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TIDSKRIFT
Litteratur

Flyget var vårt starkaste kort. Under 
första delen av det kalla kriget 
kunde det spelas ut mot såväl vänner 

som potentiella fiender. Sverige skulle man 
både lita på och gärna undvika att bråka 
med. I luften stod flygvapnet kvantitativt 
och med tiden även kvalitativt i särklass i 
förhållande till landets storlek. Så ser bil-
den ut, och den har präntats in i läsarna av 
den yngsta försvarsgrenens alla jubileums-
skrifter, 50 år, 70 år, 75 år etc. 

När förre översten och flygingenjören 
Bertil Wennerholm i sin volym Fjärde 
flygvapnet i världen? granskar det svenska 
militärflygets utveckling åren 1942–1958 
sker det, som han själv skriver, inte i en 
”vanlig flygbok”. Texten ledsagas mer 
av tabeller, staplar och diagram än flotta 
flygbilder. Författaren tacklar sitt ämne på 
forskarmanér, som sig bör av en ledamot av 
Kungl Krigsvetenskapsakademien. 

Litteraturlistan är diger, men inom Wen-
nerholms område har akademisk forskning 

endast bedrivits i begränsad omfattning. 
Han har inte haft mycket av självständig 
teoribildning angående svensk luftmakt att 
överta och bygga vidare på och har måst 
skapa sina egna analysverktyg. Det rör 
sig om ett mått av grundforskning, med 
andra ord.

Ursprungligen skriven som en magis-
teruppsats i historia handlar boken om 
sådant som samspelet doktrin-organisa-
tion-anskaffning under vad som beskrivs 
som det svenska flygvapnets storhetstid. 
I projektet Försvaret och det kalla kriget 
(FOKK), sammanhållet av Akademien, 
Kungl Örlogsmannasällskapet och För-
svarshögskolan, är författaren ansvarig för 
delprojektet luftstridskrafterna.

Texten i den nya boken är av rimligt om-
fång. Men likafullt lär ingen grundligare 
än Wennerholm ha gått igenom förutsätt-
ningarna för och vidmakthållandet av en 
nationellt snarast överstark flygvapenmakt. 
Han har gett flygentusiaster – varav det 

Bertil Wennerholm: Fjärde flygvapnet i världen? Doktrinutveckling i det svenska flyg-
vapnet i försvarsbesluten 1942–1958. Underlag, beslut och genomförande i nationellt 
och internationellt perspektiv; i Försvaret och det kalla kriget (FOKK) nr 8, Vällingby 
2006.

Kanske snarare det femte flygvapnet

av redaktör Olof Santesson
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TIDSKRIFT
Litteratur åtminstone förr fanns många – en hel 

del hårda fakta att fundera över. Och han 
har gjort det lättare för andra som i ett 
akademiskt sammanhang kan tänkas vilja 
forska vidare. 

Försvarsbesluten fram t o m 1958 analy-
seras noggrant med författarens i sam-
manhanget föredömligt metodiska hel-
hetsgrepp. Flygvapnets organisation under 
drygt två årtionden, flygvapenbeståndet, 
ledningsfrågor, övergång till jetdrift, 
flygbasutbyggnad, hotutveckling, mili-
tärteknisk utveckling, robotutveckling, 
prestandautveckling, doktrinjusteringar; 
det mesta, ja egentligen allt, har sin plats 
i boken i det uttalade syftet att ge ”en 
fördjupad syn på vägvalen”. Och allt ses 
mot bakgrunden av den valda säkerhets-
politiska linjen, det inför allmänheten 
markerade allenagåendet.

Av särskilt värde är att författaren när det 
gäller kvalitets- och kvantitetsfrågor inte 
har nöjt sig med att diskutera utvecklingen 
plan för plan, generation efter generation. 
Wennerholm har också gått utanför landets 
gränser i en komparativ ambition att föra 
in den svenska utvecklingen i ett interna-
tionellt perspektiv, något som veterligen 
inte tidigare har gjorts med samma syste-
matiska ansats. 

Vad författaren eftersträvar är en ”för-
djupad förståelse” för hur problemen har 
tett sig i olika länder. Det blir samtidigt ett 
försök att sätta något slags effektivitetsmått 
på svenskt militärflyg, ”benchmarking”, 
för att använda ett i nutiden populärt 
begrepp.

Hur fick då det svenska krigsflyget sin 

under många år rätt imponerande styrka? 
Wennerholm tar avstamp i förhållan-
dena mitt under det andra världskriget, 
när Sverige låg inringat i den Hitlertyska 
maktsfären. Han anför att ”flygvapnets 
storhetstid grundades under de traumatiska 
upplevelserna under denna tid”, och det 
skedde enligt ”en genomtänkt och kon-
sekvent genomförd långsiktig strategi”.

