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Catalina-affären 1952

I flygdramot över östersjön i juni 1952 sköt sovjetiskt stridsflyg ned en svensk DC-3:o och tvingode
med beskjutning ett Cotalina-plon att kroschlondo, De båda plonen återtonns i havet förra året. I
våros biirgodes DC- 3 :on.

Vår försomlingsbo och "fredagsvön" llno Littke ingick i besiittningen på Cotolinan. I det försto
numret av försomlingshladet 1995 beröttode hon med egno ord om hiindelsen.

Med anledning ov flygplansfynden och börgningen i år tar vi åter upp "Cotolino-offören", återger
Uno Littkes beriittelse och får en personlig intervju med honom.

Händelrerna ijuni 1952
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Vid en fygning över Östersjön på
formiddagen fredagen den 13 juni
1952 försvann ett av svenska fygrrp-
nets flygplan av rypen DC-3. Planet,

som var obeväpnat, hade åtta mans

besättning. Intensiva efterspaningar

efter planet sattes omedelbart igång

tillsjöss och i luften. I samband med

spaningarna den 13 juni förirrade
sig, i samband med ogynnsamma
atmosfäriska fc;rhållanden, ett av rvå

plan av rypen Catalina in på sovjetiskt

territorium på Dagö. Överflygningen
meddelades av ambassaden i Moskva

till sovjetiska myndigheter den 18

juni.

Som ett led i de fortsatta spaningarna

efter det ftirsvunna planet genomsökte

de wå obeväpnade sjöräddningsplanen

av rypen Catalina på morgonen den

16 juni ett område väster om Dagö

och söder om finska Utö. Strax efter

klockan fyra anfölls det ena av dessa

fygplan över internationellt vatten
omkring 25 distansminuter nordväst

om Dagö av wå sovjetiska jaktfyg-
plan av typen MIG-15. Flygplanen
lorfoljdes mot väster under fortsatt
beskjutning, träffades fera gånger,

men lyckades nödlanda i havet i ome-

delbar närhet av ett västryskt farryg,

som var påväg till Finland. Besättnin-

gen räddades, men fygplanet sjcink.

Under den närmaste tiden efter
dessa händelser uwdxlades ett fertal
diplomatiska noter mellan Sverige och

Sovj etunionen. Meningsutbl'tet ledde
i stort sett inte till någon större klarhet
eftersom Sovjet hanterade frågan på

ett undanglidande sätt som passade

deras egna storpolitiska intressen.

Uno Littke, vår församlingsbo,
som var med i besättningen på det

beskjutna Catalina-planet berättade
med egna ord om händelsen i vårt
ftrsamlingsblad 1995.

Här följer hans berättelse (i en nå-

got nedkortad version) :



-Uno Littkes egen berättelse

" Sondagen den 15 juni 1952 befann
;ag mig i hemmet i Bolktanäs. Jag

-rtade 
under efiermiddagen gräut u?p en

gammal granstubbe fiamftr huset och

snlgdt till marken där den stått. När
jag stod och begrundade mitt arbete,

ringde telefonen. Det uar dagfficeren
uid F2, Kungl Roslagens fygkår som

den då benämndes. Jag uar ansttilld uid
Flyguapnet såsom underfficer, sergeants

grad, och placerad på F2 Hägernäs i
Taby. lag uar ej placerad i flygtjänst,
utan handhade administratiua ärenden.

Jag hade 1945 söht öuer tillflygaapnet

från infanteriet, I 19, Boden, dar jag
under hriget utbildats och tjänstgjort i
oliha befaxningar.

Nu frågade denne, dagofficeren,
om jag fiuilligt uille ställa upp såsom

spandr€ i ett Catalinapkn som hade till
up?gxfi att sök/t erter den DC-3:a som
ten 13 juni f)rsuunnit öuer Öxersjön.

-Den flygande personalen bade f.ugit
intensiut sedan DC-3:an saknades och

behaude f;r*arknirug,
Jag infann mig kl 22.00 på flyg-

håren. Besättningen på Catalinan uar

f;ljande: Befilhauare kapten Suen Törn-

gren, f;rste flygrt;rare fanj. Olof Arbin,
andre f1gft)rare lojtn. Gösta Stålham-

mar, nauigatör serg. Oue Engberg sig-

nalist Paul Eriksson, J?irdmehaniker Elis

Eliasson och såsom spanare tjänstgjorde
jag och Törngren. Törngren uar nyligen

bommen till F2 fiån F12, och aar ut-
bildadjaht- och attackflygare, och hade

ännu inte flugit in sig på Catalinan.
Efter geno mgånge n uäderfö re-

dragning o ch o rdergiuning em bark erade

ui Catalinan med beteckningen GB.

