Luftkriget över Tyskland
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LUFTWAFFES
UNDERGÅNG

»NÅGOT SÄRSKILT LUFTFÖRSVAR
SÅG LUFTWAFFE INGET BEHOV AV»

Luftwaffe ansågs före kriget vara världens bästa flygvapen. Men det
offensivt inriktade Luftwaffe vann aldrig luftkriget över Tyskland. Så
här såg vägen mot den definitiva kraschlandningen ut – år för år.
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Text: MARCO SMEDBERG

fter Hitlers makttillträde tillkom Luftwaffe officiellt 1935
under befäl av Hermann Göring. Att på kort tid skapa en
stor och komplicerad organisation innebar problem. Trots
att Luftwaffe 1939 ansågs vara världens
bästa flygvapen med stridserfarenhet från
inbördeskriget i Spanien fanns flera brister. Av dessa utgjorde Luftwaffes högsta
ledning den kanske allvarligaste.
Personliga motsättningar resulterade
i en delvis ineffektiv och slösaktig organisation. Samtidigt som Hitlers diktatur
snabbt kunde mobilisera resurser var det
många beslut som inte fick ifrågasättas.
Även Göring undvek att stöta sig med diktatorn.
Luftwaffe var offensivt inriktat och omvärlden häpnade över tyskarnas framgångar när
landets flygstridskrafter och pansarförband utvecklade blixtkriget. Något särskilt luftförsvar såg Luft-

En amerikansk
soldat vinkar
från cockpit
av ett förstört
Focke-Wulf Fw
190 i Bayern.

waffe inget behov av. Redan i december
1939 anföll 22 lätta brittiska bombplan
tyska örlogsfartyg i Helgolandsbukten.
Tyskarna satte in nära hundra jaktplan
för att möta angreppet och hälften av
de brittiska bombplanen sköts ner. Göring blev nöjd och såg inget behov av att
förstärka jaktflyget. I februari 1940 gav
han till och med order om att avbryta
all utveckling av nya flygplan som inte
kunde avslutas inom ett år. Härigenom
fördröjdes viktiga projekt som till exempel jetflygplanet där tyskarna låg långt
framme.
Efter Luftwaffes misslyckande under
slaget om Storbritannien sommaren 1940
och de tyska bombanfallen mot brittiska städer –
Blitzen – satsade Hitler istället i Nordafrika och
mot Sovjetunionen. Av totalt 30 tyska jakt- och attackeskadrar lämnades bara två stycken med sammanlagt 200 dagjaktplan kvar längs Kanalkusten
för att bekämpa brittiska jaktsvep och bombanfall.

Flygparad ovanför Reichluftfahrtsministerium för att hedra Hitlers
födelsedag i Berlin, april 1939.
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1941

T

yskarna kallade efterhand sitt luftförsvar av
riket för Reichsverteidigung (riksförsvaret).
De första anfallen mot tyska städer skedde i
mars 1941. I juni trappades anfallen upp då britterna genomförde 20 bombanfall på lika många
nätter mot olika städer i Ruhrområdet, Tysklands
viktigaste industriområde. För britterna var effekten nedslående. Bristfällig navigation gjorde att bara
få bombplan kom ens i närheten av sina mål. Samtidigt byggde tyskarna ut sitt luftförsvar.
Chef för tysk nattjakt var generalmajor Josef
Kammhuber. Under hans ledning växte det upp en
kedja av grupper med radarstationer, strålkastaroch luftvärnsförband samt nattjaktsförband i Danmark–Holland–Belgien och nordvästra Tyskland.
Viktiga städer, främst Berlin, fick ett särskilt skydd

»FÖRGÄVES FÖRSÖKTE
GALLAND FÅ GÖRING ATT
EXPANDERA JAKTFLYGET»
Tyskt luftförsvar 1941
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Kammhuberlinjen
bestod av flera
radarstationer
som kunde leda
nattjaktplanen.

