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                               Ledamoten
         CHRISTER FREDHOLM

Kommendörkapten Christer Fredholm, som lämnade den
aktiva tjänsten i Försvarsmakten 1987, driver och förvaltar
numera familjegården Marielund utanför Karlskrona

Marina spaningar efter DC-3:an och Catalinan juni
1952

Sommaren 1952 tjänstgjorde jag som lärare vid Radarskolan på Berga och ombord
på radarskolfartyget HMS Prins Carl. I samband med efterforskningarna efter den
försvunna DC-3:an och den några dagar senare nedskjutna Catalinan, tjänstgjorde
jag på minsveparen HMS Landsort. Med hjälp av egna minnesbilder, intervjuer och
studier av loggböcker, krigsdagböcker och FRA-rapporter, beskriver jag här de
marina insatserna och händelseutvecklingen dessa dramatiska dagar.

I september 2003, när DC-3:an återfun-
nits och senare bärgats, uppdrog Försvars-
makten till flygkaptenen och f d flygdi-
rektören Christer Magnusson att närma-
re utreda omständigheterna kring have-
riet och vad som kan ha hänt med besätt-
ningen. I utredningen ingår även att
granska hur spaningsarbetet bedrevs. På
begäran av Christer Magnusson har jag
överlämnat min dokumentation av den
marina spaningen till utredningen, som
beräknas kunna bli framlagd senare un-
der året.

Händelseförloppet
DC-3:an som tillhörde flygvapnet, starta-
de fredagen den 13 juni klockan 0905
från Bromma flygplats. Ombord befann
sig besättningen om tre man samt fem

signalister från FRA. Uppgiften var att
över internationellt vatten öster om Got-
land bedriva signalspaning.

Klockan 1108 kom DC-3:ans sista
lägesrapport.(Se bild nr 1). Klockan 1123
uppfattade Hägernäs radio ett anrop
som emellertid avbröts. När radiostatio-
nen i sin tur försökte anropa flygplanet,
erhölls inget svar och när en förväntad
lägesrapport klockan 1128 uteblev, stod
det klart att något hade hänt DC-3:an.
Centrala flygledningen Cefyl larmades
och spaningsinsatser med flyg och fartyg
förbereddes. Från F 2 i Hägernäs startade
snabbt två Catalinor och en T-2:a. Från
F 11 i Nyköping insattes under dagen 17
S 18 A, som spanade från klockan 1400
fram till 2225.

Klockan 1310 kontaktade Cefyl Che-
fen för Marinen (CM) och efterhörde
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Skissen visar DC 3:ans färdväg 13 juni 1952
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möjligheterna att insätta fartygsspaning
efter det försvunna flygplanet. Efter kon-
takt med Chefen för kustflottan (CKF),
svarade CM att en motortorpedbåt, en
torpedbåt och en jagare alla baserade i
Hårsfjärdsområdet, kunde avdelas för
uppdraget. I signalmeddelande till CKF
gav CM order om att en motortorpedbåt
snarast skulle avgå till ett läge N 58 22,
O 20 22 och därifrån påbörja spaning.
Av ordern framgick även att jagaren
HMS Sundsvall och torpedbåten HMS T
101Perseus, skulle klargöras för gång.

Motortorpedbåten HMS T 34, far-
tygschef löjtnant Emil Charpentier, beor-
drades att snarast avgå till det angivna lä-
get och därifrån igångsätta kvadratsök-
ning. Det är intressant att notera att detta
läge, endast låg 2.8 distansminuter från
den plats, där DC-3:an 51 år senare åter-
fanns. Avgångsorder gavs även till T 101
och till Sundsvall. Senare under efter-
middagen och kvällen avdelades minsve-
paren HMS Landsort och fregatten HMS

Ehrensköld ur Stockholmsavdelningen
och minsveparna HMS Örskär och HMS
Ulvön ur Göteborgsavdelningen att ingå
i den av CKF ledda spaningsstyrkan. Ör-
skär och Ulvön befann sig då i Dalarö.

