.58

Ny kamerautrustning
Höghöjdskamerorna SKa 24 gav inte riktigt den skärpa som önskades och i bör-
jan av i970-talet modifierades ett antal SKa 24 till SKa 24B med automatisk ex-
poneringskontroll efter förslag från fotoingenjören Torsten Johansson. Som redan
nämnts saknades nio satser höghöjdskameror, men låghöjdskameror för dessa nio
flygplan kunde ordnas genom temporärt lån ur det kompletteringsköp av den mo-
difierade SKa 24B som gjordes för SF 37. Därmed hade alla flygplan kameror, men
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det rådde ändå brist på filmkassetter till kamerorna. Under den period då både S #$E 
och SF #% var i tjänst samtidigt skulle eftersträvas tilldelning med en kassett per SF 
#% och resterande för S #$E. Av de "$ S #$E som fanns kvar i tjänst i februari &'%( 
hade #& modifierats för att kunna använda SKa !"B. Den nya standardutrustningen 
för S #$E blev därmed:

en framåtriktad kamera SKa &( (låg höjd)
två sidokamera SKa !"B med &!) mm objektiv (låg höjd)
en lodkamera SKa !"B med $% mm objektiv (låg och hög höjd)
tre lodkamera SKa !" med ()) mm objektiv, varav två i vingarna (hög höjd)
två sidokamera SKa #" med %$ mm objektiv
Motmedelssystemet i S #$E kom att bestå av radarvarnaren Apparat &$ och rems- 

och fackelfällaren kapsel KB och anska*ningsbehovet beräknades till sju utrustning-
ar per division, totalt "! stycken.$'

Farten vid flygning med S #$E på höjder under $)) meter var begränsad till +$) 
km/h, men ”om uppdraget så krävde” var högre fart tillåten. Över $)) meter var 
högsta tillåtna hastighet & #$) km/h. De förband som använde S #$E i sin krigsor-
ganisation var:

F &&: !., #., %. och +. spaningsdivisionen &'((–&'%'
F !&: ". och '. spaningsdivisionen &'((–&'%'
För de sex krigsdivisionerna behövdes "+ flygplan. I februari &'%( fanns #& ka-

merauppsättningar för låghöjdsfoto (modifierade, SKa !"B), &" för låghöjdsfoto 
(icke modifierade), samt #$ för höghöjdsfoto. De icke modifierade kamerorna var 
koncentrerade till de två krigsdivisioner som skulle avvecklas först och ersättas med 

Öppnad noskon på en S 35E från F 11. Kamera av typ SKa 24. Foto: Lars Soldéus via SFF.

det rådde ändå brist på filmkassetter till kamerorna. Under den period då både S 35E
och SF 37 var i tjänst samtidigt skulle eftersträvas tilldelning med en kassett per SF
37 och resterande för S 35E. Av de 45 S 35E som fanns kvar i tjänst i februari 1976
hade 31 modifierats för att kunna använda SKa 24B. Den nya standardutrustningen
för S 35E blev därmed:

en framåtriktad kamera SKa 16 (låg höjd)
två sidokamera SKa 24B med 120 mm objektiv (låg höjd)
en lodkamera SKa 24B med 57 mm objektiv (låg och hög höjd)
tre lodkamera SKa 24 med 600 mm objektiv, varav två i vingarna (hög höjd)
två sidokamera SKa 34 med 75 mm objektiv
Motmedelssystemet i S 35E kom att bestå av radarvarnaren Apparat 15 och rems-

och fackelfällaren kapsel KB och anskaffningsbehovet beräknades till sju utrustning-
ar per division, totalt 42 stycken.59

Farten vid flygning med S 35E på höjder under 500 meter var begränsad till 85o
km/h, men "om uppdraget så krävde" var högre fart tillåten. Över 500 meter var
högsta tillåtna hastighet I 35o km/h. De förband som använde S 35E i sin krigsor-
ganisation var:

F II: 2., 3., 7. och 8. spaningsdivisionen 1966-1979
F 21: 4. och 9. spaningsdivisionen 1966-1979
För de sex krigsdivisionerna behövdes 48 flygplan. I februari 1976 fanns 31 ka-

merauppsättningar för låghöjdsfoto (modifierade, SKa 24B), 4  för låghöjdsfoto
(icke modifierade), samt 35 för höghöjdsfoto. De icke modifierade kamerorna var
koncentrerade till de två krigsdivisioner som skulle avvecklas först och ersättas med

Öppnad noskon på en S 35E från F 11. Kamera av typ SKa 24. Foto: Lars Soldhs via SEE
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SF #$.%& Flygtjänsten på S #'E vid F (( och F !( avslutades den #& juni ()$), men två 
divisioner fanns kvar i krigsorganisationen fram till den ( december ()$) med (% 
flygplan, av vilka (" var komplett utrustade med modifierade kameror. Dessa flyg-
plan förvarades vid F (( och F (" tills de till sist avskrevs och skrotades.%(

Motor: ' $%' kp RM 'A
Spännvidd, ),"! m, längd (',#" m
Maximal startvikt, ) )#& kg

SAAB SF !" och SH !" Viggen
I ett yttrande från januari ()'$ skrev CE " att antalet spaningsflygplan av en fram-
tida enhetstyp borde kunna reduceras från (!( till )%. Risken fanns dock att ökad 
användning av känslig elektronik möjligen skulle komma att kräva fler flygplan 
på grund av mer krävande och tidsödande underhåll. En enhetstyp var visserligen 
önskvärd, men med kännedom om bland annat vilken form av navigeringsutrust-
ning som skulle kunna bli tillgänglig var det inte rimligt, ansåg man, att göra denna 
typ ensitsig. Man ställde sig tvekande till om föraren, om han var ensam i flygpla-
net, ”rent psykologiskt och moraliskt kan rå med sina uppgifter vid radarspaning 
och även viss mörkerfotospaning”.%!

Som vi vet kom förutsättningarna att ändras innan spaningsversionen av flygplan 
#$ Viggen blev aktuell. I den beställning på $', senare utökad till *& stycken flyg-
plan #$ som gjordes i april ()%* ingick '' exemplar av en spaningsversion som tills 

Provflygplan SF 37. Här är flygplanet utrustat med fälltank, motmedelskapsel, mörkerspaningskapsel,  
blixtkapsel och jaktrobot. Foto: T Johansson via SFF.

SF 37.6° Flygtjänsten på S 35E vid F II och F 21 avslutades den 3o juni 1979, men två
divisioner fanns kvar i krigsorganisationen fram till den i december 1979 med 16
flygplan, av vilka 14 var komplett utrustade med modifierade kameror. Dessa flyg-
plan förvarades vid F II och F 14 tills de till sist avskrevs och skrotades."

Motor: 5 765 kp RM 5A
Spännvidd, 9,42 m, längd 15,34 m
Maximal startvikt, 9 93o kg

SAAB SF 37 och SH 37 Viggen
I ett yttrande från januari 1957 skrev CE 4 att antalet spaningsflygplan av en fram-
tida enhetstyp borde kunna reduceras från 121 till 96. Risken fanns dock att ökad
användning av känslig elektronik möjligen skulle komma att kräva fler flygplan
på grund av mer krävande och tidsödande underhåll. En enhetstyp var visserligen
önskvärd, men med kännedom om bland annat vilken form av navigeringsutrust-
ning som skulle kunna bli tillgänglig var det inte rimligt, ansåg man, att göra denna
typ ensitsig. Man ställde sig tvekande till om föraren, om han var ensam i flygpla-
net, "rent psykologiskt och moraliskt kan rå med sina uppgifter vid radarspaning
och även viss mörkerfotospaning"."

Som vi vet kom förutsättningarna att ändras innan spaningsversionen av flygplan
37 Viggen blev aktuell. I den beställning på 75, senare utökad till 8o stycken flyg-
plan 37 som gjordes i april 1968 ingick 55 exemplar av en spaningsversion som tills

Provflygplan SF 37. Här är flygplanet utrustat med fälltank, motmedelskapsel, mörkerspaningskapsel,
blixtkapsel och jaktrobot. Foto:TJohansson via SEE
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Spaningsversionen av AJ 37 Viggen, SF 37, förde med sig kameror av olika typer samt annan utrustning: i 
nosen två SKA 31 och fyra SKa 24, under vänster vinge en mörkerspaningskapsel och under högra vingen en 
kapsel med extra blixtljus, en värmekamera VKA 702 samt en datakamera för registrering. Till självförsvar 
kunde medföras två Rb 24 Sidewinder IR-robotar. Foto SFF.

vidare kallades S #$ och i maj %&$% beviljades anslag för det utvecklingsarbete som 
krävdes för att ta fram en specialiserad fotospaningsversion. Grundat på flera studier 
av taktik och utrustning beslutade man sig till sist för att inte satsa på en enhetstyp, 
utan i stället bygga två olika spaningsversioner. Den ena, SH #$, skulle vara anpas-
sad för havsövervakning med radar (modifierad PS-#$/A) och framåtriktad kamera 
i kapsel, samt kamera för registrering av radarbilden. Den andra, SF #$, var en fo-
tospaningsversion med avstånds-, höghöjds- och låghöjdskameror, värmekamera, 
mörkerfotoutrustning och signalspaningsutrustning. Båda versionerna skulle bära 
elektroniska motmedel och jaktrobotar för egenförsvar.'#

S #$ väntades i många avseenden bli överlägsen S #!C och S #(E, särskilt bety-
delsefullt var den utökade räckvidden och möjligheten att operera från korta banor. 
S #$ skulle också kunna operera under större del av dygnet och skulle kunna ”se” 
maskerade mål med hjälp av värmekameran. De två versionerna måste förarmässigt 
vara så lika som möjligt, så att föraren utan svårigheter kunde flyga båda.

Huruvida möjligheten till höghöjdsuppträdande (# )))–' ))) meter) verkligen 
behövdes, ansågs vara osäkert med hänsyn till de allt mer e*ektiva luftvärnsrobotsys-
temen. Erfarenheterna från kriget i Vietnam gav dock vid handen att höghöjdstak-
tik fortfarande var möjlig ”med väl acceptabla förlustrisker”. Det var också oklart 
om flygplanen verkligen skulle behöva utrustas med jaktrobot. Chefen för F %% skrev 
i ett yttrande över planerad specifikation att man inte trodde att möjligheten att 
medföra IR-robotar för självförsvar skulle verksamt bidra till att öka spaningsflyg-
planets överlevnadssannolikhet.'"

I en preliminär specifikation från juni %&$) angavs att flyghöjden vid fotospaning 

Spaningsversionen av AJ 37 Viggen, SF 37, förde med sig kameror av olika typer samt annan utrustning: i
nosen två SKA 31 och fyra SKa 24, under vänster vinge en mörkerspaningskapsel och under högra vingen en
kapsel med extra blixtljus, en värmekamera VKA 702 samt en datakamera för registrering. Till självförsvar
kunde medföras två Rb 24 Sidewinder IR-robotar. Foto SFE

vidare kallades S 37 och i maj 1971 beviljades anslag för det utvecklingsarbete som
krävdes för att ta fram en specialiserad fotospaningsversion. Grundat på flera studier
av taktik och utrustning beslutade man sig till sist för att inte satsa på en enhetstyp,
utan i stället bygga två olika spaningsversioner. Den ena, SH 37, skulle vara anpas-
sad för havsövervakning med radar (modifierad PS-37/A) och framåtriktad kamera
i kapsel, samt kamera för registrering av radarbilden. Den andra, SF 37, var en fo-
tospaningsversion med avstånds-, höghöjds- och låghöjdskameror, värmekamera,
mörkerfotoutrustning och signalspaningsutrustning. Båda versionerna skulle bära
elektroniska motmedel och jaktrobotar för egenförsvar.63

S 37 väntades i många avseenden bli överlägsen S 32C och S 35E, särskilt bety-
delsefullt var den utökade räckvidden och möjligheten att operera från korta banor.
S 37 skulle också kunna operera under större del av dygnet och skulle kunna "se"
maskerade mål med hjälp av värmekameran. De två versionerna måste förarmässigt
vara så lika som möjligt, så att föraren utan svårigheter kunde flyga båda.

Huruvida möjligheten till höghöjdsuppträdande (3 000-6 000 meter) verkligen
behövdes, ansågs vara osäkert med hänsyn till de allt mer effektiva luftvärnsrobotsys-
temen. Erfarenheterna från kriget i Vietnam gav dock vid handen att höghöjdstak-
tik fortfarande var möjlig "med väl acceptabla förlustrisker". Det var också oklart
om flygplanen verkligen skulle behöva utrustas med jaktrobot. Chefen för F II skrev
i ett yttrande över planerad specifikation att man inte trodde att möjligheten att
medföra IR-robotar för självförsvar skulle verksamt bidra till att öka spaningsflyg-
planets överlevnadssannolikhet.64

I en preliminär specifikation från juni 1970 angavs att flyghöjden vid fotospaning
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skulle vara $%% till & %%% meter och avståndsspaning måste kunna utföras även vid 
låg molnbas och begränsad sikt. Radarspaning skulle ske på mellan #% och #%% me-
ters höjd, helst mellan !% och ' %%% meter. Vid mörkerfoto skulle flyghöjden vara 
!%% meter. Värdet av robotbeväpning betecknades som begränsat och skulle bland 
annat kräva extra utbildning. Däremot skulle S '( kunna fälla lysbomber, eventuellt 
också bära attackvapen som roboten RB %".&#

Provflygning och kamerabyte
Ett exemplar av AJ '( byggdes om till prototyp för SH '( och provflögs i december 
$)(' och de första serieflygplanen levererades i juni $)(#. Tills vidare tilldelades de 
F ( i Såtenäs i väntan på att $. divisionen på F $' i Norrköping skulle omorganiseras 
från jakt till spaning. Denna division nyuppsattes sedan den $ oktober $)(& med 
från F ( överflyttad personal och materiel.

SH '( var utrustad med radar av typ PS-'($/A och radarkamera RKA "%. En 
kapsel med framåtriktad kamera av typ SKa '' hade tagits fram för avståndsfoto-
grafering, men bildresultatet från de första proven blev ”synnerligen dåligt”. Arbe-
tet med att ta reda på orsakerna blev omfattande och ledde till sist till att kameran 
måste bytas ut. Den ersattes med den kamera som tidigare hade använts i S '#E, 
SKa !", men modifierades till SKa !"D och kombinerad med ett &%% mm objek-
tiv. SAAB tillverkade $)(& två prototypkapslar och resultatet blev godtagbart. Serie-
mässiga kamerakapslar levererades $)(*. Även mörkerspaningskapsel MSK kunde 
användas av SH '(.&&

SKa !"D gav emellertid inte lika bra bilder som de som tidigare erhållits från 
S '!C. De räckte till för identifiering av fartyg, men inte för att man i underrättelse-
syfte skulle kunna få fram detaljinformation om antennutrustning och liknande. 
Detta kunde dock avhjälpas genom att SH '( vid behov genomförde sådana upp-
drag tillsammans med en SF '(, vilket med tiden blev rutin.&(

SF '( provflögs i maj $)(', men de för denna version först provade kameraty-
perna SKa '! och SKa '', båda tillverkade av Vinten i Storbritannien, visade sig 
inte uppfylla uppställda krav. I stället modifierades även i detta fall den kamera som 
använts i S '#E, SKa !", och användes nu som låghöjdskamera. Installationen be-
stod av tre stycken SKa !"C med $!% mm objektiv. För foto på hög höjd eller långt 
avstånd fanns två lodmonterade SKa '$ med &%% mm objektiv och avståndsfoto-
grafering med dessa kameror kunde ske i sväng eller stigning. Inte heller med hög-
höjdskameran SKa '$ blev bildkvaliteten riktigt den önskade. En SKa !"C med #( 
mm objektiv användes som översiktskamera. Värmekameran VKA (%! var en passiv 
IR-kamera, vilken anska+ades i fyrtio exemplar.&*

Vid fotografering i skymning och mörker hängdes kapseln MSK till vänster på 
flygplanet och en kapsel med belysningsenhet BXE $%' till höger. MSK innehöll tre 
kameror av typ SKa '" med (# mm objektiv och ytterligare en BXE $%'-enhet. Till-
gången på nya komponenter var emellertid begränsad och !* av "$ kameror måste 
tas från den mörkerspaningskapsel som användes av S '#E. Av BXE $%' fanns !* 
enheter, av vilka åtta ärvdes från S '#E.

skulle vara wo till 6 000 meter och avståndsspaning måste kunna utföras även vid
låg molnbas och begränsad sikt. Radarspaning skulle ske på mellan 5o och 500 me-
ters höjd, helst mellan w och 3 000 meter. Vid mörkerfoto skulle flyghöjden vara
wo meter. Värdet av robotbeväpning betecknades som begränsat och skulle bland
annat kräva extra utbildning. Däremot skulle S 37 kunna fälla lysbomber, eventuellt
också bära attackvapen som roboten RB 04.65

Provflygning och kamerabyte
Ett exemplar av AJ 37 byggdes om till prototyp för SH 37 och provflögs i december
1973 och de första serieflygplanen levererades i juni 1975. Tills vidare tilldelades de
F 7 i Såtenäs i väntan på att 1. divisionen på F 13 i Norrköping skulle omorganiseras
från jakt till spaning. Denna division nyuppsattes sedan den 1 oktober 1976 med
från F 7 överflyttad personal och materiel.

SH 37 var utrustad med radar av typ PS-371/A och radarkamera RICA 4o. En
kapsel med framåtriktad kamera av typ SKa 33 hade tagits fram för avståndsfoto-
grafering, men bildresultatet från de första proven blev "synnerligen dåligt". Arbe-
tet med att ta reda på orsakerna blev omfattande och ledde till sist till att kameran
måste bytas ut. Den ersattes med den kamera som tidigare hade använts i S 35E,
SKa 24, men modifierades till SKa 24D och kombinerad med ett 600 mm objek-
tiv. SAAB tillverkade 1976 två prototypkapslar och resultatet blev godtagbart. Serie-
mässiga kamerakapslar levererades 1978. Även mörkerspaningskapsel MSK kunde
användas av SH 37.66

SKa 24D gav emellertid inte lika bra bilder som de som tidigare erhållits från
S 32C. De räckte till för identifiering av fartyg, men inte för att man i underrättelse-
syfte skulle kunna få fram detaljinformation om antennutrustning och liknande.
Detta kunde dock avhjälpas genom att SH 37 vid behov genomförde sådana upp-
drag tillsammans med en SF 37, vilket med tiden blev rutin.67

SF 37 provflögs i maj 1973, men de för denna version först provade kameraty-
perna SKa 32. och SKa 33, båda tillverkade av Vinten i Storbritannien, visade sig
inte uppfylla uppställda krav. I stället modifierades även i detta fall den kamera som
använts i S 35E, SKa 24, och användes nu som låghöjdskamera. Installationen be-
stod av tre stycken SKa 24C med 120 mm objektiv. För foto på hög höjd eller långt
avstånd fanns två lodmonterade SKa 31 med 600 mm objektiv och avståndsfoto-
grafering med dessa kameror kunde ske i sväng eller stigning. Inte heller med hög-
höjdskameran SKa 31 blev bildkvaliteten riktigt den önskade. En SKa 24C med 57
mm objektiv användes som översiktskamera. Värmekameran VKA 702 var en passiv
IR-kamera, vilken anskaffades i fyrtio exemplar.68

Vid fotografering i skymning och mörker hängdes kapseln MSK till vänster på
flygplanet och en kapsel med belysningsenhet BXE 1o3 till höger. MSK innehöll tre
kameror av typ SKa 34 med 75 mm objektiv och ytterligare en BXE I03-enhet. Till-
gången på nya komponenter var emellertid begränsad och 28 av 41 kameror måste
tas från den mörkerspaningskapsel som användes av S 35E. Av BXE 103 fanns 28
enheter, av vilka åtta ärvdes från S 35E.
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Under $%&'-talet modifierades ett antal SH () för att kunna använda kamerasys-
temet CA-!'' (SKa (*) som hade ett objektiv med $ #)# mm brännvidd. Kameran 
var gyrostabiliserad och fotograferade snett åt sidan via en spegel och utrustningen 
var monterad i en kapsel som hängdes på extratankens plats under flygplanet. Två 
kameror av denna typ fanns i Sverige och fotouppdragen genomfördes alltid på hög 
höjd och i rote. CA-!'' krävde en något annorlunda hantering, bland annat vid 
framkallning och en laboratorievagn anpassades för denna kamera och placerades 
på F $(. När F $( upphörde flyttades den till F $'. CA-!'' användes från F $' och 
längre fram av F !$ med kapslar som fanns på F $). Kamerorna återlämnades efter 
användning till tillverkaren i USA.#%

Datorkraft och motmedel
Tack vare centraldatorn (CK ()) kunde föraren i SF () avlastas för att e+ektivare 
kunna ägna sig åt själva spaningsuppdraget. Inga värden behövde ställas in i förväg 
på marken utan kunde väljas av föraren i luften. Radarvarnaren Apparat !) regist-
rerade om flygplanet belystes av fientlig radar, och motmedel i form av elektronisk 
störutrustning i kapsel KA och radarremsor och IR-facklor i kapsel KB kunde bäras. 
Utprovning av materiel för signalanalys började våren $%)( och målsättningen var i 
början att se om information om riktning och typ av radar kunde utvinnas från ra-
darvarningssignaler som spelats in på flygplanets bandspelare. Resultatet blev den 
så kallade Apparat "&, i vilken de signalspaningsresultat som registrerats sparades för 

SH 37 ingick i spaningsflygets krigsorganisation från och med 1977 och typen fanns vid flottiljerna F 13, F 17 
och F 21. Foto: Åke Andersson/Saab.

Under 1980-talet modifierades ett antal SH 37 for att kunna använda kamerasys-
temet CA-zoo (SKa 35) som hade ett objektiv med 1 676 mm brännvidd. Kameran
var gyrostabiliserad och fotograferade snett åt sidan via en spegel och utrustningen
var monterad i en kapsel som hängdes på extratankens plats under flygplanet. Två
kameror av denna typ fanns i Sverige och fotouppdragen genomfördes alltid på hög
höjd och i rote. CA-zoo krävde en något annorlunda hantering, bland annat vid
framkallning och en laboratorievagn anpassades för denna kamera och placerades
på F 13. När F 13 upphörde flyttades den till F io. CA-zoo användes från F io och
längre fram av F 21 med kapslar som fanns på F 17. Kamerorna återlämnades efter
användning till tillverkaren i USA.69

Datorkraft och motmedel
Tack vare centraldatorn (CK 37) kunde föraren i SF 37 avlastas för att effektivare
kunna ägna sig åt själva spaningsuppdraget. Inga värden behövde ställas in i förväg
på marken utan kunde väljas av föraren i luften. Radarvarnaren Apparat 27 regist-
rerade om flygplanet belystes av fientlig radar, och motmedel i form av elektronisk
störutrustning i kapsel KA och radarremsor och IR-facklor i kapsel KB kunde bäras.
Utprovning av materiel för signalanalys började våren 1973 och målsättningen var i
början att se om information om riktning och typ av radar kunde utvinnas från ra-
darvarningssignaler som spelats in på flygplanets bandspelare. Resultatet blev den
så kallade Apparat 48, i vilken de signalspaningsresultat som registrerats sparades för

SH 37 ingick i spaningsflygets krigsorganisation från och med 1977 och typen fanns vid flottiljerna F 13, F 17
och F 21. Foto: Åke Andersson/Saab.
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senare utvärdering på marken och i datakameran (DKA) registrerades ett antal pa-
rametrar varje gång föraren använde flygplanets kameror och andra sensorer, vilka 
kunde utnyttjas vid tolkning av spaningsresultatet.#$

På grund av försenade materielleveranser var främst SH %# men även SF %# inte 
fullt taktiskt användbar förrän i slutet av &'#$-talet. Detta gällde främst Apparat "(, 
mörkerspaningskapseln och avståndskamerakapseln. Tillverkningen av avståndska-
merakapseln hade stoppats under en period på grund av problemen med SKa %%. 
Förseningar uppstod även på grund av det flygstopp på flygplan %# som orsakades av 
ett antal vingbrott på AJ %#. Av Apparat "( hade )* exemplar beställts och de kunde 
levereras &'#'–&'($. De nya stabs- och laboratorievagnar som skulle tillverkas för de 
för %#-systemet anpassade underrättelseplutonerna blev även de klara &'#(–&'#'.#&

Sammanlagt !( stycken SH %# levererades mellan juni &'#* och december &'#( 
och !( SF %# levererades mellan april &'## och januari &'($. Den taktiska utprov-
ningen genomfördes på F &%, som i slutet av &'## hade +orton SH %# och fyra SF %#. 
F &# fick sina första flygplan för markskolning &'#( och omskolning på F !& började 
&'#'. För de sex krigsdivisionerna behövdes sammanlagt "( flygplan. De var förde-
lade med tio SH %# och åtta SF %# per division vid F &% och F &#. På F !& fanns sex 
SH %# och &! SF %#.#!

Följande krigsförband var utrustade med SH %#/SF %#:
F &%: &%&. och &%!. spaningsflygdivisionen från &'##
F &#: &#!. och &#%. spaningsflygdivisionen från &'#'
F !&: !&!. och !&%. spaningsflygdivisionen från &'#'

AJS !"
Viggen blev inte det enhetsflygplan man först tänkt, utan som bekant tillverkades, 
utöver skolversionen SK %#, fyra olika versioner: AJ %#, JA %#, SF %# och SH %#. När 
roboten RB &*, som var avsedd för JAS %' Gripen, blev klar för leverans långt inn-
an flygplanet var klart beslutade man att anpassa AJ %# för detta vapen. Samtidigt 
uppstod idén att modifiera attack- och spaningsversionerna av Viggen till just det 
enhetsflygplan man tänkt sig från början – AJS %#. Den nya versionen skulle ha fler 
vapenbalkar än AJ %# och kunde utöver tidigare typer av ammunition samt RB &* 
bära ytterligare två nya typer av robotar och en bombkapsel.

Alla flygplan kom emellertid inte att modifieras, utan i slutändan blev det bara 
"( AJ %#, &% SH %# och !* SF %# som byggdes om. De fick dessutom, trots alla goda 
intentioner, inte samma standard och kom att särskiljas med typbeteckningarna 
AJS %#, AJSH %# och AJSF %#. Konverteringen av AJ %# till AJS %# pågick &''&–
&''" och flygplanen fördelades på F # Såtenäs, F &$ Ängelholm, F &* Söderhamn 
och F !& Luleå. Konverteringen av SH %# och SF %# genomfördes under perioden 
&''*–&''#.#%

Motor: ) #$$ kp RM (A
Spännvidd, &$,)$ m, längd &),*$ m
Maximal startvikt, &) $$$ kg

senare utvärdering på marken och i datakameran (DKA) registrerades ett antal pa-
rametrar varje gång föraren använde flygplanets kameror och andra sensorer, vilka
kunde utnyttjas vid tolkning av spaningsresultatet.7°

På grund av försenade materielleveranser var främst SH 37 men även SF 37 inte
fullt taktiskt användbar förrän i slutet av 197o-talet. Detta gällde främst Apparat 48,
mörkerspaningskapseln och avstå' ndskamerakapseln. Tillverkningen av avstå' ndska-
merakapseln hade stoppats under en period på grund av problemen med SKa 33.
Förseningar uppstod även på grund av det flygstopp på flygplan 37 som orsakades av
ett antal vingbrott på AJ 37. Av Apparat 48 hade 65 exemplar beställts och de kunde
levereras 1979-1980. De nya stabs- och laboratorievagnar som skulle tillverkas för de
för 37-systemet anpassade underrättelseplutonerna blev även de klara 1978-1979.71

Sammanlagt 28 stycken SH 37 levererades mellan juni 1975 och december 1978
och 28 SF 37 levererades mellan april 1977 och januari 1980. Den taktiska utprov-
ningen genomfördes på F 13, som i slutet av 1977 hade fjorton SH 37 och fyra SF 37.
F 17 fick sina första flygplan för markskolning 1978 och omskolning på F 21 började
1979. För de sex krigsdivisionerna behövdes sammanlagt 48 flygplan. De var förde-
lade med tio SH 37 och åtta SF 37 per division vid F 13 och F 17. På F 21 fanns sex
SH 37 och 12. SF 37.72'

Följande krigsförband var utrustade med SH 37/SF 37:
F 13: 131. och 132. spaningsflygdivisionen från 1977
F 17: 172. och 173. spaningsflygdivisionen från 1979
F 21: 212. och 213. spaningsflygdivisionen från 1979

AJS 37
Viggen blev inte det enhetsflygplan man först tänkt, utan som bekant tillverkades,
utöver skolversionen SK 37, fyra olika versioner: AJ 37, JA 37, SF 37 och SH 37. När
roboten RB 15, som var avsedd för JAS 39 Gripen, blev klar för leverans långt inn-
an flygplanet var klart beslutade man att anpassa AJ 37 för detta vapen. Samtidigt
uppstod iden att modifiera attack- och spaningsversionerna av Viggen till just det
enhetsflygplan man tänkt sig från början — AJS 37. Den nya versionen skulle ha fler
vapenbalkar än AJ 37 och kunde utöver tidigare typer av ammunition samt RB 15
bära ytterligare två nya typer av robotar och en bombkapsel.

Alla flygplan kom emellertid inte att modifieras, utan i slutändan blev det bara
48 AJ 37, 13 SH 37 och 25 SF 37 som byggdes om. De fick dessutom, trots alla goda
intentioner, inte samma standard och kom att särskiljas med typbeteckningarna
AJS 37, AJSH 37 och AJSF 37. Konverteringen av AJ 37 till AJS 37 pågick 1991-
1994 och flygplanen fördelades på F 7 Såtenäs, F 10 Ängelholm, F 15 Söderhamn
och F 21 Luleå. Konverteringen av SH 37 och SF 37 genomfördes under perioden
1995-1997.73

Motor: 6 700 kp RM 8A
Spännvidd, io,6o m, längd 16,5o m
Maximal startvikt, 16 000 kg
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Sk !" (North American/Noorduyn AT-!" Harvard)
Från och med juli $%"# ingick sju spaningsgrupper utrustade med skolflygplanet 
Sk $& i krigsorganisationen. Varje grupp skulle ha åtta flygplan, vilket medförde ett 
utrustningsbehov av '" Sk $&, plus $& flygplan i reserv, alltså sammanlagt () flyg-
plan. Dessa () Sk $& skulle redan i fred vara förberedda för beväpning i form av 
lätta bomber och raketer.

På Försökscentralen genomfördes under februari–april $%"% prov med raket- och 
bombinstallation i ett flygplan, varefter CVV anmodades att utföra installationen 
i samtliga () Sk $&. Detaljerna skulle tillverkas av CVA och modifieringen genom-
fördes under perioden juni $%"% till mars $%'). I slutet av $%'" försågs samtliga flyg-
plan med livbåtsinstallation.("

Beväpningsalternativen var fyra stycken raketer eller två ')-kg bomber. Framför 
förarplatsen monterades ett sikte m/"!A. Spanaren i baksitsen hade, i den mån fo-
tografering behövdes, tillgång till handkamera av typ HK %. I fred fanns de flygplan 
som var förberedda för beväpning med bomber och raketer på flera olika flottiljer 
och de som var krigsplacerade i spaningsgrupperna skulle vid mobilisering överläm-
nas till F $&. Bomb- och raketbeväpningen avska*ades i februari $%'#.('

År $%&) skrev man i flygvapnets officiella nyhetsskrift Underrättelser från 
flygledningen:

Ibland ställs frågan om ett obeväpnat, jämförelsevis långsamt flygplan av typ 
Sk $& överhuvud har en chans att operera i jetplanens tidsålder. Man kan svara 
med en motfråga: Hur pass lätt är det för ett jetjaktplan att på lägsta höjd, kan-
ske mellan skär och skogsdungar, göra slut på en Sk $&?(&

Från och med 1948 ingick ett antal spaningsgrupper utrustade med skolflygplanet Sk 16 i krigsorganisatio-
nen. De disponerade sjuttio stycken Sk 16 som var förberedda för beväpning i form av lätta bomber och  
raketer. Foto: Lars Soldéus SFF.

Sk 16 (North American/Noorduyn AT-16 Harvard)
Från och med juli 1948 ingick sju spaningsgrupper utrustade med skolflygplanet
Sk 16 i krigsorganisationen. Varje grupp skulle ha åtta flygplan, vilket medförde ett
utrustningsbehov av 54 Sk 16, plus 16 flygplan i reserv, alltså sammanlagt 70 flyg-
plan. Dessa 70 Sk 16 skulle redan i fred vara förberedda för beväpning i form av
lätta bomber och raketer.

På Försökscentralen genomfördes under februari—april 1949 prov med raket- och
bombinstallation i ett flygplan, varefter CVV anmodades att utföra installationen
i samtliga 70 Sk 16. Detaljerna skulle tillverkas av CVA och modifieringen genom-
fördes under perioden juni 1949 till mars 1950. I slutet av 1954 försågs samtliga flyg-
plan med livbåtsinstallation.74

Beväpningsalternativen var fyra stycken raketer eller två so-kg bomber. Framför
förarplatsen monterades ett sikte m/42A. Spanaren i baksitsen hade, i den mån fo-
tografering behövdes, tillgång till handkamera av typ HK 9. I fred fanns de flygplan
som var förberedda för beväpning med bomber och raketer på flera olika flottiljer
och de som var krigsplacerade i spaningsgrupperna skulle vid mobilisering överläm-
nas till F 16. Bomb- och raketbeväpningen avskaffades i februari 1958.75

År 1960 skrev man i flygvapnets officiella nyhetsskrift Underrättelser från
flygledningen:

Ibland ställs frågan om ett obeväpnat, jämförelsevis långsamt flygplan av typ
Sk 16 överhuvud har en chans att operera i jetplanens tidsålder. Man kan svara
med en motfråga: Hur pass lätt är det för ett jetjaktplan att på lägsta höjd, kan-
ske mellan skär och skogsdungar, göra slut på en Sk 16?76

Från och med 1948 ingick ett antal spaningsgrupper utrustade med skolflygplanet Sk 16 i krigsorganisatio-
nen. De disponerade sjuttio stycken Sk 16 som var förberedda för beväpning i form av lätta bomber och
raketer. Foto: Lars Solchs SEE
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Obeväpnat eller ej, Sk $% blev kvar i tjänst i krigsorganisationen i !& år, men $#%' 
skrev flygstaben till ÖB att typen ”om möjligt” snarast borde kasseras som krigsflyg-
plan.(( Så blev det också och $#%# ersattes Sk $% av SK %) i spaningsgrupperna. Sk $% 
tillhörde i krigsorganisationen följande förband mellan åren $#"' och $#%#: $)$. till 
$)(. spaningsgruppen, mellan $#&) och $#&% även $)'. och $)#. spaningsgruppen, 
samt mellan $#&$ och $#&% även $$). till $$". spaningsgruppen.

