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Bifogade underlag utgör i nycket koncenErerad form en så@anfattning av flygwapnecs 60-år iga hisroria. Underlaget bedöos
kunna vara cil1 hjälp för ått besvara flyghistoriska spörsoål,
dra historiska paral lel ler ID M"
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FLYGVAPIIETS BISTORIÄ

I

Så-IT}IA.IIDRAG

19?.5 ärs försvarsbeslur fåttades 1 t(rlgsledaos teckeq gch
lduebar
krafclga. Dedsl(åro1ngår fEatsföråll8 r fiag. åi aåå."I"i"o.*o.
*n
det lEaebar.också arc Sverlge flck ecr
c arrJig i'iiyg.,rup.o
soE etr åv de för:sra låndema 1 vårldeo"jil"""
_ sou lilnfärelse tao
sä.o!.as aeE usA flck ecr 8J ålvsråld1gr flyg.vapeå
forsi-igr,z.

Ea ev de pådrlveode båkon tlLll@Dsteo av dec evenska
flygvapuec
var. C€r1, F1otuas, föregåu8sua_o både lnou det n1llrära ich
der
c1v116 fl"yget, gnqdåreE ev AgA" Eaus algutleqeaeloo uaga.
arroga
Äår rlksdsged dl6kurerade frågao oo
ilifu"tlirråigi i".r"kr

"rt

flygwapeo.

Plyglepuet blldades deo I JuIt 1926. Folk ech Eåter1e1 årvdes
o"*
ftygväseodeo" F1ygf,la.ueq var en uåogfald
:lf .3":"
or].rå
t)rpe! Ded T:1""":
6kLfEaEde kvalleeg och ufgjoEde ect drygt huodrecal.
D€ valflgasr förekormande plaaeo var ect fyrtlotal.
ålbatros octr
rtt EretrioEaJ, Dronr ekolflygplau. I flygplaaparkea
lrtglck också
otaEo aRuat låkeplaaeE phöalx oeh sveEsh J 23, Brlstoi plgbter
och Äl,l Slsklq .. dee Eeqare co eräg akapelse soE l csgelsk tjä.osc
qöblerade oa oångeo förares aosll<rå tlli c k
'.S1sklu_iace,, gåoon
a1q elrdre rrevllga vån6 att scel,la slg på aÄaau J. laadulngeu.
Frå.n EåF1DeE flck Eau rre flygbårar .o-tip"o Xacchl X.? s€-Ec
flera poEcaaförsedda plao" Der röEde etg earuaalagt ou ecg
fyrtlotal ollla ryper fråu de båda föravarsgrenaria aroäu och
säger sl8 sJ älvr årc uDderhllls_ ocb repararlons_
TI11_.u
""h dec
!l:iEs!eE.var
urycker konpllcered, EärsklLle eoo dåtldeus itao hade
en.vlss båver1beaågeuhet, Ofca ploctade oan lhop hela piau av
deler frå.u sådaua soo havererael Der fauus
":ogl "åa"oå' l"s ts,rder.
Nva

kårg

-o.$$t-

tse.'

PHöNIX

I förgvarsbeslurer I925 besräldes acr flygvapuet gbrlle besrå av
fco_flygt årss" Vld F Z Eågeroås st".x oorr å Scockåol-u ekulle
aavar Eerr:rspalloga- aoE Jakt-, boEb_ och torpcdeD.heter f1EDa6.
ra
Flet_EeD

!nr1tå
utåDJör LlnJ<öptng hcd Lålbctcchlugeo p 3 ocb på
deE EyuppsåEea F 4 på prösöE skulLe aro6spaoUgs- oäh
Jakrkoopauler
sårres upp" FtytuEblLdnlq'gea ekulte förlåigas lfff y S-f
LJungbybed
1 aordväs!.ra Stcåue. F I på gässlö ucaoför iåsterås skuUc ;åcis;
upp för6e
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blev det också rent o rgåulsa co rlak! , Eeu deD vlktJ,ga flygtaterle_
1eu ssu ekulLe svara för det reella louebållet 1kårefoa Lou stt
dEöla lällge. Xedelabrlsteo var oycket stor och FåD flclc t1118
vldare drae Ded deo år?då EAterlelen. ltåtet på över 200 plau glck
Så

lDte ått

uppf

yllå.

Sär6\j:1t frågan oo EyaEskåffELog av Jskcplan ao@ ersårrsre föE de
föråldrade J I Phöol.r och J 2 Nl.eupoEt 2i var s.v 6tör6ta vlkt" I
alutet av tluBoralec glordes åorllgen cu bestålLnlng av lg plao
av dea lobeEskå t)?eo J 5 och J 5 JakcfalLeu saut li atyckeo
Brlsrol 8u1ldo8 ll Ä-sou ftclc grreseL beBech!1ug t. F 2
:ig:l:F
flck florrörförsedda J 4 Bel.kel ED fg" f.verane -io'i."". Jpf.n
akedde ued börJau uuder perlodea 1929_30.
Boebflyget vå! v1d deu hÄr tldeo ock6å cfteraatt 1 frlsa
oo
:tndarlålseul1B barerlel. porrfåraDde rr"f .ro"goå"lt-i-i
ai,o.,r*
222 ocb deo 1!aIleoslå Flat BR,/BRI båoga ued,"
SoE 6p8olEgsplaD vld F 2 faoos under flygvapaetE för8tå
år ett
aucal flygaode ,'galoscher" Eausa 1 ollka veislouer. En vårdefull
kotrpleererlqg skedde under rluBoralct6 slBrå å! då I4 6tyeken
tvåslrelga pokker CVE Eed avensk beeecknlug S 6 1Eförsk€.ffsde€
frå.q Bollaad. 25 exeoplar åv plaqer tygga"i octfllå-ii.o""
r
Sverlge" Några Foktrar av EJDdEe typ
jiteffygpf"o
"o"kff"a".
oed bcrecblageo J 3" poklraroa gloide
"å" t1iio"t.
låug och t.ug.ä
Der s16Eå planec l operarlv tJ ä-oer f1ö8 så seut loE lg4l. Eet
hlselerelplsr upprustades r11l flygbarr eklck I börlan av 60_

tålet"