Klo c k an h ade p as erat 24 -timmars s kget
och det uar den l6 juni. Sommarnatten

uar ljus och ui taxade ut på Hägerntis-

uiken mot Stora Värtan drir fi)rarna
forberedde starten ocb gau mztlrerna

full gas. I inombordstelefonen harde jag
Arbin säga till Stålhammar, "Nu lyfier
ui henne sahta". Strax dArpå suäuade ui

i lufien öuer hauet.

Kursen gick österut öuer Suenska

Högarna...
Omkring kl 04 fick ui platsligt se

2 st jaktfugplan au typen MIG 15.

Natio na litets b etec kningen, e n femuddig
rödstjärna, sågs tydligt Soujetish alhså.

Jag såg på Stålhammar som ruskade på
huuudet och såg orolig ut...

Jag uisste inte då dtt tuå st MIG 15

hade gjort shenanfall mot oss och att uår

signalist radiomeddelat F2 om detta.

Han meddelade ocleså senare att ui bli-

uit beskjutna och trffide flera gånger,

men diirefier up?hörde uår sändare att

fungera.
Vår Jiirdmekaniher, Eliasson, uar

dliremot mer misstänksam, ty han drog

fram gummiliubåtarna ur f)rrådet
längst bah i stjärtpartiet...

Nrir jaktplanen fi)rsuunnit ur mitt
synhåll återgich jag till min uppgifi
dtt spand mot ltaus\tan, då du platsligt
shrällde till i uårt flygplan. Jag såg

genom blistern ltur en hulbrirue slog i
u/zttnet. Vi flög just då mycket lågt och

hade stälb kursen mot uäster, alltså
hemåt. Kulköruen hade gått genom uår

högeruinge och genom bensintankarna

som liger i uingarna i Catalinan...Ge-
nom blistrarna såg ui nu hur MIG:en
udnde tillbakafir attflyga in sigfir nyx
utuuu,..

Med bjalp au inombordstelefonen

meddelade ui till f)rarna hur MIG:en
uände bakom oss oclt flag in sig. När

fi)rarna harde det, stinkte de Catalinan
så lågt att den nästan lågpå uågtoppar-

na. På så uis tuingades MIG:enfr)rkorta
sina anfall och tagd u?p sitt planfor att
inteflyga i hauet och eldskurarna bleuo

inte så långa.

Anfallen fortsatte och under tiden
lossade Eliasson på låsningen till in-
och utgångsluchan. . . Det gick tungt, 4t
uinddraget tryckte emzt. Det bleu ett

hrafiigt lufidrag in...
MIG:en sköt in sig bättre ocb biittre

på Catalinan, Elden låg mest i fiämre
delen. Hydraulsystemet trffides, så att
nauigatören och signalisten bleuo öuer-
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<uen Jerring, Sueriges Radio, fågor till
Catalinans befilhauare, Suen Törngren.

Efier en god supä på F8 fficersmösl
fck uar och en au oss bibransplrt till
uåra hem.

Ntir jag kom hem stod det ett tiotal
bilar runt huset. Det uAr pressen som

inte uille *iilla fiågor, det uisste de att
de intefck, utan de uillefotografera hur
min hustru Birgitta tlg emlt mig. Det
bleu ett antal olika poseringar, ty uarje

tidning uille ha det på sitt uis.

Men hur bade min bustru Birgitta
hafi det under tiden? Hon udr anställd
aid Postbanken i Stochholm och bade i

- 
tnlig ordning åht in med tåget Jbr att

börja arbetet bl I på måndagmorgon.

Det hade meddelats i radionyheterna kl
06 au ett flygplan ur flltguapnet under
'qtten bliuit beshjutet och sleadat. Men

-rton hade inte hafi radion påslagen.

Några namn ntimndes inte då. I kl B
nyheterna skulle uåra namn läsas upp

och det uar då uiktigt att hon sbulle
krinna till handelsen.

F2 hade tagit bontakt med hennes

arbetsplats ocb meddelat hrindelsen ocb

att hon sbulle ringa F2 så snart hon
hommit. Nrir hon så ringde fch hon

uetlt att ui bliuit beskjutna och saknades.

Sprinningen hAngde i lufien. Hennes

chef lat henne tillsammans med en ar-
betskamrat gå till deras kffiseruering.
Om banhen fch uettt någzt mer, skulle
de meddela henne. Inget htinde och efier
några timmar f cb hon skjuts hem med
en au banhens direktionsbilar. Då hon

steg ur bilen hemma och sågplatsen drir

jo7 på söndagen gräut u?p den gamla
granstubben, fcb hon en association

- det hunde uara min grau. En kollega

tillmigfiån F2 kom hem till henne som

stöd och binadde henne med att bl.a.

suara i telefonen.

På tisdagen uar ui åter i tjänst, utom
Arbin .farstås. Det bleu massor Au

f;rhor och utredningar. När jog ?å
tisdagsmorgonen skulle låsa upp mitt
dobumentskåp, uppttichte jdg att nyck-

larna aar rlstigt. Vattnet i Östersjön

är sah. "

Bärgningen au DC-3:an
våren 2004

Dessa dramatiska händelser i början
av 50-talet har det senaste året fätt
ny aktualitet i samband med att man
funnit och lyckats bärga DC-3:an.