Flygplanets marschhastighet var !") km/h och den praktiska aktionsradien !&) 
kilometer.('

Motor: %)) hk Pratt & Whitney R-$*")-AN-$
Spännvidd, $!,'$ m, längd, ','" m
Maximal startvikt, ! ")) kg

SAAB SK !" (SAAB #"$)
Versionen SK %)C av skolflygplanet SK %) utrustades med en panoramakamera av 
typ SKa !# (Fairchild KA-%)) som placerades längst fram i nosen. En första variant 
av denna kamera, SKa *), flygutprovades med gott resultat, varefter tjugo SKa !# 
anska+ades för planerade trettio stycken SK %)C i det lätta attackflygets krigsorga-
nisation. SK %)C kom dock inte att användas fullt ut som spaningsflygplan, utan 

SK 60A ersatte Sk 16 1969 och antalet spaningsflyggrupper reducerades samtidigt till fem. Bilden visar en  
SK 60C över hav, vilket var spaningsflyggruppernas huvudsakliga operations område. Foto: Peter Liander.

Obeväpnat eller ej, Sk 16 blev kvar i tjänst i krigsorganisationen i 25 år, men 1968
skrev flygstaben till ÖB att typen "om möjligt" snarast borde kasseras som krigsflyg-
plan.77 Så blev det också och 1969 ersattes Sk 16 av SK 6o i spaningsgrupperna. Sk 16
tillhörde i krigsorganisationen följande förband mellan åren 1948 och 1969: 101. till
107. spaningsgruppen, mellan 1950 och 1956 även io8. och 109. spaningsgruppen,
samt mellan 1951 och 1956 även Ho. till 114. spaningsgruppen.

Flygplanets marschhastighet var 24o km/h och den praktiska aktionsradien 25o
kilometer!'

Motor: 60o hk Pratt & Whitney R-134o-AN-i
Spännvidd, 12,81 m, längd, 8,84 m
Maximal startvikt, 2 40o kg

SAAB SK 6o (SAAB io5)
Versionen SK 6oC av skolflygplanet SK 6o utrustades med en panoramakamera av
typ SKa 29 (Fairchild KA-6o) som placerades längst fram i nosen. En första variant
av denna kamera, SKa 3o, flygutprovades med gott resultat, varefter tjugo SKa 29
anskaffades för planerade trettio stycken SK 6oC i det lätta attackflygets krigsorga-
nisation. SK 6oC kom dock inte att användas fullt ut som spaningsflygplan, utan

SK 60A ersatte Sk 16 1969 och antalet spaningsflyggrupper reducerades samtidigt till fem. Bilden visar en
SK 60C över hav, vilket var spaningsflyggruppernas huvudsakliga operationsområde. Foto: Peter bander.
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endast vid behov för attackspaning och resultatspaning för de lätta attackförbandens 
eget behov. Även om kameran var bra och fototolkpersonal fanns så var SK $#-sys-
temets spaningskapacitet relativt låg.%&

Däremot kom den obeväpnade och icke kamerautrustade SK $#A att tillde-
las spaningsgrupperna när en ersättare för Sk '$ behövdes '&$&. Fem grupper med 
vardera sex SK $#A och ytterligare ett flygplan i reserv, totalt (" flygplan, ingick i 
krigsorganisationen.)# Antalet flygplan minskades senare till trettio. Samtliga SK $#, 
utom de som tilldelats F !' för flottiljens lätta attackdivision, redovisades i fred av 
F " och övriga flottiljer hade flygplanen som lån från F ". Vid höjd beredskap skulle 
flygplanen omfördelas till krigsförbanden.)'

I krigsorganisationen fanns SK $#A initialt "'., "!., '"'., ')'., och !''. spa-
ningsflyggruppen, vilka sattes upp av F " (två stycken), F '", F ') och F !'. Från 
omkring '&%' sattes samtliga fem grupper upp av F " och kallades då "'. till "". 
spaningsflyggruppen.

Motor: Två %*! kp RM &B
Spännvidd, &,*# m, längd '#,"# m
Maximal startvikt, * #!# kg

Övriga flygplanstyper

J !" (SAAB !"). '&*% fick Försökscentralen i uppdrag att bedöma om det var möjligt 
att installera kamerorna SKa *, SKa " eller den brittiska F."! i jaktplanet SAAB J !'. 
Undersökningen visade att det visserligen skulle gå att montera in SKa * inuti den 
ena av flygplanets stjärtbommar och i nospartiet, men de andra kamerorna gick inte 
att montera. Därmed var eventuella planer på J !' som spaningsplan överspelade.)!

S !! (FFVS J !!). Det fanns tidigt idéer om att bygga en spaningsversion av jakt-
planet FFVS J !! och redan i januari '&*( beställdes en provmontering av HK % och 
SKa *. Våren '&** gjordes flygprov med en J !! utrustad med av FFVS monterade 
kameror av typerna SKa * och HK ). Enligt gällande planering skulle !' stycken 
J !! levereras till F ( som spaningsplan och i juli '&** beslutade man sig för att de 
skulle vara utrustade med SKa *. CVA fick i uppdrag att montera kameran, men 
detta genomfördes troligen endast i tre av de nio J !! som fanns vid F ( mellan '&*" 
och '&*%. Alla S !!, som de kallades på F (, överlämnades '&*% till F ') och beteck-
nades därefter åter J !!.)(

S ## (de Havilland Venom NF Mk $"). För att fylla ”luckan” mellan den omoderna 
S ')A och det nya jetflygplanet S (!C Lansen fanns planer på att köpa trettio flyg-
plan J (( Venom utöver de som behövdes för nattjaktflottiljen F '. De skulle i Sve-
rige byggas om till spaningsplan genom att radarn PS-')/A flyttades över från S ')A. 

endast vid behov för attackspaning och resultatspaning för de lätta attackförbandens
eget behov. Även om kameran var bra och fototolkpersonal fanns så var SK 6o-sys-
temets spaningskapacitet relativt låg."

Däremot kom den obeväpnade och icke kamerautrustade SK 6oA att tillde-
las spaningsgrupperna när en ersättare för Sk 16 behövdes 1969. Fem grupper med
vardera sex SK 6oA och ytterligare ett flygplan i reserv, totalt 35 flygplan, ingick i
krigsorganisationen.8° Antalet flygplan minskades senare till trettio. Samtliga SK 6o,
utom de som tilldelats F 21 för flottiljens lätta attackdivision, redovisades i fred av
F 5 och övriga flottiljer hade flygplanen som lån från F 5. Vid höjd beredskap skulle
flygplanen omfördelas till krigsförbanden."

I krigsorganisationen fanns SK 6oA initialt 51., 52., 151., 18i., och 211. spa-
ningsflyggruppen, vilka sattes upp av F 5 (två stycken), F 15, F 18 och F 21. Från
omkring 1971 sattes samtliga fem grupper upp av F 5 och kallades då 51. till 55•
spaningsflyggruppen.

Motor: Två 742 kp RM 9B
Spännvidd, 9,4o m, längd io,5o m
Maximal startvikt, 4 020 kg

Övriga flygplanstyper

J 21 (SAAB 21). 1947 fick Försökscentralen i uppdrag att bedöma om det var möjligt
att installera kamerorna SKa 4, SKa 5 eller den brittiska E52 i jaktplanet SAAB J 21.
Undersökningen visade att det visserligen skulle gå att montera in SKa 4 inuti den
ena av flygplanets stjärtbommar och i nospartiet, men de andra kamerorna gick inte
att montera. Därmed var eventuella planer på J 21 som spaningsplan överspelade."

S 22 (FFVS J 2.2). Det fanns tidigt icker om att bygga en spaningsversion av jakt-
planet FFVS J 22 och redan i januari 1943 beställdes en provmontering av HK 7 och
SKa 4. Våren 1944 gjordes flygprov med en J 22 utrustad med av FFVS monterade
kameror av typerna SKa 4 och HK 8. Enligt gällande planering skulle 21 stycken
J 22 levereras till F 3 som spaningsplan och i juli 1944 beslutade man sig för att de
skulle vara utrustade med SKa 4. CVA fick i uppdrag att montera kameran, men
detta genomfördes troligen endast i tre av de nio J 22 som fanns vid F 3 mellan 1945
och 1947. Alla S 22, som de kallades på F 3, överlämnades 1947 till F 18 och beteck-
nades därefter åter J 22.83

S 33 (de Havilland Venom NF Mk 54. För att fylla "luckan" mellan den omoderna
S ,8A och det nya jetflygplanet S 32C Lansen fanns planer på att köpa trettio flyg-
plan J 33 Venom utöver de som behövdes för nattjaktflottiljen F 1. De skulle i Sve-
rige byggas om till spaningsplan genom att radarn PS-18/A flyttades över från S ,8A.
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Tekniskt sett var det nämligen fullt genomförbart att använda J $$ som tvåsitsigt 
spaningsplan och förutom radarn skulle två kameror ha kunnat installeras. Marsch-
hastigheten var %&' km/h och den maximala flygsträckan (&' kilometer. F ## och 
F !# skulle, om planen hade fullföljts, ha fått trettio S $$ hösten #("% och ytterligare 
femton J $$ skulle ha överförts från F # och byggts om #("(.&"

Längre fram var det meningen att den brist på flersitsiga spaningsplan som upp-
stod när endast trettio S $!C beställdes skulle ha fyllts med ombyggnad av femton 
av F #:s J $$ till spaningsplan. Dessa S $$ skulle ha använts för strategisk spaning, 
bland annat fotospaning under mörker, i stor utsträckning inom starkt luftförsva-
rade områden, och det stod klart vid det laget att typens prestanda inte räckte till 
för uppgiften. J $$/S $$ uppfyllde inte heller i övrigt kraven längre. 

J $$ var även påtänkt som signalspaningsflygplan. I juli #("! begärde FRA och 
FOA att få ska)a ett nytt flygplan som ersättning för den Tp *( som skjutits ned 
över Östersjön. En av de möjligheter som man reflekterade över var att ska)a två 
olika flygplan, varav ett av en lättare typ med * ''' meters tjänstetopphöjd och det 
var där som J $$ Venom passade in. Man beräknade att ungefär #'' kg utrustning 
kunde monteras i nosen. FRA och FOA ville därför först få tillstånd att disponera 
en av de sextio J $$ som inköpts för F #, men begärde sedan att få köpa ett eget flyg-
plan utöver de tidigare beställda. Detta alternativ föll emellertid bort när beslut fat-
tades om anska)ning av Tp &! Varsity.&+

Ritning som visar olika alternativ för installation av radar i en föreslagen spaningsversion av J 33 Venom  
(S 33). Ritning: Krigsarkivet.

Ritning som visar olika alternativ för installation av radar i en föreslagen spaningsversion av J 33 Venom
(5 33). Ritning: Krigsarkivet.

Tekniskt sett var det nämligen fullt genomförbart att använda J 33 som tvåsitsigt
spaningsplan och förutom radarn skulle två kameror ha kunnat installeras. Marsch-
hastigheten var 48o km/h och den maximala flygsträckan 98o kilometer. F II och
F 21 skulle, om planen hade fullföljts, ha fått trettio S 33 hösten 1954 och ytterligare
femton J 33 skulle ha överförts från F I och byggts om 1959.85

Längre fram var det meningen att den brist på flersitsiga spaningsplan som upp-
stod när endast trettio S 32C beställdes skulle ha fyllts med ombyggnad av femton
av F J  33 till spaningsplan. Dessa S 33 skulle ha använts för strategisk spaning,
bland annat fotospaning under mörker, i stor utsträckning inom starkt luftförsva-
rade områden, och det stod klart vid det laget att typens prestanda inte räckte till
för uppgiften. J 33/S 33 uppfyllde inte heller i övrigt kraven längre.

J 33 var även påtänkt som signalspaningsflygplan. I juli 1952 begärde FRA och
FOA att ä skaffa ett nytt flygplan som ersättning för den Tp 79 som skjutits ned
över Östersjön. En av de möjligheter som man reflekterade över var att skaffa två
olika flygplan, varav ett av en lättare typ med 7 000 meters tjänstetopphöjd och det
var där som J 33 Venom passade in. Man beräknade att ungefär wo kg utrustning
kunde monteras i nosen. FRA och FOA ville därför först få tillstånd att disponera
en av de sextio J 33 som inköpts för F t, men begärde sedan att få köpa ett eget flyg-
plan utöver de tidigare beställda. Detta alternativ föll emellertid bort när beslut fat-
tades om anskaffning av Tp 82 Varsity.86
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Signalspaningsflygplan

B ! (Junkers Ju "#K)
Det första flygplan som användes som plattform för signalspaning var det tvåmo-
toriga före detta bombplanet B #A, som mellan $%&' och $%"' i övrigt tjänstgjorde 
mest som transportplan. Det aktuella flygplanet, kallat ”Blondie”, kom från F $$ och 
utrustades för första gången med signalspaningsapparatur i april $%&(. Operatörerna 
satt på en bänk på ena sidan av kabinen och signalspaningsutrustningen var mon-
terad i stativ på den andra sidan. Under en kortare period $%&( användes ytterligare 
ett flygplan av FRA/FOA, en B #D från F $), och under $%&% kom en B #C-! från 
F $$ att användes under en period.

$%&' monterades en amerikansk navigeringsradar av typ PS-!%/A (AN/APS-$") i 
”Blondie” och samtidigt modifierades flygplanet från B #A till B #C-!, vilket innebar 
att de ursprungliga motorerna, '!* hk Nohab My III, byttes mot %!* hk My XXIV. 
”Blondie” var flygvapnets första radarutrustade flygplan och vid årsskiftet $%"$–$%"! 
monterade CVV in en annan typ av radar i nosen på planet. Troligen rörde det sig 
om PS-&#/A, den radar som skulle användas i A #!A Lansen. ”Blondie” kom därefter 
att användas som flygande provbänk för bland annat FOA. Flygplanet var emeller-
tid obekvämt och svårt att arbeta i, både i luften och på marken, och hade otillräck-
lig strömförsörjning. Det var dessutom dåligt uppvärmt. Tp '# Pembroke passade 
bättre för uppgiften som försöksflygplan och kom att ersätta B # $%").')

Motorer: Två %'* hk My XXIV
Spännvidd, !!,)* m, längd $),'( m
Maximal startvikt, ' !** kg

B 3 ”Blondie” med navigeringsradar av typ PS-29/A. Foto: Bernt Törnell.

Signalspaningsflygplan

B 3 (Junkers Ju 86K)
Det första flygplan som användes som plattform för signalspaning var det tvåmo-
toriga före detta bombplanet B 3A, som mellan 1948 och 1958 i övrigt tjänstgjorde
mest som transportplan. Det aktuella flygplanet, kallat "Blondie", kom från F 11 och
utrustades för första gången med signalspaningsapparatur i april 1946. Operatörerna
satt på en bänk på ena sidan av kabinen och signalspaningsutrustningen var mon-
terad i stativ på den andra sidan. Under en kortare period 1946 användes ytterligare
ett flygplan av FRA/FOA, en B 3D från F 17, och under 1949 kom en B 3C-2 från
F 11 att användes under en period.

B 3 "Blondie" med navigeringsradar av typ PS-29/A. Foto: Bernt Törnell.

1948 monterades en amerikansk navigeringsradar av typ PS-29/A (AN/APS-i5) i
"Blondie" och samtidigt modifierades flygplanet från B 3A till B 3C-2, vilket innebar
att de ursprungliga motorerna, 82o hk Nohab My III, byttes mot 92o hk My XXIV.
"Blondie" var flygvapnets första radarutrustade flygplan och vid årsskiftet 1951-1952
monterade CVV in en annan typ av radar i nosen på planet. Troligen rörde det sig
om PS-43/A, den radar som skulle användas i A 32.A Lansen. "Blondie" kom därefter
att användas som flygande provbänk för bland annat FOA. Flygplanet var emeller-
tid obekvämt och svårt att arbeta i, både i luften och på marken, och hade otillräck-
lig strömförsörjning. Det var dessutom dåligt uppvärmt. Tp 83 Pembroke passade
bättre för uppgiften som försöksflygplan och kom att ersätta B 3 1957.87

Motorer: Två 98o hk My XXIV
Spännvidd, 22,70 m, längd 17,86 m
Maximal startvikt, 8 200 kg
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Tp !" (Douglas DC-#)
Två flygplan av typ Douglas DC-# inköptes i december $%&' för användning av FRA 
och FOA. De levererades i maj $%&% och fick typbeteckningen Tp (%. Ett av dem 
försågs med operatörsplatser och amerikansk signalspaningsutrustning av olika typ, 
bland annat ARR-", ARR-(, APR-&, APR-" och APA-$), men även apparatur ut-
vecklad i Sverige användes. 

På en trådbandspelare togs i huvudsak talkommunikation upp. Modifieringarna 
var klara i december $%") och signalspaningsplanet togs därefter i tjänst av *. trans-
portgruppen vid F ' Barkarby. Det andra flygplanet användes normalt av FOA som 
flygande laboratorium/provbänk.

Signalspaningsplanet förlorades som bekant under ett uppdrag över Östersjön 
den $# juni $%"! och under en kort period kom sedan det andra Tp (%-planet att 
temporärt användas för signalspaning tills den nyanska+ade Tp '! Varsity blev fär-
digutrustad. Därefter tjänstgjorde även Tp (% som försöksflygplan.''

Flygvapnet ska+ade ytterligare sex Tp (% för användning som transportflygplan.
Motorer: Två $ )*" hk Pratt & Whitney STWC#
Spännvidd !',%" m, längd, $%,*" m
Maximal startvikt, $$ &") kg

Tp 79 (Douglas DC-3) nr 79002 användes från mars 1953 tillfälligt som signalspaningsflygplan i väntan på  
att Tp 82 Varsity skulle komma i tjänst. Denna maskin tjänstgjorde annars normalt som provflygplan för olika 
typer av utrustning. Foto: Tor Karlsson.

Tp 79 (Douglas DC-3)
Två flygplan av typ Douglas DC-3 inköptes i december '948 för användning av FRA
och FOA. De levererades i maj 1949 och fick typbeteckningen Tp 79. Ett av dem
försågs med operatörsplatser och amerikansk signalspaningsutrustning av olika typ,
bland annat ARR-5, ARR-7, APR-4, APR-5 och APA-'o, men även apparatur ut-
vecklad i Sverige användes.

Tp 79 (Douglas DC-3) nr 79002 användes från mars 1953 tillfälligt som signalspaningsflygplan i väntan på
attTp 82 Varsity skulle komma i tjänst. Denna maskin tjänstgjorde annars normalt som provflygplan för olika
typer av utrustning. Foto: Tor Karlsson.

På en trådbandspelare togs i huvudsak talkommunikation upp. Modifieringarna
var klara i december 1950 och signalspaningsplanet togs därefter i tjänst av 6. trans-
portgruppen vid F 8 Barkarby. Det andra flygplanet användes normalt av FOA som
flygande laboratorium/provbänk.

Signalspaningsplanet förlorades som bekant under ett uppdrag över Östersjön
den 13 juni 1952 och under en kort period kom sedan det andra Tp 79-planet att
temporärt användas för signalspaning tills den nyanskaffade Tp 82 Varsity blev får-
digutrustad. Därefter tjänstgjorde även Tp 79 som försöksflygplan."

Flygvapnet skaffade ytterligare sex Tp 79 för användning som transportflygplan.
Motorer: Två o65 hk Pratt & Whitney STWC3
Spännvidd 28,95 m, längd, 19,65 m
Maximal startvikt, II 45o kg
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Tp !" (Vickers Varsity T Mk #)
I juli $%"! begärde FRA och FOA att få ska&a ett flygplan som ersättning för det 
nedskjutna Tp '%-planet. Helst ville man ha ett flygplan med högre tjänstetopp-
höjd. Exempelvis ger ' ((( meters flyghöjd en spaningsräckvidd på )"( kilometer, 
jämfört med !'( kilometer på # "(( meter (Tp '%). Högre tjänstetopphöjd skulle 
möjliggöra ett mer tillbakadraget uppträdande. I september $%"$ visade det sig att 
ett exemplar av Vickers Varsity, ett brittiskt transport- och skolflygplan, var tillgäng-
ligt för snabb leverans. Man ville emellertid först undersöka vilka möjligheter som 
fanns att i USA snabbt få köpa ett lämpligt flygplan och flygattachén i Washington 
kontaktades därför i augusti $%"!. Den nya typen skulle rymma tre till fem ope-
ratörer, ha en aktionstid av minst fyra timmar och en praktisk topphöjd på minst 
' ((( meter. Förfrågningarna i USA gav uppenbarligen inget resultat och i januari 
$%") tecknades kontrakt med Vickers om ett Varsityflygplan. Leverans skedde re-
dan samma månad.

Ritning som visar hur flygplanet modifierades för signalspaningsuppgiften. Ritning: FRA.

Med Tp 82 Varsity flögs det första signalspaningsuppdraget i april 1954 och typen fanns kvar i tjänst till 1973.  
Foto: Lars Soldéus via SFF.

Tp 82 (Vickers Varsity T Mk i)
I juli 1952 begärde FRA och FOA att få skaffa ett flygplan som ersättning för det
nedskjutna Tp 79-planet. Helst ville man ha ett flygplan med högre tjänstetopp-
höjd. Exempelvis ger 7 000 meters flyghöjd en spaningsräckvidd på 35o kilometer,
jämfört med 270 kilometer på 4 500 meter (Tp 79). Högre tjänstetopphöjd skulle
möjliggöra ett mer tillbakadraget uppträdande. I september 1951 visade det sig att
ett exemplar av Vickers Varsity, ett brittiskt transport- och skolflygplan, var tillgäng-
ligt för snabb leverans. Man ville emellertid först undersöka vilka möjligheter som
fanns att i USA snabbt få köpa ett lämpligt flygplan och flygattachén i Washington
kontaktades därför i augusti 1952. Den nya typen skulle rymma tre till fem ope-
ratörer, ha en aktionstid av minst fyra timmar och en praktisk topphöjd på minst
7 000 meter. Förfrågningarna i USA gav uppenbarligen inget resultat och i januari
1953 tecknades kontrakt med Vickers om ett Varsityflygplan. Leverans skedde re-
dan samma månad.

Med Tp 82 Varsity flögs det första signalspaningsuppdraget i april 1954 och typen fanns kvar i tjänst till 1973.
Foto: Lars Soicks via SEE

Ritning som visar hur flygplanet modifierades för signalspaningsuppgiften. Ritning: FRA.
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Flygplanet fick typbeteckningen Tp #! och ombyggnad vid CVV blev klar i au-
gusti $%"&, varefter flygplanet tillfördes '. transportgruppen på F # Barkarby. Tp #! 
användes i begränsad omfattning för signalspaning från oktober.#% Det första sig-
nalspaningsuppdraget med ett helt färdigutrustat och utprovat flygplan flögs i april 
$%"(.%) Normal marschhöjd var till att börja med * ))) meter, vilket senare änd-
rades till # ))) meter, och man flög i tre- eller fyratimmarspass med en besättning 
bestående av flygförare, färdmekaniker, navigatör och upp till fem FRA-operatörer, 
av vilka en var teknisk specialist. Tp #! fanns kvar i tjänst fram till i mars $%*&, men 
under $%')-talet sannolikt mest som flygande provbänk.%$

Motorer: Två $ %") hk Bristol Hercules
Spännvidd !#,#) m, längd, !),() m
Maximal startvikt, $* )!" kg

Tp !" (English Electric Canberra B Mk ")
Canberra användes av brittiska flygvapnet för signalspaning över Östersjön och re-
dan $%"* började man i Sverige att diskutera anska+ning av denna typ för FRA:s 
behov. När en delegation från FOA och Flygförvaltningen i april $%"% reste till Stor-
britannien för att ska+a ett nytt flygplan som ersättare för Tp #! föll det sig naturligt 
att besöka bland annat firman English Electric som tillverkade Canberra.%!

Diskussionerna med tillverkaren ledde till att två stycken Canberra B Mk ! köp-
tes och levererades till Sverige februari och mars $%'). Typbeteckningen blev Tp "! 
och en omfattande modifiering av det ena flygplanet med installation av utrustning 
och antenner blev klar i december $%'). Detta flygplan användes mestadels för sig-
nalspaning och det andra flygplanet, som blev klart i maj $%'$, användes mest för 
flygprov.

Tp 52 Canberra användes som signalspaningsflygplan från början av 1960-talet. Foto: Lennart Andersson.

Flygplanet fick typbeteckningen Tp 82 och ombyggnad vid CVV blev klar i au-
gusti 1953, varefter flygplanet tillfördes 6. transportgruppen på F 8 Barkarby. Tp 82
användes i begränsad omfattning för signalspaning från oktober.89 Det första sig-
nalspaningsuppdraget med ett helt fardigutrustat och utprovat flygplan flögs i april
1954.9° Normal marschhöjd var till att börja med 7 000 meter, vilket senare änd-
rades till 8 000 meter, och man flög i tre- eller fyratimmarspass med en besättning
bestående av flygförare, färdmekaniker, navigatör och upp till fem FRA-operatörer,
av vilka en var teknisk specialist. Tp 82 fanns kvar i tjänst fram till i mars 1973, men
under 1960-talet sannolikt mest som flygande provbänk.91

Motorer: Två 195o hk Bristol Hercules
Spännvidd 28,80 m, längd, 20,40 m
Maximal startvikt, 17 025 kg

Tp 52 (English Electric Canberra B Mk 2)
Canberra användes av brittiska flygvapnet för signalspaning över Östersjön och re-
dan 1957 började man i Sverige att diskutera anskaffning av denna typ för FRA:s
behov. När en delegation från FOA och Flygförvaltningen i april 1959 reste till Stor-
britannien för att skaffa ett nytt flygplan som ersättare för Tp 82 föll det sig naturligt
att besöka bland annat firman English Electric som tillverkade Canberra.92

Diskussionerna med tillverkaren ledde till att två stycken Canberra B Mk 2 köp-
tes och levererades till Sverige februari och mars 1960. Typbeteckningen blev Tp 52
och en omfattande modifiering av det ena flygplanet med installation av utrustning
och antenner blev klar i december 1960. Detta flygplan användes mestadels för sig-
nalspaning och det andra flygplanet, som blev klart i maj 1961, användes mest för
flygprov.

Tp 52 Canberra användes som signalspaningsflygplan från början av 1960-talet. Foto: Lennart Andersson.
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Tp "! hade extratankar som kunde monteras på vingspetsarna för utökad räck-
vidd, omkring $ $%% kilometer. Den maximala topphöjden låg över &" %%% meter 
och tjänstetopphöjden var &' %%% meter. Vid signalspaning var flygplanet normalt 
baserat på F $ Barkarby, men ibland utgick man även från F &( Ronneby eller F ( 
Såtenäs. Den Tp "! som användes för signalspaning flyttades &)(* efter F $:s ned-
läggning till F * Malmslätt. Den togs ur tjänst i mars &)('.)*

Motorer: Två * %%% kp RM *A
Spännvidd &),*% m, längd !&,*% m
Maximal startvikt, &( !%% kg

TP !" (Sud Aviation Caravelle III)
Två stycken trafikflygplan av typ Caravelle III inköptes från SAS i mars respektive 
september &)(& som ersättning för Tp "!. Efter modifiering och utrustning togs de i 
tjänst sommaren &)(! med typbeteckningen TP $".)' Före ombyggnad till signalspa-
ningsplan, som skedde hos Svenska Flygverkstäderna i Malmö &)(*-&)(', var planen 
stationerade på F $ Barkarby och användes för flygträning och utbildning av teknisk 
personal, samt flygtransporter. Den första operativa signalspaningsflygningen med 
TP $" gjordes i april &)('. Typen användes till september &))$.)"

Motorer: Två * %%% kp Rolls-Royce Avon
Spännvidd, *',*% m, längd, *!,%& m
Maximal startvikt, '# %%% kg

Spaningskameror

Före andra världskriget innebar spaning eller observationsflygning ögonspaning ut-
förd av flygplanets besättning, samt fotografering med handkamera utförd av spa-
naren. De första flygplanstyper som kunde utrustas med fast monterad kamera var 
S &# Caproni och SAAB S &(B, även om spanaren därutöver fortfarande använde 
handkamera. Aktuella kameror under denna period var SKa *, SKa ' och SKa ".

B *A och J ) hade normalt inga fast monterade kameror, även om B *A kunde 
förses med en SKa ' monterad i nospartiet. Piloten/spanaren arbetade i stället med 

Flygvapnets seriekameramateriel, maj 194996

Flottilj Antal kameror

F 3 10 SKa 4, 5 SKa 5, 7 SKa 10 och 5 SKa 13

F 11 38 SKa 4, 19 SKa 5, 82 SKa 10, 38 SKa 12 och 19 SKa 13

F 21 22 SKa 10 och 5 SKa 13

Tp 52. hade extratankar som kunde monteras på vingspetsarna för utökad räck-
vidd, omkring 8 800 kilometer. Den maximala topphöjden låg över 15 000 meter
och tjänstetopphöjden var 14 000 meter. Vid signalspaning var flygplanet normalt
baserat på F 8 Barkarby, men ibland utgick man även från F 17 Ronneby eller F 7
Såtenäs. Den Tp 52. som användes för signalspaning flyttades 1973 efter F 8:s ned-
läggning till F 3 Malmslätt. Den togs ur tjänst i mars 1974.93

Motorer: Två 3 000 kp RM 3A
Spännvidd 19,3o m, längd 21,30 m
Maximal startvikt, 17 200 kg

Flygvapnets seriekameramateriel, maj 194996
Flottilj Antal kameror

F3 10 SKa 4, 5 SKa 5, 7 SKa 10 och 5 SKa 13

F11 38 SKa 4, 19 SKa 5,82 SKa 10,38 SKa 12 och 19 SKa 13

F21 22SKa1Ooch 5 SKa 13

TP 85 (Sud Aviation Caravelle III)
Två stycken trafikflygplan av typ Caravelle III inköptes från SAS i mars respektive
september 1971 som ersättning för Tp 52. Efter modifiering och utrustning togs de i
tjänst sommaren 1972. med typbeteckningen TP 85.94 Före ombyggnad till signalspa-
ningsplan, som skedde hos Svenska Flygverkstäderna i Malmö 1973-1974, var planen
stationerade på F 8 Barkarby och användes för flygträning och utbildning av teknisk
personal, samt flygtransporter. Den första operativa signalspaningsflygningen med
TP 85 gjordes i april 1974. Typen användes till september 1998.93

Motorer: Två 3 000 kp Rolls-Royce Avon
Spännvidd, 34,3o m, längd, 32,01 m
Maximal startvikt, 46 000 kg

Spaningskameror

Före andra världskriget innebar spaning eller observationsflygning ögonspaning ut-
förd av flygplanets besättning, samt fotografering med handkamera utförd av spa-
naren. De första flygplanstyper som kunde utrustas med fast monterad kamera var
S 16 Caproni och SAAB S 17B, även om spanaren därutöver fortfarande använde
handkamera. Aktuella kameror under denna period var SKa 3, SKa 4 och SKa 5.

B 3A och J 9 hade normalt inga fast monterade kameror, även om B 3A kunde
förses med en SKa 4 monterad i nospartiet. Piloten/spanaren arbetade i stället med
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anteckningsblock och handkamera av typ HK #. På F $# förekom dock $%&"–$%&' 
enstaka installationer av fast lodbildskamera i B ( och i mars $%&# gjordes en pro-
vinstallation med fast monterad SKa & i bakkroppen på J %, varefter tolv flygplan 
modifierades. Övriga J %:or flög utan fasta kameror. De första S $)A utrustades av 
F $$:s egen verkstad med kameror, men därefter byggdes planen om vid CVV i Väs-
terås. Dels monterades SKa " eller SKa $* i bakkroppen, dels en SKa $* i nosen.%# 
S ($ var den första typ som redan från början hade kameror fast inmonterade.

Flygvapnets fast monterade spaningskameror

Typ Brännvidd Bildformat

SKa 4 150, 250, 400 och 500 mm 12 x 12 cm Hasselblad

SKa 5 250 och 500 mm 18 x 24 cm Hasselblad

SKa 10 500, 920, 1 500 mm 18 x 21 cm Williamson F.52

SKa 12 350 mm 12,5 x 12,5 cm Williamson F.24

SKa 13 300 mm 24 x 24 cm Fairchild K-19B

SKa 15 150 mm 18 x 23 cm F.49 Eagle IX Mk 2

SKa 16 100 mm 6,5 x 6,5 cm Vinten F.95

SKa 17 130 mm 12,7 x 11,4 cm F.97 Mk 2

SKa 18 600, 920 mm 23 x 23 cm F.89 Mk 3

SKa 23 600 mm 23 x 23 cm Fairchild K-47 mod

SKa 24 44, 100 och 600 mm 12,6 x 12,6 cm OMERA 31

SKa 24B 57 och 120 mm 5,7 x 12,6 cm OMERA 31 mod

SKa 24C 57 och 120 mm 5,7 x 11,4 cm OMERA 31 mod

SKa 24D 600 mm 5,7 x 11,4 cm OMERA 31 mod

SKa 28 Fairchild KA-56

SKa 29 Fairchild KA-60

SKa 30 Fairchild KA-60

SKa 31 600 mm 23 x 23 cm OMERA

SKa 32 57 mm, 120 mm Vinten

SKa 33 600 mm Vinten

SKa 34 75 mm 5,6 x 5,7 cm* Vinten

SKa 35 1 676 mm 11,4 x 11,4 cm CA-200

VKA 701 Reconofax 13

VKA 702 Texas Instruments

* Även uppgiften 6,5 x 6,5 cm förekommer.

anteckningsblock och handkamera av typ HK 7. På F 17 förekom dock 1945-1946
enstaka installationer av fast lodbildskamera i B 3 och i mars 1947 gjordes en pro-
vinstallation med fast monterad SKa 4 i bakkroppen på J 9, varefter tolv flygplan
modifierades. Övriga J 9:or flög utan fasta kameror. De första S 18A utrustades av
F 'Ls egen verkstad med kameror, men därefter byggdes planen om vid CVV i Väs-
terås. Dels monterades SKa 5 eller SKa io i bakkroppen, dels en SKa io i nosen.97
S 31 var den första typ som redan från början hade kameror fast inmonterade.

Typ Brännvidd Bildformat

SKa 4 150, 250,400 och 500 mm 12 x 12 cm Hasselblad

SKa 5 250 och 500 mm 18 x 24 cm Hasselblad

SKa 10 500, 920,1 500 mm 18 x 21 cm Williamson F.52

SKa 12 350 mm 12,5 x 12,5 cm Williamson F.24

SKa 13 300 mm 24 x 24 cm Fairchild K-19B

SKa 15 150 mm 18x23 cm F.49 Eagle IX Mk 2

SKa 16 100 mm 6,5 x 6,5 cm Vinten F.95

SKa 17 130 mm 12,7x 11,4 cm F.97 Mk 2

SKa 18 600, 920 mm 23 x 23 cm F.89 Mk 3

SKa 23 600 mm 23 x 23 cm Fairchild K-47 mod

SKa 24 44,100 och 600 mm 12,6 x 12,6 cm OMERA 31

SKa 24B 57 och 120 mm 5,7 x 12,6 cm OMERA 31 mod

SKa 24C 57 och 120 mm 5,7 x 11,4 cm OMERA 31 mod

SKa 24D 600 mm 5,7x 11,4 cm OMERA 31 mod

SKa 28 Fairchild KA-56

SKa 29 Fairchild KA-60

SKa 30 Fairchild KA-60

SKa 31 600 mm 23 x 23 cm OMERA

SKa 32 57 mm,120 mm Vinten

SKa 33 600 mm Vinten

SKa 34 75 mm 5,6 x 5,7 cm* Vinten

SKa 35 1 676 mm 11,4x 11,4 cm CA-200

VKA 701 Reconofax 13

VKA 702 Texas Instruments

* Även uppgiften 6,5 x 6,5 cm förekommer.

