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•• Frtm förstärkt försvarsberedskaps första intagande i septem
ber 1939 och genom hela beredskapstiden kännetecknas verksam
heten vid vårt flygvapen av fyra huvudfaktorer. • D e n f ö r s t a : 
- att organisera och hålla i varje läge erforderliga beredskapsför
band redo till verkan - inom ramen av föreliggande tillgångar på 
personal, materiel, förband och anslag. • D e n a n d r a: - att 
med stora ansträngningar och ständig knapphet på tid och medel 
samt under svårförståeligt mothåll från många sidoordnade, stundom 
också överordnade myndigheter m fl , ständigt arbeta för de förbätt
ringar och ökningar i flygvapnets fredsorganisation , som bildar 
grundval för krigs- och beredskapsorganisation. • D e n t r e d j e : 
- att likaså med stora ansträngningar, för dryga kostnader och i 
ständig kamp med tiden samt mot olika hinder, genomföra en for
cerad flygmaterieJanskaffning , baserad på ett samtidigt höjande 
och ökande av vår svenska flygindustris konstruktionsförmåga, 
kvantitativa produktionsmöjligheter och de framställda produkter
nas - flygplans, flygmotorers m m - kvalitet och krigsvärde . 
• D e n f j ä r d e : - att ständigt och parallellt med upprätthållen 
beredskap utbilda nytillkommen och redan i tjänst varande flyg
och markpersonal divisions- och flottiljförband samt de högre en
heterna - flygeskadrarna - så att alla kan motsvara ett krigs högt 
ställda fordringar på skicklighet, verkan och rutin. Eskader-, flygva
pen- och krigsmaktsövningar är därvid ett av medlen att nå upp
ställda mål. Artikeln nedan behandlar den största övningen av det 
nämnda slaget under år 1944. Den var på samma gång flygvapen
övning, luftförsvarsövning och krigsmaktsövning . Den gick under 
namnet "Flygvapenövning 1944" .••• 

Av överstelöjtnant NILS KINDBERG 

I min förra ar t ikel (nr 1/1968, sid 14) n ämn 
d es bl a, att " Flygvape növning 1944", 

e n av den förstä rkta beredskapstidens 
största , sku lle refe reras. Om denna stora 
och g ivande övning kan f ölj ande nä mnas. 

-= Redan under andra h a lvJret 1939 hade 
en ligt var dåvarande försvarssta bsch ef, kort 
d terllt ÖB, gener a l O G Thörnell s direktiv 
planer och order uppgjor ts fö r en större 
"K rigmaktsövn ing 1939" i september. D en 
sk ulle omfatta sam tl iga fö rsvar sgrenar 
fl ygva p en, anne och marin - &1m t vissa 
civi la org an. I vad rörde flygvapne t skulle 
den gälla flygled ni ngen, alla förband och 
anstalt e r m m . D e l andra världskrige ts ut 
bro tt, läget i vi, rt grannskap och Sver iges 
av sta tsmakt erna a n befa llda intagande av 
förstärkt försvarsberedskap med för emel 
ler ti d alt "Kr igsmaktsövn in g 1939" maste 
ins täll a~ , Så blir även f allet med en ti ll 
and ra hälf ten av sep tember 1939 fö rberedd 
luflvärnsövning i m elle rsta och södra Sve 
rige. U nder den nä rmaste tide n dä refter 
bl ir d e t huvudsakl igen övn ingar inom de 
olika fö rsvarsgrenalTla , ävensom t idvis an 
ordnad e samövningar mellan ski lda d elar 
av d es:-;n och annan försvarsgren. V id flyg
vapn et b li r n a m net på de största av des 
sa olika övni ngar F l y g v a p e n ö v 

n i n g a r . i rege l ledda av chefen för flyg
vapnet eller, på dennes order, av chefen 
för f lygstaben. 

UPPREPAT FÖRHINDER 
Unde r 1 943 - d~1 utr ikesläget enligt t i 
digare redogörelser bl a p g a det sven ska 
uppstigande t a v tran sitoav talet med Tysk 
la n d på sommaren varit sär skil t farofyll t 
u ppges tan k en på en gemen sam stor kri gs 
maktsövn ing under någon av sommarmuna
dema, också p g a ulrikesläget. D en plan 
läggs i stället ti ll slutet av september, men 
måste ä ven då in ställas. De t nr h ände lser
na i söder - och dä r särsk ilt de t tyska, 
i slu te t pil augusti 1943 p roklamerade 
"övertagande t av h ela makte n " i D anmark 
- som då är den di r ekta anledningen till 
övn ingsstoppet. 

