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Sverige och andra världskriget 


* i::I Aren 1939-45, under tiden för det andra världs
kriget, undgick Sverige bl a genom en rad lyck
liga tillfälligheter ödet att tvingas in på det ena 
eller det andra av de krigförande stormakts
blockens sida. Vårt land befann sig - som förut 
skildrats i FLYGvapen-Nytt - i förstärkt för
svarsberedskap för att bevara Sverige från 
fientligheter. * * Vi blev den tiden ofta på
minda om krigets och krigsfarans närhet. Ett 
exempel härpå var de ofta hitkommande objud
na flyggästerna från krigförande länder. De 
nödlandade, havererade, störtade, nedtvangs 
till landning eller kom på annat sätt. I krigets 
slutskede deserterade ett flertal tyska flygbe
sättningar med sina plan hit från de sönderfal
lande tyska fronterna öster, söder och väster 
om vårt land. i::I * * 

Å 	Kontrollflygning av den 
Internerade och kon
tinuerligt underhållna 
utländska flygmaterie
lens funktion måste då 
och då företas. Här en 
B-24 Liberator ur US 
8th Air Force under 
sådan flygning i april 
1945 över Vänern. Eli 
svenskt Saab B 17-plan 
ur F7 bevakar. O T h: ~ 
Eli av de i allt ca 110 
tyska plan, som under 
kriget hamnade I Sve
rige. Tvåmotorigt ra
darutrustat allväders· 
(nall-) jakfplan Junkers 
Ju 88. Nödlandade 6 
oktober 1944 på Bull
tofta efter felflygnlng 
över moln. Ateriämnai 
(efter förhandlingar) i 
februari 1945. 
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Flygvapnet 
"värd" 

tör 342 
krigsgäster 

författare: 

ö v erste löitnant 

nils k i nd berg 

F
lygvapnets främsta uppgift under 
d en förstärkta försvarsberedska
pen 1939-45 var att söka åstad
komma den spaning och det för
svar av Sveriges luftrum som det 
vid upprepade tillfällen kritiska 

läget nä ra vårt land påkallade. 
De krigförande mak ternas flygoperatlo

ner intill och ibland t o m ovanför svenskt 
sjö- och landterritorium liksom direkta 
följder av luftstrider m m i vår närhet led
de emellertid också till andra krav på flyg 
vapnets ledning, materiel och personal. Ett 
av dessa var att ta hand om, bärga, repa 
rera och i sinom tid återställa eller ut
växla de många främmande krigsflygplan 
m m - i allt över 340 plan och ca lO-talet 
tyska robotor - som under beredskapsti
den hamnade i Sverige. 

En tät följd av nÖdlandningar, felnavige
ringar, störtnIngar, nedskjutningar, ned
tvinganden genom Ingripanden från svenskt 
beredskapsflyg m m inträffade från det 
andra världskrigets första dag 1939 till nära 
nog dess sista före vapenstilleståndet i maj 
1945. Med början 1942 och särskilt 1944--45 
kom vidare ett flertal tyska plan hit, av 
växlande slag och storlek, vilkas besätt
ningar och extrapassagerare flytt eller de
serterat från Nazitysklands sönderfallande 
fronter och hemort. 

Det svenska flygvapnet orsakades av 
alla dessa många händelser i luftkrigets 
periferi en massa extra arbete och kost
nader m m för att ta hand om flygplanen. 
och för att förpläga, för lägga, bevaka och 
under medverkan från försvarsstaben m fl 
internera besättningarna. Så småningom, j 

allmänhet först efter maj 1945, hemsändes 
mellan 1000 och 2000 man utländsk flyg 
personal, som ingått i de många planens 
besättningar m m , när de hamnat i Sverige. 

DET BÖRJADE 1939 ... 
En under spaningsflygning över östersjön 
under de sista augustidagarna av besätt
ningen övergiven tysk flygbåt Do IB drev 
då i land på ölands östra kust so m vrak. l 
s lutet på september nödlandade ett annat 
tyskt spaningsplan , typ Re 60, för motorfel 
på Ystad redd. Ett polskt plan, som flytt 
undan ty skarna, nödlandade på Gotland . 

Vintern 1939-40, under Finland~ för
svarskrig mot Sovjet, nödlandade ett tiotal 
av Finlands i England köpta jakt- och spa
n ingsp lan under flygning hem via Norge 
och Sverige, på olika platser i mellersta 
Sverige. Ett av dem fördes av kapten Reino 
Artola, senare generallöj tnant och kom
mendör (chef) för Finlands flygvapen. De 
bistods på olika sätt och hjälptes vidare 
till sin bestämmelseort. 