Soli-skolflygplau
F 5 rJä-E6tgJorde oågra SR I Ä1batEo6 l.?O och
-v1dgeoare
sÄ J Ä\xro )U4 - deE
ockaå fllElgr anvå.ad för deu gruDd_
f.äggeade- flygirEbildr.lDgeq I brltrl6kå i.A! uuder nåugi
år" ffter
håEd t1l1fördes SK 4 Eelolcel ED 24, SK S Eelukel ED'i5
sgut Sf 5
EelEkel ItD 36 1 21 exe.upLar.
FIygko@jl6s looerlra

luftförsvarescrstegl fåuu6 lDce i sverlgc v1d
e1d, uraa Eå-q lortltåde a1g buvudsakltg"o pa
föE-de oltkå flygalagea. på SruEd Ev åca"iiiiaofog
rycklga - "o
:I1,f9t"." pa
tlygråterlel
ocb
stå.odig Lsrp Dot de a.oelage_
-Errrgå-ogeD
bevllJaude Eyudl8heeerEa, brlsteu jrå ea Uart uttal-ad oåieårtnlug
för verksasåeceu oeb eE trög ledrlng kod Erckc! kittlk att rtttas
EoE flygvepoeE. Soo eu uteryck för åenna k;lrtk tl,U;åttes
uqdcr
tEeEtlolaleg6 börJau två f1y8lcouoL88 LoEer aon hade att utredr
vad
€oe uppfdttådes 6oa EJ.6sf6!hållaodea 1 deo rroga försversgreoen.
f,olrb.1s6loBerD.B bade delvla sla gruad t uågra ivåra
uty"to.
dr_ebbadc flygvaptrec och coo uppiörde erdtgeraa. ftyliue ".,
Iade trlEl}eE oo det oyanakafiade ekoUfygpllo"t iX iö''"o,fr.oa_ .o
U:T:.111:"tF1ng- av den rysta Raab xarziuereru RK 26" SK "",
t0 var
deE u-qgef:ir saErldlgt alskåffade oeb E cker
:",1-..:.o".rTo:-r1.LI
LdlttlugEa SK Il Tlger liotb * ett avårfluget pls-u, !&!at itt
ak.lus aqgnarae fråq verec 1 gnrndutbl!,duirgci ev förara. Ett
felåkrlgt uEEyrtls-Ede &lordc rrr plauer flcl dål1gt rykte fråu
flygaäkerbetasyupunkr " SaEtldlgr ä6de eu dlsLueelio ;E ou
flygvapneee roll 1 f6rsvq.rer ev Sverlge. Håuga bävdade hårvld
boabflygers storå betydelse 1 bekllngaiogeu gv frå^"od. flrgba6er
för etE härlgeooo förblodra fteutlj.gt fiyg ett koooa upp !
lufteB.-DetEa 6tråreglskå boubflyg haCe ieaaa på clugoialet
förespråkars av deq 1!a1{eo6ke atiacegeu Doubei" Ait-eietterrtd
Sverlge Lor €Et l. så sror utet!äcbLug eatsa på boabflyg bade
D1ndre eEt 8ö!å oed Douhet eoq atr boobflyget; preseaaäa vlda
dåtldeos JaLEfllg. Försök hade o"Lå fo:."rtu Ded etörr_
_u".11!.e
bonbflyg efre! a-Derlkå,Dsk föreblld. Det vi6åde bur boabflyget
kunde eläppa slo bo&blast bed 6tor precl6!o!.
Någoo ucpräglad
deoD.å

SvcD6k

flyElndu6trl

En oE-Evä.o8[lBg t1].1 flygvapDece fördel 1 fördclElEEeD av de
81118ärå re6ur6erD:t koo Eed l9-JG Ära föravar6beglui, aoo håde sl,o
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grutd dels L deo alLtae!a hotaode polLtl8kå a1luaEloueu
l Europa
och de18 de dlekusslouer Boa för!s
;";;i-;;"ri"."u.
qffleerare. F6rsvar sb es lu iet lqDeber"" eu
"rrkreftlg
flygrlapqer aed 1uköp av ay Eacerlel, Stf.ffoaaeäaföt8tärlllng av
farc- ocb srlspreslaDda oelraa bo-b_."h tJ;;i;;pi.i i i._"rO..fft
icade trlr
deE 1 ä,Eförel8e