Flygvapnets fast monterade spaningskameror
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$. Widfeldt-Hall (SAAB $%), sid "" och %$; Anvisningar för fördelning och anska&ning av fotomateriel. FS/Op till 
FF, $'.$.(). FF(H), Materielavd, F I $*(), vol. $$.

!. Andersson (B +), sid ('–($ och )!–)).
+. Andersson (B +), sid )%–)*.
(. Andersson och Hellström, sid %'.
". Forslund (Torpedflyget), sid %$ &.
). Andersson och Hellström, sid )+.
%. Johansson, sid +.
#. Anvisningar för fördelning och anska&ning av fotomateriel. FS/Op till FF, $'.$.(). FF(H), Materielavd,  

F I $*(), vol. $$.
*. Se bland annat Bestämmelser för fördelning av krigsfpl och sambandsfpl. Flygvapenorder Nr BH ", !.%.(%. 

FS(H), Centralexp, B I, vol. !"a.
$'. SAAB $#, sid (#.
$$. Förslag till fördelning av flygseriekameramateriel vid s-div. CE ( till CMVA, etc., !+.*."'. E ((H), B, $*"!–

$*"(; Orientering ang. spaningsflyget. CE ( till CF $$, #.$'."!. E ((H), B, $*"'–$*"!; (Ingen rubrik), Fc till FF 
!!.(.(#. FF(H), Materielavd, F $ $*(#, vol. !'; Johansson, sid "–). Johansson anger att utprovningen skedde 
$*(#–$*(*, men enligt Fc-skrivelsen skedde installationen av K-$*B $*(% och proven var klara i februari $*(#.

$!. FF/M till Fc !#.".(#. FF(H), Materielavd, F $ $*(#, vol. !'; Inmontering av APS-( i S $#A. FF/M till CVV 
$%.".(*. FF(Ö), Materielavd, F I $*(*, vol. $+!; CFS till FF/M, !#.$$.(*. FF(H), Materielavd, F $ $*(*, vol. $*; 
samt Fpl S $#A. Införande av radar PS-$#/a. KFF/Materielavd till Styresmannen för CVV, $!."."!. FF(f.d. H), 
Materielavd, $*"! F $, vol. +(.

$+. Taktiska anvisningar för spaningsförband (TAS). Fastställd av CFV +$.+."$.
$(. Rosenberg, sid $'–$$.
$". CE ( genomgång av större övningar hösten $*"!. CE ( till CF $$, CF !$, !#.$."+. E ((H), B, $*"+–$*"(.
$). PM ang. övertaliga B $#. CE ( till CFS, $$.)."(. E ((H), B, $*"+–$*"(.
$%. Rörliga vapen i S $#. CFS till FF, +'.%."". FF(H), Centralexp, F I $*"", vol. $#.
$#. Orientering ang. spaningsflyget. CE ( till CF $$, #.$'."!. E ((H), B, $*"'–$*"!.
$*. CFS till FF !#.!.(%; FF till CVM, %.+.(%; FF till CVM !'.".(%; samt FF till CVM ".#.(%. FF(Ö), Materielavd, 

F I $*(%, vol. $.
!'. Hellström, sid #+–#) och *'–$'$.
!$. Orientering ang. spaningsflyget. CE ( till CF $$, #.$'."!. E ((H), B, $*"'–$*"!.
!!. Andersson och Hellström, sid *$.
!+. Anska&ning av fpl Spitfire för F $$. FS/Org till SCFF, +'.+.(#. FF(H), Materielavd, F I $*(#, vol. !".
!(. Försvarsdep till Fst, $).(.(#. Fst(H), Flyg- och luftförsvarsavd, F I, vol. +.
!". Contract $".).(#; Vickers-Armstrongs Ltd till KFF $+.%.(#. CVM(H), Styresmannens exp, F Ic, vol. $+.
!). Andersson och Hellström, sid *$–*!.
!%. Orientering ang. spaningsflyget. CE ( till CF $$, #.$'."!. E ((H), B, $*"'–$*"!.
!#. Taktiska anvisningar för spaningsförband (TAS). Fastställd av CFV +$.+."$.
!*. Förslag till omdisposition av !#B hösten $*"(. FS till FF/M, $(.)."(. FF(H), Materielavd, F I $*"(, vol. $!.
+'. PM ang. fortsatta prov med snabbseriekamera. CE ( till C Op/FS, !%.!."(. E ((H), B, $*"+–$*"(.
+$. PM angående ifrågasatt minskning av antalet S !*. CE ( till CFV, !".(."!. FS(H), Organisationsavd, E, vol. $'; 

Förändringar som ska införas. FF(H), Materielavd, F I $*"(, vol. $!.
+!. Berns, sid )*.
++. PM ang. fortsatta prov med snabbseriekamera. CE ( till C Op/FS, !%.!."(. E ((H), B, $*"+–$*"(; Fpl !*. 

SAAB till FF, $%.!."". FF(H), Centralexp, F I $*"", vol. $#.
+(. Berns, sid $)(–$%(; Anska&ning av snabbseriekameror för fpl S !*C. CE ( till CFV, !#.+."". E ((H), B, vol. $.
+". Fälltankar för S !*. CF $$ till CFS, $%.$!."%. FS(H), Centralexp, E I, vol. #(.
+). Spaningsutredningen $*"#. CE ( till CFV, !#.)."#. Ursprung okänt, men troligen F $$(H), Stabsexp. Kopia i av-

hemligat material utlämnat till F $$ museum $#.$$.!'$$.
+%. Överföring av fpl !* från F $$ till F !$. CE ( till CF $$, CF !$, $+.(.)'. E ((H), B, vol. (.
+#. Taktrisk utprovning av fpl !*F som spaningsflygplan. CE ( till CFV, !*.(.)'. E ((H), B, vol. (.
+*. Stridsberg (Lansen), sid #(; Ändring av $" attack-fpl A +! till spaningsversion S +!. CFV till Konungen, $$.$!."). 

FS(H), Centralexp, B I, vol. +".
('. Behov av kameror för fpl S +!. CE ( till CFV, !#.+."". E ((H), B, vol. $; Fpl S +!. Kamerautrustning. FS/Op till 

SCFF, #.#."#. FS(H), Centralexp, B I, vol. +*; samt Stridsberg (Lansen), sid #(–*!.
($. Spaningsutredningen $*"#. CE ( till CFV, !#.)."#. Ursprung okänt, men troligen F $$(H), Stabsavd. Kopia i av-

hemligat material utlämnat till F $$ museum $#.$$.!'$$; Underlag för petitaberäkning beträ&ande viss flygburen 
utrustning. KFF/System !+.+."*. FF(H), Centralexp, F I, vol. !'(.

1. Widfeldt-Hall (SAAB 17), sid 55 och 71; Anvisningar för fördelning och anskaffning av fotomateriel. FS/Op till
FF, 10.1.46. FF(H), Materielavd, F I 1946, vol. 11.

z. Andersson (B 3), sid 40-41 och 6z-66.
3. Andersson (B 3), sid 67-69.
4. Andersson och Hellström, sid 70.
5. Forslund (Torpedflyget), sid 71 ff.
6. Andersson och Hellström, sid 63.
7. Johansson, sid 3.
8. Anvisningar för fördelning och anskaffning av fotomateriel. FS/Op till FF, 10.1.46. FF(H), Materielavd,

F I 1946, vol. II.
9. Se bland annat Bestämmelser för fördelning av krigsfpl och sambandsfpl. Flygvapenorder Nr BH 5, 2.7.47.

FS(H), Centralexp, B I, vol. 25a.
10. SAAB 18, sid 48.
n. Förslag till fördelning av flygseriekameramateriel vid s-div. CE 4 till CMVA, etc., 23.9.50. E 4(H), B, 1952-

1954; Orientering ang. spaningsflyget. CE 4 till CF 11, 8.10.52. E 4(H), B, 1950-1952; (Ingen rubrik), Fc till FF
22.4.48. FF(H), Materielavd, F I 1948, vol. 20; Johansson, sid 5-6. Johansson anger att utprovningen skedde
1948-1949, men enligt Fc-skrivelsen skedde installationen av K-19B 1947 och proven var klara i februari 1948.

12. FF/M till Fc 28.5.48. FF(H), Materielavd, F 11948, vol. 20; Inmontering av APS-4 i S 18A. FF/M till CVV
17.5.49. FF(Ö), Materielavd, F I 1949, vol. 132; CFS till FF/M, 28.11.49. FF(H), Materielavd, F 11949, vol. 19;
samt Fpl S 18A. Införande av radar PS-18/a. KFF/Materielavd till Styresmannen för CVV, 12.5.52. FF(f.d. H),
Materielavd, 1952 F I, vol. 34.

13. Taktiska anvisningar för spaningsförband (TAS). Fastställd av CFV 31.3.51.
14. Rosenberg, sid Io-H.
15. CE 4 genomgång av större övningar hösten 1952. CE 4 till CF 11, CF 21, 28.1.53. E 4(H), B, 1953-1954.
16. PM ang. övertaliga B 18. CE 4 till CFS, 11.6.54. E 4(H), B, 1953-1954.
17. Rörliga vapen i S 18. CFS till FF, 30.7.55. FF(H), Centralexp, F I 1955, vol. 18.
18. Orientering ang. spaningsflyget. CE 4 till CF 11, 8.10.52. E 4(H), B, 1950-1952.
19. CFS till FF 28.2.47; FF till CVM, 7.3.47; FF till CVM 20.5.47; samt FF till CVM 5.8.47. FF(Ö), Materielavd,

F I 1947, vol. 1.
20. Hellström, sid 83-86 och 90-101.
21. Orientering ang. spaningsflyget. CE 4 till CF 11, 8.10.52. E 4(H), B, 1950-1952.
22. Andersson och Hellström, sid 91.
23. Anskaffning av fpl Spitfire för F II. FS/Org till SCFF, 30.3.48. FF(H), Materielavd, F I 1948, vol. 25.
24. Försvarsdep till Fst, 16.4.48. Fst(H), Flyg- och luftförsvarsavd, F I, vol. 3.
25. Contract 15.6.48; Vickers-Armstrongs Ltd till KFF 13.7.48. CVM(H), Styresmannens exp, F Ic, vol. 13.
26. Andersson och Hellström, sid 91-92.
27. Orientering ang. spaningsflyget. CE 4 till CF 11, 8.10.52. E 4(H), B, 1950-1952.
28. Taktiska anvisningar för spaningsförband (TAS). Fastställd av CFV 31.3.51.
29. Förslag till omdisposition av 28B hösten 1954. FS till FF/M, 14.6.54. FF(H), Materielavd, F I 1954, vol. 12.
3o. PM ang. fortsatta prov med snabbseriekamera. CE 4 till C Op/FS, 27.2.54. E 4(H), B, 1953-1954.
31. PM angående ifrågasatt minskning av antalet S 29. CE 4 till CFV, 25.4.52. FS(H), Organisationsavd, E, vol. 1o;

Förändringar som ska införas. FF(H), Materielavd, F I 1954, vol. 12.
32. Berns, sid 69.
33. PM ang. fortsatta prov med snabbseriekamera. CE 4 till C Op/FS, 27.2.54. E 4(H), B, 1953-1954; Fpl 29.

SAAB till FF, 17.2.55. FF(H), Centralexp, F I 1955, vol. 18.
34• Berns, sid 164-174; Anskaffning av snabbseriekameror för fpl S 29C. CE 4 till CFV, 28.3.55. E 4(H), B, vol. 1.
35• Fälltankar för S 29. CF 11 till CFS, 17.12.57. FS(H), Centralexp, E I, vol. 84.
36. Spaningsutredningen 1958. CE 4 till CFV, 28.6.58. Ursprung okänt, men troligen F 11(H), Stabsexp. Kopia i av-

hemligat material utlämnat till F II museum 18.11.2011.
37. Överföring av fpl 29 från F II till F 21. CE 4 till CF 11, CF 21, 13.4.60. E 4(H), B, vol. 4.
38. Taktrisk utprovning av fpl 29F som spaningsflygplan. CE 4 till CFV, 29.4.60. E 4(H), B, vol. 4.
39. Stridsberg (Lansen), sid 84; Ändring av 15 attack-fpl A 32 till spaningsversion S 32. CFV till Konungen, 11.12.56.

FS(H), Centralexp, B I, vol. 35.
40. Behov av kameror för fpl S 32. CE 4 till CFV, 28.3.55. E 4(H), B, vol. 1; Fpl S 32. Kamerautrustning. FS/Op till

SCFF, 8.8.58. FS(H), Centralexp, B I, vol. 39; samt Stridsberg (Lansen), sid 84-92.
41. Spaningsutredningen 1958. CE 4 till CFV, 28.6.58. Ursprung okänt, men troligen F 11(H), Stabsavd. Kopia i av-

hemligat material utlämnat till F II museum 18.11.2011; Underlag för petitaberäkning beträffande viss flygburen
utrustning. KFF/System 23.3.59. FF(H), Centralexp, F I, vol. 204.
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$!. Panoramakamera KA "%, taktisk utprovning. CF && till FMV-F: VA, !$.&&.%#. F &&(H), Stabsavd, F I, vol. !; 
Stridsberg (Lansen), sid ''.

$(. Omskolning av div F && och sdiv F !& på fpl S (!. CFV till CE $, &&.&&."). FS(H), Centralexp, B I, vol. ().
$$. Fpl S (!C. Fpltillgång vid förband. KFF till CFS, &(.&."'. FS(H), Centralexp, E I, vol. '"; Stridsberg (Lansen), 

sid #(.
$". VPM ang. utrustning av fpl S (! med varningsradar. FS/Tele till CFS, !'."."'. FS(H), Centralexp, B I, vol. (#. 

Se även Bergkvist, sid &)–&#.
$%. Motmedel i flygplan A (! och S (!. FOA, Avd ( till CFS, !#.$.%&. FS(H), Centralexp, E I, vol. &*"; Utnyttjan-

de av PN-)#. Tekniska chefen F && till Sektorledningen O ", ".'.%". F &&(H), Stabsavd, F I, vol. &; Anvisningar 
för inriktning av materielanska+ning och ekonomi. FS/Plan till KFF, !'.!.%%. FS(H), Centralexp, F I, vol. %%; 
FF till Konungen, ".$.%%. FF(H), Centralexp, F I, vol. #*#.

$). Fpl A (!A och S (!C. Plan för leverans av motmedel. KFF till CFV, &&.$.%). FS(H), Centralexp, F I, vol. '#; 
Rapport efter inspektion av CE & med stab. FS/Sekt & till ÖB, &).!.%#. FS(H), Centralexp, F I, vol. &!*.

$'. PM beträ+ande installation av IK-utrustning i fpl S &'. CE $ till CFS. E $(H), B, &#"*–&#"!; PM ang. 
IK-sändarstation i S &'. CE $ till CFS, !'.'."(. E $(H), B, &#"(–&#"$.

$#. PN-)#, anropssignaler för flygplan ur E $. CE $ till CF $, etc., &#.'.%%. E $(H), F &, vol. &%.
"*. Sammanfattning av uppgifter. Rikspolisstyrelsen, Säkerhetsavd till Länspolisch i D län, &!.&.)(. F &&(H), 

Stabsavd, F I, vol. (.
"&. Månadsorientering. KFF till CFF, etc., &*.(.%&, &!.).%& och '.&&.%&. FF(H), Centralexp, F I, vol. (""; KFF 

månads orientering. KFF till CFF, etc., (&.&*.%!. FS(H), Centralexp, E I, vol. &&#; FF Månadsorientering.  
KFF till CFF, etc., !'.!.%!. FF(H), Centralexp, E I, vol. &&&; FF Månadsorientering. KFF till CFF, etc., !.&#.%!. 
FS(H), Centralexp, F I, vol. &&'; samt Stridsberg (Lansen), sid '#.

"!. Stridsberg (Lansen), sid #$.
"(. Faktureringsprognos för tiden &#%&/%!-&#%'/%#. SAAB till KFF, $.$.%&. KFF(H), Centralexp, F I, vol. ("';  

Fpl ("D. Disponering. KFF till CFS, !%.&&.%(. FS(H), Centralexp, F I, vol. &$; FF Månadsorientering. KFF till 
CFF, etc., %.).%%. FS(H), Centralexp, F I, vol. %%; samt Widfeldt, sid ))–'&.

"$. Månadsorientering. KFF till CFF, &*.(.%&, samt &!.).%&. FF(H), Centralexp, F I, vol. (""; Lars Möller, &.#.!*&&. 
Spaningsgruppen F &&; Widfeldt, sid ))–'(; samt System () Viggen, sid &*$.

"". Lars Möller, &.#.!*&&. Spaningsgruppen F &&.
"%. Rapport över taktikutprovning av mörkerspaningsutrustning vid F &&. CF && till CFV, !'.&.)*. F &&(H),  

Stabsavd, F I, vol. !.
"). Lars Möller, &.#.!*&&. Spaningsgruppen F &&; Widfeldt, sid ))–'(; samt Rapport efter taktisk utprovning av 

mörkerspaningskapsel i fpl S ("E. CF && till CE &, (*.&*.)$. F &&(H), Stabsavd, F I, vol. (.
"'. Utrustning av fpl S (" med radarvarnare och remsfällare. CE & till CFS/Plan, !$.&.%#. F &&(H), Stabsavd, F I, 

vol. !.
"#. Anvisningar för inriktning av materielanska+ning och ekonomi. FF/Plan till KFF, !'.!.%%. FA(H), Centralexp, 

F I, vol. %%; Bergkvist, sid (*–((; samt Widfeldt, sid ))–'(.
%*. Spaningskamera !$. FMV till CFV, &$.$.)%. F &&(H), Stabsavd, F I, vol. $; samt Lars Möller, &.#.!*&&. Spanings-

gruppen F &&.
%&. Avveckling av fpl S ("E. CFV till CE &, etc. &%.&.)#. FS(H), Centralexp, B I, vol. &(&.
%!. (Utan rubrik), CE $ till FS/Op, &$.&."). E $(KH), B, vol. &.
%(. Stridsberg (Viggen), sid &*%; Förslag till utformning av fpl S (). Föredragningsbeslut, FS/Plan, !".%.%#.  

F &&(H), Stabsavd, F I, vol. !.
%$. Yttrande över S () huvudspecifikation. CF && till CFV, !*.".)*. F &&(H), Stabsavd, F I, vol. !.
%". Yttrande över PTTEM S (). CF && till CFV, &!.%.)*. F &&(H), Stabsavd, F I, vol. !.
%%. Stridsberg (Viggen), sid &*%-&&!; Leveransplaner m.m. för S ()-systemet. CFS till FMV-F, etc., ".$.)%. F &&(H), 

Stabsavd, F I, vol. $; Fpl S (). Lägesorientering. CFV till CE &, etc., &*.$.)'. FS(H), Centralexp, B I, vol. &!!; 
samt Johansson, sid &*–&(.

%). System () Viggen, sid &*)–&*'.
%'. Stridsberg (Viggen), sid &*%–&*# och &&'–&!%; Leveransplaner m.m. för S ()-systemet. CFS till FMV-F, etc., 

".$.)%. F &&(H), Stabsavd, F I, vol. $; Kamerautrustning för S flygplan S (). CFV till FMV-F, !'.&.)). FS(H), 
Centralexp, B I, vol. &*); samt Johansson, sid &*–&(.

%#. Stridsberg (Viggen), sid &&*–&&!; System () Viggen, sid &*"–&*%; Fpl S (). Lägesorientering. CFV till CE &, etc., 
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##. Avslutning och diskussion

Nu har en i huvudsak kronologiskt organiserad historik över det svenska spanings-
flygets verksamhet och utveckling tecknats. I syfte att också åstadkomma en mer 
tematisk översikt får de frågor som inledningsvis ställdes tjäna som stomme för föl-
jande sammanfattning. Frågorna var följande:
– Vilka var spaningsflygets uppgifter i fred och i krig och hur skulle de lösas?
– Hur såg organisationen, framför allt krigsorganisationen, ut och hur  

förändrades den över tid?
– Hur utvecklades den av spaningsflyget använda materielen?
– Efter vilka principer fördelades tillgängliga spaningsförband i geografiskt  

hänseende? Hur gjordes avvägningen mellan spaningsflyg och övriga flygslag?
– Vilken var spaningsflygets kapacitet, förmåga och beredskap?
– Hur såg hotbilden ut för spaningsflyget? Vilket hot skulle man verka mot och 

vilken typ av hot fanns mot spaningsflyget?
– Hur bedrevs spaning mot främmande makt i fred?
– Finns i det undersökta materialet tecken på förberedelser för, eller uppgifter om 

samarbete med väst?

Det sammanfattande resonemanget redovisas under rubriker kopplade till dessa 
frågor och ett försök görs också att jämföra med tidigare litteratur, främst Bertil 
Wennerholms och Tommy Petterssons undersökningar Fjärde flygvapnet i världen? 
(perioden #$%!–#$&'), respektive Med invasionen i sikte (perioden #$&'–#$""). Allra 
sist har sammanställts en översiktlig karaktäristik av flygvapnets krigsorganisation 
och dess uppgifter under kalla kriget.

Uppgifter

Generellt sett kan flygspaning ses som ett redskap för att ska(a information om för-
hållanden i andra länder som behövs för planläggning av militära åtgärder och som 
inte är åtkomlig på annat sätt. Detta gäller både i fred och i krig. Efter andra världs-
krigets slut återstod endast Sovjetunionen som möjlig angripare och den svenska 
krigsplanläggningen inriktades därför på ett försvar mot ett sovjetiskt angrepp. Re-
dan #$%& började flygvapnet att spana mot bland annat sovjetiska hamnar och i au-
gusti #$%" beordrades fotospaning mot Peenemünde i det ockuperade Tyskland för 
att utröna om verksamhet med robotar pågick där. I syfte att samla uppgifter om 
utländsk radar och om stationer för radiostyrning av robotar påbörjades verksam-
het med flygburen signalspaning i april #$%". Senare tillkom även uppgiften att ta 
fram underlag för tillverkning av radarvarnare och störsändare.

H. Avslutning och diskussion

Nu har en i huvudsak kronologiskt organiserad historik över det svenska spanings-
flygets verksamhet och utveckling tecknats. I syfte att också åstadkomma en mer
tematisk översikt får de frågor som inledningsvis ställdes tjäna som stomme för föl-
jande sammanfattning. Frågorna var följande:
— Vilka var spaningsflygets uppgifter i fred och i krig och hur skulle de lösas?
— Hur såg organisationen, framför allt krigsorganisationen, ut och hur

förändrades den över tid?
— Hur utvecklades den av spaningsflyget använda materielen?
— Efter vilka principer fördelades tillgängliga spaningsförband i geografiskt

hänseende? Hur gjordes avvägningen mellan spaningsflyg och övriga flygslag?
— Vilken var spaningsflygets kapacitet, förmåga och beredskap?
— Hur såg hotbilden ut för spaningsflyget? Vilket hot skulle man verka mot och

vilken typ av hot fanns mot spaningsflyget?
— Hur bedrevs spaning mot främmande makt i fred?
— Finns i det undersökta materialet tecken på förberedelser för, eller uppgifter om

samarbete med väst?

Det sammanfattande resonemanget redovisas under rubriker kopplade till dessa
frågor och ett försök görs också att jämföra med tidigare litteratur, främst Bertil
Wennerholms och Tommy Petterssons undersökningar Fjärde flygvapnet i världen?
(perioden 1942-1958), respektive Med invasionen i sikte (perioden 1958-1966). Allra
sist har sammanställts en översiktlig karaktäristik av flygvapnets krigsorganisation
och dess uppgifter under kalla kriget.

Uppgifter

Generellt sett kan flygspaning ses som ett redskap för att skaffa information om för-
hållanden i andra länder som behövs för planläggning av militära åtgärder och som
inte är åtkomlig på annat sätt. Detta gäller både i fred och i krig. Efter andra världs-
krigets slut återstod endast Sovjetunionen som möjlig angripare och den svenska
krigsplanläggningen inriktades därför på ett försvar mot ett sovjetiskt angrepp. Re-
dan 1945 började flygvapnet att spana mot bland annat sovjetiska hamnar och i au-
gusti 1946 beordrades fotospaning mot Peenerniinde i det ockuperade Tyskland för
att utröna om verksamhet med robotar pågick där. I syfte att samla uppgifter om
utländsk radar och om stationer för radiostyrning av robotar påbörjades verksam-
het med flygburen signalspaning i april 1946. Senare tillkom även uppgiften att ta
fram underlag för tillverkning av radarvarnare och störsändare.
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För att i tid kunna varna för ett fientligt anfall mot landet måste den svenska un-
derrättelsetjänsten ständigt hålla kunskaperna om situationen på andra sidan Öster-
sjön uppdaterade. Information behövdes om tecken på krigsförberedelser, kapacitet 
för olika hamnar, förändringar inom örlogs- och handelsflottorna, och så vidare. 
Vid Östersjön fanns huvuddelen av Sovjetunionens varvskapacitet och därför visade 
sig de flesta fartyg någon gång där. Där förlade också Warszawapaktens marinstrids-
krafter och flygstridskrafter ofta sina övningar. Det var alltså i Östersjöområdet som 
man bäst kunde övervaka Warszawapaktens marina kapacitet.

ÖB angav i sin kuppförsvarsorder att beredskapssystemet krävde att Sverige nog-
grant följde främmande makters verksamhet mot vårt område, visade ett fast upp-
trädande mot överträdelser av svenska tillträdesbestämmelser och vid behov höjde 
beredskapen mot olika typer av hot. Vid ett angreppshot måste krigsmakten mobi-
liseras och för att kunna ge erforderlig förvarning måste inom ramen för fredsverk-
samheten finnas resurser för övervakning, bearbetning av inkomna underrättelser 
och för ledning av insatser. Underrättelse- och säkerhetstjänsten skulle ge sådan för-
varning och den skulle ha så god täckning inom och utom eget territorium och en 
sådan bearbetningskapacitet att en god bild erhölls av främmande makters normala 
verksamhet och av sådana förändringar som krävde att beredskapen höjdes.

Flygfoton av hamnarna vid Östersjön skulle också användas som underlag för 
planering av anfall mot dessa hamnar. I målpärmar som täckte hamnar, flygfält, 
kommunikationscentra, robotbaser och radarstationer samlades tillgänglig informa-
tion om olika tänkbara mål, både inom landet och i Sveriges närområden. Uppgifter 
om fasta mål som hamnar, flygbaser, radarstationer och broar fanns i Målpärm för 
flygvapnet och uppgifter om rörliga mål fanns i Handbok Sovjetunionen.

Underrättelser om främmande makters stridskrafter behövdes också som un-
derlag för operativa studier och för krigsplanering, samt som underlag för taktiska 
studier, för anpassning av taktiska anvisningar och för utbildning. De behövdes 
dessutom som underlag för insatser inom incidentberedskapen. Sist men inte minst 
krävdes tekniskt och annat underlag för framställning och ajourhållning av elektro-
niska motmedel.

I krig
I ett krigs inledningsskede skulle spaningsflyget ge en bild av fiendens avsikter som 
underlag för planeringen av försvaret i stort. Denna strategiska uppgift skulle vara 
huvuduppgift för spaningsflyget och endast i den mån resurserna räckte till för tak-
tisk spaning i samverkan med armén och marinen skulle sådana uppgifter utföras.

Uppgiften i krig för spaningsdivisionerna var närmare bestämt övervakning av 
Östersjön, Bottenhavet, Ålands hav och Bottenviken, samt anslutande hamnar och 
kustområden. Detta skulle ske i samverkan med marinen. Vidare skulle man kunna 
spana för armén och för flygeskadrarna, främst attackflyget i E #. Reservflygkårens 
spaningsgrupper skulle spana vid kusterna mot främmande fartyg, främst ubåtar. I 
utgångsläget skulle sannolikt ingen spaning behövas mot Danmark och man räk-
nade med att där delvis kunna förlita sig på rapporter från NATO. De underrättel-

För att i tid kunna varna för ett fientligt anfall mot landet måste den svenska un-
derrättelsetjänsten ständigt hålla kunskaperna om situationen på andra sidan Öster-
sjön uppdaterade. Information behövdes om tecken på krigsförberedelser, kapacitet
för olika hamnar, förändringar inom örlogs- och handelsflottorna, och så vidare.
Vid Östersjön fanns huvuddelen av Sovjetunionens varvskapacitet och därför visade
sig de flesta fartyg någon gång där. Där förlade också Warszawapaktens marinstrids-
krafter och flygstridskrafter ofta sina övningar. Det var alltså i Östersjöområdet som
man bäst kunde övervaka Warszawapaktens marina kapacitet.

ÖB angav i sin kuppförsvarsorder att beredskapssystemet krävde att Sverige nog-
grant följde främmande makters verksamhet mot vårt område, visade ett fast upp-
trädande mot överträdelser av svenska tillträdesbestämmelser och vid behov höjde
beredskapen mot olika typer av hot. Vid ett angreppshot måste krigsmakten mobi-
liseras och för att kunna ge erforderlig förvarning måste inom ramen för fredsverk-
samheten finnas resurser för övervakning, bearbetning av inkomna underrättelser
och för ledning av insatser. Underrättelse- och säkerhetstjänsten skulle ge sådan för-
varning och den skulle ha så god täckning inom och utom eget territorium och en
sådan bearbetningskapacitet att en god bild erhölls av främmande makters normala
verksamhet och av sådana förändringar som krävde att beredskapen höjdes.

Flygfoton av hamnarna vid Östersjön skulle också användas som underlag för
planering av anfall mot dessa hamnar. I målpärmar som täckte hamnar, flygfält,
kommunikationscentra, robotbaser och radarstationer samlades tillgänglig informa-
tion om olika tänkbara mål, både inom landet och i Sveriges närområden. Uppgifter
om fasta mål som hamnar, flygbaser, radarstationer och broar fanns i Målpärm för
flygvapnet och uppgifter om rörliga mål fanns i Handbok Sovjetunionen.

Underrättelser om främmande makters stridskrafter behövdes också som un-
derlag för operativa studier och för krigsplanering, samt som underlag för taktiska
studier, för anpassning av taktiska anvisningar och för utbildning. De behövdes
dessutom som underlag för insatser inom incidentberedskapen. Sist men inte minst
krävdes tekniskt och annat underlag för framställning och ajourhållning av elektro-
niska motmedel.

I krig
I ett krigs inledningsskede skulle spaningsflyget ge en bild av fiendens avsikter som
underlag för planeringen av försvaret i stort. Denna strategiska uppgift skulle vara
huvuduppgift för spaningsflyget och endast i den mån resurserna räckte till för tak-
tisk spaning i samverkan med armen och marinen skulle sådana uppgifter utföras.

Uppgiften i krig för spaningsdivisionerna var närmare bestämt övervakning av
Östersjön, Bottenhavet, Ålands hav och Bottenviken, samt anslutande hamnar och
kustområden. Detta skulle ske i samverkan med marinen. Vidare skulle man kunna
spana för armen och för flygeskadrarna, främst attackflyget i E I. Reservflygkårens
spaningsgrupper skulle spana vid kusterna mot främmande fartyg, främst ubåtar. I
utgångsläget skulle sannolikt ingen spaning behövas mot Danmark och man räk-
nade med att där delvis kunna förlita sig på rapporter från NATO. De underrättel-
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ser som krävdes om de baltiska områdena rörde i första hand hamnar och i andra 
hand robotbaser och radarstationer, i tredje hand flygbaser. Inom Finland och om-
rådet bortom finska gränsen behövdes information om truppkoncentrationer och 
flygbaser med mera.

CE $ sammanfattade i mars %&'' i en utredning spaningsflygets uppgifter på föl-
jande sätt. Den primära uppgiften i utgångsläget var att ska(a underlag för krigs-
ledningens bedömning av det operativa läget i stort. Spaningsmålen var då hamnar, 
flygbaser och eventuella robotbaser, samt om möjligt radarstationer. Spaningsfly-
get skulle också utföra anfallsfotografering för attackförband och samverka med 
arméstridskrafter och marinstridskrafter. Operationsområdet sträckte sig över alla 
omgivande hav, hela Danmark och %)–%! mil in på främmande territorium i norra 
Tyskland, Polen, Baltikum och Finland.

Enligt %&'* års krigsfallsorder var spaningsflygets krigsuppgift
att spana mot eventuella invasionsförberedelser i Danmark, Nordtyskland,  

Baltikum och västra Finland, 
att spana mot eventuell gränsinvasion i Norrbotten,

S 31 Spitfire. Foto: SFF.531 Spitfire. Foto: SFE

ser som krävdes om de baltiska områdena rörde i första hand hamnar och i andra
hand robotbaser och radarstationer, i tredje hand flygbaser. Inom Finland och om-
rådet bortom finska gränsen behövdes information om truppkoncentrationer och
flygbaser med mera.

CE 4 sammanfattade i mars 1955 i en utredning spaningsflygets uppgifter på föl-
jande sätt. Den primära uppgiften i utgångsläget var att skaffa underlag för krigs-
ledningens bedömning av det operativa läget i stort. Spaningsmålen var då hamnar,
flygbaser och eventuella robotbaser, samt om möjligt radarstationer. Spaningsfly-
get skulle också utföra anfallsfotografering för attackförband och samverka med
armsstridskrafter och marinstridskrafter. Operationsområdet sträckte sig över alla
omgivande hav, hela Danmark och to—n mil in på främmande territorium i norra
Tyskland, Polen, Baltikum och Finland.

Enligt 1957 års krigsfallsorder var spaningsflygets krigsuppgift
att spana mot eventuella invasionsförberedelser i Danmark, Nordtyskland,

Baltikum och västra Finland,
att spana mot eventuell gränsinvasion i Norrbotten,
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att i samverkan med marinstridskrafter övervaka Sveriges omgivande vatten, samt
att spana mot framskjutna flyg- och robotbaser och radarstationer i Danmark, 

Nordtyskland, Baltikum och Finland.
I den mån övriga uppgifter medgav det skulle taktisk spaning utföras och samver-
kansuppgifter lösas. I $%&% års krigsfallsorder nämns spaning mot luftinvasion från 
framskjutna flygbaser i Danmark eller västra Finland för första gången. Spanings-
grupperna skulle även delta i flygräddningstjänsten och utföra flygindikering av 
radiakbeläggning efter kärnvapenanfall. Omkring $%'( bortföll de två sistnämnda 
uppgifterna.