Under samma tld och ca en månad till 
medverkade Sveriges flygvapen dels med 
egna organ - f lygflottiljer och flygverk
städer - dels via den svenska civila flyg
industrin m m , till montering, översyn, mo
difiering, reparation och vidaresändande till 
Finland av materielen. Först gällde det ca 
150, därefter förberedelsevis över 200 av 
finska staten i Storbritannien , Frankrike, 
Italien och USA köpta jaktplan och bomb
plan. Det blev en rätt så kraftig extra ar
betsbelastning för det svenska flyget och 
för vä r industri , vid en tid då vårt eget lä
ge snabbt blev alltmer faro- och arbetsfyllt. 

UNTERNEHMEN WESEROBUNG 
Det tyska storanfallet j uni 1940 på Väst
fronten föregicks av det strategiskt moti
verade, men för de u tsatta länderna Dan
mark och Norge ödesdigra tyska blixtan
fallet i april, som för dem ledde till över 
fem års tysk ockupation. 

Det fann s d a mycket som tydde på. att 
ock.s1\ Sverige skulle bli anfallsmå l. Ope- ~ 
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.. 	rationen gick under det tyska täcknamnet 
Unternehmen Weserilbung. Hitlers och Gö
rings flyg spelade tiden 9 april-lO juni 
huvudrollen för operationens genomföran
de. Närmare ett 20-tal tyska plan ham
nade därunder på svensk mark ned
skjutna, nödlandade, med sinande bränsle, 
felnavigerade eller vinddrivna. Ett fle rta l av 
dem var tremotoriga Junkers Ju 52, de n da 
vanliga trafikplantypen. Tyskarna hade an
passat dem för transport av fallskärmsjä
gare och luftlandsättningstrupp, krigsmate
riel, förplägnad, sjukvård sutru stning, driv
medel mm. 

Ju 52:orna kom ,ärskilt till användning 
vid intagandet i Danmark av bl a Stor
slrömsbron (mellan Falster och SjälJand) 
samt av två flygfält vid Aalborg (pä norrn 
Jylland). I operationerna mot mål i Norge 
märktes ,ärski lt Ju 52-planens betydelseful
la medverkan till att ta Oslo -Fornebu och 
Stavanger-Sola m fl flygfält samt besättan
det av de viktiga hamnarna Bergen, Trond
heim och Narvik i norr. 

JU 52 PÄ FJÄLLTOPP 
Det första av de i Sverige nödlandade Ju 
52-planen satte sig på hemväg, utan bensin, 
på Vänerns is utanför Mariestad. Ett andra 
sköts ned av svensk luftvärnstrupp nära 
I 17 :s kaserner i Uddevalla , när det försök
te nödlanda. Tre döda. Ett tredje - på 
hemväg frän fallskärmsföretag till Narvik 
- nödlandade så längt österut i Sverige 
som i Hälsingland. En annan Ju 52 :a, som 
våren 1940 också varit pä hemväg från Nar
vik, hiltades först på senhösten av svenska 
samer, övergivet och oskadat, på toppen 
av det ca 1.500 m höga Lapplandsfjä llet 
Vaulatjokko, strax norr om Polcirkeln, 
nära gränsen till Norge. 

Flygvapnets Jämtlandsflottilj - F 4 på 
Frö~ön organiserade och genomförde 
på vintern 1941 framgångsrikt planets 
bärgning från fjälltoppen och dess vidare
tran sport till svensk Norrlandshamn. Tvä 
Heinkel He 111 (tvåmotoriga bombplan ) 
landade 1940 på Gotland , efter uppdrag 

• 	 Nosparti med vapen på ett av de 
över 70 tunga amerikanska bombplan 
Boeing B-17. som sökte nödhamn i 
Sverige 1943-45 under 2:a världskri
get. Planet "Lakanuki" (troligen in
dianskt namn) är av typ B-17 F. 

Norge. Be,ättningarna uppgav, att stark 
västlig vind ovanför slutet molntäcke drivit 
dem så längt österut under hem flygn ing
en till Tyskland . 

Ett av dem brändes av sin be,ättning, det 
andra blev på sensommaren 1940 utväx
lat mot ett svenskt plan Ju 86 (B 3). som 
und er strategisk spaning över södra öster
sjön fått motorfel och måst nödlanda pä en 
nordtysk flygbas. Ett tyskt plan Heinkel 
He III blev i slutet på april 1940 nedskju
tet vid Kovikshamn i Bohuslän, av ett 
svensk t beredskapsplan, en S 5:a ur Rosla
gens flygflottilj, baserat pli västkusten. 

