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•• FLYGVAPEN-NYTT nr 4/67 gav dels en översiktlig redogörel
se för beredskapsåret 1944:s förspel under vintern 1943-44, och 
dels en skildring av inledningen till den s k Vårkrisen 1944, vars 
början inträdde ca 15 mars och vilken senare fortsatte till sent på 
hösten . . En del kortfattade uppgifter gavs även om storkrigets 
förlopp invid och längre bort från vårt land samt om de viktigare 
svenska beredskapsskedena under året . • I detta nummer följer 
en fortsatt skildring av händelseförlopp och åtgärder , samt för de 
helt krigsartade förluster av svårersättliga flygplan och oersättlig, 
dyrbar flygvapenpersonal - som drabbade oss under 1944 års för
stärkta försvarsberedskapstjänst i luften . ••• 

Av överstelöjtnant NILS KINDBERG 

Den Fjä rr fl ygspanint; över de kring 
Sverige liggande Större va ttnen 

för st i ÖSt och syd , senare i väs ter 
som jäm likt OB-order den 31 mars 1944 

skall bedr ivas Fr~n den l ap ril, &Ilgger 
främ st tre a v F l l orga ni se rade spanin gs
flyggrupper. Dessa är sa mm amatta med 
fr~n Italien 1940 JJ1kö pra, t v ~ motori ga 

S 16- (Caproni) pla n. Gr upperna är ba
se rade med en grupp på Gotland (Visby), 
en i sy döstra Skå ne (kr igsflygfälr) och en 
på Såtenäs (F7 depåf lyg fä lt ) i Väster
!(öt!, nd. Antalet p la n per gr upp växla r 
ir an Fna t ill sex. Få dagar sena re m~ste 
vardera gruppen utökas ti ll nä ra nog 
flygdi visions styrka. 

Fö r spaningen i syd fl nn s vidare en 
un ge fär lika sto r spaningsgrupp ur F3 
avde lad tlll södra Skane (krigsfl yg fält). 
Flyg pl antyp där ar enmotoriga B /7 

(kons t ruer" de oell byggda hos SAAB) . 

SPANINGEN INTENSIFIERAS 

Span in!(sområdena har av O B f.l ststä ll ts 
till i öster Ostersjön fr ån Fi nska vikens 
mynning till Alandsförträng ni nge n, oc h 
i sy dost och söde r fr am t ill de balti ska 
och tyska ku sterna. Eventuella S jötr.l'~'· 

porter mot Sverige skall fas tstälLh Vid 
den nu utö kade flygspanin gen ska ll fl )'~ 

grupperna i regel verkstä ll a ett företag 
i morgongryningen och ett annat på afto
nen, nira skymningen . Tidigar e kr ,l v lu
de va rit err företag per dygn. 

Fl ygv a penchefe n generallöjt nant 
Bengl Nordenskiöld - finn er aH dc öka
de sp:l llingskrave n kräver fö rstärkning av 
F Il -grupperna . H an till mötesgår därfö r 
en framsrillning härom irån Fi l -chefen 
- (d,iva rande övers te Bnger Schyberg) 
och anbefaller denne att nii rmare reg lera 
deta lje rna. Den utökad e spaningen fort 
g~ r prog rarncnligt, öv er vidsträckta, än 

sol. länge från överske ppningar i riktnin g 
Sveri?,e fria va ttenvidder. 

Den 4 april utger O B nya - efter sa111 
r~d på stabs nivå - utarbetade, komplet 
teran de och sa mm an fa tta nde spa ni ngbe 
stämmelser. Dessa fas tslår: 

• 	 tidigare spaningsorder från slutet av 
;'na rs upphä vs , 

• 	 J tt flygva pn et skall avspalla östra Os 
tersjön inti ll baltiska kusten, från Me 
me l i syd till Dagerarr (D agö) i norr; 
ävensom södra Ostersjön, med undan 
tag av Da nzig -bukten och Kurisches 
Haff (nordos t dåvarande Königsberg, 
nu ka lla t Kali ni ngradl, 