tllrerlI

ned oovärlr

1.rcr:."ic:.iJ'."i"ilr"lifrll!!i:::ifi:,:T.t::::1..reautlac av
eu

försvarsbesluter vå! tlllstapandec å,, urr-"i.o.t
hed Däla dog booopoleriill"l;g. t; i.,",,"ti ".lerrr.,"eg"_
verlrståderoa, NOEA!, och Bofori blldades !t.". iaol"'i"i,
u.""a._
l1ge föthaldl1Dgar, där äve! bLå.qd aodra GöLsverkeD
va!
tublåad_
Alelebolsger _ SÄA.B. För arr skåffs erfarea_
:1:,
:"*"3 Åeroplaa
bee acaleades
llceBsp roduk!1oD av de saeEll(ån"f" iyp"å
SX fC
Narth Åserlcrl NÄ 16-4 ocb stölcboEbareq Northrop
äl_li
aveDskå--bee cchlBgeo ! 5, det-aeaåle
""a
ea belne calikooairuktlou,
ro.
sverlse. herr qyrr. r1r1 rr.rhä;;;;-H;iiää"'.r:.ru..r_
:j9::
E1E8eE av der ryskå boubflygplaaer B
3 Juqkers .1"_iOi. p: Seef_
1. Lluköplle lgåugsartee ploJckr4ElqgeD i"-i".
ror"."
l1!:t:,"".
€veuakå belte Eallflygp laue r B l?, deivls ,.jUiafp
ii
aaerfkaueka
JEgeujörer. T111 JakcflorellJea, aon förlade8
oyupp"..a, r A
på Bårlårby uraufö! Slock.t,ol_u aqekaffadee a"i illi
."e"fiG'cfo"c".
eladtaror, .t 8" sslrrldigr rltlförd€s p { på tr;;å;-;I
t*"t.a""
engeleha, och 1 svellge llceosbyggda pf.o"i n""t"i Aåri,
tor
sveualc bruk anpassad störeboobaie aed bet eclorlugeo-f i. eu
frfg"_
-sx
flygsko-laa på tJutlsbyhed flck der ry"f."
ff fygii"-r,l.
rz
PoeLe-wulf StleSllrc.
"f"

flyg1ldustrl

lläE försvarsbeslutet 1936 tog6 bestod flygvapuet eDdsst av
clrkå
75 scrldsdug:lga plar. Nyauskaffatogarna- äon'ti;"-;;ii;."
Desrutet var betydåade oeh lyckades lack vare ate der fortfarande
""
vår relarlvr eEkelt åtr aoskaffa aodero flyguateif.i -oinrf".oa".
Nä! kllse( brö! ur sroDDed", d::f 1
,ai""iiigi diJea aolrj.g_
beter..Håuga.besuårllgå förhaEdllugsr"fr.
fördes för att aå de
uppstä.lldå oj1eu. prån USA fLck ,"i
1-attpfaa av
"tt os.l,-"
typ€q-J-9 Seversk;r tepubllc Ep-l lauao
"ot.l-"oa!ä
.xpoii"rUå.go
ucfärdades. Trevare Sjordes tltl Iralleu, ey""iioå-*i-.o
auf
s-Edle lä.oder. EDslåod erbtöd ooelder Eurilc;.""-i.a-ilo
.ypuo
anaågs luce fru; Eårrer. saEaqloseE på j;t
;-Jil;;r-ilo ,n."o"."_
bealutet håde slo gruud L flera oreaker. Dele-der
floakå vtoter_
krlgee dår Jskretr å6åDtåde der ry8kå b""b;i;;.;-;c;;i-ä.t,,.t..
oeh dels "Slaget ou Storbrletaaleu" d&
i"i"i"å. ur."
helt
för ucgåogeo. ED alBan Jaki;;;
i.ri..
;ii ...
-avgöraade
"ri"rg
JafErltSet utveckLsts prestandsuä6s1gE.
I
1939 års föravarsbeaLu!
f,u& ptopot!1ouemå EeLlao boob och
Jakr act bll 6:6.
ÄlgkåffElp8 grotrlends

Jaktflygplaofrågao flck eo oågorlunda acceptabel
IösoLag genoo
auskaffalog 6v 60 R€g8lane 20öo Farco J 20': ;;; pi.i-lo",r.r".
IJh,ade J 9 - Eå.q! 60 plar CR 42 J 1l ftån rraiieli-ioiart
ropor_
av vårleradde kvallrec. HeB alet var
:.:.d::":åp:i: 200rJaktptaD
sverlse förberedde ."" ilh;;;L' .;irverk!1os
::.:^.:11:-ä:!l18r"
åv
.öo Lunclbergs geolala J 22 sou var co blaudnlog ev
trä och
Eetall. soa ooror avsågs deo auerlkaaeka trrn Ha!p. *i.r"o"
Eoeom iÄte glck åtr få ra8 I på legala vågar kopieradeE deD å!
Jvenskl r.LygEocor I TrolLhAttaq, eD atoEartad Lsg€DJ ör6b€d r1f t.
Spaalngeu, soo uoder krlcs!req val

av deq största bet)zdelse för
err få_förva.log o" .rfiJ.l, trllgoaoaåt8
geooE ltrporc" Det var 1 dctca es-Eoaahåqi å"t"i'i.i"ååirg""r,
S 16 Caprool Cs 313 faBD slua vågar hltl "o. a""-""""ii Ufnoa.
Iare heller. uader de förstå
utealad strare81 för de gveoslå t"r."...,l:19:i::t
l:ot"
-någou
aoväadnlng'
utblldDloge!
var lDteq6lv för 6Er få f..:":::":::Te
re durogei r.a" j. pi.,' ioi'#"::io:
:'i::.:il,å: :r; r::".""'iåio*L.o
EellaE EylDrÄr rade öv e
rbe fä1hauu."u, o.r,-iiygu;;";i";";;".".
Enherer Eed aågorluoda srrldsdusllgher få.?irii.ä."'*..

