1945

.c: c:
u

ID

oa.

~C/)

"O

ID
~
ID

.o

* * FLYGVAPEN-NYTT återger nedan

hu
vuddragen i den synnerligen märkliga ame
ri kans k-svensk-no rska transportflygoperatio
nen till Nordnorge, som mot slutet av den
svenska förstärkta försvarsberedskapen 1944
-45 med svenskt regeringstillstånd och vik
tigt stöd av främst vårt flygvapens ledning
m fl, med framgång lyckligt genomfördes med
ett transportflygförband ur USAAF (Förenta
staternas dåvarande armeflygvapen).
Upp
giften var att flygtransportera en stor del av
de åren 1943-44 i Sverige utbildade och
utrustade norska s k polistrupperna, fältsjuk
hus , krigs- och sjukvårdsmateriel , medicin
och proviant m m till Nordnorge. Den lands
delen var då en viktig utgångspunkt för Nor
ges snara befriande från tysk ockupation.
Ytterligare och mera detaljerade uppgifter
om händelseförlopp m m återfinns i försvars
beredskapens historik.

*

*
Av överstelöjtnant NILS KINDBERG

f ter den i april 1940 inträdda tyska
N orge -ockupation e n sö ker Sverige 
i den mÅn dess eget hotade läge och
den svenska förs tärkta försvarsbe
redskapens kra v det möjliggö r - att bistå
N orge bl a med sådan hjälp , som kan vara
till gagn för vart grannlands och bro der
folks ko mma nde frigöre lse . r e n de l fall
ha r denna hjälp lämnats in om fl y gvapnet
berörande områ den . Nämnas kan t ex:
alt i ap";l 1940 ett tjugotal norska sp a
nin gs- och skolflygpla n med besä ttning
ar. vilka teg:it Sin t illflykt till svensk t
område (Dnlarna och Jä mtland ). om
händertagits vid svenska flygf lottilj e r,
frä mst J äm tlands (F4).
• a tt sodan hösten 1943 med svenska för
s va rsled ningens och r eg er inge ns god
k änna nde, sa mt med bistå nd fran svenskt
militärt och civil t f lyg, transp orte r ft yg 
led es väste mt ordnats med västalli e rade
Irans portflygplan, av ca 2.000 hitk omna
norska y n gl ingar, av sedda att efter fly g 
utbildnin g l England och Canada inga
j ett åte rupprättat nor skt flygvapen ,
• att - e fter i slutet på 1943 träffade f ör
b ere d else r alltsedan bö rj an p " 1944
m ed ft y g vapnets hjälp $ege lfl y gutbild
ning äg t rum i Sverige för till slut ca
250 norska ynglingar, även de avsedda
att e ft e r for tsatt flY J,,' Utbildning västerut
sen ar ' ingå i det ny ssnämnda, återupp
rättade n orsk a ftygvapn el.
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• Tva av topp männ en i " Operation
Ball ". Davarande chefen fo r Norr
bottens flygbaskär (F2 1) öve rsten
Carl Gu s taf von PORAT (t v) och
flygoperati o nen s chef norsk-ame
rikanske fl ygövers ten Bernl BAL
CHEN .