• 	 att ma rin.en t illdelat span'i ngs Hyg ur 
Roslagens fl yg fl ott il j (F2) li ksom d it 
int ill s ska ll avspa na området mella n 
de t\'å li njer na O lands S udde 
Svan eke (Bornholms östsida) och 
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Sveriges dåvarande Ko
nung Gustaf V över
lämnade den 17 sep
tember 1944 vid FB på 
Barkarby fanor till ett 
flertal av lIygvapnets 
flottiljer. På bilden t h 
ses konungen I sam
språk med sin äldste 
son , nuvarande kung 
Gustaf VI Adolf. • 
Nedan: En millöbild 
fran 1944. Ordergivning 
1111 jaktllygare ur Göta 
lIygflottilj (F9) på Säve
flygfältet. 

SandhammMcn (Skånc) HassIe 

(Bornholm s väs tsida). Dcnna spaning 

skall regleras närmare genom samråd 

mellan marinchcfen och flygvapenche

fen; samt 

• 	 an marinen tilldelat rorpedflyg m m 

ur F2 li ksom ditintills ska ll fortsätta 

sin a vsp an i ng a v nord västra O stersjön, 

västcr linjen Aland-fin ska Utö

Da ge rort-Hrö-Hoburgen (Gotland) 

- Olands S udde. 

Av 4 apri l-ordern kan vidare inhänlt:ls: 

• 	 spani ngen i södra och östra O ste rsjön 

skall såsom förut ske två gånger per 

dygn, och från positioner ut iln för tyskt 

och (tyskbehärs kat ) baltiskt territori 

alva-nen söka klarlägga e\'entuella an

hopningar av transporttonnage i tyska 

och baltiska hamnar, 

• 	 upptäckta större sjötransporter (om fem 

eller flera fartyg), med k urs p!t 

svenskt, åländskt eller fin skt farvatten 

skall följas (under dager) och snarast 

inrapporteras, 

• 	 marinchefen skal l anordna den för 
fo rtsa !! följande av transporterna be

höv I iga, närm are fartygsspan.ing, som 

betingas av spaningsflygets rapporter, 

• 	 särski ld a åtgärder skall vidtagas för 
snabb förmedling av spaningsrappor

terna till OB:s undcrränelseorgan 

förs varssta ben. 

I anslumin g till det ovan angi vna ut

gc r flygvapen chefen samma da g (den 4 

april) dels signalledes order till förban

dcn om spaningens ändamå l, dels skriftli 

gen cn utförlig instrukti on för spanings

organens rapportering, ömses idiga ori 

entering till sidoförban d m m. 

NY GOTLANDSBASERING 

Den 6 april ger chefen för flygvapnet 

Fil-chefen tillstånd att ombascra den 

vid Visby förla gda F Il -gr uppen till ett 

ur spanings- och f1 ygfä ltssynpun kter bätt 

re fält på nord ös tra Gotland. 

Den redan dcn 24 mars ig ångsarra och 

från den l april med fördubblaJ frek vcns 

bedr ivna strategiska f1 yg::paningen fort 

gar under ca en och en ha lv månads tid 

i Sto rt ~ett planenligt. Försvarsledningen 

får tack vare d ett"- kontinuer lig orien

tenng om lä get i de viktiga, a vspanade 

områdena. 

Var fl ygspaning fa stslår klart, aH ;nga 

sjötra nsporter rikta de mot Sver ige, Ä.lC1nd 

eller Finland ägcr rum. Skälen t ill d cn na 

för oss gynnsamma, tys ka passivitet kan 

b l a ha varit den väs tallleradc flygoffen

sivens under 1944 ständigt växande ver

kan mOt det "Tredje riket s" hemland, 

förbind e lser och front er. "Die Wchr-

Tre 

svenskplan 

skjuts ned 

av 

tyskarna 

macht" har fullt upp med att ,klara upp 

si na många egna, svårartade problem. 

TILLFÄLLIG LÄTTNAD 

Kort före månadsskiftet mars-april får 

OB via Berlin vissa till synes trovärdiga 

underrättclser om en del planerade tys 

ka , lokala kupp företag i F,inland och 

norra Sverigc. BI a skall vår "malmba

na" vara i fara, uppges det. 