35 "GÄSTER" 1940 
Det fOI·tsatta kriget 1940 om Norge ledde i 
september-oktober till brittiska nödland
ningar i Sverige. 

Tre enmotoriga plan tvii Blackburn 
Skua och ett Fairey Swordfish - tillvara
togs i respektive Lappland, Jämtland cch 
Angermanland. Ett tvåmotorigt bombplan 
Handley Page Hampden (samma typ som 
tidigt pli 30-talet av vår dåvarande rege
ring beställts till Sverige), störtade över 
öresund , eventuellt efter nedSkjutning med 
luftvärn nära Hälsingborg. Under krigsåret 
1940 hamnade i allt 35 utländ ska plan på 
svenskt orru·åde . 

Ar 1941 giCk antalet i Sverige lan
dade utländ ska krigsflygplan ned 
till endast 13. Därav var tio lyska, 
två brittiska och ett ryskt. Det sist 
nämnda drev, lv a manader efter det 
rysskriget i öster börjat vid mid
sommar, obemannat i land på Fårön 
norr om Gotland. De tv a brittiska 
planen var bombplan, som störtat 
eller nödlandat I Skåne. Båda brann 
upp. 

Vid den tiden och något därutöver hade 
västmakternas flygper sonal order att brän
na upp sina plan, om de måste landa i Sve
rige. De t antogs på högl'e häll i väster an
tagligen att planen kunde råka i tyska hän
der. Krigsflygplan har ju en hel del mili 
tär utrustning, som vapen, radio- och fo
tomateriel, kartor och signalkoder m m, 
som inte bör få komma till motsidans kän
ned om. 

TYSK "GENVÄG" 

De 	 tyska flygplanen till Sverige 1941 var 

oftast sådana, som på väg från tyska flyg
fält i Norge eller på väg dit från tyskbe 
mannade flygfält i Nordfinland eller i rys
ka Murmansk-trakten tagit "genvägen" 
över svenska Norrbotten och Lappland . De 
hade därunder nÖdlandat i Tornedalen, vid 
Gällivare eller nära kusten, ej lå ngt från 
Skellefteå . I ett fall rörde det sig om ett 
Ju 52-plan i "tillåten" kurirtrafik Norge
Finland via Sverige, Det nödlandade i söd
ra Värmland och måste hjälpas därifrå n p5 
en provisorisk startbana av plank. 

Ar 1942 gick antalet utländska nödland
ningar i Sverige ytterligare ned något, till 
blott elva. Därav var sju tyska och fyra 
brittiska. I de sju tyska fallen spårades åter 
sambandet med flygningarna Norge-Fin
land. 

Ett tyskt Fieseler Storch-plan, med en el
saSSare som pilot, omhändertogs nära Arje
plog i Lappland. Denne var den förste de
sertören fran Luftwaffe. Det blev många 
senare under de tyska nederlagens år 1944 
och 1945. 

LUFTSTRID ÖVER SVERIGE 

Av 1942 års britti ska plan hit var ett av 
typ Spitfire, foto spaningsversionen. Det ha

• 	 Tyskt tremotorigt Iransportplan Jun
kers Ju 52-3 m, nödlandade våren 
1940 i norra Lappland på flället Vau
latjokkos topp, ca 1.450 m Ö h. Hittat 
av samer efter många månader. Pla
nets uppdrag : fallskärmstrupps insät

,. ", 	 ........ .. .. 


de varit på uppdrag till Norge, störtade i 
nordvästra Härjedalen och totalförstördes . 
Piloten räddade sig med fallskärm. 

De tre andra förlorade britti,ka planen 
var alla bombplan. Ett nödlandade i Skåne 
och brändes. Ett skö ts ner av tyskt luftvärn 
i Helsingör-trakten och bärgades som vrak 
i SU!ldet, nordväst Hälsingborg. 

Det sista av de tre fÖrföljdes ef
ter si tt uppdrag över Norge långt in 
i Lappla nd av tyskt jaktflyg. Efter 
luft str id sköts det ner ca 60 km 
nordväst Arjeplog, i Lapplandsfjäl 
len . Blott tvil man av den i allt sex 
man starka besättningen på planet 
kunde, svart sårade och efter svära 
strapatser, ta sig fram till en svensk 
m i Ii tärförläggning . 

KULMEN ÄR 1944 

Ar 1943 - i andra hälften av januari 
fattade Churchill och Roosevelt det för kri 
gets fortsatta fÖrlopp viktiga Ca,ablancabe
slutet. 