T 34
T 34 avgick klockan 1340 och förflyttade
sig med 40 knops fart söder om Gotska
Sandön och anlände till det beordrade
utgångsläget klockan 1715 för att däri-
från igångsätta kvadratsökning. Sikten
var dålig med lokala dimbankar. Inga far-
tyg siktades och ej heller gjordes några
iakttagelser av intresse. På grund av driv-
medelssituationen måste spaningarna
avbrytas klockan 1930 och T 34 återvän-
de till Hårsfjärden och förtöjde där
klockan 2135. Efter förtöjningen avlade
fartygschefen muntlig rapport till CKF
på flaggskeppet kryssaren HMS Göta
Lejon. Nästa dag den 14 juni på eftermid-
dagen insattes T 34 åter; nu för att spana

Motortorpedbåten HMS T 33 var systerfartyg till HMS T 34, som deltog i spaningarna
(KÖMS bildarkiv)
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utanför Huvudskär sedan en rapport in-
kommit om siktade vrakdelar. Resultatet
blev negativt. Klockan 1800 förtöjde T 34
i Vitså för att ta ombord dykare och dy-
karutrustning för vidare transport till
Ehrensköld, som låg till ankars vid Got-
ska Sandön. Uppgiften för dykarna var
att undersöka en oljefläck som observe-
rats i närheten av Gotska Sandön. Sedan
dykarna avlämnats, gick T 34 sedan in till
Fårösund och förtöjde.

T 101
T 101, fartygschef löjtnant Dag Sand-
ström, avgick från Hårsfjärden klockan
1500 och förflyttade sig med hög fart mot
Gotska Sandön. Vid 18-tiden bärgades
några gummislangar 17 distansminuter
öster om Gotska Sandön. Från detta läge
utfördes spaning på öst-västliga kurser i
god samverkan med spaningsflyg från

F 11. Klockan 1830 befann sig T 101 tre
distansminuter söder om haveriplatsen.
På återväg från den ostliga vändpunkten
passerade torpedbåten klockan 2025
nära den plats där planet störtat men ty-
värr rådde då tät tjocka med endast 100
meters sikt. Inga observationer kunde
därför göras. Fortsatt spaning bedrevs se-
dan utanför haveriområdet. Klockan
0120 förtöjde T 101 i Fårösund för bunk-
ring. På lördagsmorgonen gick T 101 åter
till sjöss till ett sökområde öster om Fårö.
Under natten till söndag och under sön-
dagsförmiddagen fortsattes sökandet nu
i ett nytt område nordost om Gotska
Sandön. Vid middagstid avbröts spaning-
arna och fartyget återgick till basen i
Hårsfjärden.

Sundsvall
Sundsvall, fartygschef kapten Carl-Au-

Jagaren HMS Sundsvall (KÖMS bildarkiv)
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gust Ehrensvärd, bunkrade efter larmet,
kastade loss klockan 1650 och kom in i
sitt tilldelade sökområde 21/2 timme sena-
re. Fram till midnatt bedrevs spaningar
norr och nordost om Gotska Sandön. Ef-
ter midnatt befann sig jagaren vid ett till-
fälle sex distansminuter norr om haveri-
platsen. Därefter bedrevs de fortsatta
spaningarna inledningsvis längre väster-
ut. Inga iakttagelser av intresse gjordes.
På söndagsmorgonen sökte jagaren läng-
re österut. Vid åttatiden upptäcktes och
bärgades en livflotte tillhörande DC-
3:an, tio distansminuter norr om den
plats, där planet senare hittades. Livflott-
en, som inte var uppblåst var skadad och
företedde spår av beskjutning. Fyndet
fick stor betydelse, när det gällde att un-
gefärligt beräkna haveriplatsens läge och
orsaken till haveriet. Spaningarna inten-
sifierades nu och pågick hela dagen men
utan resultat. Jagaren fick under kvällen
order att avbryta och gå in till Hårsfjär-

den, där livflotten överlämnades till en
motorbåt för vidare transport till Göta
Lejon. Jagaren fortsatte därefter till ör-
logsvarvet i Stockholm, där hon förtöjde.

Ehrensköld
Ehrensköld ingående i Stockholmsavdel-
ningen underställdes under kvällen CKF
för att delta i spaningarna. Avdelnings-
chefen kommendörkapten Rolf Sjöblom
embarkerade vid midnatt och fregatten,
under befäl av kapten Gustaf Lindmark,
kastade loss klockan 0200 från Vitså och
förflyttade sig till sitt sökområde som låg
på internationellt vatten utanför Ösel
och Dagö. Där pågick en stor sovjetisk
marinövning med deltagande av kryssa-
re, jagare, minsvepare, motortorpedbåtar
och ubåtar. Ehrensköld hamnade mitt
uppe i denna övning och siktade under
förmiddagen ett stort antal örlogsfartyg
bland dem ett tiotal jagare, ett flertal

Fregatten HMS Ehrensköld (KÖMS bildarkiv)
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ubåtar, alla i övervattensläge, samt flera
minsvepare. Klart skepp intogs och rap-
porter sändes kontinuerligt till CKF. Spa-
ningar i området bedrevs hela dagen
men avbröts på lördagskvällen, varpå
fregatten satte kurs mot Fårösund, där
hon förtöjde under natten. Under sönda-
gen var fregatten åter i verksamhet mel-
lan Fårö och Gotska Sandön för att un-
dersöka vissa inrapporterade iakttagel-
ser. På kvällen ankrade Ehrensköld sö-
der om Gotska Sandön.

