
Erfarenheterna från andra världskriget visade 

med skärpa behovet av en organisation för att 

undsätta flygande personal, eom av en eller 

annan anledning inte nådde fram till avsedd 

landningeplate. Förutom rent humanitära skäl 

tillkommer också ekonomiska och utbildninge

teknieka synpunkter samt den betydelse för 

stridemoralen hoe den flygande personalen eom 

vetskapen o~ att inte bli lämnad åt sitt öde 

i ett fall av nöd innebär. 

Flygvapnet organiserade föret en mera provi

eoriek flygräddningeorganieation. En T 2 för

såga med räddningsutruetning och en Do 24 in

köptes. Denna hade för övrigt flugits till 

Sverige av en "avhoppande" ty ek mekaniker. 

1945 års förevarekommitt6 tog upp frågan om 

att organisera en flygräddningegrupp, FR!D, 

med placering vid F 2. Enligt det rikedage

beelut, som följde, skulle FRÄD bestå av 5 
flygp1an och 6 besättningar samt erforderlig 

markpereonal. Detta skulle sålunda vara grun

den till en organisation, eom man av krige

erfarenheterna funnit ytterst viktig och eom 

borde finnas - trots den naturliga inriktning

en att använda de militära anslagen till stri

dande enheter. 

KANADENSISKA KRIGSVETERANER 

lr 1947 inköptes 3 et Catalinor (evenek typ

beteckning Tp 47) från Canada, där de utfört 

En Catal.ina "plumsar" 
i vattnet på F 2. 
Bilden ovanför: En ie
landning har just ge
nomförts. 
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FRÄD:s Catalinor har gått ur tiden 

efter tretton års trogen tiänst 

krigetjänet i form av ubåtsjakt och övervak

ningeflygningar under ca 3000 timmar vardera. 

Före leveransen genomgick flygplanen översyn 

och "avmili tärieeradee", d v e vapen-, tor

ped- och mininetallationer avlägsnades, trä-

golv, laetluckor, bårf!ieten etc inetalleradee 

för att få planen lämpade för det nya verkeam

hetefäl tet. Då detta arbete färdigetällte, 

flöge planen över till Sverige. Denna över

flygning tog litet tid, då motorhaverier och 

eönderblåeta skevroder fördl'Öjde här och var. 

När den företa Catalinan landade på Bromma 

flygplats den 21 december 1947 var den nästan 

en månad försenad. Från Bromma överfördes den 

till CVV för att föreee med diverse evenek 

utrustning och för att få ett navigatörerum 

inrättat i utrymmet bakom förarplatsen. För 

att fälla torpeder, minor och bomber fanns i 

planets rent militära version utrustning i 

nosen för navigatören. Navigeringeutruetning

en - pejlar, f järrkompaeeer etc - eammanför

dee nu på en plats, eom även föreåge med ut-

Forte. pA eid. 152. 
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rymma för de många sjökort och kartor, som 

alltid behövdes ombord. 

Utrustning för undsättning över både hav och 

land och för en nödtorftig sjukvArdstjänst 

ombord på planet installerades. Detta gjorde 

det möjligt att fälla livbåtar och materiel 

till nödställda i vattnet eller om det var 

möjligt att ta ombord dessa i flygplanet, att 

fälla utrustning (tält, kläder, mat, signal

medel etc) till nödställda på land och att 

lägga förband, ge syrgas, injektioner etc om

bord. 

Jämsides med detta arbete skedde utbildning 

på flygplantypen och i flygräddningstjänet 

under ledning av kapten B.F. Hansson, som va

rit FRlD1s ledare i mer än tio Ar och vars 

erfarenheter, bl a frän tjänsten hos ABA, 

gjorde, att det blev synnerligen välutbilda

de besättningar, som på vAren 1948 sattes in 

i flygräddningsberedskap med Catalinorna. Vid 

utbildningen i flygräddningstjänet nyttjades 

huvudsakligen amerikanska erfarenheter, vilka 

emellertid måste omarbetas efter de speciella 

förhållandena i Östersjön. 

Under de Ar Catalinan varit i tjänst har ut

rustningen i flygplanet kompletterats och 

bytts ut i ganska stor utsträckning, men ändå 

är den Ar 1957 installerade gyrosynkompassan

läggningen den enda moderna utrustningen. Huvud-

skälet till att planet nu tas ut tjänst är icke 

flygplanets höga Alder utan att utrustningen n 

inte längre motsvarar tidsenliga krav och att 

den inte längre ger rimlig funktionssäkerhet. 

Ett fortsatt nyttjande av planet i flygrädd

ningstjänst skulle kräva en betydande investe

ring i ny utrustning och installation av denna. 