OB utvcr kar då hos regeringen ett be

myndigande att för stärka en del bered

skapsförband ur armen i Ovre Norrl and 

ocb på Gotland. Sedan detta i början på 

april genomförts, an ses dock det i övrigt 

då lugna läget i vår närhet tillåta en del 

beredskapslättnader vid andra armefö r

band. 

För flygvapnets del inträdcr något se

nare - i mitten av april - en likn.a nde, 

ehuru kortvarig lä ttnad. Orderna härom, 

grundad e bl a p å utbildningsskäl , utsänds 

den 19-20 april. De innebär i huvudsak: 

• 	 en något minskad inten si tet i den flyg
spaning över sydöstra O stersjön, som 

uppdragits åt marin chefen unders·tälh 

flyg - nu med blo tt ett i stäl.let för 

tidigare två företa g per dygn, 

• 	 något lä ttad beredskap vid jaktflygets 
invid Stockholm och Göteborg base

rade flottiljer (1'8 och F9) - nu inne

bärande endast en jakrrote (två plan) 

per floniJj i högs ta beredskap (tidiga re 

en division, ca 10 plan ) , 

• 	 minskade krav på förbercdelserna för 
snabb ut spr idning a v fly gplan på ba

serna, och dessutom, märkligt för den 

tiden, 

• 	 medgivande ges åt flygvapnet att för
bereda basering pil. Gotland för öv

ningar inom tre olika områden med 

förband som inte ingår i ncutra litels

vakten. D essa övnin ga r ä r helt ViSSt 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------~ ~ 
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mer :i n behövliga och fö rekommer el

jest ru ti nm äss igt - nä r bereds kap inte 

förekommer. 

"VALBORGS"-PÄORAG ET 

Till aB inkomna und errä tte lser ger v id 

hand en, att sär,kilt Gö tebo rg och flyg

vapn ets base r hotas a v tys ka angrepp. 

Bl a med fö r d etta grupperin g a v pan sar

trupp ur armen tiU den hOla de h:tmn

staden samt a v ini, :-:;: at lob lfö rsvarsin

fantet'i till SO-proce nti g förstärknin g a" 

fly gbase rna s försvar. 

P !i Va lbo rgsmässonarren den JO april 

kl. 23.00 an bda ller aB en s~ go tt som 

omedelbar skä rpnin g av bered ska pen v id 

f lygvapnets dä ri in gåe nde tre jakrflo ttil 

jer (F8, F9 och FlO). 

I orie nte rin g och ord er medd elar aB: 

• 	 att de tr e nyssnämnd a ja ktflo t t iljern:t 
und e r da ge r med stö rsta m öjl iga fl yg 

styrka skall hå lla den högsta sta rr 

beredskap, som ä r möjlig uta n on ödii' 

m a teriel för sJl tnin g, dock 

• 	 a tt n yinkallelser av personal och åter
kalland e av över den 1 maj bevi lj ad 

p ermi ssion till s vid a re ~kaU ans13. . 

Flygvapen chefen sänder kort fö re m id


narr ut: 


• or der "bJ.i x tsi gnalledes" till de be tör


da jahflottdjcheferna om ovannämn

d a ja ktflygpådrag. D essutom beord

rad es de tre f10rril je rnas chefer och 

mobil ise rin gso fficerare a tt stä ndigt 

vara. antr äffba ra vid te lef n ino m 30 
minute r. Vid a re utsän ds 

• 	 andra blixtsig nalorder ti il sa miliga 
ö vri ga flotti lj- ( d ep ~ - ) chefer och till 

cheicn för krigsfl ygskolan (F») p5 

Ljun grbyhed, innehå lland e - förutom 

OB:s o rient ering om l:iget m m oc h 

om fö r ja ktflygets del anber.tlld 

skärpnin g - också samma order om 

anträffbarhet vid telefon, som anbe 

fa llt s för jakt fl orri ljchefer m fl , oc h 

slutligen 

• 	 orientering signalledes t ill cheferna [ör 

de d åv arand e två flygeskadrarna El 

och E 2 (överstarna Paul df Uhr och 

Agr Lundst röm) o m av aB och fl yg 

va penchefen utsä nda, o yan nä rmare 

a ngivna orienrerin gar och order. 