I samband med att Viggensystemet skulle komma i tjänst sammanställdes $%'" 
en lista över de spaningsmål och spaningsuppgifter som då var aktuella. Där ingick 
bland annat hamnar, uppmarsch- och ilastningsområden, av angriparen utnyttjade 
farvatten, fientliga fartyg, landkommunikationer, framskjutna flygbaser och strids-
ledningsradarstationer och markstridsförband. Spaningsflyggrupperna skulle insät-
tas i direkt och indirekt samverkan med marina förband och de skulle också kunna 
samverka med arméförband. Huvuduppgiften var övervakning över land och hav.

Signalspaningens uppgifter
Den flygburna signalspaningen hade till en början starka inslag av utprovnings- och 
utvecklingsverksamhet, men var i övrigt främst inriktad på teknisk spaning mot ra-
darstationer och att söka efter förmodade styrstationer för robotvapen. I och med 
tillgång till bättre flygplan och materiel började man även avlyssna radiotrafik. Den 
flygburna signalspaningen utgjorde endast en del av den totala signalspaningen. Ge-
nom teknisk analys kunde man få fram uppgifter om prestanda och konstruktion 
hos sovjetisk materiel och uppgifterna kunde användas som underlag för att ta fram 
motmedel. Genom bearbetning av avlyssnad radiotrafik kunde man bilda sig en 
uppfattning om styrkeförhållanden, utrustning och taktik. Man samlade uppgifter 
om radarstationer inom luftbevakning, kustspaning, jaktstridsledning, ombord på 
fartyg och i flygplan, samt om igenkänningsutrustning och styr- och navigeringssys-
tem. En annan uppgift var att kontrollera svenska radarstationer. Signalspaningen 
var en av de viktigaste komponenterna i förvarningssystemet och den hade större 
möjligheter till verkan före ett krigsutbrott än efter.

En lista över signalspaningens uppgifter från $%&% omfattade bland annat spaning 
mot Warszawapaktsländernas luftförsvar, start- och landningsfrekvenser på flygba-
ser, radiotrafik, navigeringsutrustning, radar (även i Finland), robotverksamhet och 
utländsk rapportering om svenska flygföretag. Den primära uppgiften i fred för 
FRA i stort var annars att observera indikationer på krigsförberedelser och signalspa-
ningen skulle riktas mot öststaternas krigsmakter. Den flygburna signalspaningen 
skulle koncentreras mot geografiskt och teletekniskt intressanta områden som inte 
kunde övervakas genom markbaserad spaning. Operationsområdet var Sveriges ter-
ritorium och omgivande internationellt vatten i Bottenviken, Bottenhavet, Ålands 
hav, Östersjön, Kattegatt och Skagerack.

att i samverkan med marinstridskrafter övervaka Sveriges omgivande vatten, samt
att spana mot framskjutna flyg- och robotbaser och radarstationer i Danmark,

Nordtyskland, Baltikum och Finland.
I den mån övriga uppgifter medgav det skulle taktisk spaning utföras och samver-
kansuppgifter lösas. I 1959 års krigsfallsorder nämns spaning mot luftinvasion från
framskjutna flygbaser i Danmark eller västra Finland för första gången. Spanings-
grupperna skulle även delta i flygräddningstjänsten och utföra flygindikering av
radiakbeläggning efter kärnvapenanfall. Omkring 197o bortföll de två sistnämnda
uppgifterna.

I samband med att Viggensystemet skulle komma i tjänst sammanställdes 1976
en lista över de spaningsmål och spaningsuppgifter som då var aktuella. Där ingick
bland annat hamnar, uppmarsch- och ilastningsområden, av angriparen utnyttjade
farvatten, fientliga fartyg, landkommunikationer, framskjutna flygbaser och strids-
ledningsradarstationer och markstridsförband. Spaningsflyggrupperna skulle insät-
tas i direkt och indirekt samverkan med marina förband och de skulle också kunna
samverka med armsförband. Huvuduppgiften var övervakning över land och hav.

Signalspaningens uppgifter
Den flygburna signalspaningen hade till en början starka inslag av utprovnings- och
utvecklingsverksamhet, men var i övrigt främst inriktad på teknisk spaning mot ra-
darstationer och att söka efter förmodade styrstationer för robotvapen. I och med
tillgång till bättre flygplan och materiel började man även avlyssna radiotrafik. Den
flygburna signalspaningen utgjorde endast en del av den totala signalspaningen. Ge-
nom teknisk analys kunde man få fram uppgifter om prestanda och konstruktion
hos sovjetisk materiel och uppgifterna kunde användas som underlag för att ta fram
motmedel. Genom bearbetning av avlyssnad radiotrafik kunde man bilda sig en
uppfattning om styrkeförhållanden, utrustning och taktik. Man samlade uppgifter
om radarstationer inom luftbevakning, kustspaning, jaktstridsledning, ombord på
fartyg och i flygplan, samt om igenkänningsutrustning och styr- och navigeringssys-
tem. En annan uppgift var att kontrollera svenska radarstationer. Signalspaningen
var en av de viktigaste komponenterna i förvarningssystemet och den hade större
möjligheter till verkan före ett krigsutbrott än efter.

En lista över signalspaningens uppgifter från 1959 omfattade bland annat spaning
mot Warszawapaktsländernas luftförsvar, start- och landningsfrekvenser på flygba-
ser, radiotrafik, navigeringsutrustning, radar (även i Finland), robotverksamhet och
utländsk rapportering om svenska flygföretag. Den primära uppgiften i fred för
FRA i stort var annars att observera indikationer på krigsförberedelser och signalspa-
ningen skulle riktas mot öststaternas krigsmakter. Den flygburna signalspaningen
skulle koncentreras mot geografiskt och teletekniskt intressanta områden som inte
kunde övervakas genom markbaserad spaning. Operationsområdet var Sveriges ter-
ritorium och omgivande internationellt vatten i Bottenviken, Bottenhavet, Ålands
hav, Östersjön, Kattegatt och Skagerack.
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Sammanfattningsvis krävde det svenska beredskapssystemet att främmande verk-
samhet i närområdet följdes och att överträdelser av svenska tillträdesbestämmelser 
upptäcktes. För mobilisering av försvaret krävdes förvarning och därför måste inom 
ramen för fredsverksamheten finnas resurser för övervakning, bland annat i form 
av spaningsflyg, och bearbetning av inkomna underrättelser. Denna alarmklock-
efunktion var alltså spaningsflygets viktigaste uppgift i fred och man kan anta att 
spaningsflyget i det stora hela hade avsevärd säkerhetspolitisk betydelse för Sverige.

I krig skulle spaningsflyget inledningsvis ge en bild av fiendens avsikter som un-
derlag för försvarsledningens beslut. Denna strategiska uppgift skulle vara huvud-
uppgift. Endast i den mån resurserna räckte till skulle taktisk spaning i samverkan 
med armén och marinen utföras. Operationsområdet var främst Östersjön, Botten-
havet, Ålands hav och Bottenviken och anslutande hamnar och kustområden, samt 
gränsen mot Finland.

Någon detaljerad beskrivning eller analys av spaningsflygets krigsuppgifter har 
inte tidigare publicerats. Bengt Wallerfelt beskriver i sin bok Si vis pacem – para 
bellum. Svensk säkerhetspolitik och krigsplanering !"#$–!"%$ den övergripande krigs-
planläggningen fram till $%"& och Christer Erixon analyserar i artikeln ”Flygvapnets 
doktrin och krigsplanläggning $%'#–$%"(” flygvapnets krigsplanläggning. De upp-
gifter Erixon redovisar är emellertid mycket översiktliga och där finns flera felaktig-
heter, bland annat angående flygvapnets eskaderindelning och krigsorganisation.$

Organisation

Under andra världskriget hade en organisation med )orton spaningsdivisioner 
byggts ut och $%'# föreslogs en minskning med fyra divisioner. Tills vidare organi-
serade F ! sex divisioner för marinspaning, F * fem divisioner för arméspaning och 
F $$ tre divisioner för )ärrspaning. Spaningsflyget skulle från $%'% i fred bestå av fem 
divisioner och i krig sattes tio divisioner upp, avsedda såväl för )ärrspaning som för 
spaningsuppgifter i samverkan med armé- och marinstridskrafter. F ! skulle dras 
in, F * omvandlas till jaktflottilj och en spaningsdivision skulle organiseras vid F !$.

Från $%'% lydde åtta av spaningsdivisionerna och huvuddelen av spaningsgrup-
perna i krig under CE ' i södra delen av landet och två spaningsdivisioner och ett 
fåtal spaningsgrupper lydde i utgångsläget under CE # i norr. Sedan spaningsflyget 
omorganiserats och den nya regionala ledningen införts $%#& var fem spaningsdivi-
sioner och sex spaningsgrupper underställda CF $$ och CFV, medan en spaningsdi-
vision och en spaningsgrupp var underställda CE ' för uppgifter i norr.

Varje spaningsdivision var utrustad med fyra mindre flygplan, varav två i reserv, 
och fyra större, varav ett i reserv. Tanken med blandade divisioner var att alla typer 
av uppdrag skulle kunna utföras av samtliga divisioner och att uppdragets art skulle 
avgöra valet av flygplan. Enligt försvarsbeslutet $%'+ skulle varje spaningsdivision 
ha sex enmotoriga och två flermotoriga flygplan, men från och med $%'% kom de i 

Sammanfattningsvis krävde det svenska beredskapssystemet att främmande verk-
samhet i närområdet följdes och att överträdelser av svenska tillträdesbestämmelser
upptäcktes. För mobilisering av försvaret krävdes förvarning och därför måste inom
ramen för fredsverksamheten finnas resurser för övervakning, bland annat i form
av spaningsflyg, och bearbetning av inkomna underrättelser. Denna alarmklock-
efunktion var alltså spaningsflygets viktigaste uppgift i fred och man kan anta att
spaningsflyget i det stora hela hade avsevärd säkerhetspolitisk betydelse för Sverige.

I krig skulle spaningsflyget inledningsvis ge en bild av fiendens avsikter som un-
derlag för försvarsledningens beslut. Denna strategiska uppgift skulle vara huvud-
uppgift. Endast i den mån resurserna räckte till skulle taktisk spaning i samverkan
med armen och marinen utföras. Operationsområdet var främst Östersjön, Botten-
havet, Ålands hav och Bottenviken och anslutande hamnar och kustområden, samt
gränsen mot Finland.

Någon detaljerad beskrivning eller analys av spaningsflygets krigsuppgifter har
inte tidigare publicerats. Bengt Wallerfelt beskriver i sin bok Si vis pacem — para
bellum. Svensk säkerhetspolitik och krigsplanering 1945-1975 den övergripande krigs-
planläggningen fram till 1967 och Christer Erixon analyserar i artikeln "Flygvapnets
doktrin och krigsplanläggning 1945-1960" flygvapnets krigsplanläggning. De upp-
gifter Erixon redovisar är emellertid mycket översiktliga och där finns flera felaktig-
heter, bland annat angående flygvapnets eskaderindelning och krigsorganisation.1

Organisation

Under andra världskriget hade en organisation med fjorton spaningsdivisioner
byggts ut och 1945 föreslogs en minskning med fyra divisioner. Tills vidare organi-
serade F 2 sex divisioner för marinspaning, F 3 fem divisioner för armsspaning och
F II tre divisioner för fjärrspaning. Spaningsflyget skulle från 1949 i fred bestå av fem
divisioner och i krig sattes tio divisioner upp, avsedda såväl för fjärrspaning som för
spaningsuppgifter i samverkan med arms- och marinstridskrafter. F 2 skulle dras
in, F 3 omvandlas till jaktflottilj och en spaningsdivision skulle organiseras vid F 21.

Från 1949 lydde åtta av spaningsdivisionerna och huvuddelen av spaningsgrup-
perna i krig under CE 4 i södra delen av landet och två spaningsdivisioner och ett
fåtal spaningsgrupper lydde i utgångsläget under CE 5 i norr. Sedan spaningsflyget
omorganiserats och den nya regionala ledningen införts 1957 var fem spaningsdivi-
sioner och sex spaningsgrupper underställda CF II och CFV, medan en spaningsdi-
vision och en spaningsgrupp var underställda CE 4 för uppgifter i norr.

Varje spaningsdivision var utrustad med fyra mindre flygplan, varav två i reserv,
och fyra större, varav ett i reserv. Tanken med blandade divisioner var att alla typer
av uppdrag skulle kunna utföras av samtliga divisioner och att uppdragets art skulle
avgöra valet av flygplan. Enligt försvarsbeslutet 1948 skulle varje spaningsdivision
ha sex enmotoriga och två flermotoriga flygplan, men från och med 1949 kom de i
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stället att utrustas med fyra enmotoriga flygplan, varav ett i reserv, och tre tvåmo-
toriga, varav ett i reserv. År #$%& tillkom i krigsorganisationen en reservflygkår med 
sju spaningsgrupper som vid mobilisering skulle organiseras av F #" och F !'. Dessa 
grupper var tänkta som ersättning för det avska(ade marinspaningsflyget. Organisa-
tionen var tills vidare reducerad och blev fullt utbyggd med )orton spaningsgrupper 
först #$*#. De bemannades med värnpliktig personal och reservpersonal som utbil-
dades under frivilliga kurser.

En organisation med tio divisionsledningar visade sig vara personalkrävande, 
samtidigt som resurserna ändå inte räckte till för att på ett tillfredsställande sätt be-
arbeta fotospaningsresultatet. En övergång till färre och större divisioner föreslogs 
som lösning på problemen och #$*" reducerades därför krigsorganisationen till sex 
spaningsdivisioner och sju spaningsgrupper. I fredsorganisationen fanns fortfaran-
de, som tidigare, fem divisioner. #$*& års spaningsutredning föreslog efter några få 
år återigen en omorganisation av spaningsflyget. Kraven på rörlighet, uthållighet, 
samverkan och snabb rapportering hade ökat och gruppering på endast sex baser an-
sågs nu vara för sårbar. De stora spaningsstaber som bildats #$*" tog för lång tid att 
ombasera och i stället skulle fem nya ledningsorgan organiseras och placeras i luft-
försvarscentraler. För första gången ville spaningsflyget nu dessutom ha typmässigt 
homogena förband. Resultatet blev en återgång till tio spaningsdivisioner utspridda 
på tio olika baser. De fem fredsdivisionerna skulle därmed från #$*$ vid mobilise-
ring sätta upp två krigsdivisioner var.

#$*" hade organisationens totala personal- och materielinnehåll inte ändrats och 
så var fallet även #$*$. Antalet flygplan räckte till åtta per division plus tre eller fyra 
ersättnings- och reservflygplan, men på grund av personalbrist kunde två av krigsdi-
visionerna tills vidare inte sättas upp. Eftersom fotospaningsbehovet var störst i norr 
och behovet av havsövervakning var störst i söder mobiliserade F !# två krigsdivisi-
oner utrustade med S !$C och samtliga S +!-divisioner var i utgångsläget baserade 
i söder. Tidigare hade F #" mobiliseringsansvaret för all personal och alla flygplan 
som ingick i spaningsgrupperna, men för att göra mobiliseringen snabbare och säk-
rare sattes från och med #$*, spaningsgrupperna i stället upp av F *, F $, F ##, F #*, 
F#", F #, och F !#.

De första nedskärningarna av antalet flygförband gjordes i början av #$"'-talet, 
men påverkade inte spaningsflyget, eftersom behovet av flygspaning bedömdes vara 
stort och uppgiften särskilt viktig. När framför allt jaktflyget men även attackflyget 
reducerades drastiskt #$", berördes inte heller då spaningsflyget och organisatio-
nen förblev intakt.

Övergången från S +!C Lansen och S +*E Draken till Viggensystemet i slutet av 
#$,'-talet ledde till nästa stora omorganisation av spaningsflyget. I S +*-divisioner-
nas krigsorganisation hade ingått tolv flygförare, i S +!-divisionerna tjugo flygföra-
re och flygnavigatörer, och i de nya S +,-divisionerna skulle ingå )orton flygförare. 
Antalet spaningskameror och nya sensorer ledde till att utvärderingsarbetets omfatt-
ning ökade och alla divisioner skulle ha fullständig dygnet-runt-kapacitet. Tidigare 
hade detta endast gällt för S +!-divisionerna.

stället att utrustas med fyra enmotoriga flygplan, varav ett i reserv, och tre tvåmo-
toriga, varav ett i reserv. År 1948 tillkom i krigsorganisationen en reservflygkår med
sju spaningsgrupper som vid mobilisering skulle organiseras av F 16 och Fao. Dessa
grupper var tänkta som ersättning för det avskaffade marinspaningsflyget. Organisa-
tionen var tills vidare reducerad och blev fullt utbyggd med fjorton spaningsgrupper
först 1951. De bemannades med värnpliktig personal och reservpersonal som utbil-
dades under frivilliga kurser.

En organisation med tio divisionsledningar visade sig vara personalkrävande,
samtidigt som resurserna ändå inte räckte till för att på ett tillfredsställande sätt be-
arbeta fotospaningsresultatet. En övergång till färre och större divisioner föreslogs
som lösning på problemen och 1956 reducerades därför krigsorganisationen till sex
spaningsdivisioner och sju spaningsgrupper. I fredsorganisationen fanns fortfaran-
de, som tidigare, fem divisioner. 1958 års spaningsutredning föreslog efter några få
år återigen en omorganisation av spaningsflyget. Kraven på rörlighet, uthållighet,
samverkan och snabb rapportering hade ökat och gruppering på endast sex baser an-
sågs nu vara för sårbar. De stora spaningsstaber som bildats 1956 tog för lång tid att
ombasera och i stället skulle fem nya ledningsorgan organiseras och placeras i luft-
försvarscentraler. För första gången ville spaningsflyget nu dessutom ha typmässigt
homogena förband. Resultatet blev en återgång till tio spaningsdivisioner utspridda
på tio olika baser. De fem fredsdivisionerna skulle därmed från 1959 vid mobilise-
ring sätta upp två krigsdivisioner var.

1956 hade organisationens totala personal- och materielinnehåll inte ändrats och
så var fallet även 1959. Antalet flygplan räckte till åtta per division plus tre eller fyra
ersättnings- och reservflygplan, men på grund av personalbrist kunde två av krigsdi-
visionerna tills vidare inte sättas upp. Eftersom fotospaningsbehovet var störst i norr
och behovet av havsövervakning var störst i söder mobiliserade F 21 två krigsdivisi-
oner utrustade med S 29C och samtliga S 32-divisioner var i utgångsläget baserade
i söder. Tidigare hade F 16 mobiliseringsansvaret för all personal och alla flygplan
som ingick i spaningsgrupperna, men för att göra mobiliseringen snabbare och säk-
rare sattes från och med 1957 spaningsgrupperna i stället upp av F 5, F 9, F ii, F 15,
F16, F 17 och F 21.

De första nedskärningarna av antalet flygförband gjordes i början av 1960-talet,
men påverkade inte spaningsflyget, eftersom behovet av flygspaning bedömdes vara
stort och uppgiften särskilt viktig. När framför allt jaktflyget men även attackflyget
reducerades drastiskt 1967 berördes inte heller då spaningsflyget och organisatio-
nen förblev intakt.

Övergången från S 32C Lansen och S 35E Draken till Viggensystemet i slutet av
I97o-talet ledde till nästa stora omorganisation av spaningsflyget. I S 35-divisioner-
nas krigsorganisation hade ingått tolv flygförare, i S 32-divisionerna tjugo flygföra-
re och flygnavigatörer, och i de nya S 37-divisionerna skulle ingå fjorton flygförare.
Antalet spaningskameror och nya sensorer ledde till att utvärderingsarbetets omfatt-
ning ökade och alla divisioner skulle ha fullständig dygnet-runt-kapacitet. Tidigare
hade detta endast gällt för S 32-divisionerna.
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Resultatet blev en organisation med endast tre divisioner i fred, utspridda på 
flottiljerna F $%, F $# och F !$. Varje division satte upp två krigsdivisioner, vilka nu 
återigen var typmässigt blandade och innehöll både SF %# och SH %#. Trots kraf-
tiga neddragningar av försvarets och flygvapnets organisation i övrigt kom de sex 
krigsdivisionerna sedan att vidmakthållas under hela återstående delen av kalla kri-
get. Även spaningsgrupperna omorganiserades i och med att Sk $" byttes ut mot 
SK "&A. Från början av $'#&-talet fanns fem spaningsgrupper, vars mobilisering 
var centraliserad till F (.

Den flygburna signalspaningen fick $'(& en fast organisation i och med att ". 
transportgruppen, F ), sattes upp och efter en omorganisation av F ) inordnades 
den $'"& i flottiljens transportdivision. I samband med flottiljnedläggningar flyt-
tades signalspaningsflyget till Malmslätt $'#* och tillhörde där först F % och sedan 
F $%. Flygvapnet flög flygplanen, FRA skötte signalspaning, bearbetning och rappor-
tering, och FRA och FOA samarbetade när det gällde utprovning och utveckling.

Sammanfattningsvis kan sägas att spaningsflygets organisation under en trettio-
årsperiod genomgripande förändrades fyra gånger. Från början fanns ett stort antal 
divisioner med flera olika flygplanstyper i varje. I slutet av $'*&-talet försvann ma-
rinspaningsdivisionerna. De tio divisioner som från $'*' ingick i krigsorganisatio-
nen var typmässigt blandade och $'(" reducerades antalet divisioner till endast sex. 
$'(' återgick man till en organisation med tio divisioner, men de blev nu typmässigt 
enhetligt utrustade. I slutet av $'#&-talet kan pendeln sägas ha svängt tillbaka och 
slutresultatet blev sex blandade divisioner. I fred fanns under hela perioden fram till 
slutet av $'#&-talet fem divisioner och därefter tre.

Spaningsgrupperna genomgick en liknande utveckling. Från $'*) byggdes upp 
en krigsorganisation med +orton grupper som mobiliserades centralt. $'("–$'(# re-
ducerades antalet grupper till sju och mobiliseringen decentraliserades. $'#& åter-
gick man till central mobilisering och antalet grupper reducerades ytterligare till 
fem.

Spaningsflygets organisation har inte beskrivits tidigare och varken Bertil Wen-
nerholm eller Tommy Pettersson går i sina undersökningar närmare in på detta 
område.!

Spaningsflygets organisation

1946 1948 1949 1951 1956 1961 1969 1977 1979

Divisioner 14 10 10 10 6 10 10 8 6

Spaningsgrupper -- 7 7 14 7 7 5 5 5

Flottiljer (motsv) F 11 F 11 F 11 F 11 F 11 F 11 F 11 F 11 F 17

F 2 F 21 F 21 F 21 F 21 F 21 F 21 F 21 F 21

F 3 F 2 F 13 F 13

F 3

Resultatet blev en organisation med endast tre divisioner i fred, utspridda på
flottiljerna F 13, F 17 och F 21. Varje division satte upp två krigsdivisioner, vilka nu
återigen var typmässigt blandade och innehöll både SF 37 och SH 37. Trots kraf-
tiga neddragningar av försvarets och flygvapnets organisation i övrigt kom de sex
krigsdivisionerna sedan att vidmakthållas under hela återstående delen av kalla kri-
get. Även spaningsgrupperna omorganiserades i och med att Sk 16 byttes ut mot
SK 6oA. Från början av 1970-talet fanns fem spaningsgrupper, vars mobilisering
var centraliserad till F 5.

Den flygburna signalspaningen fick 195o en fast organisation i och med att 6.
transportgruppen, F 8, sattes upp och efter en omorganisation av F 8 inordnades
den 196o i flottiljens transportdivision. I samband med flottiljnedläggningar flyt-
tades signalspaningsflyget till Malmslätt 1974 och tillhörde där först F 3 och sedan
F 13. Flygvapnet flög flygplanen, FRA skötte signalspaning, bearbetning och rappor-
tering, och FRA och FOA samarbetade när det gällde utprovning och utveckling.

Sammanfattningsvis kan sägas att spaningsflygets organisation under en trettio-
årsperiod genomgripande förändrades fyra gånger. Från början fanns ett stort antal
divisioner med flera olika flygplanstyper i varje. I slutet av 194o-talet försvann ma-
rinspaningsdivisionerna. De tio divisioner som från 1949 ingick i krigsorganisatio-
nen var typmässigt blandade och 1956 reducerades antalet divisioner till endast sex.
1959 återgick man till en organisation med tio divisioner, men de blev nu typmässigt
enhetligt utrustade. I slutet av 197o-talet kan pendeln sägas ha svängt tillbaka och
slutresultatet blev sex blandade divisioner. I fred fanns under hela perioden fram till
slutet av 197o-talet fem divisioner och därefter tre.

Spaningsgrupperna genomgick en liknande utveckling. Från 1948 byggdes upp
en krigsorganisation med fjorton grupper som mobiliserades centralt. 1956-1957 re-
ducerades antalet grupper till sju och mobiliseringen decentraliserades. 1970 åter-
gick man till central mobilisering och antalet grupper reducerades ytterligare till
fem.

Spaningsflygets organisation har inte beskrivits tidigare och varken Bertil Wen-
nerholm eller Tommy Pettersson går i sina undersökningar närmare in på detta
område.2

1946 1948 1949 1951 1956 1961 1969 1977 1979

Divisioner 14 10 10 10 6 10 10 8 6

Spaningsgrupper -- 7 7 14 7 7 5 5 5

Flottiljer(motsv) F11 F11 F11 F11 F11 F11 F11 F11 F17

F2 F21 F21 F21 F21 F21 F21 F21 F21

F3 F2 F13 F13

F3

Spaningsflygets organisation

2 6 7
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Ledning
Fjärde flygeskadern (E $) bestod av spaningsflottiljerna F !, F % och F &&, samt tor-
ped- och minflottiljen F &', och när F !, F % och F &' sedan utgick ur eskadern och 
F !& tillkom blev E $ en ren spaningseskader. I flygvapnets krigsorganisation in-
gick från &($" även eskadern E ) med ett fåtal av spaningsförbanden. Huvuddelen 
av spaningsresurserna leddes i utgångsläget av CE $, som i fred var lokaliserad till 
Stockholm. &()' flyttades CE $:s fredsuppehållsplats till Luleå. Den & oktober &()' 
infördes en ny regional ledningsorganisation och under CE $ sorterade därefter, för-
utom spaningsflottiljen F && och flygbaskåren F !&, även jaktflottiljerna F $ och F &). 
Samtidigt utgick eskaderledningen E ) ur krigsorganisationen. I fortsättningen var 
huvuddelen av resurserna underställda CF && och CFV, medan ett fåtal förband var 
underställda CE $ för uppgifter i norr.

Från år &("& underställdes spaningsförbanden eskadercheferna CE !, CE % och 
CE $, som av högkvarteret tilldelades spaningsområden, uppgifter och förband. 
Detaljplanläggning sköttes av eskaderstabernas spaningsavdelningar eller av fri-
stående spaningsstaber och eskaderstabernas underrättelseavdelningar planla-
de verksamheten vid underrättelseplutonerna. Spaningsstaberna var grupperade i 
luftförsvarscentraler.

När en ny regional ledningsorganisation infördes &("" inordnades F && i eska-

Den så kallade  
spaningscykeln.
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Ledning
Fjärde flygeskadern (E 4) bestod av spaningsflottiljerna F 2, F 3 och F ii, samt tor-
ped- och minflottiljen F 17, och när F 2, F 3 och F 17 sedan utgick ur eskadern och
F 21 tillkom blev E 4 en ren spaningseskader. I flygvapnets krigsorganisation in-
gick från 1946 även eskadern E 5 med ett fåtal av spaningsförbanden. Huvuddelen
av spaningsresurserna leddes i utgångsläget av CE 4, som i fred var lokaliserad till
Stockholm. 1957 flyttades CE 4:s fredsuppehållsplats till Luleå. Den 1 oktober 1957
infördes en ny regional ledningsorganisation och under CE 4 sorterade därefter, för-
utom spaningsflottiljen F 11 och flygbaskåren F 21, även jaktflottiljerna F 4 och F 15.
Samtidigt utgick eskaderledningen E 5 ur krigsorganisationen. I fortsättningen var
huvuddelen av resurserna underställda CF 11 och CFV, medan ett fåtal förband var
underställda CE 4 för uppgifter i norr.

Från år 1961 underställdes spaningsförbanden eskadercheferna CE 2, CE 3 och
CE 4, som av högkvarteret tilldelades spaningsområden, uppgifter och förband.
Detaljplanläggning sköttes av eskaderstabernas spaningsavdelningar eller av fri-
stående spaningsstaber och eskaderstabernas underrättelseavdelningar planla-
de verksamheten vid underrättelseplutonerna. Spaningsstaberna var grupperade i
luftförsvarscentraler.

När en ny regional ledningsorganisation infördes 1966 inordnades F 11 i eska-
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dern E $, varvid CF $$ blev direkt underställd CE $, och eskadrarna E !, E % och E & 
uppgick i den nya gemensamma organisationen med militärområden. I krig lydde 
spaningsförbanden under de olika militärbefälhavarna som i krig utövade den ope-
rativa ledningen av underställda spaningsflygdivisioner. Spaningsavdelningen i mi-
litärbefälhavarens flygstridsledarstab utövade förbands- och företagsledning. När 
flygstridsledarstaben avvecklades på $#'(-talet övertog sektorstabens spaningsavdel-
ning flygstridsledarstabens uppgifter.

Från och med $#)" underställdes spaningsdivisionerna CE $ som av ÖB beordra-
des att lyda under respektive militärbefälhavare med spaningsdivisioner, visst antal 
flygplan eller visst antal företag. Förbandsledning utövades då av spaningsfunk-
tionen i E $:s stab, medan företagsledningen utövades av flygkommandostabernas 
spaningsavdelningar. Militärbefälhavarna sammanställde behovet av underrättelser 
och beordrade spaningsuppgifter. Med dessa order som grund beordrade sedan spa-
ningsavdelningarna spaningsföretag.

Så här i efterhand ställer man sig kanske något undrande till alla förändringar 
som gjordes i organisation och ledning, förändringar som ibland ledde till att en 
organisation i något förändrad skepnad återinfördes, som bara några år tidigare för-
kastats. Samtidigt måste beaktas att utvecklingen inom flyget gick snabbt och sä-
kerligen krävde stora och ibland genomgripande förändringar.

Även om någon intention att närmare beskriva ledning och därmed samman-
hängande frågor inte funnits så har ändå huvuddragen i utvecklingen framkommit 
i undersökt material. Någon jämförelse med resultaten i Wennerholms och Pet-
terssons studier går dock inte att göra. Wennerholm redovisar eskaderindelningen 
i fred, men går inte närmare in på varken eskadrarnas krigsorganisation eller spa-
ningsflygets ledning i krig.% Pettersson har ett översiktligt avsnitt betitlat Organisa-
tion och ledning, men behandlar inte heller spaningsflygets ledning i krig.&

Materiel

Spaningsflyget använde under årens lopp inte mindre än ett femtontal olika flyg-
planstyper, men ingen av dem var speciellt konstruerad från grunden som spanings-
flygplan. En del av de tidiga typerna var inte anpassade för uppgiften på något sätt 
rent tekniskt och senare var spaningsplanen specialversioner av redan existerande 
attack-, bomb- och jaktplan. Av ekonomiska skäl satsade man i första hand på det 
o*ensiva flyget och före introduktionen av S %$ Spitfire – och längre fram S !#C 
Tunnan och S %!C Lansen – utrustades spaningsförbanden i princip med det som 
blev över sedan jakt- och attackflyget fått sitt.

S $' och T ! var konstruktioner som togs fram i slutet av $#%(-talet och som, 
trots det språng i den tekniska utvecklingen som skett under kriget, fanns kvar i den 
svenska krigsorganisationen fram till slutet av $#&(-talet. Eftersom det stod klart att 
flygplan med flottörer var på väg bort och att ett modernt spaningsflyg måste vara 
helt landbaserat anska*ades ingen ersättning för de sjöbaserade S $'BS och T !. Att 

dem E E varvid CF ii blev direkt underställd CE E och eskadrarna E 2, E 3 och E 4
uppgick i den nya gemensamma organisationen med militärområden. I krig lydde
spaningsförbanden under de olika militärbefälhavarna som i krig utövade den ope-
rativa ledningen av underställda spaningsflygdivisioner. Spaningsavdelningen i mi-
litärbefälhavarens flygstridsledarstab utövade förbands- och företagsledning. När
flygstridsledarstaben avvecklades på 1970-talet övertog sektorstabens spaningsavdel-
ning flygstridsledarstabens uppgifter.

Från och med 1986 underställdes spaningsdivisionerna CE i som av ÖB beordra-
des att lyda under respektive militärbefälhavare med spaningsdivisioner, visst antal
flygplan eller visst antal företag. Förbandsledning utövades då av spaningsfunk-
tionen i E Es stab, medan företagsledningen utövades av flygkommandostabernas
spaningsavdelningar. Militärbefälhavarna sammanställde behovet av underrättelser
och beordrade spaningsuppgifter. Med dessa order som grund beordrade sedan spa-
ningsavdelningarna spaningsföretag.

Så här i efterhand ställer man sig kanske något undrande till alla förändringar
som gjordes i organisation och ledning, förändringar som ibland ledde till att en
organisation i något förändrad skepnad återinfördes, som bara några år tidigare för-
kastats. Samtidigt måste beaktas att utvecklingen inom flyget gick snabbt och sä-
kerligen krävde stora och ibland genomgripande förändringar.

Även om någon intention att närmare beskriva ledning och därmed samman-
hängande frågor inte funnits så har ändå huvuddragen i utvecklingen framkommit
i undersökt material. Någon jämförelse med resultaten i Wennerholms och Pet-
terssons studier går dock inte att göra. Wennerholm redovisar eskaderindelningen
i fred, men går inte närmare in på varken eskadrarnas krigsorganisation eller spa-
ningsflygets ledning i krig.; Pettersson har ett översiktligt avsnitt betitlat Organisa-
tion och ledning, men behandlar inte heller spaningsflygets ledning i krig.4

Materiel

Spaningsflyget använde under årens lopp inte mindre än ett femtontal olika flyg-
planstyper, men ingen av dem var speciellt konstruerad från grunden som spanings-
flygplan. En del av de tidiga typerna var inte anpassade för uppgiften på något sätt
rent tekniskt och senare var spaningsplanen specialversioner av redan existerande
attack-, bomb- och jaktplan. Av ekonomiska skäl satsade man i första hand på det
offensiva flyget och före introduktionen av S 31 Spitfire — och längre fram S 29C
Tunnan och S 32C Lansen — utrustades spaningsförbanden i princip med det som
blev över sedan jakt- och attackflyget fått sitt.

S 17 och T 2 var konstruktioner som togs fram i slutet av 193o-talet och som,
trots det språng i den tekniska utvecklingen som skett under kriget, fanns kvar i den
svenska krigsorganisationen fram till slutet av 194o-talet. Eftersom det stod klart att
flygplan med flottörer var på väg bort och att ett modernt spaningsflyg måste vara
helt landbaserat anskaffades ingen ersättning för de sjöbaserade S r7BS och T 2. Att
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B $A och J % sattes in som spaningsflygplan var en nödlösning och dessa typer blev 
kvar tills det var möjligt att ska&a modernare materiel. Denna gjorde det möjligt 
att i stället satsa tillgängliga medel på att rusta upp det som vid denna tid ansågs 
viktigare: jaktflyget.