Dessa tvii samt övriga västmaktsledare 
kom dä överens om att främst med flyg 
nedkämpa Hitlers Tyskland. Massiva och 
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Ihållande brittisk-amerikanska bombanfall 
dygnet runt mot stridskrafter, kommuni
kationer, industri och hemort skulle bringa 
fienden på fall. Under andra halvåret 1942 
hade luftoffensiven mot Tyskland minskal 
något. Under 1943 lilllog den och antalel i 
Sverige hamnade utländska krigsflygplan 
ökade. 

Då började också amerikanska plan ingå 
i de till Sverige kommande. BI a märktes 
tidigt åtta tunga fyrrnotorsbombare frän 
USA. Anlalet i Sverige omhändertagna ut
ländska plan kulminerade 1944, med över 
160 st, varav 120 amerikanska. 

Det sista och avsevärt kortaste krigsåret 
1945 (endast ca fyra krigsmånader i Euro
pa) blev antalet mindre, blott 87 plan i allt. 
Därav var 54 tyska, 19 brittiska och 14 
amerikanska. Vi återkommer nedan till 
detta och till tolalsiffrorna för hela bered
skapstiden 1939--45 - över 340 plan och 
nära lO-talet tysk a robotar (s k vedergäll 
ningsvapen), allt ganska märkliga siffror. 

KURIRPLAN MED KULSPRUTA 

Bland 23 år 1943 här hamnade plan märk
les bl a två tyska kurirplan lyp Ju 52. Ett 
av dem nödlandade i februari pa en skogig 

4 . J 

tande. Dess besättning troligen på 
skidor in i Norge, anträffades aldrig. 
Planet nästan oskadat, bärgat genom 
F4:s försorg. Nedtaget från fjället 
och på flertal slädar fört till järn· 
vägsstallon vid Inlandsbanan f v b. • 

bergås i trakten av Lekvattnet i nordväst
ra Värmland, på färd från Finland till Nor
ge. 

Det planet vållade åtskilligt I'abalder 
på grund av slappt omhändertagande av 
besättningarna från därvarande svenska ar
me trupps sida, kulspruta ombord i strid 
med kurirflygavtalet mm. 

Det andra kurirplanet nödlandade i slutet 
av juli på Rommehed i Dalarna, under en 
j ust då pågående svensk krigsövning i 
västra Sverige. Det omhändertogs omedel
bart av däl'varande flygvapen trupp . 

Av de brittiska planen från 1943 kom ett 
Mosquitoplan i kurirtrafik i april till Bar
karby vid Stockholm. Det hade blivit an
fallet över Nordsjön av tyskt jaktflyg, men 
klarat sig bl a tack vare sin för dåtiden hö
ga fart, ca 570 km/tim. 

"MASSLEVERANSER" AV BOMBARE 

Den 24 juli 1943 började "massleveranser
na" av nödlandade amerikanska bompl an 
till SverIge. Den första var en Englands
baserad fyrmotorig S k "flygande fästning" 
eller Boeing B-17, skönt bemålad och med 
fullstä ndig beväpning m m. Efter företag 

mot tysk t mål i Norge hade planet på grund 
av motorfel måst söka sig hit. Väl inne 
över Sverige gick det ned pil en mosS€ vid 
Vännacka, södra Värmland, i Arjängs
trakten. 

Vårt flygvapen utnyttjade självfallet till 
fället till ingående studier av plan , moto
rer. vapen och annan utrustning, Så små
ningom begagnade sig svenska staten av 
ett amerikanskt erbjudande att köpa flyg
planet, liksom ett par liknande, något se
nare här nödlandade USA-plan. De Över
läts på civila ABA (A B Aerotransport), 
som uppdrog åt SAAB att bygga om dem 
till passagerarplan. 

Kort efter krigsslutet i Europa 1945 kun
de det för svensk lufttrafik på Nordameri
ka särskilt bildade bolaget SILA (SAS fö
regångare) börja använda planet i Atlant
trafiken. Men - vi fic k också direkt mili 
tär nytta av de ofrivilliga "flyggästerna" 
hit till vårt land. 

RADAR OCH ROBOTAR 

I december 1943 stÖrtade ett brittiskt fyr
motorigt bombplan Avro Lancaster, efter 
ett bombanfall mot Berlin och med svåra 
skottskador av eld från tyskt nattjaktflyg 
- på en frusen sjö i Småland, söder om 
Växjö. 

Genom denna händelse och tack vare i 
planet anträffade, särskilda ka.rtor, fick vi 
kännedom om bl a de nya, högst märkliga 
radionavigeringsmetoder, som bl"ittiskt 
bombflyg och EnglandsbaS€rat USA-flyg 
använde för att hitta fram till sina mål, 
under flygning Över moln, i mörker och 
utan mark sikt. En känd svensk flygofficer 
lyckades tyda de brittiska kartornas tecken. 