I december 1941 utnämndes jaktässet och eskaderchefen överste Adolf Galland till inspektör för
jaktflyget sedan den tidigare inspektören omkommit i en flygolycka. Förgäves försökte Galland få Göring att expandera jaktflyget. Ansvarig för Luftwaffes flygplansproduktion var general Erhard Milch.
(Hans far var judisk men det ignorerade Göring med
orden »vem som är jude bestämmer jag».)
Milch lyckades aldrig styra upp ineffektiviteten
som plågade produktionen. Dessutom hade stabschefen general Hans Jeschonnek redan tidigare under året avslagit
Milchs förslag om att öka
produktionen av jaktplan
till 1 000 per månad med
motiveringen att »det
räcker med 360 flygplan
eftersom vi inte har
tillräckligt med piloter».
I stället splittrades Luftwaffes överansträngda resurser när Göring och hans
stab försökte tillfredsställa
de olika fronternas behov
av jaktflygplan.

Josef
Kammhuber

Nattjaktsmodellen av Junkers Ju 88.

Messerschmitt Me 262 B-1a/U1 med radarantenn i nosen.

Nattjaktplanen fick egen radar
H Denna del av Luftwaffe utgjordes
huvudsakligen av nattjaktversioner av Messerschmitt Bf 110 och
Junkers Ju 88, med två respektive
tre mans besättning. I början av
kriget leddes nattjaktplanen med
hjälp av spaningsradar från marken
mot målen som besättningen
sedan själva fick försöka upptäcka.
Senare utrustades jaktplanen
med en egen spaningsradar vilket

avsevärt förbättrade möjligheterna
att hitta mål.
Vanligen anfölls bombplanen
underifrån eftersom där hade de
sämst observation och svagast
beväpning. Våren 1944 var cirka
en tredjedel av nattjakten dessutom utrustad med Schräge Musik
(»sned musik», tysk slang för jazz),
en i flygkroppen bakom kabinen
uppåtriktat monterad vapeninstal-

Radar
Nattjaktplansversionen
utrustades med radar i
planets nos.

lation med två automatkanoner
som gjorde det enklare och effektivare att anfalla underifrån.
Eftersom tyskarna inte använde
spårljus tog det britterna avsevärd
tid att förstå vad som drabbade
dem så att de kunde vidta motåtgärder. I slutet av kriget utvecklade tyskarna det första jetdrivna
nattjaktplanet, Messerschmitt Me
262 B-1a/U1.

Emblemet för
Nachtjagdgeschwader 1.

Schräge Musik Vapensystemet som
möjliggjorde anfall underifrån var placerat i bakre delen av förarkabinen.
Messerschmitt Bf 110G-4

Så anföll nattjaktplanen

Lichtensteinradarns
fjädriga utseende gav
den öknamnet Matratze,
madrassen.

1. Radarkontakt
med fiendeflyg.

3. Nattjaktplanet
kan osett skjuta
sönder buken på
fiendeplanet.

2. Nattjaktplanet
dyker ner på lägre
höjd under fiendeplanet.
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Kammhuberlinjen

av talrika luftvärnsbatterier. De allierade kallade
detta luftförsvarssystem för Kammhuberlinjen.
Själva kallade tyskarna de överlappande försvarszonerna med radarstationer varifrån nattjakten
leddes för Himmelbetten. Inkommande mål upptäcktes med spaningsradar varpå man med hjälp av
eldledningsradar ledde strålkastare, luftvärn och
nattjakt. I detta skede av kriget kunde tyskarna
inom respektive område bara leda enskilda nattjaktplan mot ett mål åt gången. Britternas motdrag
blev så småningom att koncentrera sina bombplan
och flyga genom ett och samma delområde. På detta
svarade tyskarna i sin tur med att utöka sitt luftförsvar längs de viktigaste inflygningsriktningarna
med flera linjer bakom varandra.
Kammhuber disponerade runt 250 nattjaktplan
och tyskarna lyckades någorlunda möta de brittiska
bombanfallen. En framgångsrik tysk taktik var att
följa efter tillbakavändande bombplan och anfalla
när de skulle landa i Storbritannien, besättningarna
var trötta och flygfälten upplysta. Men Hitler var
ointresserad av taktiken eftersom framgångarna
inte kunde följas av det tyska folket och därför inte
påverkade dess moral. Kammhuber var övertygad
om fördelarna men fick till slut ge sig och insatserna
avbröts.
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1943