Under de 18 Ar, varav nära 13 i flygvapnet,som 

Catalinan varit i tjänst, har mer än 6000 upp

drag genomförts. Av dessa är ca 4500 beredskap 

på marken pA olika platser för flygvapnets räk

ning under övningar, vilka av olika anledning

ar krävt en skärpning av beredskapsgraden, som 

normalt är 30 min under dager och en timma un

der mörker. Till hjälp At den civila sjl:lfarten 

har Catalinan satts in pA ca 150 isflygspaning

ar och till hjälp At sjukvärden pA lika många 

sjuktransportflygningar, varav ungefär 100 s k 

njurflygningar, d v s flygningar med njurska

dade från landets avlägsna delar till "den 

konstgjorda njuren" i Lund. Med dessa sjuk

transportflygningar inräknade har Catalinan 

satts in på ca 1000 undsättningsflygningar 

DRAMATISK NEDSKJUTNING 

Dessa uppdrag genomfördes med tre flygplan fram 

till juni 1952, dA en Catalina sköte ned av 

ryska jaktplan över Östersjön, SA här gick dra

mat till: 

Den 13 juni startade tvA Catalinor för att C:ls

ter om Gotland spana efter en svensk DC-3, som 

efter ett kort rad.ioanrop tystnat och sedan in

te hörts av, Spaningarna gav vid handen att 

flygplanet med en besättning pA 8 man försvun

nit. I försöken att finna överlevande fick 

Catalinorna (med flygförvaltningene tillstånd) 

oavsett tillsyningstider gå hela tiden fram 

till kl 0409 den 16 juni, då enligt haverikom

missionens rapport följande inträffade (GB • 

Catalina nr 02)1 

"Den Mig 15, som passerat framför GB, gjorde 

efter eldgivningen en vid högersväng under nå

gon stigning ooh kom sedan i 20° a 25° dykning 

in rakt bakom GB. Mig 15 öppnade eld och spär

ljusen iakttogs under GB1s högra motor. Efter 

eldgivningen svängde Mig 15 tillbaka åt vän-

eter. 

Om de följande anfallen utfördes av ett ooh 

samma flygplan eller av 2 plan växelvis har 



inte med säkerhet kunnat konstateras. I det 

anfall, som kom närmast efter det ovan beskriv

na, iakttogs spArljusen omedelbart till vänster 

om GB. GB hade dA kommit ned p! lägsta höjd. 

Under nästa anfall träffades flygplankroppen, 

troligen av rikoschetter. SA följde ytterliga

re tre anfall. Vänstra vingen träffades, 

Stjärtpartiet och troligen även höjdrodret 

fick träffar liksom ocksä vänster motor och 

oljetank, 

I ett sista anfall, som kom från vänster, träf

fades förarkabinen, varvid fanjunkare Arbin 

( 1. flygförare) ooh sergeant Engberg (navi~a..::. .. · 

tör) sårades. Sergeant Erikssons (flygsigna; . 

list) flygdräkt revs sönder av splitter. Tele

fonförbindelsen inom planet sattes ur funkti.on. 

Under anfallen, troligen före det, dA vänstra 

vingen träffades, ändrades GBrs kurs till om

kring 270° för att planet snabbare skulle n! 

svenskt territorium. Samtidigt ökades motor

effekten till nästan maximal", 

FARTYG RÄDDANDE ÄNGEL 

"Under n!got av de sista anfallen upp~äcktes 

ett fartyg snett framåt vänster. Fartyget gick 

p! nordöstli g kurs. GB sökte sig mot fårtyget 

för att nödlanda, passerade för om detta och 

landade något nordöst om fartyget efter en 

vänstersväng akter om det. Under svängen följ

de en Mig 15 efter pA ca 75 m höjd under eld

givning, dock utan att träffa GB, Vid landning

en, som skedde i medvind, skadades flygplanets 

nos och vatten trängde in, Vänster motor hade 

stannat, 

Landningen akedde omkring kl 0420. 

Under anfallen hade färdmekanikern, flygtek

niker Eliasson, iordningställt gummilivbAtarna 

och förbere.tt deras snabba utsättande". 

Medan besättningen lämnade planet för att i 

livbåtarna ta sig till fartyget gjorde en Mig 

15 tvA dykningar mot GB och de vid denna lig

gande livbåtarna. Eldgivning förekom inte un

der dessa dykningar. Varför vet man inte. 

Sedan Mig 15 försvunnit paddlade besättningen 

över till fartyget, som var tyska Milnsterland. 