Ål' 1944 blev sedan toppil ret - bilde 
västmakternas i enlighet med Casablanca
överenskommelsen efterhand all tmer skärp 
ta bombkrig mot Tyskland, och ifråga om 
antalet i Sverige omhändertagna, haverera
de eller nödlandade utländska plan. Ifråga 
om hitkomna tyska plan, var de b~de från 
den sönderfallande tyska östfronten och 
från Tyskland självt. I allt hamnade det 
året över 160 utländska plan här. 

TYSK ROBOT REALITET! 

Ar 1944 fick vi också ta hand om resterna 
av ca lO-talet tyska robotar. De var först 
av typ V 1. en aerodynamisk, självgående, 
flygplanliJ<nande robot, med rammotor och 

• 	 Amerikanska Boeing B·17 F "Geor· 
gia Rebel" på Vännacka mosse I 
Värmland. Nödlandat pga skottskador 
m m efter uppdrag i Norge. Repare' 
rat och ombyggt av SAAB till trafik· 
plan. övertaget av AB Aerotransport 
för tjänst hos SILA (Svensk Interkon· 
tlnental LufttralIk AB) år 1946. 

ca 600-800 kg sprängladdning. På grund av 
det surrande motorljudet av britterna kal
lad "Buzz-bomb". 

Längre fram på sommaren föll en robot 
typ V 2 ner i östra Småland. Den var av 
lufttorpedliknande, s k ballistisk typ, upp
skjuten i raketbana till stor höjd och där
ifrån nedfallande tämligen vertikalt. Dri
ven av vätskeraketmotor och medförande 
ca 1.000 kg sprängladdn ing. 

Det sistnämnda nya, "hemliga vapnet" 
blev ett bra byteskort på hand, när Sverige 
det året framgångsrik t förhandlade med 
Storbritannien om köp av bdttisk luftbe
vakningsradar typ "BattJe of Britain". 

DRAMATISKA NÖDLANDNINGAR 

Amerikanerna toppade listan år 1944 med 
120 av de ca 160 hitkomna planen. Atersto
den fördelade sig jämnt på Storbritannien 
och Tyskland. 

De allra flesta av bilde de amerikanska 
och de brittiska planen var tunga fyrmoto
riga bombare, av typer som Boeing FOI't
ress. Consolidated Liberator, Avro Lancas
ter, H. P . Halifax m fl. Men också många 
tvåmotoriga , som brittiska DH Mosquito och 
amerikanska Lockheed Lightning ingick j 

skörden. Där fanns också enmotoriga jakt
plan, bl a amerikanska NA Mustang - de 
användbara senare köpta av Sverige - och 
kända tyska Messerschmitt (Bt) Me 109 
och Focke-Wulf Fw 190. 

" INVASION" PÅ BULLTOFTA ... 

Antalet nöd landningar i Sverige ökade 
markant de dygn , då västmaktsflyget allt 
kraftigare anföll Berlin och andra nordtys
ka mäl. 

I allmänhet sökte sig särsk il t de nöd
landande amerikanska planen ned på Bull
tofta och Rinkaby flygfält i Skåne. De "in
leddes" dit av svenskt jaktflyg. Men även 
andra svenska orter, flygfält, skogar och 
obygder samt vattnen utanför svensk kust 
blev "slutstationer" för nödlandande eller 
störtande plan. 

På Bulltofta. där vid den tiden Tionde ~ 
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FATAL KINNEKULLE-KOLLISION 
Vidare märktes ett civilt plan typ Lock
heed Lodestar, med Över lO-talet norska 
flygaspiranter ombord, på väg till England. 
Lockheed-planet kolliderade i tät dimma 
med Kinnekulles högsta topp. Alla de om
bordvarande - 12 personer - omkom. 

Haveriet hände på en tid, d5 nutida var
ningsradar på flygplan för att förebygga 
kollision med bl a terränghinder, ännu inte 
hade kommit i allmänt bruk. 

Bland tyskarnas ca 20 under 1944 i 
Sverige omhändertagna plan eller 
rester av sådana märktes bl a ett 
Messerschmitt (Bf) Me 1l0-jaktplan. 
Detta gav sig en aprildag, när det 
förföljdes av US A-plan, in över Skå
ne och började enligt rapporter be
sk juta ett svenskt lätt lvakanbatteri 
intill etl flygfält. Tilltaget blev 
dock värst för angriparen. Messer
schmitlplanet blev självt nedskj utet 
av vakna svenska beredskapspojkar 
ur fältförsvaret. 