Isoder dä! horer bedöEdes aon,eiörit..och iiiä"iiygiaii-"äxre
"",
lorde!. När krlgec bröt ur va; r:iriiUyi"o det upp
durårflysfälter 8öder oo HaGeo. r.:o .tc-iryliliiåi.i,r..flr" enda
aoa avaEpa! ur
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varlr elr u rb lldE lEgsaD6 talc koE det 6rt b1l ert vlkrlgr försvare_
lEsrnoeo! såvå1 1 sJ ä.lv8täDdlgt uppt!ädåude aoo 1 aa.iverkau oed
aro6- och Eår1D6 lE1d6kråfcer.
J 22 år värd oågra egna rsder. plaDer lcoro fråo 1942 att t1ll_
verkas 1 RuDgllga Flygfti!-valtnllrgeDs egeD regl, efterEoE SAå.B
lace hade kåpåclEer. för stE få plar6 Eed clilverblEgeq hyrde
uaa b-a-ngarer på årouaa soE A3A tåt lppföra Ejtt u.Eder brlE-!.aode
l<r18 l awåkead p: clvl1fl,yge16 erpanoloo qår kr1gEhårdllngarns
upphölE. ?ocalc levelelade8 2OO J 21. När arDertlåoaroa 1 hilga_
aLueet leveEelade !fustaug tlll oss r.ar det uånga s.Derlkauskå
förare coo efEet plovflygDlog av J 22 uudrade varför vl ekeffat
lluscaug Eär v1 reda! håde ett aå bra plaol
Deo sEora aaisdlageD på

Jaktflyg luEebar ldEe att boEbflyget
försu@ådes. Deo eldlgare aoskåffade ocb llcelsbyggda B 3 blev
aDabbE oDoderq. I Sverlge Jobbadee det lutenalvt på cEt egeE
boubflygplao och der provflöge 1942 eon SAÅ3 B fg" phser för6ågs
aed rvå uocorvarLaEEer och koE srt byggaE 1 eåväL boEb- eoE
torFedFlåasvelsloEer. Planes ELllförde8 f6r8t botrbllotttl,leD I
VäEterås oeo L:on serlan ått sprida8 över laadef. B lg blev elllverlåd I uäroare 200 erenplar och gloEde tJ i:ssr rJll aluter av
feDtloialet. FörucoE de tidlgaEe DäEDda versj.oDeraa !|odlfleradea
gla]rer även för apaalngsuppglfrer.
Rråfc{F !t!!Igg jll
De! sEsbba urhygglsdea av flygvapaet under krlgsårea 1.l.:rebar
ockgå att fLe!:a uys florrllje;
Flygfureraa föravå.Ed
rede! 1 krigecs l-oledolagsskede 'rppe.rr.".
Eed uEdsncåg för F Z och F 21 8oE
eeoare åeerflck Lårbeqä.EaLdgea. I 1942 års iörevarabeslut elllhou
P 1.3 1 NqrEköp{ng, ! 14 1 Esbsrad, f J.5 1 Söderh8ln, p 16 I
Uppsala och P l7 1 Kalllq8e utaoför louueby. Dceaförluoaq hade
beslut Eeglrs oe yrrerllgare floetltler. Nu räkaade Eå! totalt 16
flotelUer" fBrdelade på eex boob-, sex lskc- och cre spao:.aga_
flottllJer aa-or eo rorpedflorrtlj" Tahtlskt Ekedde eE ulpaehtg
1 fyra eskadrar becjäDade av feu flygbaaourådeE. 1944 åii rllcadag
be6lucade oB eD EjuDde Jaktflortltj"
deo på F Ig I TullLage eödei
oE

S

Eoe

khol-E.

Troca atr deo Eldlgs.re o@ä.Dud.a J 22 var et: )?perllgr flygplÅo
var-dee lndå etr provlsorluE f6! att räcka trriien på 3akipiau.
Delfär,sårre SA1S FEabbt igåqg pro1ekteringeo ev cti cier Jaktplao. Det blev de.u okoqvedriouells J 2l aon fl6g 1943"-ctt plaq
oed dubbl-e acl åirbo!@er och sklufeode propeller. FlloeofLo bakoo
ver gealå1. S:iE!e pre6teEd6 eku11e koopeoeeras Eed bevåpqlageu
kouc.eotrerad tlll Eoseo. Fiir atr l_Ete förarns ekulle backas 1
s!!1J!lor v{.d uthogF föreåga J 2l ued katapultecol,.uägot eoo var
heLE

Slda

ntct 1vårlder: för ecr opcråll.vt flygplatl.
5

Ett aElat geoLslr flygplse soo också koo atr 1Dgå 1 flygwapoer
va! P-51 ltusraug oed sveosk beleckultrg J 26. 1944 uödlaudade ete
lS-tsl ltustalger L Sverlge efter uppdrsS över Ttsklaad och fyrå
1EJörllvades sdabbr I orSaqlsårloueu. 1945 köptes 50 ltuetaoger
från aoerlkaoska över5l@rcslager e1II eu blllig peuulug" Urspruogsraol<ea var act ersäfta Bed611tus J ZO \rld F I0 1 Skåae,
ued dec aosågs o1äryllgr efte!sod krlget fo:.jfaraade rasade 1'trpå
hutgroa. PlaDeE L.E 1sr!1let ert t11lföras F 16 t Uppsala. Efier
k!18et 1-Bköpce6 tEcerlitare 60 ltusraqg. De placeradeä-vld F 4 Boq
då oubeväpoat rL.Il Jskr. yEie!L18are il X"ai.oge, laköpres 1948.
!rå!Lof1y8ee flcL eu avsevärd uppruscDbg 1939 då F 2I Eägeraåg
försågs aed l2 Eelukel Ee-ll5Ä-2 torpedplao. TypeE flck bereck!,1Dged T 2" So@ Eårldspaalagsplao flcl nao ca dlvlsloo c!.EotorLga
EelqJcel Ee-ll4B-l Bed berecknlug S 12. p6r fltSräddqlag aovändes
Dorqler Do-24 aoo eo flyktlog 8å l:iEpl18c förserc oss roed. 1,947
Löpces cle Catalloa-f1ygbåtar Tp 47 för ea-ua eudaliål.
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Readrlfr
f-rLget rog slut och geueral NordeDsLlöld hade bllvtr chef för
flyg:\rapEee" gaD ver eo förutseeode och bestä.ud peraon. I både
lyskland och Srorbrlrraal€o hade deq e k readrliteu ko@.lr 6å
auått. Nordeosklöld loaåg att oo Sverlge skulle ha eu c.haas ecc
bävdå s1g var "resdrltr'r ea uödvåadlghet åven för Sverlge. Så koo
det slg arE flygvapBer blev ert av de försts 1världeq Äoo
kooaelcveoc 81ck ln för rea på ett cldlgt 6tad1ue. För åtE få
erfareohec ev Eea - soq Jet hette på deo tldea - iEför6kBffådes
redan 1946 en dLvlalos Vacplre fråo Englaod. plaoeo plaeerades
v1d F 13 1 Norrköplog soe al:taedaD deas koultJ.t ate iuta eu
tEtposlrlou I hclodukrlooeo av uy flygoaterl€1. Sa!0c1d18c
Jobhade SA,A.8 Eed art Loueerrera J Zl för reådrlfr. J 2l R blev
den eoda lyckade kooverterlogen 1 yårlden av etc lcglvEotorplaD
t11I Eeadrlfe" Erfareoheteroa aoE vaEas åv de första 70 Vaoplre
glorde åtr eE yrrell1gare besEäIlDtE8 gJordee på 310 plau Ib49.
va-Eplre-plaoeu fördelades på F 4, F I, F 9, p tO" f 13 och p 18.
Ea sttackvarlåor rllldefades F 7 ocb F 14. Efrer avsltltåd tj:i_Esr
1 f!4-Fts llujeo b1e$ Vaoplre oed beteckliDgeE J 2g ttegradetad
rlll alolflygpLao på tluagbyhed, där deD fostrat näogdÅr av
flygkullar"