I sep temb er 1 94 4 fär d en då fungeran
de, nye ö B, generalen H elge Jung, åter 
möjlighet alt t ro ts v issa utrikes faror ös 
terifrå n vid den ti den, likväl ku n na full 
följa sin f öre trä dares tan ke. Det planerade, 
sam tidiga övand et av a lla f örsvarsgrenar 
ett flertal oli k a lägen och verksamhetsgre 
nar kan då föl·verk ligas i och med at t den 
5- 19 september hå lls "Flygvapen övning 
1944 ", De gemensamma övningarna mellan 
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Den gigantiska flygvapenövningen 1944 
en utmärkt statusmätare 

flygvapnet, arme och marin inläggs i den
na under vissa perioder. Om den betydel
sefulla och väl genomförda övningen skall 
till en början nämnas följande huvudpunk
ter. 

övningen blir den första, tillika den en
da för a Il a försvarsgrenarna gemensam
ma, större samövning, som kan h Ilas un
der hela försvarsb?redskapstiden. 

NYHETER PRÖVAS 

För första gången prövas därunder en hel 
del föl' Sverige n y a anordningar och me
toder på de försvarsorganisatoriska och 
operativa områdena. Främst däribland 
må nämnas: 

• ett aven chef c e n t r a l t lett jaktför
svar i någorlunda modern mening, avpas
sat för det nutida krigets krav, deltar för 
första gången, 

• en j a k t e s k a d e r - 3 :dje flygeska
dern (E 3) - jämlikt 1942 flrs försvarsbe
slut uppsatt fro m den I juli 1944, är för 
första gängen i verksamhet för jaktförsvar 
på den försvarande (svenska) sidan, 

• en enligt moderna jaktförsvarsprinciper 
uppbyggd, central j a k t s t r i d s I e d n i n g 
tas i bruk, den är förlagd till skyddad 

plats och förfogar över ett särskilt utbyggt, 
väl fungerande nät av permanenta s ignaI
förbindelser mm, och lyder under chefen 
för jaktförsvaret, 

• en särskild radarluftbevakning - vars 
materiel just erhållits genom ett lyckligt 
byte med de västallierade stormakterna 
är under övningen ett av de viktiga organ, 
60m underlättar för att inte säga möjliggör 
den nya centrala jaktförsvarsledningen, 

• ett särskUt övningsmoment ägnas vl'rk
ställandet aven l u f t i n vas i o n - då 
utförs bl a försök att genom insä ttande av 
lufttransporterat infanteri m m överraskan
de ta ett flygfält i Nyköpingstrakten, var
jämte 

• ett försök tills j Ö b u r e n i n vas lon 
utgående fran Gotland, verkställs i sam 
band med d en förutnämnda luftinvasionen . 

LEDARE OCH BESTÄMMELSER 
För flygvapenövning 1944 är ÖB, general 
Helge Jung, överledare. Ledningen i övrigt 
handhas jämlikt öB :s direktiv av chefen 
för flygvapnet, då generallöjtnanten, sena
re generalen Bengt G:son Nordenskiöld. 
Den förstärkta försvarsberedskap vid flyg
vapne t, som då gäller, fortgår under öv 
ningstiden. 

Förberedande order för övningen hade 
utgivits den 30 juni och 17 augusti. Den 9 
augusti utger flygvapenchefen - efter frän 
öB mottagna direktiv i stort - order till 
underlydande chefer m fl beträffande öv
ningsledning, deltagande förband, övnings
bestämmelser mm. 

Den 22 augusti utges slutlig högkvarters
order för densamma. Enligt denna skall: 

• övningen avser att öva samverkan mel
lan flyg-, arme- och marinstridskrafter i 
samband med luftlandsättnings- och land
stigningsföretag. 

• i övningen delta huvuddelen av flyg
vapnet sam t vissa förband ur armen och 
marinen, varjämte skulle delta: 

• samtliga organiserade luftvärnstäckför
band och fältluftvärnsförband inom milo 
IV, 

• samtliga Is (luftbevakningsstationer) in
om milo VII (Gotland) och milo IV (utom 
en del särskilt angivna), alla Is säv itt möj
ligt bemannade med frivillig personal. 

DELTAGANDE STYRKOR 
Frän första övningsdagen - den 6 septem
ber - är de "krigförande styrkorna" redo 
att börja verksamheten enligt det följande. 
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.. 	• styrka A - om tva flygeskadrar, kust
flottans huvuddel, delar av markluftför
svaret m m - star beredd att försvara 
svenska fastlandet och därvid närmast de 
östra delarna av mellersta Sverige mot 
flyganfall och invasion m m, 

• styrka B - en flygeskader, flottans sjö
krigsskoleavdelning, lufttrupp ur armen 
m m - har efter ca 14 dagars krig till 
uppgift att i förening med and ra styrkor 
och med Gotland som bas omk . 11 septem
ber ta Oxelösunds hamn oc h d e svenska 
flygbasern a i Nyköpings-trakten. 