NORSKA POLISTRUPPER

r

slutet på 194 4 har d en i Sv erige friln
slu tet av 1943 igangsatta militärutbild r. ing"n
av nor ska s k poiistm pper - i verklighe t en
vanlig stridan de armet rupp. främs t in fa n 
ter iste r men äve n sp e cialtmpp m m 
i d e t nä rmas te slutförts . På hösten 1944 har
OCk S'1 hela d et s trategiska läget i norra
Skandinavien i g run d föränd rats g e nom
de ty s ka stYI'kornas reträtt ur Nordfinland
och nord ligaste Nordn orge, infö r påtvung et,
fin sk t resp r yskt tr yck. De norska mili
tär ledningarna i London och i de vä.tall i
e r ade makternas högkvarter ön skar d a:
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alt av de i Sve rige utbildad e och u t rus 
ladz nors ka S k polistrupperna oc h dera s
av Sv e rige tillhandahålina materiel av
alla slag (vapen, amInunition , övrIg ut
rustning) till en b örjan ett, senare två,
längre fram ännu fl ~ra "riks - el re se rv
poliskompanier " Q1TI vardera 160 man
samt ett par fjlilasarett m m fl y g l rans 
port ol'as till Kirkenes, en av Norge s
no rdliga större or ter nära r yska gränse:1 ,
• att flygtransporterna med svensk t rege
ringstillstund skall utföras av ett för
band amf'rikanska tvån1o toriga tran s port
fly gplan ly p Douglas C-H ( "Dakota r")
ur l,;SA:5 "A T C" (Air Transport C om 
ma:1d
F) y glransp ortk o mmandot) i d~ 
varande alTIerlkan ska :anneflygvapnet
"USA AF" .
Del kommand e transportflygför e taget er
håll ?r kodnamnet "Oper ation Ball". Preli
minä r a f ör ha ndlingar därom har f ö rts reda n
vilren 194 4 av den blivande närma ste che
fen. r.orsk f ödde USA-översten B ern l Bal
ch en ( bl a t id igare känd som polarfly garel.
I slul , t pa o ktober 1944 b ör jar eme llertid
med sv enskt gi llande mera k onkreta för
ha:1d lingar i StOCkhOin1, vil ka i december
,å l?d e r till slu lligt , positivt resu ltat. Dä ri
d elta r - för u to m re pre sent;Jnier f ö r svenska
flygvapne t. oeh den dåvarande svenska
" luftfartsmyndi ghe ten " fö r civi lilyget 
ocksil nors ka, amerikanska och r ys ka fly g
attache,r ~ som delege rade.

•

=

USA-FLYG PÄ F21
Den 30 oktob er-1 5 november 1944 inkom
m e r e n rad fra mställn ingar fr1ln USA:s re 

• Norska polissoldater, utbildade och
utruslade i Sve rige , går på F21 :s
flygfält Kallaxheden ombord på et!
av de för Iransporlerna till Nord
norge an vända tvåmotoriga ameri
~,anska planen av typ Douglas C-47
Dakota I.

gering om svenska regeringens tillständ till
amerikansk militär fl ygtrafik pil Sverige,
i syfte bl a:
•

att underlätta sådan a tilliälliga och spe 
ciella flygtransporter för de västalli era
de mak te rna, som kan påfordras av rå 
dande "o no , mala" krigsförhällanden,

•

att i för sta hand frän lämpligt belägen
f lygbas i Sverige - härmed avsågs Kal
laxheden invid Lul eä - verk ställa flyg
lransporter till platser i Nordnorge av
den norska, i Sv erige sedan slutet på
1943 utbildade och utrustade "riks- och
reservpolispersonalen" och av sJukvårds
materiel m m,

•

alt för genomförandet när så b ehövdes
också erhålla rätt alt få använda andra
svenska flygbaser, bl a vid Göteborg och
Stockholm samt Västmanlands flygflot
tilj s (Fl) depåflygfält vid Västerås.

Balchen, kaptenen vid flygvapnet K-E
Nitfve, flyg staben,
et dels orientering om fa ststä lld instruktion
för den nyssnämnde .
Orienteringen till USA-ambassaden åtfölj s
av ett m e m o r a n d u m, med bestämmel
ser för transportflygplanens färdväg Väs
terås---KaJJaxheden, signaltjänst, nöd land
ningsfält mm. Cheferna för Fl:s och F21:s
depåer får också närmare orientering om
transporterna s ändamål, omfattning och av
sedda genomförande, instruktioner osv.