ONORMAL FÖRSLITNING 

Kra ven p å "s törsta möjl iga fl ygstyrka" 

och "högsta möj li ga starrbereJ skap " vid 

dager för vårt 19 44 ännu helt ot illräck

liga jaktflyg inn ebä r uppenba rl igen en 

onor'mal, ;ork t. för, lit ,1 nde berdsbp för 

shäl pe rsonal som materie l. BI a medför 

de ett sron antal ofta upprep ade varm

körninga r på ma rken, ök ade m o torgång

tid e r och stark mo rorfö rslitn in g. 

Chefen för fl ygvapnet påtal a r und er 
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ha nd hos aB bes t;immelsens mindre I vc

kad e utformn ing. D en ha r också ti llkom

mit i av läget betingad has t - utan sed 

vanli gt samråd mellan för s"arsstab och 

fl ygs tab. 

På förmidd a ~e l1 den J maj komm er så 

en re \·iderad aB-ord er med ti llgodoseen 

de a v flygvapn e ts ö nskemåL D n bes täm s 

då : 

• a tt t iden för högsta möjlig,l jaktflyg
sty rka i högsta möjli ga st a rtberedskap 

v id de tre jaktflottiljerna skall begrän

PS till tid en fr å n gryninge ns början 

t il l k l. 07.00, 

• arr under ö vr·iga tider av dyg ne ts lju
sa de l bara en gr upp (fy ra jak tp L1 n) 

sb I st il i högsta oc h en a nnan grupp 

i fem mimiters startberedskap. Jakt

t lonil je rna i ö v ri g t ska ll ha två t im 

beredskap. 

Rapporter Olll e rfa renheterna fr 3. n jak t 

fly gets skärpta beredskap infordras. Fn 
sa d an ra pport a v den 2 maj f rån flo Ii Ij
chefe n för F8 (num era bort gå ngne övers

ten La/'S C. Hägg löjJ belyse r klart den 

för person al och materiel skadli ga ver

kan a v den fö rst utLirdade o rdern . 

NYA OROANDE RAPPORTER 

Un gefä r v id denna tid få r eme lle rt id 

aB und e rr~irtcl , er om nya ris ker. De sam

manh:1 llge r med västsidans förbe redel ser 

för en in" a5i on på Europas fa stla nd 

d en av ry ssa rn as dåtida härskare Stalin 

med sr.l b så OfLl efter lyst a " ,Indra fron

ten" . Vå r aB .lnbefall r dJ en höjnin g 

a v be redskapsgraden till " bered skap B" 

(se?: timm ilr) v id arm ens och marinens 

neutnlitetsvakt. Den 5 m,1j på e l- termid

dagen beordras för flygvapn e ts del : 

• 	 ;ll t ocks!; dess i neutralitetsva krcn 1J1

gae nde jaktflottilje r skall h ~ l h B
beredskap, och där vi d 

• 	 att vid två av fl o ttiljerna en ja kt
rot e (IV~ pla n) v id resp ekti ve Stock 

holm och Göteborg, sam t en jaktdivi

sion (ca 10 plan) vid Fl O i Skåne, 

under da ge r (dvs från gry nin gen til l 

na ra före skymnin gen ) sbll hålla 

högsta mö j liga sta rtberedskap. 

Kort fö re den 10 maj fh aB rapport 

om ökad e tys ka sjötransporte r i Katte

gatt och Ska gcrak, som fö ranl eder en 

order till flyg vapnet om öbd , paning 

över nämnda fa r va tten. Den till Så ten:i, 

i Väs tergötland seda n hös ten 1943 base 

rad e fj :1rrsp<l11in gsgruppen (fyra S 16 

plan) ur F Il beordras : 

• 	 att fr O m den 10 maj dag li gen minst 

t ",l i',: nge r ;l\ ' pana o mrå det i stort 

sett öster Oslo fjordens syd väs tra del 

- SLagen - Aarhus· IJ.r1 cden irå n 

Sto ra Bi lt nor rut lI1e llan Jyl land och 

Själla nd - G ' ~ ;: l e je (S j:l ~ :.tnd ) 

Kull en på sv enska sid an, 

• 	 att fas tslå och inrapportera ty ska sjö-

Tva fjärrspaningsplan typ S 16 (italiensk
byggda Caproni Ca 313) frän Södermanlands 
flygflottilj (F11) under spaningsuppdrag . 