TYSKA DESERTÖRER 

Tyskarna bidrog OCks'l under 1944 till vår 
samling internerade utländska plan med 
inte mindre än 15 sådana, som flytt eller 
deser terat från den vikande tYSka östfron
ten i Baltikum, Polen och NordtyskIand. I 
flertalet fall var det än så länge mest två
sitsiga spaningsp lan o d. 

r ett fall - den 31 oktober 1944 - var 
det en tremotorig flygbåt, fjärrspaningsplan 
typ Dornier Do 24, som en enligt uppgift 
ofulJständigt flygutbildad flygmekaniker 
- med fästmö som enda övriga besättning 
- flög över till HälJevik på svenska Lis
terlandet, i sydvästra Blekinge. Paret hade 

• RAF-ägt USA-byggt lockheed Hudson 
spaningsplan nödlandade år 1944 på 
Säve Invid Göteborg, efter bränsle
brist (ev. leiflygning) över Nordsjön. 

"stulit" flygbåten på dess tyska sjöflygsta
tion på östersjökusten. 

Efter länga förhandlingar om köp inför
livades den ganska värdefulla flygfarkosten 
mej:! svenska flygvapnets övriga sjörädd
ningsplan. Som sådant gjorde Do 24 :an god 
nytta här i Sverige, i flera är efter krigs
tidens slut. 

"SJÖFLYGBJÖRN" BÄRGAR BAS 

Vi kom så in på 1945. Också det året blev 
i hög grad ansträngande för de flygvap
nets organ, som sattes in för att ta hand 
om, bärga, lilldersöka, vårda och underhål
la den utländska flygmaterielen. 

Redan 1942 hade flygförvaltningen orga
niserat en särskild sektion för att svara för 
ledandet m m inom den omfattande bärg
ningstjänsten. Den fick från 1943 den gam
le, nu bortgångne sjöflygbjörnen Albin 
Ahrenberg till närmaste chef. Dess arbete 
växte i ett. 

Också på de svenska flygflottiljer 
främst Västmanlands, Skaraborgs, Göta och 
"Tionde " - samt vid flygvapnets centrala 
flygverkstäder, rådde hög arbetspress. Den 
nämnda, dyrbara utländska flygmaterielens 
uppställning, tiIlsyn, vård och underhålI 
krävde sitt. Tekniskt högt utvecklade krigs
flygplan och flygmotorer m m kunde inte 
bara stå stilla utan att användas - då skul
le de snart bli obrukbara och värdelösa. In
te minst fuktskador i samband med lång
varig utomhusförvaring blev alltför lätt en 
framträdande bov i dramat. 

Personal ur värt eget flyg, biträdd av och 
övervakande särskilt uttagen, internerad 
utländsk flygande och markteknisl< per
sonal m fl, sattes därför in för att regel
bundet se till, lUlderhålJa och rutinmässigt 
flyga alla de många utländska plan , som 
kunde komma ifråga för att bli återställda 
till respektive utländska flygvapen vid elIer 
efter beredskapstidens slut. 

KRITISKA SLUTMANADER 

Ar 1945 blev det inte mer än ca fyra må
naders aktiva flygoperationer i Europa . Ha
lien slogs ut ur kriget redan 1943 och 
Tysklands en gång så mäktiga Luftwaffe 

TABELL 1: Utländska flygplans nationalitet 193~5: 

-

I 
N a t i O n a I i t e t 

Isumma]Ar 

I I I I Ameri plan Anteckningar 
Tys k Pols k I Finsk Norsk Rysk IBrit!i sk Ikans k 

1939 2 1 - - - - - 3 ') Et! bärgat först 1941 
1940 19') - 10 83

) - 4 - 41 
') Et! anträffat 1946, 1941 10 - - - 1 2 - 13 

1942 7 - - - - 4 - 11 icke bärgat 
1943 7 - - - - 8 8 23 ') Ev 12 nors ka plan
1944 22 - - - - 22 120 164 (obekräftat)
1945 54'1 - - - - 19 14 87 

Sum;-na 121 1 10 8 1 59 142 342 

~ flygflottiljen - senare döpt till Skånska 
flygflottiljen - dä hade sin huvudbas, blev 
trängseln i luften och på marken vissa da
gar oerhörd. En del av de tunga amerikan
ska planen kolliderade med jordvallar i 
fä ltgränsen eller med varandra. Ett av dem 
r'lkade i brand efter en sådan sammanstöt
ning. 

Da m~nga av planen fortfarande hade ic
ke fällda stridsbomber samt ammunition 
kvar ombord var riskerna för plan, besätt 
ningar och svensk markpersonal på flyg
platsen mycket stora. Rådig personal ur 
flygvapnet ingrep raskt och lyckades med 
stor fara för egna liv få ut amerikanerna 
ur brasan. En bragd som fick svensk belö
ning efteråt. 

