F19
FLYGFT'RBAND I KRTG
Den l7 december var jag tillbaka och
1ämnacle chefen för' Flygvapnet, Friis,
sånrt Nordenskiöld en orientcring oln
krigsläget och resultatet av diskussioner--

na i finska höghvartcret. Fältmarskalk

Mannerhein-r accepterade på Finlands
vägnar med tacksamhet det svenska er
bjudanclet. Han ville särskilt franhålla
b,.rrJol.cn av "rr förh;n,ler .n 'fr.t r ö:
ligt inträffade i Finlanci. Situationen var
luycket allvarlig.
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tiljorclern". Den 26 clecenber avgick förläggningstrupp till norra Finland. Nyårsafton inträffacle markstyrkan i Veitsiluoto intill Kcmi, F 19 blivancle bas.
Den 7 januari var båsen hjälpligt ord-
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grrrnd av clåligt vätler kuncle flygstyrkan
lancla först clen 10 jantari på eftermicl
dagen.

Den l2 ianuari genomförde flygstyr
kan sitt första striclsuppdrag. På gruncl

Tidigt den 30 novcmbcr 1939 anfölls
Finland efter cn sotrrlrrar och höst av

alltner stegrad diplomatisk aktivitct :rv
sovietiska mark- och flygstridskrafter.
Det så kallade vinterkrjget mellan Sovjet och Finlancl var ett faktuDr.
Redan sarrrrrr drg börjrde n:rglc

svenska armöofficerare planera uppsät
tancle av en svensk frivilligkår. Inorn
Flygvapnet tog 11]an upp f.ågan orD ett
frivilligt svenskt flygf örband.
Den 12 decenber kallades jag till då
varande flygstabschefen Bengt Norclen
skiöld som frågacle on jag val villig att

till Finland för
att i finska högkvarteret mecl fältmarskclk Mrnnerheinr och den lins\e llvg

följande morgon flyga

vapenchefen Lundqvist cliskutera förutför deltagande av ett

sättningarna

[rivilligt llvgiörband. Den st]rka dct kunde bli frågan om var tolv
"renskt

Closter Cladiator | 8J och [vra lätra
bombpian typ l{awker Hart [B 4J. Förbåndet förutsattes operera i norra Iiinland. Det {ick inte använclas i södra

Finl"nd eller utorl finskt terriroriur

utan svenskt medgivande.
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Den l8

b,'utL,pltn öu,r Fiulands uiJdar.
december bifö1l regeringen

chefens för Flygvapnet franställning.
Den l9 decemher.tlrtaLle organ qat'on.
arbetet undel major I{- Beckhanrrrars,
blivande cl.ref för F 19, ledning. Den 20
december ttfärclacles clen första "flot-

av omständigheterna kom det att bli ett
hast improviserat företag. Sovjetiska
markstridskrafter och förläggningar vicl
\,'lärkäjärvi anlölls. htt sovieriskt jaktflygplan sköts ned i luften, ett annat
förstördes på marken. Två svenska B
.1: or kolliderade under stigning efter anfallet. Förarna rädclade sig ned fall-

i

skärm rrren tillfångatogs av ryssalna. En
spanare omkorrr- Flygsignalisten i det
andra planet lyckades ta sig tillbaka till

cgna linjer. En tredje B 4 anfölls av
sovjetiskt jaktflyg ocl.r tvingades nödlanda efter motorstopp. Besättninganra
kunde ta sig tillbaka tiil egna linjer.
Verksamheten efter {örsta företaget
koncentrerades på jaktförsvar av Rova

niemi, Kemi och Uleåborg samt utsträcktcs senare även längre österut. Enda återstående B 4, senare två efter förstärkning från Svcrigc, användes för

Ett au fdnrih Tehler nedsl?iutet borlb
plan besiktigas.
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IFFA lick totalt 47 p, följd
av CVN{ IF ned 33 p och
CVV IF koru upp till 30 p
Utfijrligt referåt i Bergtfoilet
nr 4/1966.
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Märkäjärvi Salla-

områclet.

Trots att förl-rållandena var mycket
pfimitiva jaktstriclsleclning i nodern
mening saknacles, radio- ocb telefonfbrbindelscrna var dållga, bastjänsten en

ständig improvisation med srlå rrcdel
och som ställde stora krav på narkper-

jnitjativ och förmåga kunde
F 19 till en viss grad bestrida fienden
Iuftl.rerraväldet ltidigare hade intct
finskt flyg funlits i norra FinlandJ och
irritera hans lnar-kstriclskrafter.
Under cle 62 clagar som F 19 deltog
i vinterkriget innan vapenstillestånclet
den l3 mars förekom flygföretag alla
clagar uton två. I genonsnitt var 60
procent av clisponibla flygplan i vcrksonalens

samhct. San-ulanlagt sköts ncC eller för
stördes på rnarken nio sovjetiska jakte11cr bornbplan.

Förutoln de flygplan sorr förlorades
uncler
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19 första flygföretag gick en
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8 fötlorad under luftstrid. Föraren omkom. lln J 3 totalhavvererade under
l<onrrollllygrirg 1'ki lornu rel. .lg bakåt unclcr clykningl. För-aren onkom. I'ä
grtrnd av dessa och andra haverier hade

F 19

i början på rnars
J 8:or och två B ,1:or.

flygplanspark
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Härtill kom en Waco och en Jrrnker
l3 son användes sorn tlansportplan.
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öden och verksam-

r'enheter'tr. ttt lränr'. 'i
till kapitel B i boken Attack,

vår.-r erl

intr.esse.åcle
N4innen från 35 års flygtjänst (Norsteclts

1965] sant Fl9 l.randlingar värav ett
nrcn'plr- fi.n. r Krrrrel. Kr'g-..rrk rct,
ett

i

Flygvapncts arkiv.

B. Bjtrggren

Ett au llottiliens jdlnplall stalrar Iör tltt
ntöta fienden.
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trppclr-ag av mcra ovanligt slag för
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utarbetå en infonnationsskrift "Uncier
hållsutryrln-ien

publikatlonen
pr

i teleanläggningar". Med
vill flygförvaltningcn ge

ojcktcranclc och beslutande mynclig-

heter på b-vggnadssidar.r riktlinjer vid rrt
formning av nya anläggningar. Till denna typ av anläggningar räknas bl a luftförsvarscentraler, rådarstationer och la
diolänkan1äggningar.

Den 1 januari 1964 inordnades
praktiskt tagct all ståtlig verksamhet
under arbetarskyddslagen. Detta stäl1er'
stöire krav än tidigare på inrättåndet
av fasta arbetsplatser. En del av boken
behancllar därför clessa fi'ågor.
Texten har utarbctäts av Årne Norberg och Ol1c Göransson, Ileinhold
Carlsson svarar för det omfattande bildrratcrialet, r'ecligeringen är gjord av
Flenry Siclön och tryckningen har ut
förts av Arboga Boktryckeri AB.

