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På eftermiddagen den 5 juli 1945 rådde det flygförbud på F 12 i Kalmar pga 

dåligt väder. Vid 12-tiden hävdes förbudet och fyra stycken B 17-plan lyfte för 

att utföra flygövningar i olika riktningar runt Kalmar. Ordern till piloterna var 

att utföra övningar 1,5 - 2 mil från flygfältet. Man skulle genomföra 

instrumentflygning genom att stiga in i moln ett par hundra meter och där öva 

svängar och stigning under 5-10 minuter. Ett av planen skulle träna i trakten av 

Hagby söder om Kalmar. Mycket tidigt hade radioförbindelsen med detta planet 

brutits.  

Vid 14-tiden hörde flera personer i trakten av Flymen och Skärgöl ljudet av ett 

flygplan. Strax efter att ljudet upphört hördes en kraftig smäll och man förstod 

att en olycka inträffat. Flera personer hade gjort iakttagelser och lämnade 

upplysning om olyckan.  

Erik Johansson, Ö Flymen, hade vid 14-tiden hört ljudet av ett plan som kom 

västerifrån. Han hade tyckt att motorn "knackade". Han hade sett planet komma 

flygande under moln. 

Per Åkesson hade varit inte långt från E J:s plats. P Å hade hört ljudet men inte 

sett planet.  

Einar Ronqvist, Mörtenabben, befann sig vid sin bostad 1000 meter från 

olycksplatsen. Han hade hört ljudet av ett flygplan. Ljudet hade upphört i 

samband med en explosion. E R hade inte sett planet pga regn och regntjocka. 

Ljudet från planet hade varit ojämnt sjungande.  

Lantbrukaren Albert Fransson, N Flymen, hade vid 14-tiden hört ljudet av ett 

plan. Ljudet hade slutat med en dov explosion. Det hade småregnat hela 

förmiddagen. Strax efter den dova explosionen hade det kommit en kraftig 

regnskur. 



Den som bodde närmast nedslagsplatsen var Manfred Persson (400 meter). Han 

hade hört ljudet av planet och sett eldflammor. När han begav sig till 

nedslagsplatsen var klockan 13.55.  

En av dem som kom först till olycksplatsen var Albert Johansson, Skärgöl. Han 

hade där påträffat det sönderslagna planet och de döda flygarna. Det hade också 

brunnit på flera platser men pga kraftigt regn spred sig inte elden.  

Snart kom en polisman Lärby från Fjärdsjömåla till platsen och med hjälp av 

hemvärnet och utredare från F 12 började man uppröjningen. 

Det finns många frågetecken runt olyckan. Varför var planet nästan 5 mil från 

övningsplatsen? Varför bröts förbindelsen med flottiljen? Hade planet 

motorkrångel? Fungerade horisontgyrot? Varför flög planet in i sämre väder? 

Pga att planet blev så sönderslaget hade man svårt att fastställa orsaken. 

Planet var på väg österut och mötte kraftigt regn och för att undvika regnet så 

svängde planet höger och slog vänster vinge i några tallar och därefter i marken. 

Vid kollisionen med marken hade bränsleförrådet exploderat och sprängt sönder 

planet. 

 