21 	 FLYGPLAN DYGNSREKORD 
Exempel på särskilt påfrestande dagar för 
den flygvapenpersonal, som skulle ta emot 
och omhänderta utländska plan och deras 
besättningar, var bl a den 20 juni 1944. 

Inte mindre än 21 tunga fyrmotoriga 
plan hamnade då här, de allra flesta på 
Bulltofta. Ett flertal andra dagar i juli, 
augusti och oktober kunde våra pojkar 
varje gång räkna in tiotalet plan eller där
över. I oktober 1944 störtade ett ameri
kanskt fyrmotorigt Fortress-plan med full 
bomblast i en bergstrakt nära sjön Anten i 
Västergötland. Det blev en kraftig smäll 
när bomberna briserade - dess bättre utan 
förlust i människoliv. Hela besättningen 
hade hoppat falJskärm och räddats - utan
för svenskt område. 

Bland de 22 brittiska plan, som 1944 ham
nade i Sverige, var bl a ca tiotalet tunga 
bombare, som i slutet på augusti nödlanda
de elJer störtade i södra Småland eller nor
ra Skåne, till följd av sinande drivmedels
förråd . 

• 	 "KrigsmålnIng" på en amerikansk B
24 Liberator, som nödlandade I Sveri· 
ge. Bombfigurerna upptill t v om 
"krigsbabyn" anger utlörda uppdrag. 
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TABELL 2: V = (" vedergällnlngs-" )vapen (tyska) : 

Anträffade 
Ar Anteckni nga rSum-I V1') I V2') I ma') I 

1943 2 - 2 ') Aerodynamisk, flygplanliknande , självgående robot 
1944 3 1 4 ' ) Ballistisk, lufttorpedliknande ro bot , med raketbana
1945 - - 

' ) Härutöver passerade ca ett tiotal tyska robotar 1944-45 
Summa 5 1 6') svenskt område utan att falla ned här . 

TABELL 3: De utländska flygplanens fördelning på flygstag: 

St r i d s f I Y g I Spaningsflyg l avriga flygs lag 
SummaA r Jakt-I Tungt I Lä tt I To r- Fjärr-I Arm e-I Marin'l Trans-I sam-I Ov- I SkOl-I 

flyg bomb- bomb- ped- spa- spa- spa- port- bands· nlng s- och flygplan 
(a-) (a-) nings- nings- nings- flyg flyg o d. spo rt· 

f939-45 55 173 16 1 15 10 8 21 21 9 13 342 

hade särskilt mot slutet av 1944 och under 
1945 genom motsidans kraftiga. ständigt 
ökande flyginsatser red ucerats till en 
bråkdel av sin styrka. 

An talet i Sverige nödlandade. haverera
de och omhändertagna utländska plan blev 
därför under operationsmånaderna januari 
-maj 1945 inte mer än ca ett 90-tal. Man 
bör dock jämföra den slifran med 1944 års 
fem första månader. d å motsvarande antal 
endast var någo t över 30. 

Det var därför inte frågan om någon ned
gång i påfrestningarna på Sveriges fö r om
hände rtagandet m m avdelade persona l och 
verkstäder m fl. Det blev snarare en tre
d u bbling av frekvensen. och ingalunda nå 
gan avmattning - trots krigsläget. 

DESERTöRPLAN DUSSINVIS 

Ser vi sedan på de i luftkriget medverkan
de huvudaktörerna blev det i E uropakrigets 
s lu tskede Tyskland. som stod för flertalet 
plan till Sverige. nära 55. Storbritannien 
bidrog med nära 20 och USA med ca 15. 

Minskningen i antale t brittiska och ame
rikanska plan till Sverige 1945 samman 
hängde - förutom med det nämnda mind
re antalet krigsmånade r det året - mest 
med att västmak tsflygets Ihållande flygan 
fall mot Tysklands stridskrafter. industri 
och kommunikationer m m i det närmaste 
u ppnått må let Nazitysk landS militära 
och ekonomiska sammanbrott. 

Ökningen i antalet t ill S verige ankomna 
tyska plan , relativt sett. berodde främst 
på fortsa tt. s tark frekvens i de tyska de
serteringarna, både från östfronten, Norge 
och frän egentliga T yskland . De uppgick 
till inte mindre än ett 30-tal p lan. 

UTKASTAD 
Den 8 maj 1945 nödlandade ett tyskt fyr
motorigt p lan Focke-Wulf Fw 200 Condor 
på Torslanda flygfält invid Göteborg . Det 
befann sig på flykt från Oslo och var en 
ligt utsago på väg till Afrika. En av be 
sättningen saknades. 