.a$pIat

J 28 Vaaplre var doek laee det eoda flygplao vl ansl€ffsde fråa
StorbrltEaEleE vld den-aa t1d. Ty€kå erfareoheter bade vlsat på
stora beeydelee. 0r aurpluelager kuode flygrapoei
låttlakteus
1948 beEtä1"1a err s.ural llosqulEo I Dsrtlaktversiou son placerades
vld P I 1 Västerås. !'fo6qulto köpte6 I 60 exeuplar ued eq anerlkaoak
aåt€JaktrsdaE 1 Eoseu. J 30, eorE l,{dsgults beoåaodes 1 flygvapaet,
blev lnte helr lyclcad. Den drabbades av uåaga b"r.rler, aen åå
kllgsflygptån dl.EeqaloDeldde för eo berydJ.isr
:i:.::bå"*g:1sLå
kort6re gsDgtld. ED å!.E&q aaeLaffolng fråE Storbrlttaulea va!
6psn1Eg6fly8?1ÅDer Splrf1le 1 verslooeD Hk XIX sou flck ber€ekBlngeE S 31"-Vl Löpte 50 stycke! av decca plan eou l urapruogaversloD€o tlII6a@åEs oed EurrlcaDe vuuolc denokratlu åt Europa
1
"Slaget oe Storbrltrsoleq,' Eo!!!..lren och hö6teq 1940.
Luf

tbevehrlpR och srrjldEIg!!r.B8

Nyanskaffnlagaroa r1I1 flyg.lrspqet vld deqDa r1d vår lDte eubsrt
flygplan. tårdoo från Eoglaod bade hprä.qtar hos flygvapoer
beBydeleeE al eD fuDkclosell lufrbevak!1og och strli;leinlng.

flck flygvapner r1llgåug t1ll iadarq ER IIIB" tuft*
alltför EEor fördröJulD'g ned de
b6gre farteraa 8cE bt1rrlt. flygvapnee 6vertog luftbevlLroguo
fråo aru6o 1984 och ued radar åch-oprtek tofiU"lr.tqior _ a"t
deEare för-övrlgt erE EJ,EteE aorD Sverige behåller en i dag f;r
eäcb1og på 1åg h6Jd - tådes SruEden till dageos sTRIt 60; soE 1
daioEl6e!åd foru år eu ucveckllng av det allia föE8tå strll_
Redao 1944

bevakulagea aed "eoroevalor,' bgde

6y5EeEet.

BörJao av 50-talet var ea oro1lg Eld" Koreskllget J bLoclådea av
Berlh och EcdsklucD.ltrgeD av obeväpEade aveuGLå ttåusportflygplaD
öve! Österajön var rubrlker I eldBl.qgarnå. Der kålla trtget hade
1-Dletts" Deu gåageo drog bs-B ! Sverlge konaekeeoaeFoa rv det
06äkla urrihespollsl€kå läget. på SAA! arbelade oao för fu11t oed
Projekt 200J" det aoe 1948 blev J 29 Tu.Duåo - VasteutoFa6 f6!acå
operstlvs.Jer{llg?l:E oed pllvtuge. pls-Eer hade redaa 1945 legat
på rlEbordeD-l
Efeer .E lDteaslv provflygalugsperiåd
revereråd.e6 224..LluLöplog.
p1-6 Ev deE fö!ata veraloqeo t111 flygvdpoeE.
AEerl.geq b.Le! deE F 13 soE flc.k avara föE lqiroduktloueu av aågot
DyEE. I oEeärldea var det bara aroerlkaaertas p-g5 S€,brc ocb
rys56rErås Hlc-15 EoE hrDde &åta a1g ned J 29. Sveoakr flyg bade
på bals t1o år avirgar aig upp på värld"topp"u t fiåta ou uoderoleet, eD alldeles eoåståeDde bedrlft soo väckte ator beuDdrs.u I
quvårldeu. J 29 koo act ucvecklas I uåuga ollka veraloqcr ocb
tlllverkae L oåla 700 excEplår. Förutod Jskrplao bLcv dea ocl<så
.tEacL-_ocb Bpaol.Dgsflytplao. Nåstao aLl& sve!8kå floctlUeE koo
atE-få TuDoåD - ett evårf!:ge! plsn Eeo sou blev ctt elagkraftlgt
s trlds lns t !:uEeot Eår föEaraå var vä1 l-oflugaa.