I

1942

I

takt med att britterna byggde nya bombplan intensifierades bombanfallen mot Tyskland under
Bomber Commands nye chef, general Arthur
»Bomber» Harris. Han utvecklade också en ny brittisk bombdoktrin. Eftersom bostadsområden faktiskt var de enda mål man kunde träffa prioriterades
de som viktiga mål. Genom att förstöra bostäder för
tysk arbetskraft – dehousing – skulle den strategiskt
viktiga tyska krigsindustrin påverkas, om än indirekt. Natten till den 29 mars bombades Lübeck och
kort därpå även Rostock.
I maj drabbades Köln av den första insatsen med
1 000 bombplan. Skadorna i staden var omfattande
och den tyska nattjakten lyckades bara skjuta ner
36 bombplan, vilket var under 4 procent och klart
uthärdligt för britterna. Det stod helt klart för Luftwaffe att nattjakten inte var tillräckligt effektiv mot
de 17 större bombangreppen som britterna genomförde 1942.
Samma år började amerikanska åttonde flygvapnet under general Carl Spaatz överföras till Storbritannien. Trogna sina förkrigsdoktriner trodde
amerikanerna att tunga bombplan skulle kunna slå
sig igenom tyskt jaktförsvar och precisionsbomba
nyckelindustrier. Britter och amerikaner försökte
också synkronisera bombkriget mot Tyskland. De
allierade blev visserligen överens i stort men i praktiken koordinerades insatserna endast marginellt.
Den 17 augusti genomförde amerikanerna sitt första
bombanfall i Västeuropa. Tolv stycken B-17-bomb-
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plan eskorterade av nio brittiska jaktplan anföll en
fransk rangerbangård. Att hälften av de fällda bomberna hamnade i målet förstärkte amerikanernas
tro på precisionsbombning. Under några ytterligare
anfall mot mål i västra Frankrike under hösten med
skydd av brittisk jakteskort och med små egna förluster vanns ytterligare erfarenhet.
Det är närmast obegripligt att Göring och
Luftwaffe i detta skede inte reagerade kraftfullt på
hotet från det allierade bombflyget. Alternativen
var att svara med terrorbombning mot Storbritannien eller förstärka luftförsvaret av Tyskland. Det
förstnämnda gick inte på grund av att tyskt bombflyg kraftsamlades på östfronten. Dessutom saknades tunga bombplan med tillräcklig räckvidd och
lastförmåga. Att expandera jaktflyget gjordes inte
heller. Dessutom prioriterade Luftwaffe fortfarande
sitt bombflyg och såg under pilotutbildningen till att
de bästa eleverna blev bombplanspiloter.
Sommaren 1942 trodde Hitler att han höll på att
vinna kriget när tyska förband på östfronten avancerade mot Stalingrad. Hitler och hans närmaste
medarbetare intalade sig på fullt allvar att man
snart skulle återvända segerrika från östfronten och
Luftwaffe skulle »hämnas» de allierade bombanfallen. Argumenten för att Tyskland var hotat och
att det var bråttom att agera störde ledningens bild
och som en konsekvens utökades luftförsvaret
av Tyskland därför bara stegvis och utan
några klara prioriteringar. Tydliga exempel
på problemen och det dåliga samarbetsklimatet inom Luftwaffes högsta ledning var
att både generalinspektör Ernst Udet och
stabschefen general Hans Jeschonnek
begick självmord 1941 respektive 1943.

Brittisk propagandamålning
föreställande
bombningen av
Köln.

början av året disponerade britterna 738 tunga
bombplan och tyskarna 390 nattjaktplan. Mellan
mars och juli genomförde britterna inte mindre
än 43 olika bombanfall mot städer i Ruhrområdet.
Men trots omfattande skador i målområdena minskade tysk industrikapacitet bara med 10 procent.
Samtidigt var britternas förluster omfattande med
sammanlagt 872 nedskjutna och 2 126 skadade
bombplan. Visserligen täckte nyproduktionen dessa
förluster men uppbyggnaden av styrkan försenades.
Samtidigt började amerikanerna att anfalla i
dagsljus. Det första amerikanska anfallet mot själva
Tyskland ägde rum den 27 januari då 64 B-17-bombplan utan jakteskort bombade Wilhelmshaven med
förlust av bara 3 bombplan. I ett senare anfall mot
samma mål förlorades 7 bombplan. Då amerika-

En Lancaster
släpper ut aluminiumfolie.