Eftersom han t rots det tyska nederlaget 
ville hem till " d as grosse Vaterland", hade 
han för att hindra Afrika-färden med en 

• 	 Ett tyskt tremotorigt Dornler Do 24
IJärrspaningsplan kom 31 o ktober 1944 
efter flykt från nordtysk bas (deser
tering) till Hällevik på svenska syd
kusten (Llsterlandet)_ Köptes av flyg
vapnet och användes därefter som 
räddningsplan vid (dåv) F2_ 

av 	planets rörliga bakre vapen sk jutit sön 
der en av dess fyra motorer m m. 

Som tack för denna björntjänst åt de öv
riga ombordvarande sades han ha blivit ut 
kastad från planet, medan d el ännu be
fann sig ute ö ve r Skageracks vatten. 

"RYSKT KRIGSBYTE" 

De 	många tyska plan. som efter samman
brottet på östfronten flytt från av ryssar 
erövrat och behärs kat område i Baltikwn 
m m, i allt ett tjugotal, krävdes av de ryska 
makthavarna åter från Sverige som "ryskt 
krigsbyte", 

Svenska regeringen biföll kravet och flyg 
materielen laslades pa ryska farlyg för 
transport österu t. 

Ett annat tyskt flyktingplan. en specia l 
inredd Ju 52:a med lyxutrustning, fullaslad 
med en talrik tysk fami lj och ca l 500 kg 
bohag m m, landade i början på maj 1945 
på Ljungbyhed. Omsider så ldes 52:an för 
att skaffa täckning för en del av p lanet or
sakade kostnader. 

J 22 RESPEKTERAD 

Bland 1945 års amer ikanska och brittiska 
plan märktes främst åtskilliga tunga bomb
plan, som efter bombanfall i kri ge ts e lfte 
t imme mot tyska mäl, på grund av strids
skador , bränslebrist O d sökte sig ned på 
svenska flygfä lt . 

Förutom Bulltofta och Rinka by I Skåne 
ko m då också Torslanda v id Göteborg samt 
Tro llhättan oftare in i bilden. De från 1940 
-41 nyuppsatta svenska jaktför banden Gö
ta flygflottilj (Säve) och Tionde flygflot
tiljen (Bulltofta) hade 1945 Liksom dessför
innan fullt arbete med att leda in, i vissa 

• 	 Tysk flygplanbesättning efter land
ning 1944 på Bulltofta och internering. 
T v dåvarande majoren Bill Bergman 
i förhör med den tyske Ilygplanchefen. 

fall tvinga ned planen till landning på res 
pektive fält. 

Vi 	 hade då också börjat få egna , svensk 
konstruerade och svenskbyggda, för dåtiden 
snabba och vä lbeväpnade jaktp lan J 22. De 
tillvann s ig klal' respekt f rån de utländs 
ka 	"gästernas" sida. 

P å 	 svenska västkusten märktes bl a ett 
flertal nÖdlandningar vid Torslanda, T roll 
hättan m m av brittiska Mosquilo-p lan . De 
hade var it sä rskilt insatta för alt bekämpa 
de tyska flyg- och sjöförbindelser, som än 
nu fanns kvar mellan ty skarnas Norgeslyr
kor och hem landet. 

VUNNA ERFARENHETER 

Sverige kunde - när kriget i Europa tog 
slut i bö r jan på maj 1945 - se tillbaka på 
ett krä vande men på samma gång kun
skapsgivande och lärorikt arbete. Vi kunde 
nämligen ta t ill vara och i många fall ut 
nyttj a de främmande flyggästernas flygplan 
m m till gagn för den svenska flyg- och 
vapenindustrins egna utvecklingsarbeten 
mm. 

I några fall - som i fråg a om några hä r 
nödlandade Mustangplan - kunde vårt flyg
vapen få köpa dem i samband med krigs
slutet. En del av de övriga planen - såväl 
amerikanska som brittiska och tyska 
kunde köpas av oss och utnyttj as i svenskt 
civilt kommersiellt trafi k- och annat flyg . 

I a llmänhet kvarhö lls de internerade pla
nen och deras besä ttningar i Sverige t ill 
be redskapstidens slut 1945. Vid några till 
fä llen - på särskild framställning och när 
berättigade skäl därtill kunde åberopas 
ordnades frigivande tidigare . Det blev då 
oftast fr ågan om utväxling av samma antal 
plan och flygande personal m m från båda 
de luigförande sid orna ungefär samtidigt. • 
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