STYRKORNAS SAMMANSÄTTNING 
Flygvapnets i de två styrkorna ingående 
förband m m är i stort sett nedanstäende : 

I A 	 - den försv a:-ande styrkan - in.~ä l 

2:a och 3 :e flygeskad rarna (E2 och E3). 
Chefer var dåvarande översten Age Lund
ström och flygvapenchefen. närmast fö
reträdda av chefen för E3 stab, dåvarande 
ma joren Lennart Peyron. 

I E2 ingår sex divisioner, förutom eska
derstab t vå lätta bomb- (a ttack- )flo ltiljer (F6 
och F7l, med tillsammans ca 60 B J7-plan, 
samt en förstä rkt fjärrspanin.e;sdivision ur 
Fll. med sex plan typ S 16 (Caproni ) . Sum
ma flygplan vi d E2 (inklusive ca fyra i 
eskaderstaben ) uppgår till ca 70. 

E3 räknar tre hela och en reducerad 
jaktflottilj (F8 , F9 , FI3 och F16), till sam

mans nio jaktdivisioner, med ca 124 jakt
plan ty p J 9, J 11, J 20 och J 22. Inräknat 
sex i E3 stab ingaende p lan uppgår eska
derns hela antal plan till ca 130. - Total
antalot flygplan vid A ca 200. 

J B 	 - den anfallando styrkan - ingå r 
l :a flygeskadern (EJ ). Chef är d il v arande 
översten Paul af Uhr. El deltar med en 
tung och tvJ lät ta bomb- (attack-) flottil 
jer (Fl, F4 och F12) om i allt ca sex divi
sioner, vars nUnJr'rär är ca ett 80-tal flyg
plan lE 18 (3 st), B 3 och B 17), El har 
v idare föl' luftförsvar av baserna på 
Gotland m rn - en reducerad jaktdivision 
ur FlO (ca ,itta J 20-plan). En fjärrsp a 
ningsdivision ur F l! , med åtta plan (Cap
roni ) och bl a fyra flermolorsplan (B 3 och 
Ju 5213-m) och som används för trupptran
sport m m ingår även i El. - Totalantalet 
flygplan vid B blir därmed ca 100. 

FLYG UNDER MARIN LEDNING 

F ör medverkan under s j ö i n vas i o n e n 
är pil öB:s order flott-, vissa marinsam
verkande flyg - samt kustartillerikrafter re
do enligt fÖljande: 

Vid A (under konteramiralen S Y Ek
strands befäl ) dds som nämnts kustflot
lans huvuddel, vid a r e de flesta av de ru 
tinmassig t till marinchefens förfogande 
ställda flygförbanden (F2 to rpedflygdivi
sion med ' Itta T Z-plan och en spanings
flygdivision ur F2 , med 6--8 S 17 S-plan) 
och d essutom till ostkustens marindistrikt 
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hörande stridskrafter m m samt kust.artille
riförsvaret därstädes. Kustflottan räknar 
tre pansarskepp, två vedettbåtar, fem tor
pedbåtar, nio ubå tar samt trängfartyg. 

I B - den anfallande styrkan - finns 
dels dess chef kommendören J H Stefens
son, d e ls dennes sjökrigsskoleavdelning 
(två kryssare. fem minsvepare och tre ve
dettbåtar) , vidare ur flottans Stockholms
eskader tre jagare, sex minsvepare och tre 
sjövärnskårens fartyg, ävensom frän kust
flottan och ma r kerande transportfartyg tva 
minkryssare, en hjälp kryssare, ett hjälpfa r 
tyg och ett mode rfartyg för ubåtar. 
styrkan ingår även av det marinsamver
kande flyget en (reducerad) spaningsdivi
sion av F2, med ca sex spaningsplan av typ 
S 17 S. 

o <> För d eltagande under momentet luft 
invasion ingår f rån armen nedanstående 
kraiter: 

Vid A - försvarssidan - chef och mil
befstab IV, fo- staberna m m, särskilt ur 
fo 43 och 44 , en cykelbataljon ur Svea liv
garde, en kavalleribatalj on (oberiden), vis
sa lokalförsvarsförband vid kust och flyg
fält. flertalet luftvärnsenheter och "Is" (se 
ovan) i området. 