',ougr .4O
r^

dagj€,krpla! koE att I böils.s av 5o-talet att kdEpletteras ev EyaD6kåffade J 33 Veoou soE EAttJaLtplan. De av trä
tlllverlåde I{osqulro börjsde bokstavllgen gå upp 1l1uoiogaraa.
Vld deu hår tldea hade oclcaå dec 6oE y1 1de8 l€Llsr lDcldeEtberedelapen toErdlc 1gåug. Det var huvudaaLl.lgeq Ere faktorer eoo
TuuBsD EoE

koD6tlEuelade lDcldeDtb e redskå peu: led€kJutDlnSeE av de svenskå
craDsportflygplsåeD över ösCelsjös, J 29 Tunraao gcb Dys strLds1eduljrgs radara PJ 2l soo k6prs fråu StorbrleraoLeE. DygDer ru!t,
året ru!!, fanus searrberedd8
beledda att gå upp oo
qågot okånt eko vlsåde elg på laktplåu
radarekärraroa"

t!3 llrrbe!!!
llytr de! hår tldeD var ockeå utbyggladeo av baaeyeteuet ued
\'ågba6e!, uågot sor flygvapoet var plosjerer oed 1 vår1deu.
Yaa!1ga laadeväisstuopar rätådea ut och fbrstÄrktes och ku!.de pÅ
6å 6äEt tJ å!.å aou atart- och J-audoingabaaa. Ävea lsama på våra
alöar iEvåEdes för bsserlDg. Det glck alldeles ucEärkt !rot6 de
heta Jet6crålaraa.
Äveu v1d LJuEgbyhed glolde JerdrlfEen slrt !_otåg. Arbetshästea
SK l6 Eårvard fördelades på floEelUerla soo eanbandsplal och

er6aeees soo akolflygplarrt)? II e! VarpLre 1 eo- och tvåaltalga
eersloner" De eoslEslga var peosLooerade J 288 neda! de tvåslrslga hu!.udsaklJ.geD oyköpces från SrqrbrlrtaDletr, där de hade
beEec'kElageu T 55. V1d r,rugefär oaroa tld eraattes skoJ.fIygplan
ty? I SR 25 Bficker Be6sbaE €,v SAÄB-fulltråffeu Saflr sqq år
svetrEk flyglEdu6trls störste erpo!Efra4gåug hletitls olr Ea! Eer
t111 aEealeI plan. Safl.rea ftck flygvapenbeeeckuhgeu SK 50 ocb
blev eL.J"bä.DL fö! tu€eBcåls sveqets förarelever.

vtd SA.Aå fö! första gångeu två plau Eolt ekul1e
få arer berydelse för flygvåpB.eE forisait" urve:kllEg. Der enå
var A 324 laq6eu, åttåckplaqet gou var det första sveoske flyg_
plaaer art överskrlda lJudhasrlgheteB. Der andra var 210 Drakån,
dec aedskålade erperlaeatplaoe r oed dubbeldel.ta 6oE sedeEera flck
le.Eda sltE uå.!@ t111 slo Dera fu1lgåugua storLbror J 35"
UDder 1952 f1ögs

J 35 4lakeo
J

3-5 Dralceo ptovflögs 1955. Den var kooetruerad boc bakgruqd av
deD cldeEs borblld son var högflygaude boobflygplaa. Äriaekflygec

dlDensloDerådes a!r Eöaa &vaslod3flottor låogc ute t1l1 bevs.
Vld so-tafers sLut bade LsBsea rllLförr6 attsckf.lor rllj ena F 61
Farlsborg, 3 71Såteoås och F 14 1 Eåhsrad. tu sarekild aU_
vädelsversloB faoas på p I 1 Västerås ech F 12 1 Kåbår. Nära 450
Laaseu byggdes.

För LtE tåppa tlll skårveD Eellan J Zg Tuonar och J 35 Drakeo
aaskaffades 120 eogelsLa JåLepls! av t)?en EasLer EuateE soo
1u1edo1ngsv1e fördelades på SrockhoLusflorrlll ena F g ocb f 18.
J 34 Euuters oeb J 35 Drakeus goda prestanda kråvde eu EoEsvaraq.de utveck-l1Dg av atrllststeaet ocb de första 5 torradals tå c 1oo*
er!å ?S 08 rlllfördes. De både eo råckrrldd på 6ver 40 uil ocb
kl.l]lde alltså nå över ösrereJöu vllket gav eElorderllg förvarulug
oE cct anfåll Ekull-e koma fråa det båUct. S8-Ettdtgt aon flygvapDe! Eoder!18erade aer1l beböU oaa deo ga.nla beprövade optlskå
J,u€ebevakolagea för atr L vårr lands afea kuperade Eerr:ilg blqua
spptåckå lågflygaode plan soo sökte slTdd 1 äalgåogar och bakoq
berg. Strllsysre.oet, basststeltet ocb de ooderna flygplaDeu gJolde
ået flygeapoet 1 skarven rellao 50- och 6o-ca1eu va! et! av de
kvalltatlvt och kvaotltatlvt Ee6t fr-åldståeude flygvapueo I
välldeo Eed atr.noer fyra på ,'raoklngl lstao,'.