Besättningen och livbåtarna togs ombord och 

fartyget fortsatte omedelbart sin färd. PA be-

153 

gäran av fartygets befälhavare lämpades kort 

därefter livbåtarna överbord sedan de skurits 

sönder för att snabbt sjunka. GB sjönk ungefär 

samtidigt som besättningen gick ombord p! far

tyget. Fartyget förde GBrs besättning till 

Hangö, 

CATALINAFÖRLUSTEN KÄNNBAR 

Genom detta överfall förlorades alltså en Ca

talina och det inverkade givetvis ofördelak

tigt på den insats, som överhuvud var möjlig 

att utföra med Catalinan. Något uppehåll i den 

ständiga beredskapen har dock icke uppstått, 

trots att planens basering P.A F 2 sommartid 

och p! Bromma flygplats vintertid inneburit 

vissa besvärligheter, dä frånvaron av hangar

utrymmen för Catalinorna p! Bromma medfört att 

de under vintrarna fått stä ute och för att 

kunna hällas klara för beredskap måst överhäl

las med massor av avisni~gssprit, 

Insatserna har i regel m!st göras under mycket 

däliga vlld.erleksförhällanden1 "det är dA olyck

or sker". Ett exempel pA sv!ra förhållandens 

Tv! smä :i>arn, i pressen benämnda "Catalinabar

nen", måste hämtas frän Östersund till Stock

holm för specialistvArd, Catalinan stod ute 1 

intensivt snöslask, som frös pä, Enda metoden 

att snabbt fä bort detta var spolning med varm

vatten och sedan överösning med avisningssprit. 

Vid flygning i turbulent luft måste "farten ned

bringas· och den flygning, som sedermera genom

fördes med nedisning av Catalinan, förlust av 

antenner och radiokontakt tog ungefär dubbla 

tiden i anspr!k. 

"Reajaktplan saknas efter höjdkollision. Flyg, 

flotta spanar. Stormen tog ny fart i natt. Nit· 

ton timmar i . luften. - Flyg söker fiskare, -

Catalinan upptäckte saknade flottister p! skär, 

Catalinan fann· livb!t, aldrig använd. - Flyt

väst räddade nödlandad kadett, - Catalinan no

sade pä sökta fiskare, - Mystiskt dödsfall i 

Catalinan", Bakom sådana tidningsrubriker döl

jer sig uppdrag utförda under sämsta tänkbara 

förhällanden ooh genomförbara endast med ett 

flygplan av Catalinans stryktäliga och pålit

liga typ, 

Vid sidan av dessa uppdrag har andra av ibland 

ganska skämtsam art förekommit. Bland dessa 

Forts. pä sid. 155. 
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kan kanske räknas ett uppdrag att till luftbe

vakare p! skärgårdsöar fälla ved. Ett uppdrag, 

eom löstes .på ett sådant sätt att epäntning 

icke erfordrades efteråt, nämligen genom att 

man helt enkelt tippade veden överbord. Att 

leverera hö till FAröfAr gick lika enkelt till. 

SKEVRODREN BLEV VATTENRODER 

Ett uppdrag, som ganska definitivt bevisade 

Catalinans etryktålighet, var att under tiden 

16/8 - 29/8 1957 rekognosera för att vid behov 

undsätta en svensk-finsk-schweiEisk vetenskap

lig expedition, som under geofysiska Aret var 

baserad pA Nordostlandet p! Spetsbergen (ICinn

vika vid Murchieon Bay) och att för vetenskap

ligt lndam!l flygfotografera huvudsakligen 

glaciären Lady Franklin. Under detta uppdrac, 

eom erfordrade 50 flygtimmar, fick Catalinan 

p g a dlligt väder (under fem dagar noterades 
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den för hösten högeta vindstyrkan) på jakt 

efter någorlunda vindskyddade platser utöka· 

sin gångtid med 20 timmar körning p! vatten. 

Skevrodren. nyttjades dl ibland som vattenro

der. Uppdraget som tidigare redovisats i Ufl, 

genomfördes av nuvarande chefen för FRÄD kap

ten O. Brunatorp ooh gav besättningen en mängd 

erfarenheter, som trots geografiska olikheter 

kan omsättas i riddningstjänsten i Sverige. 

Catalinans m!nga fina egenskaper har givit 

henne ett gott internationellt rykte. Flyg

planets användning i Sverige såsom räddnings-

flygplan med fA besättningar och fl flygplan 

i ständig beredskap har hos, besättningarna 

skapat en stor samhörighetakänsla med flyg

planet. 

Den 1 oktober i höst fullgjorde en Catalina 

sista uppdraget inom svensk flygräddningetjlnat 

ooh det var med saknad som FRÄD-beaättningar

na i ooh med det skildes från sina blda troe-

na Catalinor. 