AVSTEG FRÄN NEUTRALITETEN
Den 15 december ger regeringen - genom
ett beslut p~ socialdepartementet - d e för
transporterna b ehövliga , offici ~ lla sv:nska
tillstanden. Dessa kan med fog sägas inne
bära elt markant avsteg från Sveriges tidi
gar2 proklame rade "neutrala" h å llning i
världskriget. I beslutet heter det:
• att reg eringen g ivit till stä nd för två nors
ka poliskompanier och ett norskt fält
sjukhus all utresa till Norge,
II') att till nämnda förband utläm n ade svens
ka vapen med behövlig ammunition samt
övrig utrustning också f ä r utföras,
• att tio amerikanska militära t ransport
flygplan typ Douglas C-47 - tillhörande
ovannämnda A T C-kommandot i USAAF
och med amerikansk militär märkning
m m - har fätt tillstånd alt flyga in i
Sverige och att därifrån verkstä lla de
aktuella flygtransporterna till Nordnorge,
enligt vissa meddelade, nännare bestäm
melser.

OPERATIONEN RULLAR IGÄNG
Omkring den 20 december kommer det förs
ta i Sverige utbildade norska rikspoliskom 
paniet per järnväg från sin förläggnings
ort till Gamme lstad station, ca 7 km NW
Luleå. Mottagningspersonal och bilar frän
F21:s d epå möter fö ,' fortsatt färd till Kal
lax. ytterligare transporter följer senare.
Den 2&-30 december vidtar överste Bal
chen på Fl i Västerås slutliga förberedel
ser för Operation Ball s flygmilitära fort
sättning från Fl:s depåflygfält Västerås--

TOPPFÖRHANDLINGAR
De närmare förhandlingarna i frågan förs
med tillstånd av öB, general Helge Jung, av
flygvapenchefen generallöjtnanten Bengt
G:son Nordenskiöld. Som följd av vad som
överenskoms kan denne den 6 december
1944 beordra cheferna för Västmanland s
flygflottilj (Fl) och Norrbottens (dåvaran 
de ) flygbask§r (F21), överstarna Gustaf
Adolf Westring och Carl Gustaf von Porat :
•

att f o m den 8 december vara b:redda
på att förlägga och förpläga med trans
portplanen ankommande utländsk per
sonal m fl vid sina respektive förbands
d epåer.
Samma dag Inger öB en slutlig skriftlig
hemställan till försvarsministern statsrådet
Per Edv in Sköld, med anhållan att r ege 
ringen godkänner de vidtagna förberedel
serna. Under den 8-9 december sänder flyg
vapenchefen genom tjf flygstab sche fen un 
dertecknade skrivelser:
•

Neutraliteten
kringgås
åter

Märkligt
svenskt stöd
för Norge-hjälp

Hässlö. bl a ifråga om personalens indel
ning. materielens ilastning, navigerings
förbered e lser mm.
Efter tidigare landningar i omgångar på
flygfäl ten Stockholm-Bromma (22-28/ 12)
och Västerås---Hässlö (28- 29/ 12) avgi'tr den
första flygtransporten den 30 december på
f m frå n Hiisslö, Balchen själv har över
b ~ fälet, ledarplanet flygs av divisionschefen
kapten C G Hollyman. Navigatör och vägvi 
sare på detta plan är den svenske sam
bandsofficeren kapten Nittve. I allt tio plan
från A T C :s europeiska kommando, ur
"1409th" och "1415th AAAF Base Units",
komm a., de från sin ordinarie flygbas i
E"gland, ingår nu för sitt första svensk 
norska uppdrag l det H ollymanska flyg
förbandet.
Med på fä rden är ocksä d en norske
prästmannen Arne Fjellbu, ny utsedd biskop
för Nordnorge , l:a llorska fältsjukhusets
personal (läkare, befäl och sjuksköterskor
m fl) saml dessutom 14 ton s ven s k g å
vomateriel.
På e m den 30 december - efter en del
vis ganska strapatsrik direktflygning l för
band från H ässlö, genom snöbyar m m och
via N orrsLmdet (ca 30 km N Gävle) - lan
dar d e tio A T C-planen på F21:s depåflyg
fält. Lul eli -K aiiaxheden,