Landsort
Landsort ingick liksom Ehrensköld i
Stockholmsavdelningen med avdelnings-
chefens befälstecken blåsande på Prins
Carl, där jag även befann mig. Fredagen
den 13 juni låg Prins Carl vid Märsgarn.
Under eftermiddagen kunde vi på radio
höra om den försvunna DC-3:an. När vi
klockan 1800 skulle sätta oss till bords i

gunrummet, kom radioman in och över-
lämnade ett signalmeddelande till avdel-
ningschefen som av CKF beordrades av-
dela en officer till tjänstgöring ombord
på Landsort, som dessförinnan under-
ställts CKF för deltagande i spaningarna
efter DC-3:an. Avdelningschefen nickade
mot mig och en halvtimme senare anmäl-
de jag mig för fartygschefen på Landsort
kapten Gösta Westman. Klockan 1845
kastade vi loss från Vitsåpiren och styrde
sydvart genom Skramsösund och vidare
ut till sjöss via Danziger Gatt. Därifrån
skulle Landsort gå mot Ösel för att från
ett läge c:a 25 distansminuter från den sov-
jetiska territorialgränsen påbörja sökning
efter ett upplagt mönster. Eftersom jag
skulle ha dagvakten gick jag tidigt till kojs.

Strax före fyra på morgonen stod jag
på bryggan för att ta emot vakten. 1:e of-
ficeren löjtnant Billström lämnade av
och påpekade att vi hade en svensk ubåt
vid horisonten. När vi närmade oss ubå-

Minsveparen HMS Landsort (KÖMS bildarkiv)
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ten, kunde jag konstatera att den förde
sovjetisk örlogsflagga. Sedan ubåten
identifierats sändes en krypterad rapport
till CKF. Klockan 0600 observerade jag
ytterligare två sovjetiska ubåtar som i
övervattensläge styrde ned rakt mot
Landsort. Chefen larmades till bryggan
och vi intog omedelbart klart skepp och
gjorde båda våra 10.5 cm kanoner skjut-
klara. Det såg hotfullt ut och chefen be-
ordrade mig att i klartext skicka ilsignal
till CKF med texten ”en rysk ubåt ome-
delbart för om mig en omedelbart akter”.
Ubåtarna passerade oss på kort avstånd
men ingenting hände därutöver. Vi fort-
satte vårt uppdrag och kunde under för-
middagen följa Ehrenskölds rapporte-
ring av vilken framgick att hon observe-
rat ett stort antal sovjetiska örlogsfartyg.

Uppenbarligen ingick dessa i den
större marina övning som pågått några
dagar. Vid middagstid siktades från
Landsort en ubåt med nr 272 och en stor
modern sovjetisk jagare med nummer
147. Den styrde ned mot oss och passera-
de på kort avstånd. Landsort fortsatte
under eftermiddagen sökningen på öst-
västliga kurser men ingenting av vikt no-
terades. Väderleksförhållandena var i
huvudsak goda men sikten försvårades
stundtals av dimbankar. Spaningarna
måste på grund av drivmedelsläget av-
brytas. Kurs sattes mot Hårsfjärden där
Landsort förtöjde efter midnatt vid Vitså.
Utöver Landsort deltog Örskär och
Ulvön i efterforskningarna. Om deras
verksamhet finns ingenting av intresse
att rapportera.

Området i Norra Östersjön, där marinens fartygsspaning bedrevs 13-15 juni 1952.
Platsen för DC 3:ans  haveri är utmärkt med ett kryss
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Sammanfattning och
slutsatser
Resultatet av de marina spaningarna
blev förutom fyndet av DC-3:ans livflot-
te, negativt. Orsakerna härtill är flera. De
första enheterna, T 34 och T 101, fick or-
der att gå mot en beräknad nedslagsplats
N 58 22, O 20 22 och att därifrån sätta
igång sökningen. De kom fram till detta
läge sex respektive sju timmar efter ha-
veriet. Inga vrakdelar eller fartyg obser-
verades vare sig optiskt eller på radar. De
optiska observationerna försvårades av
dimma och dimbankar. Vid minst två till-
fällen befann sig fartygen nära den plats,
där planet hade störtat. På grund av driv-
medelsituationen, måste spaningen av-
brytas efter ett par timmar. Detta inne-
bar att endast en del av det tilldelade
sökområdet hann avspanas, vilket i kom-
bination med de dåliga siktförhållanden,
torde vara den främst orsaken till att inga
vrakdelar påträffades.