S '(A härstammade konstruktionsmässigt från tiden omkring '%)#, men kun-
de, trots med tiden allt mer bristande prestanda, behållas i krigsförbanden ända 
till '%*%. Det berodde på att dessa flygplan, som var radarutrustade, kunde sättas 
in i skydd av mörker och/eller dålig sikt. Detta kan ses som en kalkylerad risk och 
fungerade så länge radarutrustade sovjetiska jaktplan inte utgjorde något större hot. 
Redan '%*! gällde som regel att S '(A endast i undantagsfall och under mycket 
gynnsamma omständigheter skulle sättas in under dagtid i krig.

År '%)( köptes för första gången flygplan som redan från början var utrustade för 
fotospaning och som dessutom var moderna, Supermarine S $' Spitfire. Deras livs-
längd blev emellertid relativt kort och de ersattes av jetplanen J !(B Vampire och 
S !%C Tunnan '%*$–'%**. Ungefär samtidigt som S $' användes av F '' fanns på F !' 
S !+ Mustang. J !(B var något av en parentes, men ingick ändå i tre av krigsdivisio-
nerna under en period av två år. S !%C kom i tjänst '%*), vilket var endast två år ef-
ter jaktversionen. Hotbilden förändrades sedan snabbt under slutet av '%*#-talet och 
den svenska materielen kunde inte bytas ut i takt med de ändrade taktiska förhållan-
dena. Med tiden blev därför S !%C underlägsen sovjetiska jaktplan och '%+# gjordes 
försök med utprovning av J !%F som spaningsflygplan, men de förbättringar som 
uppnåddes var inte tillräckliga. De kameror med mycket lång brännvidd som instal-
lerades i vissa S !%C gjorde dock att man med dessa flygplan kunde hålla sig utanför 
farligt område i närheten av spaningsmålen och på så vis kunde riskerna minskas.

S $!C Lansen introducerades och ersatte S '(A '%*(–'%*%, men på grund av okla-
ra direktiv om vad flygplanet egentligen skulle klara och tekniska problem med den 
utrustning som först valts var inte alla flygplan utrustade med radar och kameror 
förrän '%+$. Motmedelsutrustning installerades efter ytterligare några år. I och med 
att S $*E Draken levererades i mitten av '%+#-talet var spaningsflyget helt utrus-
tat med modern materiel. Den mörkerspaningsutrustning som togs fram för S $*E 
fungerade inte som avsett och senare användes i stället den utrustning som tagits 
fram för Viggen. För att få bättre skärpa modifierades även de dagerkameror som 
satt i S $*E.

Spaningsgrupperna använde sig av skolflygplanet Sk '+, som härstammade från 
mitten av '%$#-talet, ända till '%+(. SK +#A var säkert ett lyft, men även med denna 
flygplanstyp var man snart, bland annat på grund av avsaknad av igenkännings- och 
motmedelsutrustning, tillbaka i en snarlik situation med SK +#A på '%(#-talet som 
man varit med Sk '+ på '%+#-talet.

S $" Viggen, som ersatte både S $!C och S $*E under senare delen av '%"#-talet, 
väntades i många avseenden bli överlägsen S $!C och S $*E, men även denna flyg-
planstyp drabbades initialt av problem under utvecklingen av kamerautrustningen. 
Den utökade räckvidden och möjligheten att operera från korta banor var positiva 
faktorer och man kunde också nu operera dygnet runt med samtliga flygplan. Dess-

B 3A och J 9 sattes in som spaningsflygplan var en nödlösning och dessa typer blev
kvar tills det var möjligt att skaffa modernare materiel. Denna gjorde det möjligt
att i stället satsa tillgängliga medel på att rusta upp det som vid denna tid ansågs
viktigare: jaktflyget.

S 18A härstammade konstruktionsmässigt från tiden omkring 1940, men kun-
de, trots med tiden allt mer bristande prestanda, behållas i krigsförbanden ända
till 1959. Det berodde på att dessa flygplan, som var radarutrustade, kunde sättas
in i skydd av mörker och/eller dålig sikt. Detta kan ses som en kalkylerad risk och
fungerade så länge radarutrustade sovjetiska jaktplan inte utgjorde något större hot.
Redan 1952. gällde som regel att S 18A endast i undantagsfall och under mycket
gynnsamma omständigheter skulle sättas in under dagtid i krig.

År 1948 köptes för första gången flygplan som redan från början var utrustade för
fotospaning och som dessutom var moderna, Supermarine S 31 Spitfire. Deras livs-
längd blev emellertid relativt kort och de ersattes av jetplanen J 28B Vampire och
S 29C Tunnan 1953-1955. Ungefär samtidigt som S 31 användes av F II fanns på F 21
S 26 Mustang. J 28B var något av en parentes, men ingick ändå i tre av krigsdivisio-
nerna under en period av två år. S 29C kom i tjänst 1954, vilket var endast två år ef-
ter jaktversionen. Hotbilden förändrades sedan snabbt under slutet av 195o-talet och
den svenska materielen kunde inte bytas ut i takt med de ändrade taktiska förhållan-
dena. Med tiden blev därför S 29C underlägsen sovjetiska jaktplan och 196o gjordes
försök med utprovning av J 29F som spaningsflygplan, men de förbättringar som
uppnåddes var inte tillräckliga. De kameror med mycket lång brännvidd som instal-
lerades i vissa S 29C gjorde dock att man med dessa flygplan kunde hålla sig utanför
farligt område i närheten av spaningsmålen och på så vis kunde riskerna minskas.

S 32C Lansen introducerades och ersatte S 18A 1958-1959, men på grund av okla-
ra direktiv om vad flygplanet egentligen skulle klara och tekniska problem med den
utrustning som först valts var inte alla flygplan utrustade med radar och kameror
förrän 1963. Motmedelsutrustning installerades efter ytterligare några år. I och med
att S 35E Draken levererades i mitten av 1960-talet var spaningsflyget helt utrus-
tat med modern materiel. Den mörkerspaningsutrustning som togs fram för S 35E
fungerade inte som avsett och senare användes i stället den utrustning som tagits
fram för Viggen. För att få bättre skärpa modifierades även de dagerkameror som
satt i S 35E.

Spaningsgrupperna använde sig av skolflygplanet Sk 16, som härstammade från
mitten av 193o-talet, ända till 1968. SK 6oA var säkert ett lyft, men även med denna
flygplanstyp var man snart, bland annat på grund av avsaknad av igenkännings- och
motmedelsutrustning, tillbaka i en snarlik situation med SK 6oA på 1980-talet som
man varit med Sk 16 på 1960-talet.

S 37 Viggen, som ersatte både S 32C och S 35E under senare delen av i97o-talet,
väntades i många avseenden bli överlägsen S 32C och S 35E, men även denna flyg-
planstyp drabbades initialt av problem under utvecklingen av kamerautrustningen.
Den utökade räckvidden och möjligheten att operera från korta banor var positiva
faktorer och man kunde också nu operera dygnet runt med samtliga flygplan. Dess-
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utom kunde man ”se” maskerade mål med hjälp av värmekameran och även i flera 
andra avseenden var SH $" och SF $" ett stort steg framåt.

Signalspaningsflygplan används på ett annat sätt än andra spaningsflygplan, 
främst eftersom man normalt håller sig långt utanför farliga områden. Nedskjut-
ningen av DC-$:an #%&! visar att detta i vissa fall ändå inte utgör något skydd. Svens-
ka signalspaningsflygplan var tvåmotoriga och andra länder som opererade i samma 
områden använde normalt större typer av flygplan, oftast fyrmotoriga. De svenska 
flygplanen hade därför kortare aktionstid, men detta kompenserades av kortare an-
flygningsvägar. Anska'ningen av Tp (! Varsity och Tp &! Canberra utgjorde tydliga 
språng i kapacitetshänseende.

Wennerholm nämner att #%&)-talet ofta framställs som flygvapnets guldålder, 
men att detta inte helt överensstämmer med verkligheten. I verkligheten kämpade 
flygvapnet ständigt med att fylla den kvantitativa ramen med kvalitet.& Som jag vi-
sade i ÖB:s klubba använde attackflyget ända till mitten av #%&)-talet flygplanstyper 
som måste betecknas som relativt sett inte fullt moderna och det var först när A $!A 
Lansen kom i tjänst som man disponerade en flygplanstyp som motsvarade kraven. 
I Fienden i öster! framgår att inte ens det mest prioriterade flygslaget, jaktflyget, kun-
de hålla ständigt högsta kvalitet över tid. Det var främst J !% Tunnan, jaktflygets 
standardtyp, som i slutet av #%&)-talet blev passerad av den snabba utvecklingen.

I och med att det propellerdrivna S #(A fanns kvar i tjänst ända till #%&%, att S $!C 
inte var fullt operativ förrän flera år efter introduktionen och att S !%C skulle ha 
behövt ersättas tidigare än vad som skedde kan man nog säga att Wennerholms ob-
servation stämmer bra överens även med vad som framkommit i denna undersök-
ning. Detta gäller dock, som sagt, #%&)-talet.

Wennerholm har också räknat fram ”operativ ålder”, det vill säga en schablon-
mässig beräkning av vilken medelålder det totala antalet flygplan som levererats för 
operativ tjänst hade, flygslagsvis för perioden fram till #%*#. Syftet var att hitta ett 
mått för att kunna undersöka och på ett begripligt sätt beskriva omsättningstakten. 
Det har sina begränsningar och är, som Wennerholm själv påpekar, bara delvis an-
vändbart för en objektiv jämförelse av materielens modernitet och endast inom det 

De olika flygplanstypernas tjänsteperioder i spaningsflygets krigsorganisation. Ett antal SF/SH 37 modifiera-
des på 1990-talet till AJS 37 och fanns kvar i tjänst till 2005. Diagram: Lennart Andersson.

utom kunde man "se" maskerade mål med hjälp av värmekameran och även i flera
andra avseenden var SH 37 och SF 37 ett stort steg framåt.

Signalspaningsflygplan används på ett annat sätt än andra spaningsflygplan,
främst eftersom man normalt håller sig långt utanför farliga områden. Nedskjut-
ningen av DC-3:an 1952. visar att detta i vissa fall ändå inte utgör något skydd. Svens-
ka signalspaningsflygplan var tvåmotoriga och andra länder som opererade i samma
områden använde normalt större typer av flygplan, oftast fyrmotoriga. De svenska
flygplanen hade därför kortare aktionstid, men detta kompenserades av kortare an-
flygningsvägar. Anskaffningen av Tp 82 Varsity och Tp 52 Canberra utgjorde tydliga
språng i kapacitetshänseende.

Wennerholm nämner att 195o-talet ofta framställs som flygvapnets guldålder,
men att detta inte helt överensstämmer med verkligheten. I verkligheten kämpade
flygvapnet ständigt med att fylla den kvantitativa ramen med kvalitets Som jag vi-
sade i ÖB:s klubba använde attackflyget ända till mitten av 1950-talet flygplanstyper
som måste betecknas som relativt sett inte fullt moderna och det var först när A 32A
Lansen kom i tjänst som man disponerade en flygplanstyp som motsvarade kraven.
I Fienden i öster! framgår att inte ens det mest prioriterade flygslaget, jaktflyget, kun-
de hålla ständigt högsta kvalitet över tid. Det var främst J 29 Tunnan, jaktflygets
standardtyp, som i slutet av i950-talet blev passerad av den snabba utvecklingen.

I och med att det propellerdrivna S 18A fanns kvar i tjänst ända till 1959, att S 32C
inte var fullt operativ förrän flera år efter introduktionen och att S 29C skulle ha
behövt ersättas tidigare än vad som skedde kan man nog säga att Wennerholms ob-
servation stämmer bra överens även med vad som framkommit i denna undersök-
ning. Detta gäller dock, som sagt, 1950-talet.

Wennerholm har också räknat fram "operativ ålder", det vill säga en schablon-
mässig beräkning av vilken medelålder det totala antalet flygplan som levererats för
operativ tjänst hade, flygslagsvis för perioden fram till 1961. Syftet var att hitta ett
mått för att kunna undersöka och på ett begripligt sätt beskriva omsättningstakten.
Det har sina begränsningar och är, som Wennerholm själv påpekar, bara delvis an-
vändbart för en objektiv jämförelse av materielens modernitet och endast inom det
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De olika flygplanstypernas tjänsteperioder i spaningsflygets krigsorganisation. Ett antal SF/SH 37 modifiera-
des på 1990-talet till AJS 37 och fanns kvar i tjänst till 2005. Diagram: Lennart Andersson

271



!"!

undersökta flygvapnet, inte internationellt. Det visar sig emellertid att jaktflygplans-
beståndets operativa ålder #$%& var #,' år. Den ökar sedan långsamt och når fyra år 
#$&$. Attackflygplanens operativa ålder var #$%& nästan dubbelt så hög, men sedan 
A (!A Lansen levererats var den #$') till och med något lägre än jaktflygets. Spa-
ningsplanens operativa ålder #$%& var (,* år och den ökar sedan till som mest ",& år 
#$&*. I och med leveranserna av S (!C Lansen minskar den sedan till samma ungefär 
värde som för jakt- och attackflyget #$').' Helt tydligt är att spaningsflyget under 
hela perioden fram till #$')-talet kommer i sista hand när det gäller anska+ning av 
flygmateriel, vilket också denna undersökning visat.

Prioriteringar

Geografisk prioritering
Spaningsflygets utgångsbasering var #$%' helt koncentrerad till kustområdena i den 
södra delen av landet och norr om Mellansverige skulle enligt anvisningarna för 
krigsfall II S endast finnas två av ,orton divisioner. Vid Krigsfall II N flyttades 
tre divisioner från Skåne, Kalmar och västkusten till Uppland, Sundsvall och Bo-
den. När omorganisationen av spaningsflyget genomfördes #$%$ försvann alla sjö-
flygstationer. Av spaningsdivisionerna fanns därefter en på västkusten, en i Skåne, 
två i Blekinge/Småland, tre i Mellansverige och tre utspridda längs Norrlandskus-
ten, samtliga vid eller nära kusten. Spaningsgrupperna samgrupperades med di-

SAAB:s S 29C Tunnan ingick många av spaningsflygets krigsförband mellan åren 1954 och 1967. Foto: SFF.SAAB:s S 29C Tunnan ingick många av spaningsflygets krigsförband mellan åren 1954 och 1967. Foto: SEE

undersökta flygvapnet, inte internationellt. Det visar sig emellertid att jaktflygplans-
beståndets operativa ålder 1945 var 1,6 år. Den ökar sedan långsamt och når fyra år
1959. Attackflygplanens operativa ålder var 1945 nästan dubbelt så hög, men sedan
A 32A Lansen levererats var den 1960 till och med något lägre än jaktflygets. Spa-
ningsplanens operativa ålder 1945 var 3,8 år och den ökar sedan till som mest 7,5 år
1958. I och med leveranserna av S 32C Lansen minskar den sedan till samma ungefär
värde som för jakt- och attackflyget 1960.6 Helt tydligt är att spaningsflyget under
hela perioden fram till 1960-talet kommer i sista hand när det gäller anskaffning av
flygmateriel, vilket också denna undersökning visat.

Prioriteringar

Geografisk prioritering
Spaningsflygets utgångsbasering var 1946 helt koncentrerad till kustområdena i den
södra delen av landet och norr om Mellansverige skulle enligt anvisningarna för
krigsfall II S endast finnas två av fjorton divisioner. Vid Krigsfall II N flyttades
tre divisioner från Skåne, Kalmar och västkusten till Uppland, Sundsvall och Bo-
den. När omorganisationen av spaningsflyget genomfördes 1949 försvann alla sjö-
flygstationer. Av spaningsdivisionerna fanns därefter en på västkusten, en i Skåne,
två i Blekinge/Småland, tre i Mellansverige och tre utspridda längs Norrlandskus-
ten, samtliga vid eller nära kusten. Spaningsgrupperna samgrupperades med di-
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visionerna och de fördelades geografiskt på i stort sett på samma sätt. Efter $%&' 
fanns en spaningsgrupp på västkusten, två i Sydsverige, två i Mellansverige och en 
i Norrbotten.

När $%&% års organisation var genomförd fanns fyra divisioner i Sydsverige, fyra 
i Mellansverige och två i Norrbotten. Jämfört med tidigare hade alltså västkusten 
prioriterats bort till förmån för Sydsverige och mellan Söderhamn i söder och Lu-
leå i norr fanns inga spaningsdivisioner. Spaningsgrupperna var fortfarande relativt 
jämt utspridda längs landets kuster från Göteborg i väster till Boden–Luleåområ-
det i norr.

Enligt rådande filosofi skulle spaningsförbanden helst spridas relativt jämnt över 
landet och de måste klara krigföring samtidigt både i norr och söder. Samtliga spa-
ningsförband fanns på baser vid, eller relativt nära kusterna, vilket var en nackdel 
ur skyddssynpunkt. I början av $%'(-talet formulerades den princip som då styrde 
utgångsgrupperingen på följande sätt. Den skulle vara en strategisk beredskapsgrup-
pering anpassad till att ett krigsutbrott hotade, men att inga klara indikationer fanns 
som fordrade kraftsamling till en viss del av landet. Baseringen skulle vara sådan att 
spaning kunde ske mot invasionsförberedelser, främst över Östersjön, men även i 
norr. Vid anfall genom Finland mot norra Sverige förväntades längre förvarningstid 
och bland annat därför baserades inget S #!-förband i norr. Samtidig spaning både 
i norr och söder skulle vara möjlig. Stor geografisk spridning skulle eftersträvas för 
att ge ökat skydd, men vid behov skulle spaningen snabbt kunna kraftsamlas eller 
prioriteras om.

Då en reducering av antalet spaningsförband skedde i slutet av $%"(-talet måste 
utgångsbaseringen ses över och optimeras. I söder blev de två tilldelade divisionerna 
grupperade på baser något längre norrut, två divisioner fanns i Mellansverige, och 
de två divisionerna i norr blev kvar på samma baser som tidigare. Medan resurserna 
i utgångsläget tidigare fördelats geografiskt med fyrtio procent i söder, fyrtio pro-
cent i Mellansverige och endast tjugo procent i norr, fanns nu lika många divisioner 
i de tre områdena. En annan skillnad var att två tredjedelar av förbanden fanns på 
hemliga krigsbaser och inte längre på flottiljbaser.

Spaningsflyget hade alltså tidigare i stor utsträckning baserats på de sårbara freds-
baserna vid kusterna och det kan här vara intressant att jämföra med de principer 
som gällde för attackflyget (E $), som ju i krig skulle uppträda på liknande sätt som 
spaningsflyget. Med hänvisning till hotbilden ansågs det väsentligt att ordna så att 
E $ kunde överleva ett inledande förbekämpningsskede och samtliga ordinarie ba-
ser låg därför inom ett skyddat bakre område i Västergötland. Fyra av de sex ba-
serna var dessutom hemliga krigsbaser. Under första hälften av $%'(-talet fick sex 
av de tolv divisionerna baser i det inre av Mellansverige, Småland och Övre Norr-
land. Tio av dessa var hemliga krigsbaser. I mitten av $%"(-talet infördes dessutom 
en baseringsprincip för attackflyget som innebar att varje division kunde spridas till 
två olika baser."

Attackflyget och spaningsflyget hade sina mål i ungefär samma operationsområ-
den och man använde flygplanstyper med liknande prestanda, dock med den skill-

visionerna och de fördelades geografiskt på i stort sett på samma sätt. Efter 1956
fanns en spaningsgrupp på västkusten, två i Sydsverige, två i Mellansverige och en
i Norrbotten.

När 1959 års organisation var genomförd fanns fyra divisioner i Sydsverige, fyra
i Mellansverige och två i Norrbotten. Jämfört med tidigare hade alltså västkusten
prioriterats bort till förmån för Sydsverige och mellan Söderhamn i söder och Lu-
leå i norr fanns inga spaningsdivisioner. Spaningsgrupperna var fortfarande relativt
jämt utspridda längs landets kuster från Göteborg i väster till Boden—Luleåområ-
det i norr.

Enligt rådande filosofi skulle spaningsförbanden helst spridas relativt jämnt över
landet och de måste klara krigföring samtidigt både i norr och söder. Samtliga spa-
ningsförband fanns på baser vid, eller relativt nära kusterna, vilket var en nackdel
ur skyddssynpunkt. I början av 1960-talet formulerades den princip som då styrde
utgångsgrupperingen på följande sätt. Den skulle vara en strategisk beredskapsgrup-
pering anpassad till att ett krigsutbrott hotade, men att inga klara indikationer fanns
som fordrade kraftsamling till en viss del av landet. Baseringen skulle vara sådan att
spaning kunde ske mot invasionsförberedelser, främst över Östersjön, men även i
norr. Vid anfall genom Finland mot norra Sverige förväntades längre förvarningstid
och bland annat därför baserades inget S 32-förband i norr. Samtidig spaning både
i norr och söder skulle vara möjlig. Stor geografisk spridning skulle eftersträvas för
att ge ökat skydd, men vid behov skulle spaningen snabbt kunna kraftsamlas eller
prioriteras om.

Då en reducering av antalet spaningsförband skedde i slutet av 197o-talet måste
utgå' ngsbaseringen ses över och optimeras. I söder blev de två tilldelade divisionerna
grupperade på baser något längre norrut, två divisioner fanns i Mellansverige, och
de två divisionerna i norr blev kvar på samma baser som tidigare. Medan resurserna
i utgångsläget tidigare fördelats geografiskt med fyrtio procent i söder, fyrtio pro-
cent i Mellansverige och endast tjugo procent i norr, fanns nu lika många divisioner
i de tre områdena. En annan skillnad var att två tredjedelar av förbanden fanns på
hemliga krigsbaser och inte längre på flottiljbaser.

Spaningsflyget hade alltså tidigare i stor utsträckning baserats på de sårbara freds-
baserna vid kusterna och det kan här vara intressant att jämföra med de principer
som gällde för attackflyget (E I), som ju i krig skulle uppträda på liknande sätt som
spaningsflyget. Med hänvisning till hotbilden ansågs det väsentligt att ordna så att
E 1 kunde överleva ett inledande förbekämpningsskede och samtliga ordinarie ba-
ser låg därför inom ett skyddat bakre område i Västergötland. Fyra av de sex ba-
serna var dessutom hemliga krigsbaser. Under första hälften av 1960-talet fick sex
av de tolv divisionerna baser i det inre av Mellansverige, Småland och Övre Norr-
land. Tio av dessa var hemliga krigsbaser. I mitten av 197o-talet infördes dessutom
en baseringsprincip för attackflyget som innebar att varje division kunde spridas till
två olika basera

Attackflyget och spaningsflyget hade sina mål i ungefär samma operationsområ-
den och man använde flygplanstyper med liknande prestanda, dock med den skill-
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1949                                1956                            1961                          1979

Spaningsdivisionerna var till  
stor del baserade i nära 
anslutning till kusterna,  
främst i södra delen av landet. 
När antalet divisioner  
minskade under periodens 
senare del blev baseringen  
mer jämnt utspridd.  
Kartor: Lennart Andersson.

Spaningsdivisionerna var till
stor del baserade i nära
anslutning till kusterna,
främst i södra delen av landet.
När antalet divisioner
minskade under periodens
senare del blev baseringen
merjämnt utspridd.
Kartor: Lennart Andersson.
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Spaningsgrupperna utgångs-
baserades nära de kustområden 
där de skulle operera. När 
antalet grupper var som störst 
under perioden 1951!1956  
var många av dem  
grupperade två och t 
vå på samma bas.  
Kartor: Lennart Andersson.

Spaningsgrupperna utgångs-
baserades nära de kustområden
där de skulle operera. När
antalet grupper var som störst
under perioden 1951-1956
var många av dem
grupperade två och t
vå på samma bas.
Kartor: Lennart Andersson.
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naden att attackflygplanen bar tyngre last, vilket medförde kortare aktionsradie. 
Ändå tilldelades attackflyget skyddade baser i mycket högre utsträckning och man 
kan konstatera att det alltså föreligger en markant skillnad i de principer som styrde 
utgångsbaseringen för attackflyget respektive spaningsflyget.

Den basering och fördelning som gällde i utgångsläget kunde, åtminstone längre 
fram i tiden, snabbt ändras av den operativa ledningen. Omfördelning kunde göras 
dels med hänsyn till behoven, dels baserat på tillgång på flygplan, kameror, motme-
del och annat. Så länge resurserna leddes enhetligt var detta relativt enkelt, även om 
basförband och underrättelseplutoner länge hade låg rörlighet. När ledningsstruk-
turen ändrades blev det svårare att flytta resurser mellan sektorerna för att till exem-
pel förstärka en sektor på en annan sektors bekostnad. Relativt sent underställdes 
alla spaningsresurser en gemensam chef, CE $, som kunde fördela efter det totala 
läget oavsett hur förbanden var grupperade. När resurserna minskade i kvantitet i 
och med övergången till Viggensystemet var detta en fördel.%

Varken Wennerholm eller Pettersson behandlar baseringsfrågorna, men Petters-
son gör ett försök att som ett exempel redovisa flygvapnets krigsbasering vid en vald 
tidpunkt. Uppgifterna om spaningsflygets utgångsbasering är dock delvis missvis-
ande, eftersom han i brist på adekvat underlag i stället använt sig av uppgifter om 
baseringen av beredskapsförband. Denna basering skiljde sig nämligen, ibland av-
sevärt, från den utgångsbasering som skulle intas vid mobilisering.&

Typ av spaning
När det gällde prioritering av strategisk kontra taktisk spaning bekräftade övning-
ar uppfattningen att en flygspaningsorganisation med moderna, snabba spanings-
flygplan vid samverkan med arméförband inom ett begränsat geografiskt område 
inte kunde leverera spaningsresultat i tid. Flygning med lägre fart var olämplig på 
grund av stor risk för nedskjutning av jaktflyg eller luftvärn och den gamla meto-
den ögonspaning fungerade endast för begränsade uppgifter. Spaning för arméns, 
och i viss mån även för marinens behov, skulle endast komma i fråga om huvud-
uppgiften så medgav.

Samverkan med armén var alltså en nedprioriterad uppgift för spaningsflyget, 
men samverkansövningarna fortsatte och försök bedrevs för att försöka komma till 
rätta med de svårigheter som fanns. Ett försök $&#" visade att ögonspaning fortfa-
rande kunde ge värdefulla underrättelser och med rätt förberedelser kunde spaning-
en sättas in så snabbt att resultatet blev klart i tid. Sambandet med arméförbanden 
måste emellertid förbättras om denna möjlighet skulle kunna utnyttjas. 

Avvägning mellan flygslag
Räknat i antal divisioner utgjorde spaningsflyget $&'# hela (( procent av flygvap-
nets totala organisation. $&)* hade andelen minskat till $% procent och orsaken var 
främst den enormt stora utbyggnaden av jaktflyget under denna tid. Samtidigt hade 
flygvapnet nu nått sin maximinivå räknat i kvantitet med tio divisioner spanings-
flyg, tolv divisioner attackflyg och hela (( divisioner jaktflyg. Denna nivå bibehölls 

naden att attackflygplanen bar tyngre last, vilket medförde kortare aktionsradie.
Ändå tilldelades attackflyget skyddade baser i mycket högre utsträckning och man
kan konstatera att det alltså föreligger en markant skillnad i de principer som styrde
utgångsbaseringen för attackflyget respektive spaningsflyget.

Den basering och fördelning som gällde i utgångsläget kunde, åtminstone längre
fram i tiden, snabbt ändras av den operativa ledningen. Omfördelning kunde göras
dels med hänsyn till behoven, dels baserat på tillgång på flygplan, kameror, motme-
del och annat. Så länge resurserna leddes enhetligt var detta relativt enkelt, även om
basförband och underrättelseplutoner länge hade låg rörlighet. När ledningsstruk-
turen ändrades blev det svårare att flytta resurser mellan sektorerna för att till exem-
pel förstärka en sektor på en annan sektors bekostnad. Relativt sent underställdes
alla spaningsresurser en gemensam chef, CE i, som kunde fördela efter det totala
läget oavsett hur förbanden var grupperade. När resurserna minskade i kvantitet i
och med övergången till Viggensystemet var detta en fördel.'

Varken Wennerholm eller Pettersson behandlar baseringsfrå' gorna, men Petters-
son gör ett försök att som ett exempel redovisa flygvapnets krigsbasering vid en vald
tidpunkt. Uppgifterna om spaningsflygets utgångsbasering är dock delvis missvis-
ande, eftersom han i brist på adekvat underlag i stället använt sig av uppgifter om
baseringen av beredskapsförband. Denna basering skiljde sig nämligen, ibland av-
sevärt, från den utgångsbasering som skulle intas vid mobilisering.9

Typ av spaning
När det gällde prioritering av strategisk kontra taktisk spaning bekräftade övning-
ar uppfattningen att en flygspaningsorganisation med moderna, snabba spanings-
flygplan vid samverkan med armsförband inom ett begränsat geografiskt område
inte kunde leverera spaningsresultat i tid. Flygning med lägre fart var olämplig på
grund av stor risk för nedskjutning av jaktflyg eller luftvärn och den gamla meto-
den ögonspaning fungerade endast för begränsade uppgifter. Spaning för armens,
och i viss mån även för marinens behov, skulle endast komma i fråga om huvud-
uppgiften så medgav.

Samverkan med arrnen var alltså en nedprioriterad uppgift för spaningsflyget,
men samverkansövningarna fortsatte och försök bedrevs för att försöka komma till
rätta med de svårigheter som fanns. Ett försök 1967 visade att ögonspaning fortfa-
rande kunde ge värdefulla underrättelser och med rätt förberedelser kunde spaning-
en sättas in så snabbt att resultatet blev klart i tid. Sambandet med armsförbanden
måste emellertid förbättras om denna möjlighet skulle kunna utnyttjas.

Avvägning mellan flygslag
Räknat i antal divisioner utgjorde spaningsflyget 1946 hela 33 procent av flygvap-
nets totala organisation. 1950 hade andelen minskat till 18 procent och orsaken var
främst den enormt stora utbyggnaden av jaktflyget under denna tid. Samtidigt hade
flygvapnet nu nått sin maximinivå räknat i kvantitet med tio divisioner spanings-
flyg, tolv divisioner attackflyg och hela 33 divisioner jaktflyg. Denna nivå bibehölls
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för spaningsflygets del ända till #$%". Visserligen sjönk andelen till tolv procent åren 
#$&%–#$&$, men detta berodde på omorganisation till större divisioner, och antalet 
operativa flygplan var under denna period oförändrat. Bland annat genom den stora 
reduceringen av antalet jaktflygdivisioner #$%" kom spaningsflygets andel av flyg-
vapnets numerär att öka till !' procent och denna nivå bibehölls sedan, även när 
antalet spaningsdivisioner minskade till sex.

I spaningsdivisionerna har normalt ingått färre flygplan än i attack- och jakt-
divisionerna. Spaningsflygets omfattning räknat i antal flygplan skulle enligt ut-
redningen ÖB&' och alla alternativ i ÖB&" vara #!( flygplan, och detta blev också 
riksdagens beslut #$&).#( Enligt Wennerholm sjönk enligt riksdagsbesluten spanings-
flygets andel av det totala antalet stridsflygplan från #" procent #$'' till ## procent 
#$'", och höll sig sedan åtminstone till #$&) på nivån #(–#! procent. I verkligheten 
utgjorde spaningsflygplanen år #$'& #$ procent av det totala stridsflygplansbestån-
det, men #$&( var andelen nere i ## procent och detta stod sig till #$%(.##

Enligt Wennerholms beräkningar skulle spaningsflyget exempelvis #$%( ha ut-
gjort runt #( procent av flygstridskrafternas planerade omfattning i Danmark, Nor-
ge och Frankrike räknat i antal flygplan, vilket i princip motsvarar spaningsflygets 
verkliga procentuella andel av flygvapnet i Sverige. Wennerholms redovisning av 
det verkliga antalet flygplan av olika typer visar att i Frankrike (och även USA) låg 
andelen spaningsplan #$%( på #(–## procent. I danska flygvapnet (liksom i det väst-
tyska) fanns endast & procent spaningsplan, medan det i det norska fanns #! procent 
och dessutom ett antal flygplan avsedda för havsövervakning och ubåtsjakt. Räknat i 
antal flygplan fanns alltså inga större skillnader mellan jämförda länder när det gäl-
ler spaningsflygets andel av det totala flygplansbeståndet.#!

Ett intressant mönster framträder om man i stället för antalet flygplan jämför 
antalet divisioner: Från och med #$'$ var det svenska spaningsflygets numerär kon-
stant tio divisioner, eller motsvarande, ända till slutet av #$"(-talet. Under samma 
period reducerades attackflyget från tolv till fem och en halv divisioner, medan jakt-
flyget krymptes ** till #* divisioner. Man kan anta att detta förhållande återspeglar 
den betydelse som tillmättes spaningsflyget och de uppgifter som det skulle lösa i 
krig.

Flygslag, antal divisioner

1946 1950 1956 1960 1970 1980

Attack 14 12 12 12 10 5,5

Jakt 15 33 33 32 21 13

Spaning 14 10 6* 9 10 6

Totalt 43 55 51 53 41 24,5

Spaning, % 33 18 12* 17 24 24

* Nedgången i antal divisioner berodde på en omorganisation. Antalet flygplan var detsamma.

för spaningsflygets del ända till 1967. Visserligen sjönk andelen till tolv procent åren
1956-1959, men detta berodde på omorganisation till större divisioner, och antalet
operativa flygplan var under denna period oförändrat. Bland annat genom den stora
reduceringen av antalet jaktflygdivisioner 1967 kom spaningsflygets andel av flyg-
vapnets numerär att öka till 24 procent och denna nivå bibehölls sedan, även när
antalet spaningsdivisioner minskade till sex.

I spaningsdivisionerna har normalt ingått färre flygplan än i attack- och jakt-
divisionerna. Spaningsflygets omfattning räknat i antal flygplan skulle enligt ut-
redningen ÖB54 och alla alternativ i ÖB57 vara no flygplan, och detta blev också
riksdagens beslut 1958.1° Enligt Wennerholm sjönk enligt riksdagsbesluten spanings-
flygets andel av det totala antalet stridsflygplan från 17 procent 1944 till i i  procent
1947, och höll sig sedan åtminstone till 1958 på nivån io—n procent. I verkligheten
utgjorde spaningsflygplanen år 1945 19 procent av det totala stridsflygplansbestån-
det, men 1950 var andelen nere i ii procent och detta stod sig till 1960.11

Enligt Wennerholms beräkningar skulle spaningsflyget exempelvis 1960 ha ut-
gjort runt io procent av flygstridskrafternas planerade omfattning i Danmark, Nor-
ge och Frankrike räknat i antal flygplan, vilket i princip motsvarar spaningsflygets
verkliga procentuella andel av flygvapnet i Sverige. Wennerholms redovisning av
det verkliga antalet flygplan av olika typer visar att i Frankrike (och även USA) låg
andelen spaningsplan 1960 på IO—II procent. I danska flygvapnet (liksom i det väst-
tyska) fanns endast 5 procent spaningsplan, medan det i det norska fanns 12 procent
och dessutom ett antal flygplan avsedda för havsövervakning och ubåtsjakt. Räknat i
antal flygplan fanns alltså inga större skillnader mellan jämförda länder när det gäl-
ler spaningsflygets andel av det totala flygplansbeståndet.I2

Ett intressant mönster framträder om man i stället för antalet flygplan jämför
antalet divisioner: Från och med 1949 var det svenska spaningsflygets numerär kon-
stant tio divisioner, eller motsvarande, ända till slutet av 1970-talet. Under samma
period reducerades attackflyget från tolv till fem och en halv divisioner, medan jakt-
flyget krymptes 33 till 13 divisioner. Man kan anta att detta förhållande återspeglar
den betydelse som tillmättes spaningsflyget och de uppgifter som det skulle lösa i
krig.