<>

DIMMA OCH JAKTÖVERFALL
D en 7 j a nuari 1945 - sedan ryssarna per
r adio från Petsamo meddelat att för trafi
ken behövliga koder ankommit från Mosk
va - kan ett första försök göras att flyg
ledes och i förband via Kemi i österbo tten
uppnå det vid oktober-novemberförhand
lingarna i Stockholm överenskomna färc:j
millet H Ö i b u k t m o e n s f d tySka,
från slutet på 1944 ryska krigsflygfä lt, 7
km W Kirkencs. Man möter dock dimma i
hÖjd med finska Ivalo, SO Enare träsk och
måste vända.
Den 15 januari kan förbandet starta på
nytt och via K emi flyga stabspersonal m fl,
delar av l:a norska rikspoliskompanlet samt
de 14 tonnen sjukvårdsmateriel och pro
viant till Höibuktmoen . Unde r ny flygning
dagen därpå råkar emellertid två A T C
plan på återväg fran Norge bli beskjutna
av fin skt jaktflyg över österbotten, dock
utan verkan. Från finskt håll uppges se
nare att man inte varit officiellt underrät
tad Om färderna. Och dessutom alt flyg-

dels till USA -ambassaden i Stockholm en
orientering om vidtagna förb ered elser,
jämte narnnuppgift på den av honom
utsedde sambandsofficere-n hos överste
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o att

man vid flyglransporterna till Kirke
nes-trakten tidigt får reda på vissa ryska
planer gällande a n n e k t e r i n g
av
den norska delen av Nordkalotten - på
sina håll befaras del att ryssarna kan
ha haft till avsikt att stanna kvar där,

•

att de amerikanska piloternas flygskick
lighet måste betecknas som mycket god.

•

atl dl'ras använda flygmateriel och öv
rig utrustning är prima,

•

att vissa brister ifråga om USA-persona
lens ordning - i luften och på marken
måst konstateras,

O

att likafullt samarbetet melian svenskar.
norrmän och amerikaner hela tiden går
effektivt och angenämt. Detta bidrar
mycket till operationens lyckliga och
framgångsrika genomförande.

• Krigsutrustad norsl< pol issoldat em
barkerar ett amerikanskt transport
plan för fortsatt färd till Höibuk
moens flygfält i Nordnorge nära
Kirkenes.

TYSKA SKRÄMSKOTT
vägen för de amerikanska planen lagts för
nära Kemi finska milItärflygfält. En tids
nedsatt flygfrekvens blir följden av denna
incident.
Under senare delen av januari övergår
man till färd flygplanvis, bl a för att lät
tare kunna forcera dållgt väder. Signal
förbindelserna med ryssarna och dä,·
med till målet Höibuktmoen i Norge - blir
ofta ett problem. Till den Il april har Hol
lyman-flyget emellertid lyckats flyga fram
över 1.330 man och 440 ton materiel, allt
tillhörande bl a fyra poliskompanier, det
första fältsjukhuset m m. Mera följer under
våren och sommaren (se nedan).

Rysk plan
och
tyskt hot

RESULTATEN
Hela tiden fortgår verksamheten med nya,
nu nära nog rutinmässiga flygtransporter
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att "den hemliga USA-basen på svenskt
område" (dvs Kallax) under hela Ope
ration Ball lämnas oantastad. utan några
försök till sabotage eller andra slag av
anfall, men 
att Königsbergs i dåvarande Ostpreussen
belägna stora radiosändare ofta och länge
genom elern utslungar vilda hotelser om
kommande "åtgärder",