I B - anfall ssidan - ingå r chef och mil
befs lab VII (Gotland), el! ( I'educerat) in
fanteriregemente, tva skyt!ekompanier, de
lar ur militärområdets flygfäJtsförsvar och 
luftvärn samt "le" och "Is" på Gotland. 

• På båda sidor finns flygbastrupp m m 
- de vid A under befäl av överstelöjtnan
ten Adilz m fl, de vid B underställda ma
joren Weijdling m fl. 

FÖRBEREDELSER 
Övningens planläggning och förberedande 
har under ÖB vilat på chefen för flygvap
net, i samråd med försvarsstabs-, arme
och marinchef. Arbetsbördan härvid har 
varit högst b etydande och krävt flera m~
nadel' . Bara några drag d ärav kan här 
nämnas. till exempel : 

• i allt ca :325 flygplan och 600 man fl y 
gande ( inrä knat "lufttruppen" ) skulle del
taga. 

• kostnaden för under övningen förbruka
de strids- och övningsbomber beräknades 
bli ca 210.000 kr. 

• över 4.200 flygtimmar och nä rmare 
11 .000 kubikmeter flygdrivmede l ( Il miljo
ner lite r flygbensin) skulle sannolikt åtgå 
för övningen. 

SPELET KAN BÖRJA 

Den 5 september är organisationsarbetet 
slut. Spelet är klart alt börja. Fem öv
ningsskeden skall genomföras. Under första 
skedet, den 5-6 septembo,-, verkställs nu 
främst de sista förberedelserna . Vid A ut
för E2 ombasering till främre baser, 

Skede Z - den 7-9 september - är A :s 
jaktflyg (E3) engagerat i den första fasen 
av sitt områdesförsvar mm. Bomb- (at
tack- )flyget (E2) fortsälte r ombasering 
nordostvart och anfaller slridsmål, särskilt 
ordnade av övningsledningen . 

Vid B noteras under samma tider v id El 
förberedelser, intagande av utgångsläget på 
gutarnas ö m m, anfall mot stridsmäl (se 
ovan), spaning och j a ktförsvar. För ar
mestyrkans del förbe redelser, luftbevak
ning och luftvärnsaktivi te t, för marinstyr
kornas del från den 8 september förflytt 
ning till FlIrösund. 
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Den 10 september blir - utom för led
ningen - vilodag för fl ertalet. Vid arme
och marinstyrkorna u tges bl a order för 
flygtransport, förberedelser till överskepp
ning o d. 

ATTACK OCH FÖRSVAR 

SI<ede 3 - den 11 september - präglas vid 
A av omrildesförsvar, anfall mot övnings
mål, spaning och förberedelser för inva
sionsavvärjande. - Vid B utför El anfall 
mot övnings- och stridsmtll , spaning och 
jaktförsvar. Vid armestyrkorna pågar för
berede lse r för lufttransport av lufttrupp
företag mot ett utse tt krigsflygfält i Nykö 
pingstrakten . Vid marinstyrkorna verkställs 
förberedd överskeppning frän Gotland tiD 
och landstigning under strid vid Oxelö
sunds hamn. 

Skede 4 den 12-14 september 
jakt försvarar vid A E3-området och an
faller stridsrnäI. E2 utför ocks~ anfall mot 
strid smål samt spanar. Allt A-flyg lik
som arme-, marin- och markluftförsvars
krafter har fullt upp med att avvisa först 
den sjöburna invasionen vid Oxelösund, 
kort efter"t luftinvasionen i Ny)<öpings
traklen . 

• Pä B-sidan anfalle r El övnings- och 
stridsmM, spanar samt verkställer med si
na flygtran sportplan m m förfl y ttning luft
ledes av tva kompanier 14 till luftlandsä tt
ningen i trakten av Nyköping. Dessa sälls 
av pa det utsedda malet, fly g'fä ltet, och 
Ilar sedan h a rda strider att utkämpa föl' 
att (eventuellt) överleva. Marinsty rkorna 
har gjort si tt dagen förut - de är nu på 
"återgång" till egna övningar mm. 

Den 15 september vi lar A-sidan jaktfly
get (E3). Bomb- (attack-) flyget (E2) för
bereder utan ombasering till Gotland över
gång till "den lede fiend en" (B-sidan). 
Markluftförsva re t stiir fortfarande redo att 
verka. - B-sidan får under dagen dels för 
stärkning enligt ovan, d els försvagning ge
nom att dess jaktförband (ur FlO) under 
morgondagen skall tillhöra A med bas på 
fastlandet. 