1946 1950 1956 1960 1970 1980

Attack 14 12 12 12 10 5,5

Jakt 15 33 33 32 21 13

Spaning 14 10 6* 9 10 6

Totalt 43 55 51 53 41 24,5

Spaning, % 33 18 12* 17 24 24

* Nedgången i antal divisioner berodde på en omorganisation. Antalet flygplan var detsamma.

Flygslag, antal divisioner
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Kapacitet och beredskap

Spaningsflygets kapacitet beräknades i början av $%&'-talet till ett eller möjligen två 
fotospaningsuppdrag per besättning och dygn, eller maximalt tio till elva uppdrag 
per division och dygn. Detta ökade snart till två uppdrag per besättning och dygn 
och under kortare perioder skulle varje besättning möjligen kunna genomföra tre 
uppdrag per dygn. $%&# års spaningsutredning räknade med ett till två företag per 
besättning och dygn för S !%C och två till tre företag per besättning och dygn för 
S (!C. Den uttagbara kapaciteten var i första hand avhängig av antalet besättningar, 
inte antalet flygplan. Man räknade inledningsvis med totalt () respektive ** företag 
per dygn för hela spaningsflyget. 

I ett avgörande skede kunde maximalt "! företag med S !% och )) företag med 
S (! sättas in. Det beräknade normalbehovet närmast efter ett krigsutbrott väntades 
kunna tillgodoses i stort.

På spaningsflygets baser skulle minst fyra flygplan kunna klargöras inom en tim-
me och bogsering från klargöringsplatsen till startbanan samt startning skulle kunna 
ske av tre flygplan samtidigt. På spaningsgruppernas ordinarie baser skulle det fin-
nas betjäningskapacitet för två SK )'A samtidigt och på T-baserna för ett flygplan 
åt gången. Högsta startberedskap var femton minuter och samtidig klargöring av 
två flygplan fick ta högst tjugo minuter. Normen för en spaningsgrupp SK )'A var 
$# företag per dygn, under kortare perioder !* företag per dygn.

När man i början av $%"'-talet började planera för ombeväpning till S (" räknade 
man med en maximal kapacitet om i genomsnitt två och ett halvt spaningsföretag 
per timme under högst tolv timmar i följd, och därefter ett företag per timme under 
följande tolv timmar. Detta motsvarar sammanlagt *! företag per dygn. Temporärt 
skulle fyra företag kunna genomföras samtidigt av varje division.

Efter att SF (" och SH (" ersatt S (!C och S (&E i slutet av $%"'-talet började 
man med så kallade dubbelföretag, vilket innebar spaning mot två eller flera mål 
under ett och samma företag, en metod som fanns som alternativ till andra metoder. 
Man började också med roteuppträdande (en SF (" och en radarutrustad SH (") 
i stället för enskilda flygplan, vilket förbättrade skyddet mot fientligt jaktflyg och 
mot luftvärnsbestyckade fartyg. Detta hade flera fördelar, till exempel fotospanings-
resultat av bättre kvalitet, men minskade samtidigt det antal uppdrag som kunde 
genomföras.

Operationsområde
Det område som spaningsflyget i början av den studerade perioden skulle kunna 
verka inom sträckte sig över alla omgivande hav, hela Danmark och tio till tolv mil 
in på främmande territorium i norra Tyskland, Polen, Baltikum och Finland. Efter 
hand blev det med hänsyn till fientlig motverkan endast möjligt att operera på låg 
höjd, vilket innebar kraftigt ökad bränsleförbrukning och därmed minskad aktions-
radie. S !%C måste därför starta från baser nära den svenska kusten för att kunna 
nå aktuella spaningsmål.

Kapacitet och beredskap

Spaningsflygets kapacitet beräknades i början av 1950-talet till ett eller möjligen två
fotospaningsuppdrag per besättning och dygn, eller maximalt tio till elva uppdrag
per division och dygn. Detta ökade snart till två uppdrag per besättning och dygn
och under kortare perioder skulle varje besättning möjligen kunna genomföra tre
uppdrag per dygn. 1958 års spaningsutredning räknade med ett till två företag per
besättning och dygn för S 29C och två till tre företag per besättning och dygn för
S 32C. Den uttagbara kapaciteten vari första hand avhängig av antalet besättningar,
inte antalet flygplan. Man räknade inledningsvis med totalt 36 respektive 44 företag
per dygn för hela spaningsflyget.

I ett avgörande skede kunde maximalt 72 företag med S 29 och 66 företag med
S 32. sättas in. Det beräknade normalbehovet närmast efter ett krigsutbrott väntades
kunna tillgodoses i stort.

På spaningsflygets baser skulle minst fyra flygplan kunna klargöras inom en tim-
me och bogsering från klargöringsplatsen till startbanan samt startning skulle kunna
ske av tre flygplan samtidigt. På spaningsgruppernas ordinarie baser skulle det fin-
nas betjäningskapacitet för två SK 6oA samtidigt och på T-baserna för ett flygplan
åt gången. Högsta startberedskap var femton minuter och samtidig klargöring av
två flygplan fick ta högst tjugo minuter. Normen för en spaningsgrupp SK 6oA var
18 företag per dygn, under kortare perioder 24 företag per dygn.

När man i början av I97o-talet började planera för ombeväpning till S 37 räknade
man med en maximal kapacitet om i genomsnitt två och ett halvt spaningsföretag
per timme under högst tolv timmar i följd, och därefter ett företag per timme under
följande tolv timmar. Detta motsvarar sammanlagt 42 företag per dygn. Temporärt
skulle fyra företag kunna genomföras samtidigt av varje division.

Efter att SF 37 och SH 37 ersatt S 32C och S 35E i slutet av iglo-talet började
man med så kallade dubbelföretag, vilket innebar spaning mot två eller flera mål
under ett och samma företag, en metod som fanns som alternativ till andra metoder.
Man började också med roteuppträdande (en SF 37 och en radarutrustad SH 37)
i stället för enskilda flygplan, vilket förbättrade skyddet mot fientligt jaktflyg och
mot luftvärnsbestyckade fartyg. Detta hade flera fördelar, till exempel fotospanings-
resultat av bättre kvalitet, men minskade samtidigt det antal uppdrag som kunde
genomföras.

Operationsområde
Det område som spaningsflyget i början av den studerade perioden skulle kunna
verka inom sträckte sig över alla omgivande hav, hela Danmark och tio till tolv mil
in på främmande territorium i norra Tyskland, Polen, Baltikum och Finland. Efter
hand blev det med hänsyn till fientlig motverkan endast möjligt att operera på låg
höjd, vilket innebar kraftigt ökad bränsleförbrukning och därmed minskad aktions-
radie. S 29C måste därför starta från baser nära den svenska kusten för att kunna
nå aktuella spaningsmål.
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Vid flygning på lägsta höjd var den praktiska aktionsradien för S !#C enligt vis-
sa beräkningar !$ mil. I %#&$ års spaningsutredning beräknades aktionsradierna för 
S !#C och S '!C till '(–'$, respektive !)–'' mil. Den högre si*ran gällde endast 
om hela uppdraget kunde flygas utan stigning till fotohöjd vid målet. Tillfredsstäl-
lande täckning över västra Finland, Danmark och Nordtyskland erhölls, men i Po-
len och Baltikum nåddes endast kustremsan. I Finska viken kunde ett område fram 
till en linje Helsingfors–Tallinn nås, men längre söderut nåddes till exempel inte 
Riga. Med radarspaning gick det dock att nå både Riga och Finska viken bort till 
Hogland.

Spaningsgruppernas operationsområde begränsades till trettio kilometer ut från 
kusten med Sk %). När SK )(A infördes utökades detta till fyrtio kilometer. Vid 
skuggning och vid konvojskydd skulle detta undantagsvis kunna utsträckas till sex-
tio kilometer. Spaningsgrupperna kunde endast operera under dager.

Överlevnadsförmåga
Vid luftöverlägsenhet kunde alla svenska spaningsflygplan användas utan restriktio-
ner, men detta var inget realistiskt scenario. Redan %#&( gällde att om fienden hade 
luftöverlägsenhet, vilket var att vänta, så skulle både S !) Mustang och S '% Spitfire 
användas återhållsamt och på hög höjd eller ur skyddande moln. S %$A kunde en-
dast användas i mörker eller nedsatt sikt och ansågs vara begränsat användbar med 
tanke på detta.

S !#C Tunnan innebar en klar kapacitetsförbättring och spaningsflygets nya 
grundtaktik med uppträdande på lägsta höjd var e*ektiv. Under övningar var an-
talet nedskjutningar orsakade av anfallande jaktflyg ofta litet. Förarnas förmåga att 
navigera på lägsta höjd var god. Under %#&# års flygvapenövning visade det sig dock 
att flygning på lägsta höjd inte längre var någon säker metod för att undgå nedskjut-
ning. Luftbevaknings- och stridsledningssystemet på låg höjd hade förbättrats och 
S !#C:s prestanda räckte inte längre till, vilket ledde till att antalet förlorade flyg-
plan ökade. För att förbättra överlevnadschanserna föreslogs att flygplanen skulle 
kamouflagemålas, vilket senare kom att införas som standard på S '!C och S '&E.

Samordnad insats med flera spaningsflygplan samtidigt ökade överlevnadschan-
serna, men man råkade under en period ändå ut för förluster på hela !& procent 
under övningar. Denna si*ra var dock sannolikt högre än den skulle ha varit un-
der verkliga förhållanden, eftersom flygplanens extratankar inte fick fällas i fred på 
grund av risk för skador på marken och detta påverkade förmågan att undkomma 
jaktflygplan. Man räknade samtidigt med att S !#C skulle ”förbrukas” snabbare än 
S '!C, som ofta flög i skydd av mörker och dålig sikt.

Spaningsuppgifterna måste anpassas efter flygplanens prestanda och CF %% kon-
staterade att så länge S !#C fanns kvar i tjänst skulle de förhållanden som rådde i 
krig sannolikt medföra att två spaningsflygplan skulle krävas över målområdet för 
att lösa en uppgift. Längre fram erhölls övningsresultat som tycktes peka i annan 
riktning. Så sent som %#)' kunde efter övningar använd taktik vid uppdrag med 
S !#C och S '!C betecknas som e*ektiv. Spaningsflygplanen hade mött ringa mot-

Vid flygning på lägsta höjd var den praktiska aktionsradien för S 29C enligt vis-
sa beräkningar 28 mil. I 1958 års spaningsutredning beräknades aktionsradierna för
S 29C och S 32C till 3o-38, respektive 26-33 mil. Den högre siffran gällde endast
om hela uppdraget kunde flygas utan stigning till fotohöjd vid målet. Tillfredsstäl-
lande täckning över västra Finland, Danmark och Nordtyskland erhölls, men i Po-
len och Baltikum nåddes endast kustremsan. I Finska viken kunde ett område fram
till en linje Helsingfors—Tallinn nås, men längre söderut nåddes till exempel inte
Riga. Med radarspaning gick det dock att nå både Riga och Finska viken bort till
Hogland.

Spaningsgruppernas operationsområde begränsades till trettio kilometer ut från
kusten med Sk 16. När SK 6oA infördes utökades detta till fyrtio kilometer. Vid
skuggning och vid konvojskydd skulle detta undantagsvis kunna utsträckas till sex-
tio kilometer. Spaningsgrupperna kunde endast operera under dager.

Överlevnadsförmåga
Vid luftöverlägsenhet kunde alla svenska spaningsflygplan användas utan restriktio-
ner, men detta var inget realistiskt scenario. Redan 1950 gällde att om fienden hade
luftöverlägsenhet, vilket var att vänta, så skulle både S 26 Mustang och S 31 Spitfire
användas återhållsamt och på hög höjd eller ur skyddande moln. S 18A kunde en-
dast användas i mörker eller nedsatt sikt och ansågs vara begränsat användbar med
tanke på detta.

S 29C Tunnan innebar en klar kapacitetsförbättring och spaningsflygets nya
grundtaktik med uppträdande på lägsta höjd var effektiv. Under övningar var an-
talet nedskjutningar orsakade av anfallande jaktflyg ofta litet. Förarnas förmåga att
navigera på lägsta höjd var god. Under 1959 års flygvapenövning visade det sig dock
att flygning på lägsta höjd inte längre var någon säker metod för att undgå nedskjut-
ning. Luftbevaknings- och stridsledningssystemet på låg höjd hade förbättrats och
S 29C:s prestanda räckte inte längre till, vilket ledde till att antalet förlorade flyg-
plan ökade. För att förbättra överlevnadschanserna föreslogs att flygplanen skulle
kamouflagemålas, vilket senare kom att införas som standard på S 32C och S 35E.

Samordnad insats med flera spaningsflygplan samtidigt ökade överlevnadschan-
serna, men man råkade under en period ändå ut för förluster på hela 25 procent
under övningar. Denna siffra var dock sannolikt högre än den skulle ha varit un-
der verkliga förhållanden, eftersom flygplanens extratankar inte fick fällas i fred på
grund av risk för skador på marken och detta påverkade förmågan att undkomma
jaktflygplan. Man räknade samtidigt med att S 29C skulle "förbrukas" snabbare än
S 32C, som ofta flög i skydd av mörker och dålig sikt.

Spaningsuppgifterna måste anpassas efter flygplanens prestanda och CF II kon-
staterade att så länge S 29C fanns kvar i tjänst skulle de förhållanden som rådde i
krig sannolikt medföra att två spaningsflygplan skulle krävas över målområdet för
att lösa en uppgift. Längre fram erhölls övningsresultat som tycktes peka i annan
riktning. Så sent som 1963 kunde efter övningar använd taktik vid uppdrag med
S 29C och S 32C betecknas som effektiv. Spaningsflygplanen hade mött ringa mot-
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verkan och lyckades ofta till och med fotografera jaktflygplan som inte hunnit starta 
stående på marken på sina baser.

När $%&#-talet började inleddes en storhetsperiod för den svenska flygspaning-
en. S '!C Lansen hade ersatt det sista propellerplanet S $"A och S !%C ersattes efter 
några år av S '(E Draken. För första gången var spaningsflygets flygplanspark i sin 
helhet fullt modern. I samband med omskolningen till S '!C hade dock personal-
brist gjort att alla krigsförband under en period inte kunde sättas upp och i mitten 
av $%&#-talet fanns fortfarande stora vakanser i krigsorganisationen. När S ') Vig-
gen kom i tjänst kunde spaningsflyget återigen utrustas med materiel av i interna-
tionell jämförelse hög klass.

Spaningsgrupperna skulle operera med ett skolflygplan som prestandamässigt var 
underlägset samtliga typer av krigsflygplan. Även sedan Sk $& ersatts av SK &#A var 
förhållandet likartat. I operationsområdet fanns egna förband med luftvärn, eget 
jaktflyg och luftvärnsbestyckade örlogsfartyg. Eftersom SK &#A saknade elektro-
nisk igenkänningsutrustning bedömdes risken för vådabeskjutning vara stor, men 
låghöjdsuppträdande minskade riskerna.

Beredskap
Utöver incidentberedskapen upprätthöll krigsmakten en allmän grundberedskap i 
fred. Denna grundberedskap var !* timmar för armén och '& timmar för flygvap-
net och marinen, men i april $%&* ändrades den till !* timmar även för flygvapnet 
och marinen. Vid ett kuppartat inlett anfall skulle de förband som för tillfället enligt 
order var kuppförsvarsförband snarast kunna lösa sina uppgifter. Antalet förband 
som ingick i denna beredskap varierade över tid och berodde bland annat på utbild-
ningsläget. Personal, flygplan och viktigare materiel skulle i möjligaste mån skyd-
das, men klargöring av flygplan skulle alltid prioriteras före markförsvarsuppgifter. 

Om landet inte utsatts för ett kuppanfall, men indikationer fanns på att ett hot 
förelåg kunde beredskapen höjas i flera steg. Det första steget, ”Lystring”, innebar 
i princip en utökad incidentberedskap samtidigt som pågående utbildning skulle 
fortgå. Av spaningsflyget skulle en grupp S '!C och en grupp S !%C ombaseras till 
Västerås respektive Malmen, där de skulle hålla beredskap med två flygplan vardera. 
Övriga divisioner skulle hålla tolv timmars beredskap. Vid beredskapssteget ”Giv 
akt” skulle den högsta beredskap intas, som kunde hållas i fem dygn, från och med 
juli $%&% sju dygn, utan inkallelser. All utbildning inställdes och bastropparna skick-
ades ut till krigsbaserna för att förbereda mottagning av flygförband. Flygplanen 
spreds inom basen och maskerades. F $$ skulle i detta fall hålla en division S '!C och 
en division S !%C i en timmes beredskap på Västerås- respektive Malmenbaserna.

Grundat på erfarenheter från kuppövningar beräknades $%&! en så stor del som 
åttio procent av spaningsförbanden vara klara att lösa sina uppgifter från fredsba-
serna inom en till två timmar efter order. Vid behov skulle spaningsförband, framför 
allt med S '!C, kunna ombaseras söderifrån för insats i den norra delen av landet 
och övningar visade att spaningsresultat kunde vara klara omkring sex timmar efter 
order om sådan ombasering.

verkan och lyckades ofta till och med fotografera jaktflygplan som inte hunnit starta
stående på marken på sina baser.

När 1960-talet började inleddes en storhetsperiod för den svenska flygspaning-
en. S 32C Lansen hade ersatt det sista propellerplanet S 18A och S 29C ersattes efter
några år av S 35E Draken. För första gången var spaningsflygets flygplanspark i sin
helhet fullt modern. I samband med omskolningen till S 32C hade dock personal-
brist gjort att alla krigsförband under en period inte kunde sättas upp och i mitten
av 1960-talet fanns fortfarande stora vakanser i krigsorganisationen. När S 37 Vig-
gen kom i tjänst kunde spaningsflyget återigen utrustas med materiel av i interna-
tionell jämförelse hög klass.

Spaningsgrupperna skulle operera med ett skolflygplan som prestandamässigt var
underlägset samtliga typer av krigsflygplan. Även sedan Sk 16 ersatts av SK 6oA var
förhållandet likartat. I operationsområdet fanns egna förband med luftvärn, eget
jaktflyg och luftvärnsbestyckade örlogsfartyg. Eftersom SK 6oA saknade elektro-
nisk igenkänningsutrustning bedömdes risken för vådabeskjutning vara stor, men
låghöjdsuppträdande minskade riskerna.

Beredskap
Utöver incidentberedskapen upprätthöll krigsmakten en allmän grundberedskap i
fred. Denna grundberedskap var 24 timmar för armen och 36 timmar för flygvap-
net och marinen, men i april 1964 ändrades den till 24 timmar även för flygvapnet
och marinen. Vid ett kuppartat inlett anfall skulle de förband som för tillfället enligt
order var kuppförsvarsförband snarast kunna lösa sina uppgifter. Antalet förband
som ingick i denna beredskap varierade över tid och berodde bland annat på utbild-
ningsläget. Personal, flygplan och viktigare materiel skulle i möjligaste mån skyd-
das, men klargöring av flygplan skulle alltid prioriteras före markförsvarsuppgifter.

Om landet inte utsatts för ett kuppanfall, men indikationer fanns på att ett hot
förelåg kunde beredskapen höjas i flera steg. Det första steget, "Lystring", innebar
i princip en utökad incidentberedskap samtidigt som pågående utbildning skulle
fortgå. Av spaningsflyget skulle en grupp S 32C och en grupp S 29C ombaseras till
Västerås respektive Malmen, där de skulle hålla beredskap med två flygplan vardera.
Övriga divisioner skulle hålla tolv timmars beredskap. Vid beredskapssteget "Giv
akt" skulle den högsta beredskap intas, som kunde hållas i fem dygn, från och med
juli 1969 sju dygn, utan inkallelser. All utbildning inställdes och bastropparna skick-
ades ut till krigsbaserna för att förbereda mottagning av flygförband. Flygplanen
spreds inom basen och maskerades. F II skulle i detta fall hålla en division S 32C och
en division S 29C i en timmes beredskap på Västerås- respektive Malmenbaserna.

Grundat på erfarenheter från kuppövningar beräknades 1962 en så stor del som
åttio procent av spaningsförbanden vara klara att lösa sina uppgifter från fredsba-
serna inom en till två timmar efter order. Vid behov skulle spaningsförband, framför
allt med S 32C, kunna ombaseras söderifrån för insats i den norra delen av landet
och övningar visade att spaningsresultat kunde vara klara omkring sex timmar efter
order om sådan ombasering.
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Även SK $%-grupperna skulle i huvudsak mobiliseras inom !& timmar, men det 
var av olika orsaker svårt att uppnå full kapacitet. Grupperna existerade i krigsorga-
nisationen från #'$', men de första två av de fem grupperna kunde inte sättas upp 
förrän #'(#. Man hade problem med personalvakanser och #'"# upphörde utbild-
ningen av reservpersonal till spaningsgrupperna. Det blev då svårt att rekrytera ny 
personal och förbanden fick därför mycket begränsad tillgänglighet i ett initialskede 
vid mobilisering.

I samband med U-#)(-incidenten i oktober–november #'"# stod spaningsflyget 
för en stor del av flygvapnets insatser mot de sovjetiska fartyg som uppträdde i det 
aktuella området. Flygvapnets beredskap och flygverksamhet fortsatte sedan, bland 
annat med spaningsflyg, dygnet runt i tio dygn till dess att den sovjetiska ubåten 
lämnat svenskt territorium. Notabelt är att detta klarades med endast de resurser 
som fanns att tillgå i fredsorganisationen.

Signalspaningens kapacitet
Det första året som flygburen signalspaning användes, #'&$, var apparaturen brist-
fällig och större delen av det material som samlats in kunde inte heller tolkas. Under 
åren #'&(–#'&" satsade man därför främst på försök och utveckling och #'&' fanns 
åter förmåga att genomföra nya ”skarpa” uppdrag. I och med leverans av ett nytt 
signalspaningsflygplan av typ Tp (' (DC-)) tog verksamheten fart i januari #'*!. 
Operationsområdet var främst Östersjön och vid flygning på & *%% meter var den 
teoretiska räckvidden vid signalspaning mot radar !$" kilometer. Flygningarna gick 
normalt i närheten av mittlinjen mellan Gotland och Baltikum och avståndet från 
denna linje till den baltiska kusten är omkring sjuttio kilometer.

Inriktningen var att sextio procent av flygningarna skulle gå öster om Gotland 
och fyrtio procent över södra Östersjön. En gång varje kvartal tillkom en flygning i 
övre Norrland och ibland genomfördes specialuppdrag som bröt denna rutin. Med 
tiden fick de icke i förväg planerade specialflygningarna allt större utrymme. Det 
riktmärke som fanns i början av #'$%-talet för verksamhetens omfattning, )%% tim-
mar per år, kunde inte realiseras på grund av tekniska problem och olämpligt väder 
och i genomsnitt omfattade den flygburna signalspaningen då omkring !%% tim-
mar per år. På #'(%-talet skulle under tjänstetid normalt ett flygplan ständigt vara 
tillgängligt för signalspaningsuppdrag med en timmes varsel och avbrott i flygverk-
samheten fick inte förekomma. Vid vissa tillfällen sattes dessutom ytterligare ett 
flygplan in.

I början av #'&( uppgavs att man kunde avgöra bland annat radarsignalers våg-
längd, e+ekt och utbredning, impulsernas egenskaper, samt radarstationernas lägen. 
Året därpå sammanställdes en stor förteckning över den sovjetiska Östersjöflottans 
fartyg, förband, baser, flyg och verksamhet. FRA:s rapporter var normalt inte base-
rade bara på resultat från den flygburna delen av signalspaningen, utan även på an-
nan signalspaning och övrig information.

Enligt #'*" års spaningsutredning var läget på befintliga flygbaser inom det för 
signalspaning aktuella området fastställt på en till två kilometer när. Flygstridskraf-

Även SK 6o-grupperna skulle i huvudsak mobiliseras inom 24 timmar, men det
var av olika orsaker svårt att uppnå full kapacitet. Grupperna existerade i krigsorga-
nisationen från 1969, men de första två av de fem grupperna kunde inte sättas upp
förrän 1971. Man hade problem med personalvakanser och 1981 upphörde utbild-
ningen av reservpersonal till spaningsgrupperna. Det blev då svårt att rekrytera ny
personal och förbanden fick därför mycket begränsad tillgänglighet i ett initialskede
vid mobilisering.

I samband med U-I37-incidenten i oktober—november 1981 stod spaningsflyget
för en stor del av flygvapnets insatser mot de sovjetiska fartyg som uppträdde i det
aktuella området. Flygvapnets beredskap och flygverksamhet fortsatte sedan, bland
annat med spaningsflyg, dygnet runt i tio dygn till dess att den sovjetiska ubåten
lämnat svenskt territorium. Notabelt är att detta klarades med endast de resurser
som fanns att tillgå i fredsorganisationen.

Signalspaningens kapacitet
Det första året som flygburen signalspaning användes, 1946, var apparaturen brist-
fällig och större delen av det material som samlats in kunde inte heller tolkas. Under
åren 1947-1948 satsade man därför främst på försök och utveckling och 1949 fanns
åter förmåga att genomföra nya "skarpa" uppdrag. I och med leverans av ett nytt
signalspaningsflygplan av typ Tp 79 (DC-3) tog verksamheten fart i januari 1952.
Operationsområdet var främst Östersjön och vid flygning på 4 500 meter var den
teoretiska räckvidden vid signalspaning mot radar 268 kilometer. Flygningarna gick
normalt i närheten av mittlinjen mellan Gotland och Baltikum och avståndet från
denna linje till den baltiska kusten är omkring sjuttio kilometer.

Inriktningen var att sextio procent av flygningarna skulle gå öster om Gotland
och fyrtio procent över södra Östersjön. En gång varje kvartal tillkom en flygning i
övre Norrland och ibland genomfördes specialuppdrag som bröt denna rutin. Med
tiden fick de icke i förväg planerade specialflygningarna allt större utrymme. Det
riktmärke som fanns i början av 1960-talet för verksamhetens omfattning, 300 tim-
mar per år, kunde inte realiseras på grund av tekniska problem och olämpligt väder
och i genomsnitt omfattade den flygburna signalspaningen då omkring 200 tim-
mar per år. På Iglo-talet skulle under tjänstetid normalt ett flygplan ständigt vara
tillgängligt för signalspaningsuppdrag med en timmes varsel och avbrott i flygverk-
samheten fick inte förekomma. Vid vissa tillfållen sattes dessutom ytterligare ett
flygplan in.

I början av 1947 uppgavs att man kunde avgöra bland annat radarsignalers våg-
längd, effekt och utbredning, impulsernas egenskaper, samt radarstationernas lägen.
Året därpå sammanställdes en stor förteckning över den sovjetiska Östersjöflottans
fartyg, förband, baser, flyg och verksamhet. FRA:s rapporter var normalt inte base-
rade bara på resultat från den flygburna delen av signalspaningen, utan även på an-
nan signalspaning och övrig information.

Enligt 1958 års spaningsutredning var läget på befintliga flygbaser inom det för
signalspaning aktuella området fastställt på en till två kilometer när. Flygstridskraf-
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ternas basering i stort inom Östersjöområdet var känd och radarstationer kunde 
med upp till #$ procents sannolikhet lokaliseras inom ett cirkelformat område med 
tre kilometers radie eller bättre. I övrigt är, av naturliga skäl få uppgifter tillgängliga 
om den svenska signalspaningens kapacitet och förmåga. Sådana förhållanden har 
alltid omgärdats av sträng sekretess. Mobiliseringstiderna för signalspaningsförban-
det %. flygtransportgruppen var !& timmar (huvudmobilisering), respektive &" tim-
mar (slutmobilisering).

Hotbild

När kalla kriget började hade Sovjetunionen inga resurser för att genomföra en in-
vasion av Sverige över havet, men om nybyggnation av landstigningstonnage och 
eskortfartyg sattes igång skulle detta förhållande snabbt kunna förändras. Det var 
alltså av stort intresse för svensk underrättelsetjänst att hålla sig à jour med läget i 
hamnarna vid Östersjön för att följa hur detta potentiella hot utvecklades och där 
spelade spaningsflyget en nyckelroll.

Den sovjetiska flottan var relativt liten, men arméns och flygstyrkornas omfatt-
ning var desto större. Enligt amerikanska uppgifter fanns '(&" i Sveriges närområde 
) $** till & *** flygplan och vid ett isolerat anfall mot Sverige skulle ytterligare flyg-
förband snabbt kunna flyttas fram.

Ett hot som både fotospaning och signalspaning inriktades mot var sovjetisk ro-
botverksamhet. Med ”spökraketerna” inleddes '(&% en lång period då förmodade 
robotförsök och robotbaser upplevdes som ett av de allvarligaste hoten mot landet. 
Många av de mer eller mindre riskabla spaningsuppdrag som genomfördes i när-
heten av eller över sovjetiskt territorium hade misstänkta robotbaser som mål. I 
verkligheten blev de första sovjetiska långdistansrobotarna operationsdugliga först 
i början av '($*-talet och de robotar som stationerades i Östersjöområdet några år 
senare kunde på grund av begränsad räckvidd inte ens nå Gotland.

Under större delen av kalla kriget var annars det hot som det svenska spanings-
flyget skulle verka mot en invasion från Sovjet eller Warszawapakten över Östersjön 
och/eller via Finland. Spaningsflyget var den kanske viktigaste alarmklockan som 
skulle ringa i tid så att Sverige hann mobilisera om ett anfall inleddes.

Hot mot spaningsflygplanen
När det gällde hot mot spaningsflygplanen var förhållandena redan vid mitten av 
'($*-talet sådana att för att lyckas, måste ett uppdrag även med det modernaste 
svenska spaningsflygplanet, S !(C, planeras så att riskerna minimerades och takti-
ken måste vara noggrant utprovad. För en sovjetisk rote MiG-'# tog det endast sex 
till sju minuter från radarupptäckt tills den kunde nå det svenska flygplanet på ex-
empelvis ( *** meters höjd. De flygplanstyper som använts tidigare hade alla, med 
undantag för S )', varit omoderna redan när de togs i tjänst som spaningsflygplan, 
eller så hade de snabbt blivit det på grund av den tekniska utvecklingen. Med tan-

ternas basering i stort inom Östersjöområdet var känd och radarstationer kunde
med upp till 75 procents sannolikhet lokaliseras inom ett cirkelformat område med
tre kilometers radie eller bättre. I övrigt är, av naturliga skäl få uppgifter tillgängliga
om den svenska signalspaningens kapacitet och förmåga. Sådana förhållanden har
alltid omgärdats av sträng sekretess. Mobiliseringstiderna för signalspaningsförban-
det 6. flygtransportgruppen var 24 timmar (huvudmobilisering), respektive 48 tim-
mar (slutmobilisering).

Hotbild

När kalla kriget började hade Sovjetunionen inga resurser för att genomföra en in-
vasion av Sverige över havet, men om nybyggnation av landstigningstonnage och
eskortfartyg sattes igång skulle detta förhållande snabbt kunna förändras. Det var
alltså av stort intresse för svensk underrättelsetjänst att hålla sig å jour med läget i
hamnarna vid Östersjön för att följa hur detta potentiella hot utvecklades och där
spelade spaningsflyget en nyckelroll.

Den sovjetiska flottan var relativt liten, men armens och flygstyrkornas omfatt-
ning var desto större. Enligt amerikanska uppgifter fanns 1948 i Sveriges närområde
3 500 till 4 000 flygplan och vid ett isolerat anfall mot Sverige skulle ytterligare flyg-
förband snabbt kunna flyttas fram.

Ett hot som både fotospaning och signalspaning inriktades mot var sovjetisk ro-
botverksamhet. Med "spökraketerna" inleddes 1946 en lång period då förmodade
robotförsök och robotbaser upplevdes som ett av de allvarligaste hoten mot landet.
Många av de mer eller mindre riskabla spaningsuppdrag som genomfördes i när-
heten av eller över sovjetiskt territorium hade misstänkta robotbaser som mål. I
verkligheten blev de första sovjetiska långdistansrobotarna operationsdugliga först
i början av 1950-talet och de robotar som stationerades i Östersjöområdet några år
senare kunde på grund av begränsad räckvidd inte ens nå Gotland.

Under större delen av kalla kriget var annars det hot som det svenska spanings-
flyget skulle verka mot en invasion från Sovjet eller Warszawapakten över Östersjön
och/eller via Finland. Spaningsflyget var den kanske viktigaste alarmklockan som
skulle ringa i tid så att Sverige hann mobilisera om ett anfall inleddes.

Hot mot spaningsflygplanen
När det gällde hot mot spaningsflygplanen var förhållandena redan vid mitten av
195o-talet sådana att för att lyckas, måste ett uppdrag även med det modernaste
svenska spaningsflygplanet, S 29C, planeras så att riskerna minimerades och takti-
ken måste vara noggrant utprovad. För en sovjetisk rote MiG-17 tog det endast sex
till sju minuter från radarupptäckt tills den kunde nå det svenska flygplanet på ex-
empelvis 9 000 meters höjd. De flygplanstyper som använts tidigare hade alla, med
undantag för S 31, varit omoderna redan när de togs i tjänst som spaningsflygplan,
eller så hade de snabbt blivit det på grund av den tekniska utvecklingen. Med tan-
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ke på att luftbevakning med radar byggdes ut först successivt och att den sovjetiska 
jaktflygplansparken länge till stor del bestod av flygplan med likvärdiga prestanda 
som de svenska, är det emellertid svårt att uttala sig generellt om svenska spanings-
flygplans överlevnadsmöjligheter.

Anflygning på lägsta höjd och stigning omedelbart före fotomålet minskade 
kraftigt risken för ett spaningsflygplan, men detta uppträdande förkortade också 
aktionsradien. Prov med moderna svenska jaktplan, J #$F Draken utrustad med 
IR-spanare, mot S #!C visade %&'& att flygning på låg höjd gav stora möjligheter att 
undgå kontakt med jaktflyg. Samtidigt var det så att de sovjetiska resurserna för un-
derrättelsetjänst, främst satellit- och flygspaning vid denna tid troligen skulle medge 
i stort sett kontinuerlig övervakning av svenskt havs- och landområde och vid upp-
trädande öster om Gotland väntades motverkan av jaktflyg och luftvärn bli svår.