Dold och skyddad uppställning för våra flyg
plan var liksom IIdlgare elt av kraven 1944. 
Här elt Caproni-plan (S 16) på krigsbas, In
ställt I elt maskerat tlygplanvärn. 

transporter och att följa större trans

porter, samt 
• 	 att vid rapportering följa samma 

grundregler som ovan angivits för de 
i öster och söder spanande fJy ggr up

perna. 
Kompletterande orienter ingar och in

struktioner frå n flygva penchefen till bl a 
chefen för FIl följer samma dag (den 

10 maj). 

TRE PLAN NEDSKJUTNA 

Som redan förut JntyttS, krä ver den för 
Sveriges säkerhets skull verkstJIJda, utÖ

kade fjärrfJygspaningcn 1944 offer i både 
flygplan oeh personal. 

Den 14 ma; ca kl 18.00 skjuts ett 
Caproni-plan ur I:a d ivisionen av FlI 
i brand aven tysk Me 109-jaktrote, ca 
10 km sydväst Windau (nll VentspiJs) 
över internationellt va tten långt utanför 
den tys kockuperade, leni ka kusten. Fly g
signalisten korpral 8032 Ringström söker 
rädda sig med fallskärm, men omkom
mer och anträffas sedan aldrig. Flygfö
raren, värnp likti ge furiren 420 Reimanl1 

lyckas efter gliJilykt mo t ku sten nöd
landa si tt brinn ande plan på vattnet. Det 
sjunker. Reinrnann och spanaren- r'~yg

planchefen löjtnant E G A E riksson, 14, 
samt fJygskytten, värnpliktige 416 Karls

son, Fll, tas jämte sin skottskadad e gum
mibåt ombord på den passerande ty ska 
lasdingaren "Louise Schröder" och in

förs till Wi-ndau. 

Två veckor senare - och efter svensk 
protest mot nedskjutningen - återkom
mer de tre överlevand e svenskarna den 27 

maj via Berlin till Sverige. 
Dagen efter nämnda nedskjutning 

den 15 maj vid sjutiden på morgonen 
bryts radioförbind c·lscn med ett annat 
Caproni-plan, ocksd tillhörande FII:s 
fjärrspanin g, fö rband på Gotland. Pla
net har satts in till spaning i samma om
råde som - och bl a för sökning efter 
det under dagen innan förlorade planet. 
Ny spaning utsänds, nu efter det senast 
saknade planet. Nya förfr ågningar görs 
hos tyska vederbörande. I detta fall ne
kar dock dessa bb nkt t ill kännedom om 
eller någon som he lst sku ld till detta 
andra -"iörsvinnande". 

FLYKTINGAR BERÄTTAR 

Over ett år senare - 1 augusti 1945 

när förhö r kan hå ll:lsi Sverige med 1944 
-45 från den sönderbru tn a tyska ös tfron 
ten i båtar hit flyende personal från bl a 
den ty ska jaktstrids- och luft förs varsled
ningen i Libau-området, klarläggs det: 

• 	 att både det omfrå gade, "försvunna" 

svenska f jä rrspaningsplanet den 15 
maj 1944 och det tidi gare, den 14 maj 
i brand skjutna avsiktlig t och 

på t y s k o r d e r skju tits ned a v 

Me 109-jaktflyg ur "Luftwaffe", ba

serat i det då tyskbehärskade Lettland. 

Med d et den IS maj saknade (läs: ned
skjutna) and r:t CaprcHli -planet ur FIl 

förlora r vi också hela dess besättning: 
spanaren- fl ygpla.nc hcfen löj tnant S A 
H Håkansson, I14, flygfö raren, värnplik
tige korpralen 478 Oström, flygsignalis
ten furir 8159 Blomström samt fl ygskyt
ten korpral 255 Ekstrand. Sanll liga Stu

pade i sin tjäns t och återfinns aldrig. 