Detta skall inte tolkas som att allt för-
blev oförändrat från den stund satsningen 
inleddes. Chefen för flygvapnet ville en tid 
prioritera hemortsförsvaret, medan överbe-
fälhavaren satte skyddet av stridskrafterna 
i främsta rummet. I 1942 års försvarsbeslut 
tänkte man sig att flygvapnet skulle ägna 
sig åt ”direkt understöd” åt lant- och sjö-
stridskrafter i invasionsförsvaret. 

Formuleringen försvann i det äldsta 
efterkrigstida försvarsbeslutet 1948 – i 
ett hårdnande klimat (Pragkuppen) – då 
försvarsuppgifterna skulle lösas genom 
insatser på djupet. Och sjömålsbekämp-
ningen betonades ytterligare i 1958 års 
försvarsbeslut. Först i dessa yttersta av 
dagar har direkt understöd gjort comeback 
som en uppgift för svenskt stridsflyg.

Särskilt jaktvapnet utsattes för kraftiga 
prioriteringsförändringar. Författaren skri-
ver om ett ”insvängningsförlopp” de drygt 
tjugo åren mellan försvarsbesluten 1936 
och 1958. 

I det första fallet präglades svenskt flyg-
tänkande av dåtida doktriner om bombfly-
gets krigsavgörande roll. Vårt jaktflyg var 
rudimentärt; proportionen mellan jakt och 
bomb/attack var 1:4. 

1942 siktade man till jämvikt – 1:1. 
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1948/1949 hade krigserfarenheterna (slaget 
om Storbritannien) på allvar slagit igenom 
i form av maximal jakt – nu gällde pro-
portionen 7:2. Den dämpades något 1958 
– 9:4. Men sedan var det slut med drama-
tiska omavvägningar fram till JAS-beslutet 
1982 med ett enda typ, enhetsflygplanet, 
inom parentes en lösning som få andra 
försvarsmakter förefaller att tro på.

När det gäller doktrinområdet kontraste-
rar Wennerholm vad han kallar ”framsynt-
heten och målmedvetenheten” i 1940-talets 
planering mot en osäkerhet i studier och 
utredningar kring framtida flygplansystem 

under 1950-talet. En viktig faktor här var 
oklarheten huruvida Sverige skulle skaffa 
sig kärnvapen eller inte. Få lär efteråt ha 
sörjt över att det blev ett nej.

Materielanskaffningen stämde inled-
ningsvis med gällande doktrin, men 
attack- och spaningsflyget förblev miss-
gynnat, med plan som hann bli obsoleta. 
Det syns särskilt tydligt i en internationell 
jämförelse. Den ursprungliga tanken från 
1948 var att flygmaterielen skulle förnyas 
vart sjunde år. Det borde betyda att tre 
flottiljer årligen fick ny materiel. Sådant 
låter nuförtiden som en saga. Och pengarna 

Några av jaktflygplanstyperna i svenska flygvapnet under det kalla kriget: J 29 Tunnan (1951-
1965) J 34 Hawker Hunter (1955-1969), J 32 B Lansen, allvädersjaktversion av A 32 (1958-1969). 
Foto: Försvarets Bildbyrå/ Håkan Brandt
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räckte inte då heller. Försvarsbeslutet 1958 
begränsade nyleveranser till en flottilj om 
året.

Som mest unikt för ett land av Sveriges 
storlek ser Wennerholm regeringens och 
riksdagens krav på egen utveckling och 
tillverkning, inte minst att kravet också 
uppfylldes. 

Alliansfriheten spelade in, men under det 
studerade skedet satsade Sverige inte på 
några särlösningar. Utvecklingen styrdes 
av ett påfallande nära samarbete mellan 
flygvapnet, flygförvaltningen och indu-
strin. Under undersökningsperioden var 
den inhemska industrin huvudleverantör 
till flygvapnet (67 procent). Idag anser 
förstås kritiker att alltför mycket har skett 
och sker på industrins villkor.

Hur stämmer då glansbilden av ”världens 
fjärde flygvapen” med Wennerholms egen 
forskning? Och vari låg dess förmåga, hur 
ville man utnyttja det? Inte minst värdefull 
är här författarens genomgång av mycket 
av det som har skrivits i ämnet tidigare, bl a 
av några av Krigsvetenskapsakademiens 
ledamöter.