]rg"-!!sg!Ig
ÄllrEedan 6rrldsflySef förstårktes ned oodern loåterlel fö!6unoadee dock traD6porrflyger Eed ea blaodalot olLkå ttper av åtdle
årgådga!" ELooodlo c111ät iEte åDlrqt. Ryggradeo utgjordes av
IP 79 e1ler DC-3 från 30-talers E1tt. Aldra traDsportflygplau

J
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DRAKDI

ulder 5o-ralet var TP 46 Dove ocb l? 47 CårdlL-oa" För utploeallg
ev JeEootore! av aveosk tll"lverkntag aoväldes Tp 80 Ävro LaocesEe.
aoh var de! dåclda flygvapaets atörsta flygplao. Ålskåffulag
6kedde också av den eugeleka peobroke aoE kuDde ta
ett tlotÅI
pa6aågerare. Sveqsl beteckDlDg var Tp 93. 1965 koE
det
flygvapoets luugå traR6portflygplan f.f gl Sercufed fråaför8tå av
deu
ene rllaneka Lockleed-f ab rlkeD. li-utale
t Berculea har { ollka
ongåagar hrrlt t111 dsgens åtta plso.

I börjå-{ av 60-rålet Brod ållcså flygvapuer på topp. Därefce!
!örJade kräf rsåoger oed nedräggoing i" iro..ir1"i'lir,-irrar.gorog
å! djvlstoDer. ! 2 1 Fägeloäs och i !4 r gahsiiå J..ti"a."
förse. !!eD frygvapnet fIcL också
i;;i,,åälinuo..r,
dea engelska Bloodhouqd. DeE EkrorEde6
"1". f;."r.
d""k
to_r"l år
åv flDåas1el:a sLäI. Uoder 60_raler ooprövades
";;;;i""o;å;;c
?iig.,r"p.r"."
uppträdaude. Nu haodlade storoalcceru6c atrategt
loie i':ingre on
Eås3iv vedergellnlug Ded käruvapeo urau on vaLö1ligf,.i.,
,.0
looveoeloaella ;trld6LrefteE. Dec allrEer uat.Uåu iågf,u1a"i,oa.a
a.E gJorde arr DrakeD flck er uy .ofi-i.,
T"d-:..::qllggt
Jaktpla!
1åUå böl dsklkr och srrll korytetterad.es Eed;är;klt
fågUO:a"_
6tåcloEer eoqtelade på höga uaster. Dessa flck beteckuiugeu
fS
15. Dec Eya akolflygplauer SK 60 frår SMI flck eu aoiraU"uasrott
€oE låtr ateackJlyg?la! för sa.ryerlåq
crtaskistter.
""a

"ro6s

VleqeE

1967-provflögr på SAAI der flyg?laD 60rr uDder 70_ oe.h go_rel,eq
€l<rllle urgöra ryggråder L flygvapuer. net var ftygpiin 37 ytggeD
ylt.:.t hå1v6reg på vägeo rlll d€geDs euhetafiygplar. Försr
:nr
Icoo Ll 37 soE 6ucce6lvr ,Jode! 7o-talet er6a:te
A 32.q låqseD,
fölJd av ol.1kå versloEer f6t
rEr värdefu11t rcval1c.sElv!
1"5i;""1tåi:n:Hiäu.
koupeuseradc för den av ststsfl-os-o81ella
U.ii"gåä" fortaatta
baatulngeo av flygvapoet. F I I Barkarby, "tff
r
i
i-ååiåi"rg
seEåEe p 3 på HaLEe!. sDaDlrSsftorrlll.a'f fi i fritåpi"g,."u
r f: t
fslDå r och I I 1 Väsrerås drogs 1[" Aatåtet
lakEdlvlslodeE
ol'qskådeg Ded två credjedelar och at tackdlviiloue.o"
."a irgrra.o.
VlggeE oeb deE ucvecklade Drake.q-vergloaeD J
3SF utgör
ev våseeqropås bå6ts luftförsvs.raayate.q. J 35F, Ded 6i!!1 da,g ett
ocb IR-robocar ocb j_qregrerlng l srrll, bf:rjadå cfllfåras radar_
leds.D
1965.
t3 i Horrköpius, soo" itlte!
i".ic-ii!ål'""
pr.rr"r-F
"ritia
j"lo !öl .oy" flygplautyaer, blev förse
o"u aariir.r'iå{de F I,
I 3" F I0 ocb F 12. objördelql.E8 av plan
I g".b.oa
lEdrs8llDgar gJotde atr lvco p 16 o.i f t7 flclc 3ii"
".å}arl"qa"_
dock bara rre dlvlsloqer och elL& ar cad"a.-y1a"lr"iä, ltu årcretår
avees b11 aodlflets.de tlll eD. Eoderqsre ver!loE bensrddau, a.
J 35J.
fldlgare verslouer av Drakeo har fuoalte vfJ s1k ifyg".po"a"
Jaktfloteller urou på uedlagda p g och F 9 ocb deu iitt .et""t
oubevåpnade F ls-florclueD 1 Söderhaon. Torr.lc byggdeE ctrkå 5SO

;rii:il;: iil

DraLeu.

lGo lBre bar:a Dralceq är ed clogeq arbetshåEc I flyfvspoet,
Iåuseo, 6oE fJ.ög för förera gåugeo I952, flyger fåitf"r.oo"
sou aål på Hål.oes däi deo beiekaas hloga ueä*lu pa iööö_r.r...
".o
Saudd på världsreLord 1 flygope!atlvt sauoaubaogi
På skolplaoalda.u 1Ärr:lffade unde! 70-talet den förå.odrlEgeu
de!,stocrskå Bulldog oed bereclcolugeu SK 6l frÄn iSJi-k". aer
€raägta SK 50, vltk€ utpc,rtLooeradte pi förbaDdeE aoD 96.trba!da_
"..
rrygpld.! och deroed 6uccesivC.rsatIe SK 16. TrdEsportfl/get
konpletecrades Eed flera uvå typer fö! 6kl.ftaade
ilÄdaEåI. I radeE
Lau aäroas rvå Tp 52 caoberra, i"a m-a5
ea
sabretleer, rvå tnhyrda Tp 87 ces6Då 404
ee
-io.-iiä.iia.