De svenska kunskaperna om luftförsvarsflyget inom Warszawapakten ansågs vara 
goda. Dess taktiska uppträdande följdes på radar och uppgifterna bearbetades se-
dan tillsammans med underlag från signalspaningen. Kunskapen om var radarsta-
tioner och var luftvärnsrobotställningar var lokaliserade var enligt uppgift mycket 
god och hölls ständigt aktuell. Först på %&"(-talet fick sovjetiska jaktflygplan förmå-
ga att med radar se och med robotar bekämpa mål mot bakgrund av marken. Före 
%&"(-talets början hade också de sovjetiska luftvärnsrobotsystemen stora svårigheter 
med bekämpning av mål på lägsta höjd och den maximala räckvidden för flertalet 
av systemen var högst tio kilometer och på lägsta höjd betydligt mindre.

Spaning i fred

Andra länders flygplan, i synnerhet militära flygplan får normalt inte flyga över 
främmande staters territorium utan i förväg inhämtat tillstånd. När det gällde Sov-
jetunionen betraktades även landets närområden som känsliga av den sovjetiska 
ledningen och åtskilliga, främst amerikanska, flygplan kom under kalla kriget att 
skjutas ned, trots att de endast varit i närheten av och inte över sovjetiskt terri-
torium. Svenska spaningsflygningar över sovjetiskt territorium förekom relativt 
frekvent under en period, men förnekades länge. En grundförutsättning för sådan 
verksamhet är naturligtvis att den hålls strängt hemlig.

Med B #-plan från F %) togs redan %&*$ flygfoton av sovjetkontrollerade ham-
nar som krävde flygning över sovjetiskt territorium. Att genomföra sådana uppdrag 
med denna typ av flygplan var sannolikt möjligt bara under en kort period innan 
det sovjetiska radarsystemet var utbyggt. %&*' förhindrades insatt spaning mot för-
modade sovjetiska försök med robotar i Peenemünde av sovjetiskt jaktflyg. %&*" ge-
nomfördes operation Falun, som innebar att ett antal fotospaningsflygningar mot 
sovjetiskt territorium i Baltikum genomfördes.

I maj %&*& följde flygningar mot Ösel och Dagö och samtidigt bedrevs signalspa-
ning mot samma område. Senare samma år genomfördes fotospaningsuppdrag mot 
Gdynia, Swinemünde, Kaliningrad, Svetlogorsk, Klaipeda, Pavilosta, Paldiski och 

ke på att luftbevakning med radar byggdes ut först successivt och att den sovjetiska
jaktflygplansparken länge till stor del bestod av flygplan med likvärdiga prestanda
som de svenska, är det emellertid svårt att uttala sig generellt om svenska spanings-
flygplans överlevnadsmöjligheter.

Anflygning på lägsta höjd och stigning omedelbart före fotomålet minskade
kraftigt risken för ett spaningsflygplan, men detta uppträdande förkortade också
aktionsradien. Prov med moderna svenska jaktplan, J 35F Draken utrustad med
IR-spanare, mot S 32C visade 1969 att flygning på låg höjd gav stora möjligheter att
undgå kontakt med jaktflyg. Samtidigt var det så att de sovjetiska resurserna för un-
derrättelsetjänst, främst satellit- och flygspaning vid denna tid troligen skulle medge
i stort sett kontinuerlig övervakning av svenskt havs- och landområde och vid upp-
trädande öster om Gotland väntades motverkan av jaktflyg och luftvärn bli svår.

De svenska kunskaperna om luftförsvarsflyget inom Warszawapakten ansågs vara
goda. Dess taktiska uppträdande följdes på radar och uppgifterna bearbetades se-
dan tillsammans med underlag från signalspaningen. Kunskapen om var radarsta-
tioner och var luftvärnsrobotställningar var lokaliserade var enligt uppgift mycket
god och hölls ständigt aktuell. Först på 1980-talet fick sovjetiska jaktflygplan förmå-
ga att med radar se och med robotar bekämpa mål mot bakgrund av marken. Före
1980-talets början hade också de sovjetiska luftvärnsrobotsystemen stora svårigheter
med bekämpning av mål på lägsta höjd och den maximala räckvidden för flertalet
av systemen var högst tio kilometer och på lägsta höjd betydligt mindre.

Spaning i fred

Andra länders flygplan, i synnerhet militära flygplan får normalt inte flyga över
främmande staters territorium utan i förväg inhämtat tillstånd. När det gällde Sov-
jetunionen betraktades även landets närområden som känsliga av den sovjetiska
ledningen och åtskilliga, främst amerikanska, flygplan kom under kalla kriget att
skjutas ned, trots att de endast varit i närheten av och inte över sovjetiskt terri-
torium. Svenska spaningsflygningar över sovjetiskt territorium förekom relativt
frekvent under en period, men förnekades länge. En grundförutsättning för sådan
verksamhet är naturligtvis att den hålls strängt hemlig.

Med B 3-plan från F 17 togs redan 1945 flygfoton av sovjetkontrollerade ham-
nar som krävde flygning över sovjetiskt territorium. Att genomföra sådana uppdrag
med denna typ av flygplan var sannolikt möjligt bara under en kort period innan
det sovjetiska radarsystemet var utbyggt. 1946 förhindrades insatt spaning mot för-
modade sovjetiska försök med robotar i Peenemände av sovjetiskt jaktflyg. 1948 ge-
nomfördes operation Falun, som innebar att ett antal fotospaningsflygningar mot
sovjetiskt territorium i Baltikum genomfördes.

I maj 1949 följde flygningar mot Ösel och Dagö och samtidigt bedrevs signalspa-
ning mot samma område. Senare samma år genomfördes fotospaningsuppdrag mot
Gdynia, Swinemände, Kaliningrad, Svetlogorsk, Klaipeda, Pavilosta, Paldiski och
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Pärnu, samt nordöstra Tyskland. I september flögs ett uppdrag mot ett mål på Kola-
halvön som innebar kränkning av finskt luftrum. Regeringen reagerade när den fick 
kännedom om flygningen över Finland, men gav ändå, efter diskussioner, godkän-
nande till fortsatta flygningar. $%&' stoppades emellertid ett planerat uppdrag mot 
Murmansk, men ytterligare några uppdrag mot Baltikum genomfördes.

Man fortsatte därefter att då och då flygfotografera sovjetiska fartyg och ham-
nar på andra sidan Östersjön, men i normala fall höll man sig på behörigt avstånd. 
Under vissa uppdrag gick man ändå bevisligen närmare än de tre distansminuter 
ifrån den sovjetiska territorialgränsen som man normalt hade som säkerhetsavstånd.

Det sovjetiska luftförsvaret hade nu sannolikt blivit så pass e(ektivt att de risker 
som kränkning av sovjetiskt territorium innebar inte längre var acceptabla. Det är 
också möjligt att regeringen bromsade denna typ av spaningsflygningar av politiska 
skäl. Som alternativ kunde nu hamnar fotograferas på långt avstånd med hjälp av 
kameror utrustade med specialobjektiv. S !%C kunde förses med horisontalt monte-
rade kameror med upp till $ &'' millimeters brännvidd, med vilka detaljrika bilder 
kunde tas från stort avstånd. Efter en notväxling med Sovjetunionen $%&) upphör-
de praktiskt taget alla svenska gränskränkningar, men det finns trots detta en del 
obekräftade uppgifter om senare spaningsuppdrag som också skulle ha inbegripit 
kränkning.

Incidentberedskap och havsövervakning:
Av undersökt material att döma verkar incidentberedskap i fred för spaningsfly-
get ha införts i november $%*$ och en månad senare blev den närmare reglerad. En 
radarutrustad S +!C skulle stå i en timmes beredskap under tjänstetid och under 
icke ordinarie tjänstetid gällde två timmars beredskap. Liknande beredskap inför-
des i norra delen av landet med S !%C och jaktflyg skulle vid behov kunna eskor-
tera spaningsflygplanen. Uppgiften för incidentberedskapen var närmare bestämt 
havsövervakning och identifieringsuppdrag, samt av ÖB eller CFV särskilt anbe-
falld spaning.

Vid incidentuppdrag fick man inte flyga närmare baltisk eller nordtysk kust än 
sjuttio kilometer, inga hotfulla manövrer fick utföras i närheten av främmande ör-
logsfartyg och man skulle hålla sig utom räckvidden för närluftvärnet på örlogs-
fartyg. I närheten av svenskt territorialvatten fick man gå närmare de fartyg som 
upptäcktes. Sjuttiokilometersgränsen ändrades senare och i södra Östersjön fick 
flygning i stället ske intill mittlinjen mellan svenskt och utländskt territorium. Över 
Öresund söder om Falsterbo och över Ålands hav fick man flyga intill danska res-
pektive finska territorialvattengränsen och i övrigt skulle man hålla sig minst tre 
distansminuter från danskt respektive finskt territorialvatten. När det svenska ter-
ritorialhavet i juli $%)% utvidgades från fyra till tolv sjömil ökade också kraven på 
incidentberedskapens omfattning.

Efter uppdrag skulle en sammanfattande underrättelserapport sammanställas och 
sändas till försvarsstabens underrättelseavdelning, till berört marinkommando, samt 
till FRA. En kompletterande rapport skulle sedan gå till försvarsstabens underrät-

Pärnu, samt nordöstra Tyskland. I september flögs ett uppdrag mot ett mål på Kola-
halvön som innebar kränkning av finskt luftrum. Regeringen reagerade när den fick
kännedom om flygningen över Finland, men gav ändå, efter diskussioner, godkän-
nande till fortsatta flygningar. 1950 stoppades emellertid ett planerat uppdrag mot
Murmansk, men ytterligare några uppdrag mot Baltikum genomfördes.

Man fortsatte därefter att då och då flygfotografera sovjetiska fartyg och ham-
nar på andra sidan Östersjön, men i normala fall höll man sig på behörigt avstånd.
Under vissa uppdrag gick man ändå bevisligen närmare än de tre distansminuter
ifrån den sovjetiska territorialgränsen som man normalt hade som säkerhetsavstånd.

Det sovjetiska luftförsvaret hade nu sannolikt blivit så pass effektivt att de risker
som kränkning av sovjetiskt territorium innebar inte längre var acceptabla. Det är
också möjligt att regeringen bromsade denna typ av spaningsflygningar av politiska
skäl. Som alternativ kunde nu hamnar fotograferas på långt avstånd med hjälp av
kameror utrustade med specialobjektiv. S 29C kunde förses med horisontalt monte-
rade kameror med upp till I 5oo millimeters brännvidd, med vilka detaljrika bilder
kunde tas från stort avstånd. Efter en notväxling med Sovjetunionen 1957 upphör-
de praktiskt taget alla svenska gränskränkningar, men det finns trots detta en del
obekräftade uppgifter om senare spaningsuppdrag som också skulle ha inbegripit
kränkning.

Incidentberedskap och havsövervakning:
Av undersökt material att döma verkar incidentberedskap i fred för spaningsfly-
get ha införts i november 1961 och en månad senare blev den närmare reglerad. En
radarutrustad S 32C skulle stå i en timmes beredskap under tjänstetid och under
icke ordinarie tjänstetid gällde två timmars beredskap. Liknande beredskap inför-
des i norra delen av landet med S 29C och jaktflyg skulle vid behov kunna eskor-
tera spaningsflygplanen. Uppgiften för incidentberedskapen var närmare bestämt
havsövervakning och identifieringsuppdrag, samt av ÖB eller CFV särskilt anbe-
falld spaning.

Vid incidentuppdrag fick man inte flyga närmare baltisk eller nordtysk kust än
sjuttio kilometer, inga hotfulla manövrer fick utföras i närheten av främmande ör-
logsfartyg och man skulle hålla sig utom räckvidden för närluftvärnet på örlogs-
fartyg. I närheten av svenskt territorialvatten fick man gå närmare de fartyg som
upptäcktes. Sjuttiokilometersgränsen ändrades senare och i södra Östersjön fick
flygning i stället ske intill mittlinjen mellan svenskt och utländskt territorium. Över
Öresund söder om Falsterbo och över Ålands hav fick man flyga intill danska res-
pektive finska territorialvattengränsen och i övrigt skulle man hålla sig minst tre
distansminuter från danskt respektive finskt territorialvatten. När det svenska ter-
ritorialhavet i juli 1979 utvidgades från fyra till tolv sjömil ökade också kraven på
incidentberedskapens omfattning.

Efter uppdrag skulle en sammanfattande underrättelserapport sammanställas och
sändas till försvarsstabens underrättelseavdelning, till berört marinkommando, samt
till FRA. En kompletterande rapport skulle sedan gå till försvarsstabens underrät-
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telseavdelning, FRA och berörda eskader- och marinkommandochefer. I alarme-
rande lägen skulle rapport gå via radio till luftförsvarscentral för vidare befordran 
till ÖB med flera.

Ofta gällde uppdragen att söka upp ett mål, exempelvis ett fartyg, som tidigare 
upptäckts genom signalspaning eller på radar. Svensk flygspaning var ofta först i 
världen med att upptäcka och fotografera nya fartygstyper eller nya typer av utrust-
ning. Information om nya system och flygspaningsbilder på nya enheter och far-
tygsklasser hade stort underrättelsevärde och var bra bytesobjekt i samarbetet med 
andra länders underrättelseorgan. Vid större utländska marinövningar i Östersjön 
gjordes omfattande spaningsinsatser, där fartygstyper, grupperingar och verksamhet 
kartlades. Sådana uppgifter fick sedan ligga till grund för de anvisningar som gällde 
för det svenska attackflyget.

I juni $%&% infördes rutinmässig havsövervakning av Östersjön med S '!C. Den 
utfördes sedan en gång varje vecka, då ett antal flygplan samtidigt avspanade stora 
delar av omgivande hav och ett av syftena var att ska(a en bild av den normala öv-
ningsverksamheten i Östersjön. För att flygningarna inte skulle kunna uppfattas 
som provocerande eller hotfulla genomfördes de normalt på fredsmässigt sätt med 
kontinuerlig användning av radar. Den rutinmässiga havsövervakningen fortsatte 
fram till hösten $%)" och upphörde sedan.

Samarbete med väst

När ÖB $%*# genomförde en studie angående Sveriges framtida militärstrategiska 
situation pekades Sovjetunionen ut som den troligaste angriparen i ett kommande 
krig. En annan slutsats var att Sverige inte kunde vinna ett krig utan hjälp utifrån, 
vilket krävde samarbete redan i fredstid med västmakterna. Den svenska krigsplan-
läggningen var därefter i praktiken inriktad på krig med Sovjetunionen, det så kalla-
de krigsfall II. Föga förvånande ansåg militärledningen att det låg i Sveriges intresse 
att ett samarbete inleddes med väst, bland annat inom underrättelsetjänst och flyg-
spaning, men av politiska skäl kunde dessa saker behöva skötas utan att regeringen 
blandades in mer än absolut nödvändigt.

I september $%*) trä(ades en hemlig överenskommelse med amerikanska spa-
ningsorgan angående fotospaning riktad mot Sovjetunionen. Överenskommelsen 
var i praktiken ensidig och Sverige lovade att lämna ut i stort sett allt sitt fotomate-
rial rörande Sovjetunionen till USA. Det finns belägg för att även resultat från andra 
svenska fotospaningsflygningar än de som utfördes med de amerikanska kameror 
som ingick i överenskommelsen överlämnades till både USA och Storbritannien.

Efter de diskussioner som föranleddes av spaningsflygningen över Finland mot 
Kolahalvön gav regeringen $%#+ beskedet att man hade förståelse för att underrät-
telseverksamhet krävde ett visst hemlighetsmakeri, samt att man var införstådd med 
att spaningsflygningar gjordes, men vid framtida överflygningar av andra länders 
territorium skulle försvarsministern orienteras. Samarbetet med USA fick fortsätta 

telseavdelning, FRA och berörda eskader- och marinkommandochefer. I alarme-
rande lägen skulle rapport gå via radio till luftförsvarscentral för vidare befordran
till ÖB med flera.

Ofta gällde uppdragen att söka upp ett mål, exempelvis ett fartyg, som tidigare
upptäckts genom signalspaning eller på radar. Svensk flygspaning var ofta först i
världen med att upptäcka och fotografera nya fartygstyper eller nya typer av utrust-
ning. Information om nya system och flygspaningsbilder på nya enheter och far-
tygsklasser hade stort underrättelsevärde och var bra bytesobjekt i samarbetet med
andra länders underrättelseorgan. Vid större utländska marinövningar i Östersjön
gjordes omfattande spaningsinsatser, där fartygstyper, grupperingar och verksamhet
kartlades. Sådana uppgifter fick sedan ligga till grund för de anvisningar som gällde
för det svenska attackflyget.

I juni 1969 infördes rutinmässig havsövervakning av Östersjön med S 32C. Den
utfördes sedan en gång varje vecka, då ett antal flygplan samtidigt avspanade stora
delar av omgivande hav och ett av syftena var att skaffa en bild av den normala öv-
ningsverksamheten i Östersjön. För att flygningarna inte skulle kunna uppfattas
som provocerande eller hotfulla genomfördes de normalt på fredsmässigt sätt med
kontinuerlig användning av radar. Den rutinmässiga havsövervakningen fortsatte
fram till hösten 1978 och upphörde sedan.

Samarbete med väst

När ÖB 1945 genomförde en studie angående Sveriges framtida militärstrategiska
situation pekades Sovjetunionen ut som den troligaste angriparen i ett kommande
krig. En annan slutsats var att Sverige inte kunde vinna ett krig utan hjälp utifrån,
vilket krävde samarbete redan i fredstid med västmakterna. Den svenska krigsplan-
läggningen var därefter i praktiken inriktad på krig med Sovjetunionen, det så kalla-
de krigsfall II. Föga förvånande ansåg militärledningen att det låg i Sveriges intresse
att ett samarbete inleddes med väst, bland annat inom underrättelsetjänst och flyg-
spaning, men av politiska skäl kunde dessa saker behöva skötas utan att regeringen
blandades in mer än absolut nödvändigt.

I september 1947 träffades en hemlig överenskommelse med amerikanska spa-
ningsorgan angående fotospaning riktad mot Sovjetunionen. Överenskommelsen
var i praktiken ensidig och Sverige lovade att lämna ut i stort sett allt sitt fotomate-
rial rörande Sovjetunionen till USA. Det finns belägg för att även resultat från andra
svenska fotospaningsflygningar än de som utfördes med de amerikanska kameror
som ingick i överenskommelsen överlämnades till både USA och Storbritannien.

Efter de diskussioner som föranleddes av spaningsflygningen över Finland mot
Kolahalvön gav regeringen 195o beskedet att man hade förståelse för att underrät-
telseverksamhet krävde ett visst hemlighetsmakeri, samt att man var införstådd med
att spaningsflygningar gjordes, men vid framtida överflygningar av andra länders
territorium skulle försvarsministern orienteras. Samarbetet med USA fick fortsätta
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men skulle skötas med viss ”försiktighet”. Spaningsfoton erhölls bland annat från 
Danmark och Norge, vilket visar att det fanns ett utbyte av material från flygspaning 
även med andra länder. Det var främst T-kontoret som under efterkrigsåren mest 
handgripligt samarbetade med Storbritannien och USA på underrättelseområdet.

USA och Storbritannien informerade regelbundet svenska försvarsstaben om sina 
signalspaningsflygningar över Östersjön, och vid minst ett tillfälle deltog den svens-
ka försvarsstaben av allt att döma även i planering av amerikanska signalspanings-
operationer. En tänkbar anledning skulle kunna vara att amerikansk och svensk 
signalspaning skulle samordnas. De mellanlandningar i Sverige som gjordes med 
amerikanska flygplan av den typ som normalt användes för signalspaning under 
åren $%&'–$%() tyder också på någon form av samarbete.

Resultaten från svensk signalspaning användes som bytesmaterial i de regelbund-
na kontakter som upprätthölls med bland annat de amerikanska underrättelseorga-
nen i Wiesbaden. FRA hade också väl upparbetade kontakter med Storbritannien 
och det samarbetet hade inletts redan under andra världskriget. Det som användes i 
utbytet var, förutom högklassiga spaningsfotografier, tekniska utvärderingar av ob-
jekt och utrustningar. Dessa svenska värderingar och bedömningar som gjordes i de 
rapporter som sammanställdes med foton och material inhämtat av FRA och andra 
som bas var av yttersta vikt. I dessa rapporter gjordes kvalificerade bedömningar av 
förmåga, prestanda och brister, vilket gjorde att Sverige blev intressant som utbytes-
partner och inte bara som ”bildbyrå”, vilket i sin tur ledde till att utbytet blev mer 
givande för den svenska sidan.$*

I $%(" års spaningsutredning behandlades möjligheten att ta emot understöd i 
form av flygföretag utförda av en allierad makt. Även om utredningen i princip var 
baserad på ett krig utan kärnvapen behandlades ändå hjälp från NATO i form av 
anfall med kärnvapen. För sådana anfallsföretag skulle behövas underlag, exempel-
vis målfoton tagna av spaningsflyget, och det skulle i så fall ställas till förfogande 
från svenskt håll.

Wennerholm behandlar endast kortfattat NATO-samarbetet.$& Pettersson har 
en allmän översikt i sin bok som dock inte kommer in på de förhållanden som 
behandlas här.$( Samarbete på underrättelseområdet har berörts bland annat i ut-
redningarna Om kriget kommit … Förberedelser för mottagande av militärt bistånd 
!"#"–!"$" (SOU $%%&:$$) och Fred och säkerhet – säkerhetspolitiska utredningen (SOU 
!))!:$)"), samt exempelvis i Mikael Holmströms bok Den dolda alliansen. Sveriges 
hemliga NATO-förbindelser. I Mikael Alenius artikel Informell allians? Den svens-
ka militära underrättelsetjänstens samarbete med västmakterna !"%&–!"$& behandlas 
samarbete inom underrättelseområdet och han nämner också några exempel på det 
samarbete som förekom inom signalspaning och fotospaning.$# I John +omas Far-
quhars A Need to Know. 'e Role of Air Force Reconnaissance in War Planning, !"#%–
!"%( finns en passus om avtalet om lån av kameror och utlämning av fotomaterial 
till USA $%&'–$%&" som är baserad på amerikanskt arkivmaterial, och även i Mag-
nus Peterssons “Brödrafolkens väl”. Svensk-norska säkerhetsrelationer !"#"–!"$" finns 
en del exempel på utbyte av fotospaningsmaterial.$'

men skulle skötas med viss "försiktighet". Spaningsfoton erhölls bland annat från
Danmark och Norge, vilket visar att det fanns ett utbyte av material från flygspaning
även med andra länder. Det var främst T-kontoret som under efterkrigsåren mest
handgripligt samarbetade med Storbritannien och USA på underrättelseområdet.

USA och Storbritannien informerade regelbundet svenska försvarsstaben om sina
signalspaningsflygningar över Östersjön, och vid minst ett tillfälle deltog den svens-
ka försvarsstaben av allt att döma även i planering av amerikanska signalspanings-
operationer. En tänkbar anledning skulle kunna vara att amerikansk och svensk
signalspaning skulle samordnas. De mellanlandningar i Sverige som gjordes med
amerikanska flygplan av den typ som normalt användes för signalspaning under
åren 1947-1950 tyder också på någon form av samarbete.

Resultaten från svensk signalspaning användes som bytesmaterial i de regelbund-
na kontakter som upprätthölls med bland annat de amerikanska underrättelseorga-
nen i Wiesbaden. FRA hade också väl upparbetade kontakter med Storbritannien
och det samarbetet hade inletts redan under andra världskriget. Det som användes i
utbytet var, förutom högklassiga spaningsfotografier, tekniska utvärderingar av ob-
jekt och utrustningar. Dessa svenska värderingar och bedömningar som gjordes i de
rapporter som sammanställdes med foton och material inhämtat av FRA och andra
som bas var av yttersta vikt. I dessa rapporter gjordes kvalificerade bedömningar av
förmåga, prestanda och brister, vilket gjorde att Sverige blev intressant som utbytes-
partner och inte bara som "bildbyrå", vilket i sin tur ledde till att utbytet blev mer
givande för den svenska sidan:3

I 1958 års spaningsutredning behandlades möjligheten att ta emot understöd i
form av flygföretag utförda av en allierad makt. Även om utredningen i princip var
baserad på ett krig utan kärnvapen behandlades ändå hjälp från NATO i form av
anfall med kärnvapen. För sådana anfallsföretag skulle behövas underlag, exempel-
vis målfoton tagna av spaningsflyget, och det skulle i så fall ställas till förfogande
från svenskt håll.

Wennerholm behandlar endast kortfattat NATO-samarbetet.r4 Pettersson har
en allmän översikt i sin bok som dock inte kommer in på de förhållanden som
behandlas häras Samarbete på underrättelseområdet har berörts bland annat i ut-
redningarna Om kriget kommit Förberedelser för mottagande av militärt bistånd
1949-1969 (SOU 1994:11) och Fred och säkerhet—säkerhetspolitiska utredningen (SOU
20o2:108), samt exempelvis i Mikael Holmströms bok Den dolda alliansen. Sveriges
hemliga NATO-förbindelser. I Mikael Alenius artikel Informell allians? Den svens-
ka militära underrättelsetjänstens samarbete med västmakterna 1950-1960 behandlas
samarbete inom underrättelseområdet och han nämner också några exempel på det
samarbete som förekom inom signalspaning och fotospaning.56 I John Thomas Far-
quhars A Need to Know. The Role of Air Force Reconnaissance in War Planning, 1945-
1953 finns en passus om avtalet om lån av kameror och utlämning av fotomaterial
till USA 1947-1948 som är baserad på amerikanskt arkivmaterial, och även i Mag-
nus Peterssons "Brödrafolkens väl». Svensk-norska säkerhetsrelationer .1949-1969 finns
en del exempel på utbyte av fotospaningsmaterial:7
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Både denna undersökning och tidigare forskning inom området tycks tyda på att 
samarbetet med NATO-länderna var omfattande inom underrättelseområdet, även 
om ingen heltäckande bild kunnat tecknas. Det som hittills åstadkommits är ned-
slag som resulterat i pusselbitar som tycka passa ihop i ett större mönster. Material 
som härstammade från svensk foto-, radar- och signalspaning matades in i de rap-
porter som sammanställdes och de användes sedan, liksom underrättelser av annat 
slag, i utbytet med underrättelseorgan i andra länder.

Flygvapnet under kalla kriget

Det svenska flygvapnet byggdes ut kraftigt under $%&'-talet och bestod därefter av 
inte mindre än (( divisioner stridsflyg. Antalet attack-, jakt- och spaningsflygplan 
uppgick till omkring ett tusen och flygvapnet var därmed ett av de största i världen. 
Endast USA, Sovjetunionen, Storbritannien och Kina (senare även Frankrike) hade 
fler krigsflygplan än Sverige. Uppbyggnaden av flygvapnet åstadkoms genom stora 
inhemska ekonomiska satsningar, och inte som i NATO- och Warszawapaktslän-
derna, med hjälp och understöd från USA, respektive Sovjetunionen. Med hjälp av 
satsade medel byggdes dessutom en livskraftig flygindustri upp som kunde leverera 
flygplan och utrustning av internationell klass, vilket sannolikt är unikt i världen 
för ett land med Sveriges befolkningsunderlag.

Attackflyget var det näst största flygslaget och hade som krigsuppgift att anfalla 
försök att invadera landet över havet eller över gränsen till Finland. Operationsom-
rådet sträckte sig över omgivande hav, vissa delar av anslutande kuster, samt delar av 
Danmark och Finland. Attackdivisionerna var baserade i det inre av landet, till att 
börja med helt och hållet i Västergötland. Från och med $%)'-talet var baseringen 
mer utspridd, men samtliga baser låg fortfarande i det inre av landet. De lätta at-
tackflygdivisionerna var grupperade på baser i norra delen av landet och hade sitt 
operationsområde främst vid gränsen mot Finland.$"

Jaktflyget växte snabbt i slutet av $%&'-talet och omfattade när det var som störst 
** divisioner, men fick senare vidkännas kraftiga indragningar under $%)'- och 
$%#'-talen. Dess viktigaste krigsuppgift var luftförsvar av vissa prioriterade delar av 
landet där viktiga totalförsvarsresurser och andra mål av betydelse för krigföringen 
fanns. Jaktflygdivisionerna var baserade främst i den södra delen av landet i ett om-
råde relativt nära kusterna. Baserna kom med tiden att bli mer utspridda och fanns, 
sedan antalet divisioner minskat, i ett band som sträckte sig från Skåne och upp 
längs kusten till Luleå–Boden-området. Tonvikten låg dock fortfarande i den södra 
delen av landet.$% Detta kom senare på $%"'-talet att ändras till viss del i och med en 
satsning på försvaret av övre Norrland.

Spaningsflyget omorganiserades ett antal gånger, men berördes inte av de indrag-
ningar som drabbade de andra två flygslagen. Krigsuppgiften var främst strategisk 
spaning som skulle ge en bild av fiendens avsikter och bilda underlag för planering-
en av försvaret i stort. Operationsområdet var i stort sett detsamma som för attack-

Både denna undersökning och tidigare forskning inom området tycks tyda på att
samarbetet med NATO-länderna var omfattande inom underrättelseområdet, även
om ingen heltäckande bild kunnat tecknas. Det som hittills åstadkommits är ned-
slag som resulterat i pusselbitar som tycka passa ihop i ett större mönster. Material
som härstammade från svensk foto-, radar- och signalspaning matades in i de rap-
porter som sammanställdes och de användes sedan, liksom underrättelser av annat
slag, i utbytet med underrättelseorgan i andra länder.

Flygvapnet under kalla kriget

Det svenska flygvapnet byggdes ut kraftigt under i94o-talet och bestod därefter av
inte mindre än 55 divisioner stridsflyg. Antalet attack-, jakt- och spaningsflygplan
uppgick till omkring ett tusen och flygvapnet var därmed ett av de största i världen.
Endast USA, Sovjetunionen, Storbritannien och Kina (senare även Frankrike) hade
fler krigsflygplan än Sverige. Uppbyggnaden av flygvapnet åstadkoms genom stora
inhemska ekonomiska satsningar, och inte som i NATO- och Warszawapaktslän-
derna, med hjälp och understöd från USA, respektive Sovjetunionen. Med hjälp av
satsade medel byggdes dessutom en livskraftig flygindustri upp som kunde leverera
flygplan och utrustning av internationell klass, vilket sannolikt är unikt i världen
för ett land med Sveriges befolkningsunderlag.

Attackflyget var det näst största flygslaget och hade som krigsuppgift att anfalla
försök att invadera landet över havet eller över gränsen till Finland. Operationsom-
rådet sträckte sig över omgivande hav, vissa delar av anslutande kuster, samt delar av
Danmark och Finland. Attackdivisionerna var baserade i det inre av landet, till att
börja med helt och hållet i Västergötland. Från och med 1960-talet var baseringen
mer utspridd, men samtliga baser låg fortfarande i det inre av landet. De lätta at-
tackflygdivisionerna var grupperade på baser i norra delen av landet och hade sitt
operationsområde främst vid gränsen mot Finland.I8

Jaktflyget växte snabbt i slutet av i94o-talet och omfattade när det var som störst
33 divisioner, men fick senare vidkännas kraftiga indragningar under 196o- och
I97o-talen. Dess viktigaste krigsuppgift var luftförsvar av vissa prioriterade delar av
landet där viktiga totalförsvarsresurser och andra mål av betydelse för krigföringen
fanns. Jaktflygdivisionerna var baserade främst i den södra delen av landet i ett om-
råde relativt nära kusterna. Baserna kom med tiden att bli mer utspridda och fanns,
sedan antalet divisioner minskat, i ett band som sträckte sig från Skåne och upp
längs kusten till Luleå—Boden-området. Tonvikten låg dock fortfarande i den södra
delen av landee9 Detta kom senare på 1980-talet att ändras till viss del i och med en
satsning på försvaret av övre Norrland.

Spaningsflyget omorganiserades ett antal gånger, men berördes inte av de indrag-
ningar som drabbade de andra två flygslagen. Krigsuppgiften var främst strategisk
spaning som skulle ge en bild av fiendens avsikter och bilda underlag för planering-
en av försvaret i stort. Operationsområdet var i stort sett detsamma som för attack-
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flyget: omgivande hav med anslutande kuster, samt området vid landgränsen mot 
Finland. Spaningsförbanden var till stor del baserade i nära anslutning till kusterna, 
främst i södra delen av landet men under periodens senare del mer jämnt utspritt.

Hotet om ett tredje världskrig, alternativt ett separat anfall riktat mot Sverige, 
upplevdes uppenbarligen så starkt att det gick att få politiskt stöd för de enorma 
satsningar som gjordes på försvaret och flygvapnet under kalla kriget. När Sovjet-
unionen upplöstes och kalla kriget var över försvann också hotet och behovet av 
ett försvar av den typ som byggts upp. Syftet med försvaret var att det skulle verka 
krigsavhållande – att anfall mot Sverige skulle kosta angriparen så mycket att han 
hellre avstod. Ett sätt att se på resultatet av ansträngningarna är att det fungerade, 
vi blev ju aldrig anfallna. Flygvapnets flygplansbesättningar kom aldrig i strid med 
några sovjetiska MiG-plan under kalla kriget, men antalet omkomna i haverier kan 
kanske ses som ett bevis på att hotet mot landet upplevdes så starkt, att ett högt pris 
behövde och också kunde betalas för att hålla flygvapnet stridsberett. Sammanlagt 
ungefär #$% namn finns på den minnesvägg i före detta flygstabens lokaler vid Gär-
det i Stockholm, där namnen på alla som omkommit i flygtjänst förs upp. Över &$% 
av dem graverades in under de år som kalla kriget varade.

'. Erixon, sid '(%–'(!.
!. Pettersson, sid "&–"$. Pettersson antar att den period då spaningsflyget mobiliserade sex divisioner endast 

varade något eller några år, i själva verket varade den från '#&$ till '#&#/'#$%. Dessutom var organisationen i 
sin helhet under denna period räknat i antal flygplan och personal inte mindre, utan lika stor, och orsaken till 
omorganisationen '#&# var inte den som anges av Pettersson.

). Wennerholm, sid )$, *&, $( och "#.
*. Pettersson, sid *%–*(.
&. Wennerholm, sid #".
$. Wennerholm, sid #$–##.
(. Andersson (ÖB:s klubba), sid !"%–!"'.
". Delvis baserat på skriftliga uppgifter från Bert Stenfeldt !%'!-'!-'%.
#. Pettersson, sid "(–"#.
'%. Wennerholm, sid ()–(*.
''. Wennerholm, sid ") och "$.
'!. Wennerholm, sid '')–''&.
'). Meddelande från Bertil Söderberg, $.!.!%') (Allmänna uppgifter om underrättelsetjänstens arbete).
'*. Wennerholm, sid "".
'&. Pettersson, sid #(–'%$.
'$. Alenius, sid '"%–'"!.
'(. Petersson, sid !$%.
'". Andersson (ÖB:s klubba), sid !$(–!$# och !(#–!"'.
'#. Andersson (Fienden i öster), sid !("–!"' och !")–!#%.

flyget: omgivande hav med anslutande kuster, samt området vid landgränsen mot
Finland. Spaningsförbanden var till stor del baserade i nära anslutning till kusterna,
främst i södra delen av landet men under periodens senare del mer jämnt utspritt.