o

STOR HUMANITÄR HJÄLPINSATS
Vid staden Bodö i Nordnorge finns vId den
na tid - varen 1945 - ett av tyskarna upp
rättat och helt sonika övergivet stort fång
läger, med bl a ca 20.000 hungrande och
sjuka, svärt medtagna ryssar. Den svenske
chefen för Norrbottens flygbaskår (F2!).·
överste C G von Porat och Operation Ball's
chef, överste BALCHEN, igångsätter ca 15
april - en månad före svenska Röda Kor
set - en första hjälpaktion till det olyck
liga lägret med A T C-förbandet samt per
sonaIoch materiel ur F21, bl a kårens l:e
flygläkare, dr A I Ericson, och dessutom
medicin och proviant ur F21:s egna förråd.
Den mer än nödvändiga hjälpen blir ytterst
välkommen och bidrar t!ll att rädda många
liv.
Ca 15 maj igångsätts med svenskl rege
ringstillstånd och i Röda Korsets regi en
serie mera omfattande proviant- och läke
medelstransporter m fl hjälpaktioner till
Bodö-lägret. I allt flygs då dit 112 läkare,
sjukvårdspersonal osv samt 240 ton pro
viant, kläder. läkemedel mm.
Den 1-9 maj lämnar F21:s d epå samt det
Kallax-baserade amerikanska A T C-flyget
en annan betydelsefull medhjälp av likaså
humanitärt slag. Den föranleds av den i
Karasjok (ca 340 km NO Kiruna) i norra
Norge den 1 maj inträffade svåra minolyc
kan i ett tyskt minfält. med ca ett 30-tal
offer bland de dit nyss framkomna norska
polissoldaterna. Närmare detaljer härom
samt om de svenska "Fjällstorkarnas" från
F3 och annat svenskt flygs hjälpinsatser
har skildrat" i nr 2/69 av FLYGVAPEN
NYTT. Det k an därför räcka med att på
minna om att den första fallskärmsledes
insatta kirurgiska hj älpen bragtes den 2
maj av ett par från ett av de amerikanska
transportplanen i Hollyman-divisionen ned
hoppade norska läkare och en helt ung,
orädd sjuksköterska.

Som belysande för motsidans - den tyska
ledningens - nivå och moral den aktuella
tiden kan noteras:

till Nordnorge. Först den 8 augusti 1945
tar Operation Ball slut. Den dagen flyger
kapten Hollyman sitt Dakota-plan - med
översten Balchen som passagerare sö
deröver, till det sedan i början på maj be
friade Oslo. De i operationen ledande och
medverkande kan då på sin kreditsida an
teckna följ ande:
•

att inalles 1.442 personer ur de norska
polistrupperna
flygtransporterats
till
Nordnorge, däribland en bataljonsstab
och fyra poliskompanier; vidare ett av
fältsjukhusen, norska r eg e ringsmedlem
mar, högre administrativa och kyrkliga
ämbetsmän och andra,

•

att all militär personal i Sverige erhal
lit och till Norge medfö,-t fullständig
krigsutrustning,

•

att ocksä 112 personer, tillhörande norsk
civil sjukvård (kinJrg er, andra läkare.
sjukvårdare m fl) likas1l med av Sverige
tillhandahållen utrustning av alla be
hövliga slag flu g its över,

O Till sist kan nämnas, att en med
A T C-flyget till Norge överförd krigsdel
tagare, norrmannen G T Jensen i Mjönda
len, Norge, brevledes med stor uppskatt
ning, beröm och tacksamhet, omvittnat
värdet av den svensk-amerikanska hjälpen
och därvid särskilt sin erkänsla tiLl F21 för
den dar rönta omsorgen m m. Han liksom
andra av Operation Ball berörda erfor helt
visst klart och intensivt det dåvarande lä
gets kritiska och spänningsmättade art. •

Il att 115 ton miUthra förnödenheter för
användning i Norges under nyupprät
tande varande krigsmakt transporterats,
•

att vidare 240 ton proviant, medicin, an
nan sjukvårdsutrustning, kläder m m
samt furage (foder) överförts, samt

•

att i allt ca 1.550 personer och 360 ton
materiel flygtransporterats till Nordnorge
av det Kallax-baserade, till "Operation
Ball" insatta, av svenska flygvapnet
understödda amerikanska A T C-flyget.

ERFARENHETERNA
Bland de viktigaste lriggcr man märke till:
• att de flygvapenstödda an1crikanska flyg
transporterna
december
1944-augusti
1945 med norska trupper, militär mate
riel m m till Nordnorge blir ett högst
värdefullt stöd tili n ämnda landsdels
snabba befriande och återhämtning,

o

av de <J.mc:-ikanska 'iransporl
flygplanen typ Douglas C-47 med
sin besättning. Flygplanchef och
förste pilot (i mitten) USA-löjtnan
ten SCHNEIDER.
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