FINAL I STOR SKALA 

Skede 5 - lördagen den 16 september 
utspelas final e n, ett flyganfall i stor skala 
med allt i övningen d eltagande bomb- (at 
tack-) fly g, s:a fem flottilj e.r , totalt tolv 
flygdivisioner, insatta mot Stockholm. An
fall företas (markeras) mot Bromma flyg
fält, industrier vid Skanstull, Skä-Edeby 
fly gfält, dri vmedelsci ste rner på ön Stora 
Höggarn och Barkarby flygfält. Allt till
gängligt jaktflyg, s:a något över fyra flot
tiljer med totalt ca tio centralt ledda jakt
divis ioner ingriper i avvisande syfte . 

Som avslutande moment, tillika elt upp
visande av vart dåtida flygvapens utbild
ningsständpunkt och kvalitet företar hela 
flyg styrkan - nä ra :l00 plan - en möns
tergillt utfö,d överflygning över huvudsta
d ~n i väl anslutna förband. Utförliga, il
lustrerade referat fran hela flygvapenöv
ningen och f dln den avslutande. samlande 
öve rflygn ingen m m ii terfinns bl a i dags
tidningarna den 8-17 septembe r 1944. 

NÅGRA ERFARENHETER 
Liksom d en tidigare stora flygvapenöv
ningen -den sommat'en och hösten 1943 un
der d21vis olika yttre förhållan den genom
förda - leder ocksa "Flygvapenövn ing 1944" 
till en rik skörd av erfarenheter och rön, 
vilka j fortsä ttningen kommer flygva pnet 
och dess utvecklande till större krigsdug

lighet till del. De iran eskader- och flot
tiljchefer m fl infordrade rapporterna samt 
anteckningar m m f rän stridsdomarväsen
del l ör övningen och i övningsJedningen 
sammanställs, jämtörs och bearbe las vin
tern 1944-45 i flygs tab och flygförvaltning, 
för utsändande därefter. 

Den 27 februari 1945 sänder flygvapen
chefen ut sina erfarenheter frän övningen. 
Han a:1befaller samtidigl a ll det meddela
de skall genomgiis med unde rlydande per
sonal, enligt närmare bestämmande av flot
tiljcheferna (motsvarande chefer). 

Bland d et av flygvapenchefen anförda ma 
här blolt nämnas det viktigaste, nämligen: 

• d ,'n ut sända sammanställningen har till 
uppgift, förutom att meddela erfarenheter, 
också att länlna förbar.den o r i e n t e 
r i n g om fr<lgor av m2st operativ natur, 
och om r i k t I i n j e r för dzssas fortsatta 
har:d läggning i flygledningen, 

• d~t n y a, under övningen fö r första 
gang en p rövade jaktstr idsledningssystemet 
har i huvudsak b estått provet, 

• tva pr incipskilda metoder har därvid 
prövats f lot t i l j v i s ledning och 
c e n t r a l l:dnin g , sistnämnda metod upp
vi sar övervägar:d e förd21ar . 

e xeservstridslcdningsplats(er) är starkt 
rödvändigt I krig, 

• anfa llsflygets bomb- (attack- )förband 
Lödgas skapa nya vägar och metoder föl' 
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anfallens framförande mot en motståndare, 
som är välförsedd med luftbevakningsradar 
och har ett centralt lett, snabbt uppträdan
de försvarsjaktflyg. 

• luftbevakningsradarns stationer ä r emel
lertid lätta att upptäcka samt så rbara, för 
deras skydd och säkra funktion krävs sär
sk ilda "tgärder, 

• det vid tiden för övningen nyinförda, 
svenskkonstruerade och i flygvapnets egen 
regi byggda jaktplanet J 22 (FFVS 22) har 
uppvi sat stor användbarhet och bör fä stort 
värde i luftstrid . 

• flygspaning i klart väder med år 1944 
här vanliga fjärrspaningsplan typ S 16 
(Caproni) ar mot stark försvarsjakt en 
svår, för att icke säga olöslig uppgift, 

• flygfälten av 1944 har inte behövlig 
hallfasthet i regn, 

• i övningen ingaende radiospaningsorgan, 
bl a på Gotland , har stort värde ur under
rättelsesynpunkt, 

• inom signaltjänsten talrikt förekomman
de "vädermeddelanden" orsakar alltsomof 
tast fördröjningar för andra, stundom vik
tigare tjänstemeddelanden. 

MER ÄN VÄRDEFULL." 
"Flygvapenövning 1944" betecknas av led
ning och deltagare allmänt som synnerli
gen värdefull och givande , nyttig för flyg
vapn ets förband och höjande för dessas 
och p e rsonai oH S duglighet och stridsvärde.• 
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