Hotet om ett tredje världskrig, alternativt ett separat anfall riktat mot Sverige,
upplevdes uppenbarligen så starkt att det gick att få politiskt stöd för de enorma
satsningar som gjordes på försvaret och flygvapnet under kalla kriget. När Sovjet-
unionen upplöstes och kalla kriget var över försvann också hotet och behovet av
ett försvar av den typ som byggts upp. Syftet med försvaret var att det skulle verka
krigsavhållande -  att anfall mot Sverige skulle kosta angriparen så mycket att han
hellre avstod. Ett sätt att se på resultatet av ansträngningarna är att det fungerade,
vi blev ju aldrig anfallna. Flygvapnets flygplansbesättningar kom aldrig i strid med
några sovjetiska MiG-plan under kalla kriget, men antalet omkomna i haverier kan
kanske ses som ett bevis på att hotet mot landet upplevdes så starkt, att ett högt pris
behövde och också kunde betalas för att hålla flygvapnet stridsberett. Sammanlagt
ungefär 96o namn finns på den minnesvägg i före detta flygstabens lokaler vid Gär-
det i Stockholm, där namnen på alla som omkommit i flygtjänst fors upp. Över 56o
av dem graverades in under de år som kalla kriget varade.

1. Erixon, sid 170-172..
z. Pettersson, sid 85-86. Pettersson antar att den period då spaningsflyget mobiliserade sex divisioner endast

varade något eller några år, i själva verket varade den från 1956 till 1959/1960. Dessutom var organisationen i
sin helhet under denna period räknat i antal flygplan och personal inte mindre, utan lika stor, och orsaken till
omorganisationen 1959 var inte den som anges av Pettersson.

3. Wennerholm, sid 36, 45, 67 och 89.
4. Pettersson, sid 40-47.
5. Wennerholm, sid 98.
6. Wennerholm, sid 96-99.
7. Andersson (ÖB:s klubba), sid 280-281.
8. Delvis baserat på skriftliga uppgifter från Bert Stenfeldt
9. Pettersson, sid 87-89.
RD. Wennerhohn, sid 73-74.
n. Wennerhohn, sid 83 och 86.
12. Wennerhohn, sid 113-115.
13. Meddelande från Bertil Söderberg, 6.2.2.013 (Allmänna uppgifter om underrättelsetjänstens arbete).
14. Wennerholm, sid 88.
15. Pettersson, sid 97-106.
16. Alenius, sid 18o-18z.
17. Petersson, sid z60.
18. Andersson (ÖB:s klubba), sid 267-269 och 279-281.
19. Andersson (Fienden i öster), sid 278-281 och 283-29o.
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Bilaga

Forskningsläget
Författarens artikel ”Spaningsflygets omdaning under $%-talet” i Svensk Flyghistorisk 
Tidskrift och boken Bortom horisonten. Svensk flygspaning mot Sovjetunionen !"#$–
!"%&, som skrevs tillsammans med Leif Hellström, behandlar delar av föreliggande 
ämne. Främst Bortom horisonten har här använts som utgångspunkt för flera kapi-
tel. Boken var den första som beskrev de topphemliga svenska spaningsflygningarna 
över bland annat Baltikum samt svensk signalspaning fram till nedskjutningen av 
DC-&:an '#$!. Den bygger till stor del på arkivmaterial och är försedd med fullstän-
dig notapparat och käll- och litteraturförteckning.

I övrigt har denna boks ämne hittills inte behandlats vare sig i populär flyglitte-
ratur eller i vetenskaplig historisk litteratur. Den främsta anledningen är sannolikt 
att det huvudsakligen inbegriper förhållanden som varit hemliga eller kvalificerat 
hemliga: krigsorganisation, krigsuppgifter, basering, kapacitet och så vidare. Det 
finns dock en uppsats, Tommy Åkessons Förvarning och flygspaning. Framväxten av 
den svenska strategiska flygspaningen !"'(–!"#(, som diskuterar det strategiska (ärr-
spaningsflyget, men endast under uppbyggnadsperioden fram till och med andra 
världskrigets första år.

Spaningsflottiljerna F '' och F !' har behandlats bland annat i böckerna Över 
land och hav. Kungl Södermanlands flygflottilj F !!. En text- och bildkavalkad från 
!"#!–!")( av Gösta Norrbohm och Bertil Skogsberg, samt F &!. Nyckelflottilj i norr, 
men dessa verk är av karaktären förbandshistoriker och har ett annat ämnesinne-
håll än föreliggande bok.

Fortfarande är det främst Bertil Wennerholms studie av flygvapnets doktrin-
utveckling, Fjärde flygvapnet i världen? Doktrinutveckling i det svenska flygvapnet i 
försvarsbesluten !"#&–!"%). Underlag, beslut och genomförande i nationellt och interna-
tionellt perspektiv, men även Tommy Petterssons Med invasionen i sikte. Flygvapnets 
krigsplanläggning och luftoperativa doktrin !"%)–!"$$ som får representera den mer 
vetenskapligt inriktade litteratur som behandlar flygvapnet under kalla kriget. Wen-
nerholms bok går fram till '#$" och analyserar doktrinutvecklingen och dess bak-
omliggande faktorer. Med internationella jämförelser pekar han också på likheter 
och skillnader mellan det svenska flygvapnet och andra länders militärflyg. I olika 
avsnitt anges när de olika typerna av spaningsplan var i tjänst, men i övrigt ägnas 
ingen speciell uppmärksamhet åt just spaningsflyget. Han behandlar dock bland an-
nat frågor som rör avvägning och modernitet, och där har resultaten kunnat jämfö-
ras med vad som framkommit i denna undersökning.

Tommy Petterssons bok har liknande inriktning som Wennerholms arbete, men 
han har använt sig av annat källmaterial. Medan Wennerholm främst studerat för-
svarsbesluten och deras verkningar utgår Pettersson från flygstabens arkiv. Pettersson 

Bilaga

Forskningsläget
Författarens artikel "Spaningsflygets omdaning under 50-talet" i Svensk Flyghistorisk
Tidskrift och boken Bortom horisonten. Svensk flygspaning mot Sovjetunionen 1946-
1952, som skrevs tillsammans med Leif Hellström, behandlar delar av föreliggande
ämne. Främst Bortom horisonten har här använts som utgångspunkt för flera kapi-
tel. Boken var den första som beskrev de topphemliga svenska spaningsflygningarna
över bland annat Baltikum samt svensk signalspaning fram till nedskjutningen av
DC-3:an 1952. Den bygger till stor del på arkivmaterial och är försedd med fullstän-
dig notapparat och käll- och litteraturförteckning.

I övrigt har denna boks ämne hittills inte behandlats vare sig i populär flyglitte-
ratur eller i vetenskaplig historisk litteratur. Den främsta anledningen är sannolikt
att det huvudsakligen inbegriper förhållanden som varit hemliga eller kvalificerat
hemliga: krigsorganisation, krigsuppgifter, basering, kapacitet och så vidare. Det
finns dock en uppsats, Tommy Åkessons Förvarning och flygspaning. Framväxten av
den svenska strategiska flygspaningen 1930-1940, som diskuterar det strategiska fiärr-
spaningsflyget, men endast under uppbyggnadsperioden fram till och med andra
världskrigets första år.

Spaningsflottiljerna F if och F 21 har behandlats bland annat i böckerna Över
land och hav. Kungl Södermanlands flygflottilj F ii. En text- och bildkavalkad från
1941-1980 av Gösta Norrbohm och Bertil Skogsberg, samt F21. 1Vyckelflottiti i norr,
men dessa verk är av karaktären förbandshistoriker och har ett annat ämnesinne-
håll än föreliggande bok.

Fortfarande är det främst Bertil Wennerholms studie av flygvapnets doktrin-
utveckling, Fjärde flygvapnet i världen? Doktrinutveckling i det svenska flygvapnet i
försvarsbesluten 1942-1958. Underlag, beslut och genomförande i nationellt och interna-
tionellt perspektiv, men även Tommy Petterssons Med invasionen i sikte. Flygvapnets
krigsplanläggning och lufi-operativa doktrin 1958-1966 som får representera den mer
vetenskapligt inriktade litteratur som behandlar flygvapnet under kalla kriget. Wen-
nerholms bok går fram till 1958 och analyserar doktrinutvecklingen och dess bak-
omliggande faktorer. Med internationella jämförelser pekar han också på likheter
och skillnader mellan det svenska flygvapnet och andra länders militärflyg. I olika
avsnitt anges när de olika typerna av spaningsplan var i tjänst, men i övrigt ägnas
ingen speciell uppmärksamhet åt just spaningsflyget. Han behandlar dock bland an-
nat frågor som rör avvägning och modernitet, och där har resultaten kunnat jämfö-
ras med vad som framkommit i denna undersökning.

Tommy Petterssons bok har liknande inriktning som Wennerholms arbete, men
han har använt sig av annat källmaterial. Medan Wennerholm främst studerat för-
svarsbesluten och deras verkningar utgår Pettersson från flygstabens arkiv. Pettersson
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studerar tidsperioden $"%&–$"'' och även i hans arbete används doktrinbegreppet, 
men ansatsen är inte lika bred som Wennerholms. Pettersson har i sin bok avsnitt 
som översiktligt beskriver spaningsflygets flygplanstyper, men i övrigt finns nästan 
inget om spaningsflygets organisation och uppgifter.

När det gäller krigsuppgifter går Christer Erixon i artikeln Flygvapnets doktrin och 
krigsplanläggning !"#$–!"%& relativt detaljerat in på flygvapnets allmänna krigsplan-
läggning fram till $"%&. Bengt Wallerfelt behandlade i flera omgångar svensk krigs-
planläggning (Si vis pacem – para bellum. Svensk säkerhetspolitik och krigsplanering 
!"#$–!"'$, samt Säkerhetspolitik och operativ krigsplanläggning !"#$–!"(&), men han 
går inte in på några detaljer när det gäller spaningsflyget.

När frågor om samarbete med väst diskuteras måste de två SOU-utredningar-
na Om kriget kommit … Förberedelser för mottagande av militärt bistånd !"#"–!"%" 
($""() och Fred och säkerhet – säkerhetspolitiska utredningen (!##!) nämnas. Rele-
vant material i arkiven har tyvärr inte alltid använts av dessa utredningar, vilket är en 
brist, och i stället har framställningen baserats på intervjuuppgifter lämnade av be-
fattningshavare som kanske aldrig varit inblandade i eller informerade om det som 
diskuteras. I Magnus Peterssons ”Brödrafolkens väl”. Svensk-norska säkerhetsrelatio-
ner !"#"–!"%" nämns exempel på utbyte av information och material som kom från 
flygspaningen. Vad Mikael Alenius uppsats Informell allians? Den svenska militära 
underrättelsetjänstens samarbete med västmakterna !"$&–!"%&, liksom Niklas Wik-
ströms bok Den svenska militära underrättelsetjänsten !"#(–!"$% behandlar framgår 
av titlarna. Även här ges exempel på hur svensk flygspaning var inkopplad i detta 
utbyte med väst och generellt sett så tecknas en bild av nära relationer och samar-
bete inte bara i form av utbyte av rapporter, utan ibland redan på insamlingsnivån.

Robert Dalsjö beskriver i Life-Line Lost. )e Rise and Fall of ‘Neutral’ Sweden’s Se-
cret Reserve Option of Wartime Help from the West främst med hjälp av bevarat och 
”återupptäckt” arkivmaterial exempel på hur samarbetet med västmakterna planera-
des. Mikael Holmströms bok Den dolda alliansen. Sveriges hemliga NATO-förbindel-
ser sammanfattar på ett bra sätt det mesta som hittills skrivits om NATO-samarbete. 
Han har dessutom gjort en mängd intervjuer med olika befattningshavare, vilket 
tillför en del ny kunskap.

Om exempelvis spaningsflygets incidentberedskap har främst kortare artiklar 
om rent personliga upplevelser publicerats. För de allmänna beskrivningarna av 
flygmaterielen har diverse artiklar och böcker förtecknade i litteraturförteckningen 
kommit till användning. Någon komplett historik över varje flygplanstyp har inte 
eftersträvats, utan i stället har kortfattade beskrivningar av varje typ kompletterats 
med information om aspekter som i litteraturen tidigare inte behandlats över hu-
vud taget eller endast behandlats i mindre utsträckning. De uppgifter av det senare 
slaget som förekommer är främst baserade på hemligt arkivmaterial.

Källmaterial
Metodmässigt utgör detta arbete en empirisk undersökning, i huvudsak kronolo-
giskt upplagd, och någon övergripande teorianknytning görs inte. Avslutningsvis 

studerar tidsperioden 1958-1966 och även i hans arbete används doktrinbegreppet,
men ansatsen är inte lika bred som Wennerholms. Pettersson har i sin bok avsnitt
som översiktligt beskriver spaningsflygets flygplanstyper, men i övrigt finns nästan
inget om spaningsflygets organisation och uppgifter.

När det gäller krigsuppgifter går Christer Erixon i artikeln Flygvapnets doktrin och
kri gsplanlä going 1945-1960 relativt detaljerat in på flygvapnets allmänna krigsplan-
läggning fram till 1958. Bengt Wallerfelt behandlade i flera omgångar svensk krigs-
planläggning (Si vis pacem — para bellum. Svensk säkerhetspolitik och krigsplanering
1945-1975, samt Säkerhetspolitik och operativ krigsplanläggning 1945-1980), men han
går inte in på några detaljer när det gäller spaningsflyget.

När frågor om samarbete med väst diskuteras måste de två SOU-utredningar-
na Om kriget kommit Förberedelser för mottagande av militärt bistånd 1949-1969
(1994) och Fred och säkerhet — säkerhetspolitiska utredningen (20o2) nämnas. Rele-
vant material i arkiven har tyvärr inte alltid använts av dessa utredningar, vilket är en
brist, och i stället har framställningen baserats på intervjuuppgifter lämnade av be-
fattningshavare som kanske aldrig varit inblandade i eller informerade om det som
diskuteras. I Magnus Peterssons "Brödrafolkens väl" Svensk-norska säkerhetsrelatio-
ner 1949-1969 nämns exempel på utbyte av information och material som kom från
flygspaningen. Vad Mikael Alenius uppsats Informell allians? Den svenska militära
underrättelsetjänstens samarbete med västmakterna 1950-1960, liksom Niklas Wik-
ströms bok Den svenska militära underrättelsetjänsten 1948-1956 behandlar framgår
av titlarna. Även här ges exempel på hur svensk flygspaning var inkopplad i detta
utbyte med väst och generellt sett så tecknas en bild av nära relationer och samar-
bete inte bara i form av utbyte av rapporter, utan ibland redan på insamlingsnivån.

Robert Dalsjö beskriver i Life-Line Lost. The Rise and Fall of 'Neutral' Sweden's Se-
cret Reserve Option of Wartime Help from the West främst med hjälp av bevarat och
"återupptäckt" arkivmaterial exempel på hur samarbetet med västmakterna planera-
des. Mikael Holmströms bok Den dolda alliansen. Sveriges hemliga NATO-förbindel-
ser sammanfattar på ett bra sätt det mesta som hittills skrivits om NATO-samarbete.
Han har dessutom gjort en mängd intervjuer med olika befattningshavare, vilket
tillför en del ny kunskap.

Om exempelvis spaningsflygets incidentberedskap har främst kortare artiklar
om rent personliga upplevelser publicerats. För de allmänna beskrivningarna av
flygmaterielen har diverse artiklar och böcker förtecknade i litteraturförteckningen
kommit till användning. Någon komplett historik över varje flygplanstyp har inte
eftersträvats, utan i stället har kortfattade beskrivningar av varje typ kompletterats
med information om aspekter som i litteraturen tidigare inte behandlats över hu-
vud taget eller endast behandlats i mindre utsträckning. De uppgifter av det senare
slaget som förekommer är främst baserade på hemligt arkivmaterial.

Källmaterial
Metodmässigt utgör detta arbete en empirisk undersökning, i huvudsak kronolo-
giskt upplagd, och någon övergripande teorianknytning görs inte. Avslutningsvis
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sammanfattas och analyseras undersökningens resultat och en koppling görs där till 
de inledande frågeställningarna. Det källmaterial som använts består i sin helhet av 
handlingar som är klassificerade som antingen hemliga eller kvalificerat hemliga. 
Ämnets karaktär har gjort att någon forskning i öppna handlingar inte varit aktuell. 
Något muntligt material har inte använts, däremot har vissa kompletteringar gjorts 
i skriftlig form från tidigare befattningshavare inom spaningsflyget.

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 genom Krigsarki-
vets försorg. Lednings- eller kommunikationssystem och fasta anläggningar har inte 
berörts, varför samtliga begärda handlingar har kunnat lämnas ut utan nämnvärda 
förbehåll. I ett fåtal fall har maskning gjorts innan kopior av handlingen lämnades 
ut. Bokens manus granskades sedan av Krigsarkivet och godkändes för publicering 
den #$ juni !$#% (Dnr KrA Dnr &%-!$#!-$'#$).

Undersökningen inleddes med genomgång av diarier i &. flygeskaderns arkiv och 
fortsatte med studium av handlingar i detta arkiv. På samma sätt som i andra eska-
derarkiv har kraftig gallring skett, varför önskade skrivelser ofta fick sökas i andra 
arkiv, främst flygstabens.

I flygstabens hemliga arkiv har material från främst Centralexpeditionen, men 
även från Operations- och Organisationsavdelningarna använts. Detta arkiv är re-
lativt komplett och är avhemligat för tiden fram till #"($. Många handlingar från 
tiden efter #"($ som gått till och från CE &, eller som berör flygspaning, har avhem-
ligats för detta arbete. De handlingar som saknas i detta arkiv är oftast klassade som 
kvalificerat hemliga och förvaras fortfarande på Högkvarteret och vissa avsnitt ur 
krigsfallsskrivelser har efter begäran avhemligats och lämnats ut därifrån. Handling-
ar ur F ##:s arkiv, bland annat order, har kompletterat det övriga materialet, liksom 
handlingar ur de övriga flygeskadrarnas arkiv, flygförvaltningens arkiv, utrikesdepar-
tementets arkiv och ur flera andra arkiv. Vilka framgår av källförteckningen.

Det använda arkivmaterialet består av anvisningar, order, planer, rapporter, re-
misser, utredningar och andra typer av skrivelser. Ur historisk synpunkt är normalt 
hemliga och kvalificerat hemliga militära skrivelser 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 eftervärl-
den. Sannolikt hade dåtidens aktörer ingen tanke på att materialet någonsin skulle 
komma att vara tillgängligt för utomstående. I ÖB:s klubba diskuterades hur hand-
lingar som borde ha funnits kvar i arkiven ibland, i strid med gällande lagstiftning, 
avsiktligt har förstörts, vilket gör att arkiven inte är kompletta. Inom militära myn-
digheter har gallring (förstörelse av allmänna handlingar) varit ett etablerat sätt att 
undvika spridning av politiskt eller sekretessmässigt känslig information, trots det 
faktum att gallring före #"(! enbart fick ske efter beslut av Kungl Maj:t och efter 
#"(! endast efter beslut av Riksarkivet.

Handlingar kunde också behållas i egna arkivskåp för att på så sätt undanhål-
las forskare och journalister. När det gäller de allra känsligaste ärendena så vet man 

sammanfattas och analyseras undersökningens resultat och en koppling görs där till
de inledande frågeställningarna. Det källmaterial som använts består i sin helhet av
handlingar som är klassificerade som antingen hemliga eller kvalificerat hemliga.
Ämnets karaktär har gjort att någon forskning i öppna handlingar inte varit aktuell.
Något muntligt material har inte använts, däremot har vissa kompletteringar gjorts
i skriftlig form från tidigare befattningshavare inom spaningsflyget.

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 genom Krigsarki-
vets försorg. Lednings- eller kommunikationssystem och fasta anläggningar har inte
berörts, varför samtliga begärda handlingar har kunnat lämnas ut utan nämnvärda
förbehåll. I ett fåtal fall har maskning gjorts innan kopior av handlingen lämnades
ut. Bokens manus granskades sedan av Krigsarkivet och godkändes för publicering
den io juni 2013 (Dnr KrA Dnr 43-2012-0810).

Undersökningen inleddes med genomgång av diarier i 4. flygeskaderns arkiv och
fortsatte med studium av handlingar i detta arkiv. På samma sätt som i andra eska-
derarkiv har kraftig gallring skett, varför önskade skrivelser ofta fick sökas i andra
arkiv, främst flygstabens.

I flygstabens hemliga arkiv har material från främst Centralexpeditionen, men
även från Operations- och Organisationsavdelningarna använts. Detta arkiv är re-
lativt komplett och är avhemligat för tiden fram till 196o. Många handlingar från
tiden efter 1960 som gått till och från CE 4, eller som berör flygspaning, har avhem-
ligats för detta arbete. De handlingar som saknas i detta arkiv är oftast klassade som
kvalificerat hemliga och förvaras fortfarande på Högkvarteret och vissa avsnitt ur
krigsfallsskrivelser har efter begäran avhemligats och lämnats ut därifrån. Handling-
ar ur F 'Ls arkiv, bland annat order, har kompletterat det övriga materialet, liksom
handlingar ur de övriga flygeskadrarnas arkiv, flygförvaltningens arkiv, utrikesdepar-
tementets arkiv och ur flera andra arkiv. Vilka framgår av källförteckningen.

Det använda arkivmaterialet består av anvisningar, order, planer, rapporter, re-
misser, utredningar och andra typer av skrivelser. Ur historisk synpunkt är normalt
hemliga och kvalificerat hemliga militära skrivelser 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 eftervärl-
den. Sannolikt hade dåtidens aktörer ingen tanke på att materialet någonsin skulle
komma att vara tillgängligt för utomstående. I ÖB:s klubba diskuterades hur hand-
lingar som borde ha funnits kvar i arkiven ibland, i strid med gällande lagstiftning,
avsiktligt har förstörts, vilket gör att arkiven inte är kompletta. Inom militära myn-
digheter har gallring (förstörelse av allmänna handlingar) varit ett etablerat sätt att
undvika spridning av politiskt eller sekretessmässigt känslig information, trots det
faktum att gallring före 1962 enbart fick ske efter beslut av Kungl Maj:t och efter
1962 endast efter beslut av Riksarkivet.

Handlingar kunde också behållas i egna arkivskåp för att på så sätt undanhål-
las forskare och journalister. När det gäller de allra känsligaste ärendena så vet man
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också att viktiga beslut ibland inte fästes på papper. Ofta sätter dock företeelser spår 
i flera olika arkiv och därför kan ”utrensat” material rekonstrueras med hjälp av de-
taljuppgifter och hänvisningar i andra handlingar, diarier, försättsbrev och annat 
sekundärt material.

Fortsatt forskning
När det gäller spaningsflyget återstår att undersöka frågor som gäller både flygan-
de personal och markpersonal, utbildning, ledning på olika nivåer, eskaderche-
fernas och andra chefers inflytande, samt underrättelseplutonernas organisation, 
utrustning och verksamhet. Dessutom utvecklingen på kameraområdet. Exempel 
på större frågor är kopplingen till underrättelsetjänsten och hur resultaten från flyg-
spaningen kom till användning, bland annat inom samarbetet med västländerna, 
men här finns stora svårigheter att komma åt material på grund av sekretess. En an-
nan fråga är kopplingen mellan flygspaning, signalspaning och svensk utrikespoli-
tik, men även ett sådant forskningsupplägg skulle bli svårt att genomföra på grund 
av försvars-, underrättelse- och utrikessekretess.

också att viktiga beslut ibland inte fästes på papper. Ofta sätter dock företeelser spår
i flera olika arkiv och därför kan "utrensat" material rekonstrueras med hjälp av de-
talj uppgifter och hänvisningar i andra handlingar, diarier, försättsbrev och annat
sekundärt material.

Fortsatt forskning
När det gäller spaningsflyget återstår att undersöka frågor som gäller både flygan-
de personal och markpersonal, utbildning, ledning på olika nivåer, eskaderche-
fernas och andra chefers inflytande, samt underrättelseplutonernas organisation,
utrustning och verksamhet. Dessutom utvecklingen på kameraområdet. Exempel
på större frågor är kopplingen till underrättelsetjänsten och hur resultaten från flyg-
spaningen kom till användning, bland annat inom samarbetet med västländerna,
men här finns stora svårigheter att komma åt material på grund av sekretess. En an-
nan fråga är kopplingen mellan flygspaning, signalspaning och svensk utrikespoli-
tik, men även ett sådant forskningsupplägg skulle bli svårt att genomföra på grund
av försvars-, underrättelse- och utrikessekretess.
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Källor och litteratur

Källor

Krigsarkivet, Stockholm
Flygstabens hemliga arkiv – FS(H)

– Centralexpeditionen
– Operationsavdelningen
– Organisationsavdelningen

Kungl Flygförvaltningens hemliga arkiv – KFF(H)
– Centralexpeditionen
– Materielavdelningen

Kungl Flygförvaltningens kvalificerat hemliga arkiv – KFF(KH)
– Materielavdelningen

Kungl Flygförvaltningens öppna arkiv – KFF(Ö)
– Materielavdelningen

Första flygeskaderns hemliga arkiv – E $(H)
Första flygeskaderns kvalificerat hemliga arkiv – E $(KH)
Andra flygeskaderns hemliga arkiv – E !(H)
Tredje flygeskaderns hemliga arkiv – E #(H)
Fjärde flygeskaderns hemliga arkiv – E %(H)
Fjärde flygeskaderns kvalificerat hemliga arkiv – E %(KH)

Bråvalla flygflottiljs hemliga arkiv – F $#(H)
– Avd L/Avd Stril

Svea flygflottiljs hemliga arkiv – F &(H)
– Luftförsvarscentral O '/Stridsledningsdetaljen

Södermanlands flygflottiljs hemliga arkiv – F $$(H)
– Stabsavdelningen

Centrala verkstaden i Malmslätt, hemliga arkivet – CVM(H)
Styresmannens expedition

Försvarsmaktens högkvarter, Stockholm
Försvarsmaktens högkvarters arkiv (f.d. Flygstabens kvalificerat hemliga arkiv) 
– HKV(KH)

Källor och litteratur

Källor

Krigsarkivet, Stockholm
Flygstabens hemliga arkiv — FS(H)

— Centralexpeditionen
— Operationsavdelningen
— Organisationsavdelningen

Kungl Flygförvaltningens hemliga arkiv — KFF(H)
— Centralexpeditionen
— Materielavdelningen

Kungl Flygförvaltningens kvalificerat hemliga arkiv — KFF(KH)
— Materielavdelningen

Kungl Flygförvaltningens öppna arkiv — KFF(Ö)
— Materielavdelningen

Första flygeskaderns hemliga arkiv — E i(H)
Första flygeskaderns kvalificerat hemliga arkiv — E i(KB)
Andra flygeskaderns hemliga arkiv — E 2(H)
Tredje flygeskaderns hemliga arkiv— E 3(H)
Fjärde flygeskaderns hemliga arkiv — E 4(H)
Fjärde flygeskaderns kvalificerat hemliga arkiv — E 4(KH)

Bråvalla flygflottiljs hemliga arkiv — F 13(H)
— Avd L/Avd Stril

Svea flygflottiljs hemliga arkiv — F 8(H)
— Luftförsvarscentral 0 5/Stridsledningsdetaljen

Södermanlands flygflottiljs hemliga arkiv — F 11(H)
— Stabsavdelningen

Centrala verkstaden i Malmslätt, hemliga arkivet — CVM(H)
Styresmannens expedition

Försvarsmaktens högkvarter, Stockholm
Försvarsmaktens högkvarters arkiv (f.d. Flygstabens kvalificerat hemliga arkiv)
— HKV(KH)
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Utrikesdepartementet, Stockholm
Utrikesdepartementets arkiv
– DC-$-utredningen. Bakgrundsmaterial, Nr %.

Tryckt arkivmaterial (motsvarande)
Taktiska anvisningar för spaningsförband (TAS). Fastställd av CFV $%.$.%"&%
Taktiska anvisningar för spaningsförband (TAS). Fastställd av CFV %.".%"'%.
Teknisk utredningsrapport över haveri med Tp (" nr ))%. Nedskjutningen av Tp 
(" nr ))% (DC-$) över Östersjön den %$ juni %"&!. Utredning gjord på uppdrag av 
Försvarsmakten. !))( * DC-$-utredningen (!))()

Hos författaren
Material och skriftliga redogörelser insamlade av Spaningsgruppen, Nyköpings 
Flyghistoriska Förening. CD välvilligt ställd till författarens förfogande !)%! – 
Spaningsgruppen F %%

Kopia av Ove Huzells flygdagbok samt Huzells skriftliga redogörelse ”Förklaringar 
till Flygdagbok för sign Hz tiden jan %"#"–aug %"&#”.

Meddelande från Kurt Ottosson, #.% och !".%.!)%$
Meddelande från Bert Stenfeldt, %!.%).!)%!
Meddelande från Bertil Söderberg, '.!.!)%$
Meddelande från Ingemar Strandberg, !%.&.!)%$
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– Allmänt
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Andersson, Lennart, Fienden i öster! Svenskt jaktflyg under kalla kriget. Stockholm 
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Andersson, Lennart, ÖB:s klubba. Flygvapnets attackeskader under kalla kriget. 
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historik/ARM_Rb_$%&.htm).
Bredåkrabladet. Medlemsblad för F%( Kamratförening, nr !/!))".
Ekdal, Niklas, ”Signalspaning”, i Försvarets forum, %"+".
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vetenskapliga forskningsrapporter Nr &!. Försvarshögskolan !$$).

Wolving, Gunnar och Söderberg, Bertil, Spaningsflygets underrättelseinhämtning 
under kalla kriget. Opublicerat manus i F && Museums och Nyköpings Flyg-
historiska Förenings historieprojekt Svensk flygspaning.

Åkesson, Tommy, Förvarning och flygspaning. Framväxten av den svenska strategiska 
flygspaningen "#*$–"#&$. Uppsats vid Försvarshögskolans militärhistoriska av-
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SMB bevarar det militära kulturarvet – i dubbel bemärkelse!
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och militärhistoria. Det handlar också om att det som ges ut skall kunna bevaras för 
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som utgivare skall produceras med en hållbar hög kvalitet. Det innebär att de är tryck-
ta på träfritt papper av bästa märke som är åldersbeständigt och inte gulnar. De är
också inbundna med tråd av yrkesskickliga bokbindare för att förbli i gott skick långt
in i framtiden.

I en bok från Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek är det en självklarhet med papper i
rätt fiberriktning, tryck med bra och jämn svärta samt precision i falsslagning och for-
mering för att ge ett bra uppslag.

Böcker från Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek är en viktig och självklar del i våra hem.
Som bokläsare och medlemmar i Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek måste vi få väl-
gjorda böcker som kan läsas om och om igen.

För att försäkra oss om denna kvalitet trycks och binds Svenskt Militärhistoriskt Bib-
lioteks böcker enligt följande standarder för högsta professionella tekniska kvalitet:
Framställd enligt 55-ISO 118000
Standard för papperskvalitet: ISO 9706

Detta är en bok för evigheten.

Tekniska data för: Flygvapnets spaningsflyg
Tryckeri/tryckort: Livonia Print, Lettland
Typsnitt:

brödtext: Adobe Garamond 10,5/12,5
brödtext faktarutor: Myriad Condensed 9 ,5 /11
bildtexter: Myriad condensed 10/12,5
rubriker: Adobe Garamond 18/22
rubriker faktarutor: Myriad bold condensed 11 /13
underrubriker: Adobe Garamond 12 /15
mellanrubriker: Adobe Garamond semibold 10,5/12,5

Papper inlaga: G-print matt, 115 gram
Papper för- och eftersätt: Toplin 416 (Ticotex Trading)
Pärmöverdragsmaterial: Sky vouge (Ticotex Trading)
Märkband: MB-SMB (Ticotex Trading)



Sverige var under kalla kriget helt beroende av att upptäcka eventuella 
militära hot mot landet i tid. Det svenska invasionsförsvaret byggde på 

mobilisering och det gällde att se till att ett anfall inte kom helt utan för-
varning. För att upptäcka eventuella faror hade Sverige sina ögon och öron; 
olika övervakningssystem vilka ständigt vakade över landet och dess omgiv-
ningar. En mycket viktig del av detta system var flygvapnets flygspaning.
 Genom flygspaningen fick man en normalbild av närområdet. Föränd-
ringar av verksamheten i hamnarna eller i fartygstrafiken kunde vara tecken 
på invasionsförberedelser. Spaningen var under hela perioden riktad österut 
och den information som insamlades blev tidigt en handelsvara i kontak-
terna västerut. Sovjetunionens senaste vapen-, sensor- och motmedelssys-
tem upptäcktes ofta för första gången av svenska piloter.
 Denna bok, Flygvapnets spaningsflyg, behandlar spaningsflygets roll i 
invasionsförsvaret under kalla kriget. Författare är Lennart Andersson, en 
av Sveriges främsta flyghistoriker, och boken kan ses som en fristående 
uppföljare till hans tidigare böcker ÖB:s klubba (!"#") och Fienden i öster! 
(!"#!).
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#./!) kommer ursprungligen från 
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plan i metall, Junkers F #$. 
 Böckerna baserar sig främst på 
arkivforskning, bland annat i arkiv i 
Tyskland och Ryssland. Flygvapnets 
spaningsflyg kan ses som en fristå-
ende uppföljare till Fienden i öster! 
(!"#!) och ÖB:s klubba (!"#").
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Sverige var under kalla kriget helt beroende av att upptäcka eventuella
militära hot mot landet i tid. Det svenska invasionsförsvaret byggde på

mobilisering och det gällde att se till att ett anfall inte kom helt utan för-
varning. För att upptäcka eventuella faror hade Sverige sina ögon och öron;
olika övervakningssystem vilka ständigt vakade över landet och dess omgiv-
ningar. En mycket viktig del av detta system var flygvapnets flygspaning.

Genom flygspaningen fick man en normalbild av närområdet. Föränd-
ringar av verksamheten i hamnarna eller i fartygstrafiken kunde vara tecken
på invasionsförberedelser. Spaningen var under hela perioden riktad österut
och den information som insamlades blev tidigt en handelsvara i kontak-
terna västerut. Sovjetunionens senaste vapen-, sensor- och motmedelssys-
tem upptäcktes ofta för första gången av svenska piloter.

Denna bok, Flygvapnets spaningsflyg, behandlar spaningsflygets roll i
invasionsförsvaret under kalla kriget. Författare är Lennart Andersson, en
av Sveriges främsta flyghistoriker, och boken kan ses som en fristående
uppföljare till hans tidigare böcker ÖB:s klubba (zoio) och Fienden i öster!
(20I2).
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