Övriga marina enheter insattes i sök-
områden norr och nordost om haveri-
platsen och några av dem kom därvid i
närkontakt med den sovjetiska marinöv-
ning som pågick utanför Ösel och Dagö.
De närmaste av de siktade örlogsfarty-
gen befann sig drygt 20 distansminuter
från haveriplatsen. Ingenting tyder på att
de hade något med haveriet att göra.

Om några besättningsmän från DC-
3:an lämnat flygplanet med fallskärm och
hamnat i vattnet, torde de med hänsyn
till den låga vattentemperaturen ej kun-
nat överleva mer än två till tre timmar.
Hade de därefter legat kvar i vattnet med
hjälp av sina flytvästar, borde de ha upp-
täckts senare av flyg- och fartygsspaning-
en eller av annan sjötrafik i området.

Om sovjetiska fartyg haft till uppgift
att bärga eventuellt överlevande eller

materiel från DC-3:an, borde detta ha
genomförts i en väl planerad och förbe-
redd operation med flera fartyg utlagda i
rutor i närheten av den förväntade ned-
slagsplatsen. Ingenting tyder på att så va-
rit fallet.

Sundsvalls fynd av livflotten gav, som
jag tidigare sagt, spaningsledningen vär-
defull information, som bland annat gjor-
de det möjligt att beräkna den ungefärli-
ga haveriplatsen med stöd av hur långt
flotten med rådande vindförhållanden
och strömmar hade drivit.

Nedskjutningen av Catalinan
den 16 juni
Ett sjöräddningsflygplan av typ Catalina,
startade i gryningen från Hägernäs för
att bedriva spaning utanför den baltiska
kusten nordväst om Dagö, efter den för-
svunna DC-3:an. Under uppdraget an-
fölls planet av två sovjetiska Mig-15 flyg-
plan och besköts med automateld. Planet
träffades och piloten lyckades nödlanda
på vattnet. Dessförinnan hade signalisten
lyckats få i väg ett nödmeddelande om
att flygplanet hade blivit beskjutet av
sovjetiska jaktplan.

Klockan 0425 rapporterade CM till
CKF att en Catalina beskjutits sydost om
Bogskären. CM beordrade CKF att hålla
en motortorpedbåt i hög beredskap. T 34
som då låg i Fårösund, fick order att avgå
i riktning mot Bogskären. Klockan 0555
bekräftade Cefyl att Catalinan nedskju-
tits. Vad som hänt besättningen framgick
ej.

Ehrensköld, som låg till ankars vid
Gotska Sandön, lättade ankar och gick
med högsta fart mot den förmodade ha-
veriplatsen. Order utgick även att Lands-
ort, Örskär, Ulvön och T 101 skulle klar-
göras för gång. Motortorpedbåten HMS
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T 16 med flagglöjtnanten Nils Salander
som tillfällig chef, avgick klockan 0840.
Själv fick jag återigen anmäla mig på
Landsort. Vi gjorde klart för gång, ge-
nomförde materielkontroller i klart
skepp och kastade sedan loss. Luftvärnet
bemannades och vi fick från CKF order
om att öppna verkningseld om sovjetiska
flygplan uppträdde på ett sådant sätt att
de kunde anfalla fartyget. Spänningen
var stor, men bidrog effektivt till att höja
beredskapen och stridsmoralen ombord.
Vi gick med högsta fart mot Sandhamn
för att därifrån utlöpa till sjöss. De första
fartygen som nådde sina tilldelade sök-
områden var T 34 och Ehrensköld.

Klockan 0958 rapporterade ett spa-
nande flygplan att två icke uppblåsta liv-
flottar påträffats på läge N 59 25, O 20 50.
T 34, T 101 och Ehrensköld dirigerades
mot platsen. T 34 fann flottarna som bär-
gades och som vid 1200-tiden överlämna-
des till Ehrensköld. Spaningarna fortsat-
te men drygt två timmar senare avbröts
de sedan meddelande ingått att det tyska
handelsfartyget Münsterland räddat be-
sättningen och landsatt den i Hangö.
Samtliga fartyg detacherades och åter-
vände till sina baser. Därmed avslutades
några av de mest dramatiska dygnen i
marinens och flygvapnets efterkrigshis-
toria.

VI ERBJUDER ALLT I UNIFORMER
OCH TILLBEHÖR FÖR MARINEN

RONNEBYGATAN 39,  371 33  KARLSKRONA
TEL.0455-10298               info@nymansherr.nu