När det gäller Wilhelm Agrells kom-
mentar till försvarsbeslutet 1958 att hem-
ortsförsvaret då nedprioriterades skriver 
Wennerholm helt kärvt att den ”saknar 
täckning”: redan 1942 hade en nedprioriter-
ing skett till förmån för skyddet av de egna 
stridskrafterna. Han citerar vidare ur Erik 
Norbergs analys av åren 1936–1942:

Bombflygepoken var slut i Sverige. Flyg-
officerarnas strävan efter ett strategiskt 
flyg kom att avlösas av en utveckling av 
taktiska flygslag, jakt och attack. Tesen 

om det offensiva försvaret hade ersatts av 
tron på det direkta försvarets betydelse.

Enligt Wennerholm var det dock ”inte en 
egentlig strategisk luftkrigföring som hade 
eftersträvats utan ett offensivt luftförsvar”. 
Denna komponent ströks aldrig formellt 
från flygvapnets uppgifter. Den samverkan 
med de andra försvarsgrenarna som hade 
funnits under beredskapstidens utveckling 
av flygvapnet kom däremot att falla till-
baka efter kriget, skriver författaren. Han 
smyger inte med sina omdömen. Så här 
uppfattar han läget:

De tunga uppgifterna för flygvapnet blev 
luftförsvar – offensivt och framförallt de-
fensivt – samt insatser i invasionsförsvaret 
genom anfall på djupet men inte primärt 
genom direkt understöd till armén och 
marinen. Utvecklingen kom att ge flyg-
ledningen en förnyad styrkeposition, som 
i praktiken torde ha varit starkare än den 
det ganska ofullgångna bombflyget hade 
gett och som avspeglas i utvecklingen av 
flygvapnets andel av försvarsutgifterna.

Hur förhåller det sig då med kvaliteten 
på det svenska flygplansbeståndet under 
den period som författaren har undersökt? 
Här har han i sin genomgång hittat många 
berömmande texter. Och det är förstås 
J 29, ”Flygande tunnan”, levererad till 
flygvapnet med början 1951, som man 
brukar dra fram. Wennerholm citerar en 
rad uttalanden på temat att planet var fullt 
jämbördig med det bästa som då fanns i 
USA eller i Sovjetunionen. 

Gunnar Lindqvist har i en skrift om JAS 
39 Gripen skrivit om J 29:an att ”tillförlit-
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ligheten och fältmässigheten var mycket 
bra och beträffande prestandan låg den i 
klass med stormakternas flygplan, d v s 
den amerikanska F-86 Sabre och den ryska 
MiG-15”. Han anser att med detta plan stod 
det svenska flygvapnet både kvantitativt 
och kvalitativt ”på sin höjdpunkt i en in-
ternationell jämförelse”.

Lindqvist hävdar vidare att svensk indu-
stri på knappt tio år kom ikapp utländska 
tillverkare ifråga om prestanda. Wenner-
holm vill nyansera bilden: 

I förhållande till de tillverkare som stod 
på topp kom vi aldrig riktigt ikapp! Dä-
remot lyckades vi med de första egna 
konstruktionerna under andra världskri-
get nå en nivå som sedan kom att stå sig 
– en tre-fyra år efter de mest avancerade 
länderna.

Utifrån sitt internationella perspektiv är 
författaren sålunda bara delvis ense med 
andra flygskribenter om Tunnans utom-
ordentliga förträfflighet. Uppgiften att J 
29 i huvudsak var jämbördig med F-86 
och MiG-15 finner han riktig vad det 
avser formella prestandauppgifter. Men 
det svenska planet kom i tjänst ett par år 
senare än de andra.

Och så var det rubrikfrågan om storleken 
på det svenska flygvapnet (drygt 1 000 plan 
som mest). 

Sovjetunionen och Förenta Staterna låg 
förstås i topp. På tredje plats kom Storbri-
tannien. Under krigsåren var det brittiska 
flygvapnet RAF avsevärt större än det 
svenska, men skillnaden minskade. Vid 
två undersökta tillfällen, 1949 och 1964, 

var övervikten över den svenska styrkan 
faktiskt relativt obetydlig. 

Sverige fyra således? Nej, Wennerholm 
bedömer det enligt amerikanska uppgifter 
sannolikt att Kina hade numerärt mer om-
fattande flygstridskrafter än Sverige. Men 
vi höll av allt att döma undan för Frankrike, 
låt vara knappt. Rätteligen bör Sverige så-
ledes anses ha kommit på femte plats.

Författaren finner i sin undersökning av 
litteraturen också att framställningen av J 
29:ans goda egenskaper gradvis förbätt-
ras. Man går från den relativt försiktiga 
beskrivningen ”endast marginellt under-
lägsen” från 1976 via ”full jämbördig med” 
fram till ”on par with – or better than” i 
verk ett par decennier senare. Den svenska 
självkänslan tycks ha bara tilltagit, det blir 
den litet förvånande slutsatsen.