BORTFÖRKLARINGAR 

I sina försök till bortförklaring av den 
första incidenten - ned skju tningen den 
14 maj 1944 - gör tysk., flygministeriet 

den 29 maj gällande: 

• 	 att nedskjutningen s'kett inom tyskt 
" Hoheits-gebiet" , 

• 	 att S 16-planet varit s1 l ikt ett ry skt 
DB-2 - ~ :; l"r DB-3-plan, att det ansettS 

vara ett sådant, 

• 	 att eftersom planet sakna t svensk mi
litär nationalitetsm:irlwing (blå!;u l 

kokard) på vingarnas översida, det 
inte kunnat igenkän nas som ett svenskt 

plan, samt 

• 	 att tyskarna bestämt avvisade alla 
svenska protester och skadeståndsan
språk. 

Dessutom inlade den tyska regeringen 
en bestämd ge nsaga mOt den svenska 
fl ygspa ningen intill och över det tyska 
"överhöghetsområdet" vid de baltiska 
kusterna. 

NY NEDSKJUTNING 

Under t id en för det ovannämnda "diplo 
matiska me llanspelet" lur en ny ned
skjutning av ett s vensk t Caproni-plan 
inträffat. Denna g3ng under den strate
giska spaningen i väster, över Kattegatt 
- men ä ven här över internationellt vat
ten. Första gruppen av FIl:s 2:a di,·ision 
bas Såtcnäs, förlorar där den 2J maj vid 
19-tiden på kvä llen ett a v sina till rutin
mässig spaning i Skagcrak och Katte
gatt insatta plan. Radiokontakten med 
detta har kort förut bru tits. 

Ocksa i detta all vidta r en lång serie 
flyg - och farty gsspaningar, förfrågning
ar och demarcher till t ysk arna. De sist 

nämnda förnekar som vanligt all känne
dom om faller. 

Besättning i det sak nade planet har va 
nt spanaren- flygpl anchcfen löjtnant 
K J y Rosen, IlS reserv, flygföraren 
värnpliktige furir 109 Egeus, f1ygsigna
listen furir 629 Erlandsson och flygskyt
ten, vä rnpliktige l445 Bost röm, FIl. Tyd
ligt bl·ir snart, a tt även denna flygplan
besättning förlorats. 

Senare under 1944 - den 30 juni re
spektive den 1 september - flyter stoil<'n ~ 
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efter t vå ma n - furir E rlandsson och 

lö jtn ant Rosen - i land p å sve nska vjSt 

ku sten. 
Dc under 1944 ycrkställd a ha \' cri ut 

redn in.',lr l1a i fa ll 2 och 3 kan de r ~ r c t 

in te ko mma myck et Li ng re :ln till .Hr 
fasm:i ll .1 de u l1gdärliga om rJ Jen , dä r 

plan en förlora ~ s , I fr:;!;" om fall 1 st~ r 

det doc k kl a rr, att t ys k nedskju tn ing äg t 

rum. I dc t vå a nd ra fr a mha lls sådan S0 111 

en av Je tro liga ,r n ldni tlg;lr na. Förlu st 

nr 2 (den 15 n1.lj 1944 ) f~r em elle rt id 

- som ovan närn lll s - l a ugu st i 1945 ,i n 

o v e dL'r <i~Ii",l bevi sni ng, tn l. ned sk lu t

nin g. 

