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D-ARHW
Lufthansa

Flugkapitän Paul Gutschmidt †
Flugkapitän Ernst-Heinz Breitenbach †
Oberfunkerm. Fritz Brauner †
Flugzeugfunker Wolfgang Lenz †
Anna Laass (passagerare)†
Fritz Worthmann (passagerare)† ,
Arthur Bretzner (passagerare)†
Yosioka (passagerare)†
Nils-Fredrik Ankarcrona (passagerare)†
Erik Perwe (passagerare)†
I en skrivelse till Luftfartsbyrån (Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen) daterad den 17 oktober 1944 meddelade A.B.
Aerotransport att Deutsche Lufthansa planerade att sätta in ett
fyrmotorigt trafikflygplan av typen Focke Wulf Fw 200 ”Condor”
med registreringen D-ARHW på sträckan Berlin – Stockholm.

Från den 30 oktober fram till den 28 november genomförde Fw 200 A-0
Friesland sammanlagt 20 flygningar Berlin – Stockholm (Bromma) tur och
retur med mellan 5 – 14 passagerare på varje tur.
Den 29 november klockan 09.13 startade Friesland från Berlin med sex
passagerare och en besättning på fyra man. När flygplanet passerade
Darsserort vid Östersjökusten klockan 10.05 meddelades via radion att man
flög på 350 m höjd och beräknade passera över Falsterbo om 20 minuter.
Omkring klockan 10.25 hade vakthavande bevakningsposten på Falsterbo
fyr haft uppmärksamheten riktad mot det håll varifrån Berlinplanet skulle
komma. Han observerade då ett runt ljussken som blixtrade till. Ljusskenet
hade varit rödvitt som ett eldsken. Efter blixten hade skenet först långsamt
sedan mycket hastigt störtat mot havsytan. Ytterligare ett par vittnen vid
fyren hade gjort liknande iakttagelser. De hade även sett svart rök efter
eldklotet samt eld och svart rök på vattenytan under några minuter efter
nedslaget. Avståndet till haveriplatsen beräknades till 3 000 – 5 000 m och
ljusskenets höjd över vattnet till 150 – 400 m. Vid tillfället rådde regndis
med sikt 4 000 – 5 000 m och sydlig måttlig vind.

Flygledaren på Bulltofta fick från Falsterbo meddelande om att det
tyska trafikplanet havererat söder om Falsterbo klockan 10.25. Han
larmade omgående Öresunds marindistrikt, stadsfiskalen,
livräddningsstationen Falsterbo och begärde flygspaningshjälp från
F 10. Klockan 11.20 ingick rapport från spaningsflyget att
haveriplatsen lokaliserats till ett område ca 1 500 m nordöst om
Falsterbo rev.
Haveridagen bärgades även en hel del vrakgods och dessutom två
kroppar, som identifierades som en 85-årig kvinna Anna Laass och
en 48-årig diplomkurir Arthur Bretzner. I januari 1945 påträffades
även kropparna efter flygkapten Gutschmidt, Oberfunkermaschinist
Fritz Brauner och den svenske kuriren ryttmästare Nils-Fredrik
Ankarcrona. I april 1945 hittades kroppen efter den tyske
affärsmannen Fritz Worthmann och under sommaren samma år
hittades även kroppen efter den svenske kyrkoherden i Berlin Erik
Perwe. Övriga två i besättningen samt den japanske medborgaren
Yosioka är fortfarande rapporterade som saknade. Kropparna efter
de tyska medborgarna jordfästes vid krematoriet i Göteborg och
urnorna sändes därefter till Tyskland. Perwe och Ankarcrona
begravdes i Sverige.

Erik Skog

Efter haveriet inleddes en omfattande utredning för att klarlägga orsaken.
Först planerades en bärgning av vraket, som antogs vara utspritt på ett
område med ett vattendjup på omkring 10 m. Eftersom haveriet inträffade i
en sektor vid inloppet till Öresund, som minerats av tyskarna kunde endast
en begränsad del av botten svepas och undersökas av dykare. Dessa
undersökningar gav inget resultat. Däremot hittades flera postsäckar, ett
stort antal stolsdynor och sönderbrutna trädetaljer från stolar och annan
inredning flytande i vattnet. Allt vrakgods bärgades och undersöktes noga
för att bl.a. klarlägga om flygplanet utsatts för beskjutning. Brandskador på
trädetaljer visade att dessa uppkommit efter haveriet när bensin och olja
brinnande flöt på vattenytan. Eftersom samtliga sitt- och ryggdynor utom en
ryggdyna tillvaratagits från flygplanet kan antas att det totalt sönderdelades
vid kollisionen med vattenytan.
Genom att röntga samtliga dynor kunde även sammanlagt tolv metallsplitter
upptäckas. Eftersom två av dessa var av stål kunde antagas att de kom från
projektiler. Övriga splitter utgjordes av lättmetall och antogs komma från
flygplanet. Stålsplittren undersöktes av Metallografiska institutet i
Stockholm och ingenjör Kurt Amberg vid Bofors AB. Undersökningarna
visade att fragmenten troligen kom från en 20 mm luftvärnsprojektil troligen
pansarbrytande. En fortsatt spektrografisk undersökning vid
Kriminaltekniska Anstalten påvisades även rester av strontium vilket
betydde att flygplanet troligen beskjutits med 20 mm spårljusammunition.
Den brand som av flera vittnet iakttagits kan mycket väl ha uppstått om
flygplanets vingtankar träffats av spårljusammunition.

Utanför det tyska minfältet låg vid haveritillfället en tysk
bevakningsbåt. Det är inte helt otroligt att när det tyska trafikplanet
kom genom molnen under anflygning mot Falsterbo den tyska
bevakningsbåten av misstag öppnat eld mot flygplanet. Framifrån
kan det fyrmotoriga planet uppfattats som en amerikansk Boeing B17 bombare. Kaptenen på fartyget förhördes i ett senare skede men
kunde inte ge någon förklaring till vad som hänt. I en rundskrivelse
till alla Lufthansas flygledare och besättningar daterad den 13
december 1944 påpekas vikten av att vid flygning över vatten i
växlande molnighet med jämna mellanrum avfyra signalskott för att
undvika vådabeskjutning från fartyg. Vid heltäckande molntäcke
skall flygningen ske i moln fram till dess man når fastland eller
avsedd landningsplats.
Allt tyder på att Friesland föll offer för vådabeskjutning från det
tyska bevakningsfartyget. Luftfartsmyndighetens slutrapport om
haveriet var klar den 17 april 1945.
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