Mycket mer kunde förvisso sägas om 
Wennerholms bok, men detta är inte en 
forskningsinsats att utförligt referera. Den 
bör läsas av människor som kan engageras 
av ämnet och inte skyggar för det av utgi-
varna valda något otympliga utförandet. 
Boken får därtill en extra tyngd genom 
raden av sifferspäckade bilagor. 

I rediga tabeller redovisar författaren 
flygvapnets sammansättning och prestan-
dautveckling, inte minst i internationell 
jämförelse. Han stannar inte vid super-
makternas flygvapenorganisation utan 
inkluderar för oss mer jämförliga resultat 
från Frankrike, Norge, Danmark och 
Schweiz. 

NATO:s krav på medlemsstaters flygva-
pen framhävs liksom avvägningen mellan 
dag- och nattjakt. Den internationella 
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jämförelsen ger kanske inte så mycket vad 
det gäller supermakterna, som under den 
undersökta perioden alltmer utvecklar sin 
strategiska luftförmåga med USA som den 
ledande parten. På nivån under går det lätt-
are att se både skillnader och likheter. 

Den svenska betoningen för attackens 
del av anfall mot sjömål var ett särdrag, 
kanske inte överraskande med tanke på 
landets geostrategiska läge. Men i en ut-
veckling mot allt tyngre vapenlaster kom 
vårt land i avsaknad av eget strategiskt 
bombflyg att glida efter. Sverige var tidigt 
inne på allvädersjakt, men kom trots sats-
ningar åren efter krigsslutet på utlandsin-
köpta nattjaktplan rätt snart att släpa efter 
utvecklingen i ledande nationer. 

Landet visar sig tydligare än mer jäm-
förbara mellanstora och mindre länder ha 
differentierat mellan jakt- och bombflyg. 
Vår försvarsindustriella bas gjorde oss, 
som Wennerholm uttrycker det, obero-
ende av säkerhetspolitiska konjunkturer. 
Men Sverige var beroende av NATO för 
tillgång till teknologi och direkta vapen-
leveranser. 

Den mest intressanta jämförelsen i för-
fattarens studie blir med Frankrike. Liksom 
Sverige satsade efter kriget Frankrike på 

en egen försvarsindustri. Flygplansutveck-
lingen blev tydligt parallell: Mystère – J 
29; Vautour – A 32; Mirage – J 35. Detta 
innan fransmännen kring 1960 började 
satsa på den kärnvapenbestyckade Mi-
rage-4. En annan skillnad är att Frankrike 
experimenterade med flera flygplanstyper, 
medan trenden internationellt gick mot mer 
enhälliga flygplansbestånd. Gemensamt 
för alla undersökta länder är vidare att 
omsättningstakten överlag sjönk under 
perioden ifråga.

Författaren ger oss således möjligheter 
att kanske tydligare än tidigare se hur det 
på sin tid förhöll sig med det svenska flyg-
vapnet, betraktat också från omvärlden. 
Det rör sig om en noggrann undersökning 
av ett digert faktamaterial. Wennerholm tar 
här upp ting som inom FOKK-projektet har 
befunnits viktiga. Han ställer just sådana 
frågor som hör ett vetenskapligt synsätt till. 
Därutöver ger han en del egna svar, som 
kan komma att utlösa invändningar. 

Vi får väl se. En rimlig och glädjande 
slutsats måste hursomhelst bli att Bertil 
Wennerholm har lagt några nya grund-
stenar till forskningsbygget kring svensk 
luftmakt.
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Sweden learned a hard lesson during 
World War II. It could not buy from abroad 
those airplanes it needed. With that expe-
rience in mind the Swedish Air Force, in 
co-operation with the then ’Air Matériel 
Administration’ and industry, made an ex-
traordinary effort at domestic procurement 
which, during the first half of the Cold War, 
put the country in the front  rank.

Sweden may not have been number 
four in the world, as is often said, but it 
may have ranked as number five (after 
the USSR, the USA, the UK, and China) 
according to former air force colonel and 
chief engineer Bertil Wennerholm in his 
book Fjärde flygvapnet i världen? 

Summary

The Swedish Air Force –  At One Time Fifth in the World 

by Senior Editor Olof Santesson

The author, who is responsible for his-
torical research on air defences within the 
FOKK project (Swedish Defence and the 
Cold War), has critically analysed what 
has earlier been said about Swedish de-
velopments. He questions the proposition 
that the J-29 ’Flying Barrel’ fighter was 
on a par with – or even better than – the 
F-86 Sabre and the MiG-15. The Swedish 
airplane went into production a couple of 
years later than its rivals.

In the book organisation, performance 
and doctrines are evaluated. Of particular 
interest is that Wennerholm takes a sharp 
look at the Swedish Air Force from an 
international perspective.

 