Ett konsortium av intressenter
tog itu med sökandet efter de båda

saknade planen, DC-3:an och Catali-
nan. Sökandet inleddes redan år
2000 och det var Catalinan man
forst inriktade sig på. Man trodde att
man visste var den låg, men efter sju
dagars sökande fick man avbryta ftir
att positionsangivelserna inte stämde.

Först år 2003 äterfann man planet på
ca 100 meters djup väster om den est-

niska ön Dagö som omnämns av Uno
Littke i hans berättelse ovan. Planet
stod med nosen nedkörd i botten och
med kulhålen väl synliga.

Fyndplatsen låg betydligt längre
österut från den position som i offi-
ciella svenska dokument angetts som
plats för Catalinans kraschlandning.
Den i stort setr rätta positionen angavs

redan av fartyget "Miinsterland" som
hade räddat Catalinans besättning
på sju man. Men i de svenska doku-
menten hade en position ftir nedslag-

splatsen angivits 22 kilometer bortom
den rätta. Under våren 2004, närmare
bestämt den 19 mars kl. 00.17, lyftes
DC-3:an upp ur havet.
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Flyguapenchefen Bengt Nordenskjöld tar emot besättningen (tJno Littke öuerst på bilden).
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en högtidlighet. Änkorna till besätt-

ningsmännen på DC-3:an fick motta
försvarets förtj änstmedalj.

Catalina-besättningen har också

ungefär vart femte år, på eget initiativ,
träffats anringen i Linkoping eller på

F2.

Red: Hade du några dramatiska tan-
kar eller sb. "nära-döden-uppleuelse"

i samband med att ni bleu beskjutna,

tankar på dem därhemma eller frågor
såsom "uad har jag egentligen giuit mig
in på"?
U.L: Faktiskt inte. Der som hände,
ret hände. Man hann inte tänka så

-mycket. ]ag räknade inte med att
d<;. Även om vi hamnade i vattnet,
resonerade jag, fanns det hopp, med
tanke på den utrustning vi hade. Man

-,ksom 
fyttade hoppet steg för steg

alltefter vad som skedde under de

dramatiska ögonblicken..

Red: Kcinde ni i Catalina-besättningen
några ur besättningen på DC-3:an?
U.L: Vi kände piloten AJvar Almeberg

och signalisten Gösta Blad. De var
kollegor päF2.

Red: Tuehade du nlir du fck fiågan
kurillen den l5:e juni om att ingå i
besättningen? Hade du något ual?

U.L: Ingen wekan. Tänkte bara att
det ju kunde vara trevligt att få ut
och fyga lite.

Red: Ar det någon sbillnad i din känsla

eller attityd till dramat fire respektiue

efter bärgningen?

U.L: Mest att det var intressant med

bärgningen och att fä veta mer. Att
finna planet var en fantastisk presta-
tion.

Red: Har några kontabter shett med de

souj etiska MIG- I 5-piloternlt? Wt man

något om dem och deras inställning till
det hela?

U.L: Inte mer än attTörngren försök-
te få svar från den pilot han lyckats

fä adressen till. Men något svar kom
aldrig.

Red: Vad tänkte och trodde du Birgitta
(Unos hustru) innan du hade beshed

0m att Uno och den öuriga besättnin-

gen lycbligen hade räddats? Vad kande

du infir all uppståndehe och pressens

pådrag under den hebtiska dagen?

B.L:Vid min kontakt med F2 fick
jag beskedet att de hittat de gula
gummiflottarna i havet. Inför det
beskedet kande jag knappast något
hopp om att de överlevt. En militär
kollega till Uno hade avdelats till att
sköta telefonen hemma. Med ett öra
horde jag då och då på hans röst att
det var dyster osäkerhet som gällde i
telefonbeskeden. Men plotsligt horde
jag vid ett av hans samtal på eftermid-
dagen, vid wåtiden, att något positivt
var på gång. Stor lättnad inånn sig när

beskedet kom att besättningen var på
väg hem från Finland.

Här infikar IJno att försvaret ord-
nade skjuts hem till alla besättnings-
männen. Det var bara det att lJno
hade sin bil kvar pä F2. Chauffören
wekade att bryta körordern som var

till hemmet, men skjutsade ändå Uno
dll F2 fiir att hämta den egna bilen,
en liten Volkswagen.

Och så kommer kommentaren
från den plikttrogne Uno Littke:

"-Annars hade jag ju inte kunnat
komma tilljobbet i tid nästa dag!"

Stig Delktröm

E}ÅGHIHS NYEIHBHffi,
Tisdagen den 17 Juni l9i2 l;':::.1:l::r::z; I
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