BULLDOC

äi"-""ir"i".i!' *
,*

xerro III. ltySvapoecs ftjrare ekolas ."t"i ."i-E;i;L'"i
DårloeEs SR 89, CåSÅ A\,locår.
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Eqllkop t ra r
På hellk pce!sidao bar flygwapoet au kor@l t frad till oldDlngs_
Eu!!!er 9. Der var på 6o-talet soE hellkoptrar börjsde tlllföres
Eed arora E11L6kott fraEföratlc uDde! 70_ta1et. Eållkopcerryperoa
I fLySwapEec år Ef 2 Alouerre eoo au går tD i peosloE;å1de;,
EIQ 3.Allgusca BeU 204, EKp 4 veltol 1öZ octr oyitttsloit.r
U'P
9B, MB3 BO- 105.
PlyEvapDeE

16trld

Vld två tlllfålLeD bar flygvapner varlt 16rrld, De! försrå var
uuder vl-oteruåaaderaa 1940, då det 6venskå frlvll l18 förbaod e c
F 19 sa@ållsatr av B 4 Eawke r Eart från F 4 och J g Glo6ce!
Clådlacor fråq F 8 6aEce 1E 1stllderoå I oorra ltolaod uoder
elEterkrlget. Trote ded re1åtlvt oeoderDa oater:ielen gJorde
förbaqdeE storarcåde insatser. Fler€ ryskå plao s.köcs-åer lr:.lter
evlngåde ryssårna t11l en tålcclkåqpåssnlng äoo I hög gråd uDde!_
lär tåde de f lnl:ladsk-a oa rka t rLdska iaf t".oi" op"r"tf åoåi
Det aadra tl]l-fäIlet Dår avedskr Errldsflyg 5årres l-D ! 6rrld war
under Xoogo-Lrlses l96t-63. De resultae son oåddes av den Evenska
flygstyrkan F 22 koo åcr b11 åvgöEadde för koofLlkreos urgåog
elll FN-6cyrkordas fördeI" Såvå1 1 Flulaqd aoE I Kodgo Ekedde
lD6eEaerBå clll priseE av oycker r1[ga förlirgter, vliket vlsade
pa Erygwepoets rrtcket gode utbild!1trg66caudård.

I dag är cIlkå 17.000 pereonar I f!ed6t1d
iEb€rikl'ar värEpllltlga ulder gruoducbild.Etug och urgefär 350
stEldsfl,ygplåB L frli4sca lluJea" I 4 bar jusi oubevåloat r11l JÄ
37 ldkE-vlggea. KrlgsflygsLolan F 5 har Si 6l Bulldog och SK 50
aa.Et Ey@er deE atlqråctade eraflkflygarhögskolan TFiS. p 6 ocb
F--7 bar båd.a A-r 37 vtggea. vld F 1.0 ?Lo, L"r"cå"oå. t.t"r
dår rkeE oclså ouskolulngeD av öscetriklakå förare c111 J J5Doen
soE

Flygvapaere €cyrlå

uaEerrl.l€ köpe åegågaade. SpaElEgsveraloueroa SF 37 ocb SE 37
Vl"ggeE s€-oc JalerversioEeB JÄ 37 flEtl8 vid p ij och F t5 bar
bide
aEcaek- och skolversj.oneu av Vlggeo. SeEsste flottlll soo fåcc
JA 37 år P 16. P 17 har 1 l1låec oed F 13 eo blaod.utig av apå!1u8s_
- och lakr-vlggeo och deiså@a gäLler för F Zl 1 tuleä. Deu 1ättå
ateackversioueo av SK 60 har baserals v1d F 16 och tra;sportflrget
år*hua'udsakLl8eu förlagt r1Ll p 7. R€aodlåde eLolförbaud år F
14
J 8ål-dstad bed blåad enoat den oylqrärtsde Offlcerahågskolau
och
oed PIltkrlSshögskolaoo Ftygbe!älsskolåa och
!rorKsKoråu.
$! r lersafa
uodeträEceIseskolaE fiD.os på F f3, på Bro@a L18ger
e]"lls vldare fLygrapoecr sarbaodsf lyggiupp,
uoa".
F 16-

"o" "oii"å

lqd=!AS"
Plygvapoec är för ledDlEpeE åv flygstrld6krafter:ra
lDde!åt fyrE
lufrförsvarssekto...
ledrtug eLer fråD p;" i iöl rol o"rl
"".i
P 2I Ea.ot en actackeEk€der
"
säte f CåiJ"rg. "riyriåpo.."
-oed
sardlade lednlEg sker fråo frygstsbell
l Stoctåotlr.
n.: .":: spännaDde l flygvspDet l dag är inrrodukrlooeu
eEneEs!IySplaDet JAS 39 Grlpelr soe beräkaas preEjärflygaav
f ap!11
1987. JAS 39 Grlpen förena- l ert och såDraå 6kal
de tre roLlerså
lilj:_ill.ll..:l "l:"t:g. ruset sEnsr raod har vå8ac sl8 på deD
ro6tr1Egeo och sveB6kå flvcvapaet

därEed lcterllgare alu
-befä6ter
ledande,
;;
i;;;-;ä;;;arlvr
så
å:rdå t våttraElvt och "a.iä"o"
lEDovarlvt. o.r e .oar.-iåfiåi"iä;
ocb !uce
E.].DBt det uya Bas 9o-Erereoer aon bygger
vtaire
på ii"g".po.a"
-""."r'iriiilor
oprlda:.Essf1losof1. varJe bas ge" ui"i
ti:r
act El_Dsk€ sårbarhererl. på
"..

sr.ätlElos aotr err av

åvr6trlrsr5reoe,.
och

nr;';.;;.::::lå::::: ;å.;uå.:LTr'åi;T:;il:"

err fLygburer radålspaalngssyoreo

tred goa
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