TREDJE GATANS LÖSNING 

P å d age n sju och ett ha l'.: t år eft er för

lu st nr 3 (den 23 maj 1944 ), e ll er den 23 

august i 195 1, löses oc kså den tredje g3. ta n, 

D a nska fi b re på träih r då p å hav . bott 

nen 12 km v:iste r den d a nska ön Anholt i 
Kattegatt större delen av vr~ke t efter 

vÅrt Satcnäs-baserade Capron i-p la n, för

lor.H 1944. Delarna bärg,1s av ,'n dansk 

dy keri firma, förs t'i ll Sve r ige och under

söks. D er kon, rarc'ras d å bl a : 

• 	 a tt dc 195 l b;i rg:tde svenska fly gpl an
delarna :t r skon- och brandsk:td ade 

bl a finn s också d ·l.l r a v ty ska 8 och 

2 mm J m omil tvap enpr o jektiler dä r , 

• 	 att d essa och t räffarn a Ligen k la rt 
vi sM, att beskju tn ingen ä g t r um rakt 

bakifrå n, fr ån ert eller fl cra tyska 

plan , sanno likt jak tflyg, och 

• 	 att de off iciell a tyska pKstå cnd ena 
fr å n å r 1944 om "full ständig obeka nt

sk ap med anl edningafIl a till det ,ve ns
ka Ca p ro ni - plane rs förs v inn and e" den 

23 ma) uppenba rl igen vant h elt 
osa nna. 

FÖLJDVERKNINGAR 

I nc ident nr 1 och 2, de n 14 - 15 maj 

Artikelförfattaren h ar ti ll 
andra stycket, rad 1 sta r: 
ren., .", • Sid 25 , spalt 2, 
J 20, baser ..•" • • Sid 
" (F5) .. " 
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1944 (da tl"l av vå ra C a proni-p b n fö r 

lur;>,s ös ter om Go tl a nd ) H r snabbt föl jd

\'crk I1ing.1 r . OB a nbe fal le r d en 15 maj 
at[ den ,bgliga fl y!;;pa ni ngen ös ter lin 

j ~ n Mcmel - Ola nd s S udde - Hobu r 

gen lGo tl ,rn d ) - Fa rö - D agerort tills 

\'i d a re sbll inst'i IL1S . D en , ka ll emel le r 

tid återupptJ S om de n fortsatta da gl iga 

I lygspani ngen (söd cr linjcn Memcl 

O b nd s S udde) p3 t r ~i ffar större s)ötrans

po rter med no rdo,d ig e ller I·iknand e k urs. 

Fl yg"~pcn(he en v 'J ,l resä nder orde rn 

signa lIcdes t ill v3 r f)ä rrsp.lningsflo ttil j 

(f 11 ). 

OD beordrar vi d arc marinchefen att 

utsträcka fartygss pa ningen, dock högs t 

in till 20 d istansm inuter (37 km) från den 

ty,kbehä rskade lett iska kusten. Ny ss 

nä mn de ~hef vid are befordra r OB-ord crn 

den l6 m.1j t'lI k u ~t fl o t tJ.n ~ che r. 

Dcn 22-23 maj fö lj er en anta l nya 

ord er av pS en g3ng restrikt iv och f l )'~ 

s:ik cr he tshö jand e (fö r !ustm insbnde) n ··... 

[U r. Fh'gs pa n ing få r d :i rdt~ r inte utfÖLlS 

n ii rmare ön Bo rnholm ell er an dra tys k

behi rskade baltiska ku ste t' ä n 10 distans

minu te r (ca 18,5 km ). 

NY SPANING - NU ROTEVIS 

Vi d Capron i - fö rband~t Skåne skall 

Ova nn ämn da serie av flygs:ikerh etshö 

ja ndc o rd e r fö lj s smUt J l' a nd ra. D en 24 

- 27 maj utsä nd s en rad n)"l o rder för 

fl yg- och larrygsspa ning öI'c r och i d e 

oss kri ngl igga nde I' ,lttcnområ dena . I sa m

mandrag bli r de fö ljan de : 

• 	 a tt o rderna av den 4 och 19 apr d sam t 
den 15 och 23 maj upphäv s, 

ID 	 a rr spa ningsändarnålen sk all va ra o fö r 

ä nd ra dc, 

• 	 a tt grä nserna för de tidi gare i juli 
19{ 3 fasts tällda spanin gsområde n_1 nå 

gOt :i ndr J S, 

• 	 a tt fl ygspa nin g efte r a nho pa t tys kt 
trall5po rt tonnage - fö ru to m som fö r

ut mOt nord tyska och ba lti s.ka hamn a r 

- nu ä ven sk a ll ske mot da nska ham· 

nar, 

• 	 att om flygspaning kan ske i skyd d 
a v "molnterräng" minst ett för etag 

ska ll utföras varannan d ag, oc h dess

utom bl a, 

• 	 a tt o beroend e av om dö lja nde moln 
finn s e ller inte , var je Stö rre sjötrans

pOrt under d ager skall fö ljas " i hu
\'ll d S,l k ". 

Förutom t ill fl ygvapn ct utges också en 

del med det nu nämnda samhör a.nde, nya 

order gällande m a rinens sp anin g. V idare 

skall nämnas a rr ch efen för flygvapnet, 

i syfte art und a nröja e ljes t tänkbara an

ledningar till mi ss förs tånd, låter tillsända 

chefen för fil (fjärrsp a ningsflortiljcn) 

en l u ma rbete mell an fl ygst aben och för

sYa rss taben frams täll d ny p la n (med kar

ta ) fö r in d el n inge n av Sve r ige k ring li a 

gand c " artenom råd en I span ingsområ 

dc n, enl ig t av O B sena st f aststä llda g run 

der. 

OFRANKOMLlGA FÖRLUSTER 

Vårt flygv ap ens förs tä rkta försvarsbered 

skap un der år 1944 har - såsom ova n 

om vi·t tnats - medfört kännbara för lus

te r av svå rersätt li ga fl ygplan oc h dy rbar 

persona l. D y lik a fö rlus ter är fu llt jä m 

fö rba ra med så d ana som inträ ffar u nd er 

crt ve rkl ig t krig. 

Inte destO m indrc har de vari! o frå n 

komli ga i råda nd e läge. D en i uppdra 

gen insat ta personalen har p å ett be 

römv ä rt sä tt bidragit till hävdan de t av 

svensk fö rsvarsvilja och neutra litet under 

rådande, myc ket krävande, r iskfyllda 
förhåll an den. 

de <;surom ~ I I ~ p an; ng : ke r rote (parvis ), 
• Inte he ller bli r de de s isla i sill 

D ärjä mte ska ll \ a ra f l)'gplan v id all slag . Aven under år 1945 inträff ar fö r
l ust av svenskt fl yg och flygare i den 
l örsl ärkta beredskapens tjäns t. Si st

f ly gning utanför sv enskt ter ri to rium vara 

försedda med na tio na litctsmärke (blågul 
nämnda nya " incident " , beredskaps

ko ka rd ) på vinga rn as översida. Denna 
förstar kn ingarna i juni 1944 - i sam

sedan IJ ng tid ej t illä m pade märkning band med de västra all ie rades " Ope· 
ration Overlord", dvs in vasi on en ih:t r emelle rt id nackde len, a tt den bidrar 
No r'Tlandte över Engelska kanalen t il l 	 upptäckt :tv ma rk up ps tä lld a pbn på 
sam I en del övriga händelser OCh be

flygbaserna . flyg"a pet1l'hcFcns order har 
redskapsåtgärder under år 1944 av

d:irfö r u(ks~ Ul or iellterin g, a t t mä rk ses bli behandlade i ell kommande 
nin gen pa över;jd a ll sb ll t .15 borr i kri ;;. nu mmer. • 

FÖRTYDLIGANDEN 
si tt f örra av sn itt i n r 4/ 67 följande att tillägga: På sid 25. spa lt 1, 
" I Sverig e h ar på sommar en . . ,". Skall sta: " I Sver ige h a r pa vå 
rad 24 star: " J 9 J 11 och J 20-baser, . ,". Skall st ii: "J 9, J 11 och 

27, spalt 2, r ad 3 still'; , ' . " Krigsfly gskolan ( F 8),. ,". Skall stå: 

Focke Wulf 190 - berömt tyskt jaktflygplan som gätt till historien - fick Sverige 
den 3 februari 1945 stifta närmare bekantskap med, Da landade nämligen en 
tysk desertör på Bulltofta, Ytterligaer sex plan hamnade i Sverige innan kriget 
hann ta slut. 
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