nerna anföll ubåtsvarv i Bremen förlorade de bara
2 av 97 bombplan. Men de små förlusterna berodde
på att de tyska jaktpiloterna inte hunnit lära sig att
anfalla de starkt beväpnade bombplanen effektivt.
När amerikanerna åter anföll Bremen i april med
107 bombplan möttes de av ett effektivare jaktflyg
som sköt ner 15 och skadade 48 bombplan.
Ett viktigt steg i luftkriget över Tyskland
inträffade i juli när britterna i operation Gomorrah under tre stora nattliga bombanfall förstörde
Hamburg. Under det andra anfallet uppstod den
första så kallade eldstormen. Het luft från många
bränder steg uppåt och kall luft sögs in vilket ledde
till en blåsbälgseffekt. Längs marken blåste det med
orkanstyrka in mot eldens centrum där temperaturen kunde uppgå till 1 000 grader. Omkring 30 000
människor omkom och överlevande talade om en
snöstorm med röda flingor.
Under dessa anfall »förblindades» luftvärnet.
Britterna störde de tyska radarstationerna genom
att fälla buntar med remsor av aluminiumfolie, kodbenämnt Window. Visserligen lyckades tysk nattjakt
skjuta ner 87 bombplan, vilket dock inte var mer
än en förlustprocent på 2,8 och Hamburg blev en
verklig chock för tyskarna. Bombanfallen kunde
inte längre pratas bort och för att göra något anklagade Göring sina jaktpiloter för feghet och avskedade general Kammhuber. Nu ökades produktionen
av jaktplan och det inrättades en särskild utbildning
för jaktförbandschefer, åtgärder som borde ha gjorts
långt tidigare.

Endast husfasaderna
återstod efter de allierades
bombningar av Hamburg.

Luftwaffes
generalinspektör
Ernst Udet.

»ÖVERLEVANDE TALADE
OM EN ELDSTORM MED
RÖDA FLINGOR»
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tunga kulsprutor. Amerikanska bombplan flög normalt i grupper om upp till
20, vilket innebar att ett jaktplan som
konventionellt anföll bakifrån riskerade
att hamna i korseld från minst hundra
kulsprutor. För att komma runt problemet taktikanpassade tyska jaktpiloter
och började istället anfalla rakt framifrån där bombplanets defensiva eld
var svagast. Dessutom exponerades då
bombplanets två piloter i den oskyddade
kabinen.
För de anfallande tyska piloterna
utgjorde avståndsbedömningen en svår
utmaning när de mötte sina mål med en
sammanlagd hastighet på strax under
1  000 kilometer i timmen. På tre kilometers avstånd var ett mötande bombplan
stort som en mygga i jaktplanets sikte.
Därefter växte bombplanet väldigt fort i
siktet. Efter 12 sekunder hade avståndet
krympt till 600 meter. Då hade jaktpiloten knappt två sekunder på sig att

avlossa en kort salva, för att därefter
dyka eller stiga förbi bombplanet och
undvika en kollision.
För att genomföra detta och sedan
flyga tillbaka och göra om proceduren
krävdes både stor flygskicklighet och
goda nerver. Tyskarna anföll regelmässigt de glesaste bombplansgrupperna
först. I genomsnitt krävdes tjugo träffar
med automatkanoner för att säkert slå
ut ett bombplan, vilket få jaktpiloter
hann åstadkomma i ett enda
anfall. Men ett skadat bombplan var illa ute då det inte
kunde hålla sin plats i formationen utan halkade efter
och blev ett lättare mål
att anfalla igen.
Topfart
G-modellen hade en maxfart på 640 km/h på 6 300
meters höjd.

»DEN NYA TYSKA TAKTIKEN
GAV UTDELNING»
Tyskarna röjde upp och flyttade ut produktionen till
välmaskerade platser i omkringliggande skogsområden och kunde fortsätta att bygga jaktplan efter
fyra veckors produktionstopp. I Schweinfurt däremot misslyckades bombanfallet. Endast delar av
fabrikerna skadades och en tredjedel av bomberna
träffade omkringliggande bostadsområden.
Fast beslutna att slå ut kullagerproduktionen
genomförde amerikanerna ett nytt anfall mot
Schweinfurt med 291 bombplan den 14 oktober.
Denna gång blev förlusterna ännu större med 66
bombplan, närmare 22 procent. Sådana förluster
kunde inte tolereras och i väntan på eskortjaktplan
med tillräcklig räckvidd avbröt amerikanerna sina
försök att slå sig igenom det tyska luftförsvaret.
För den tyska dagjakten och general Galland var
Schweinfurt en rejäl seger, vilket på samma gång
blev dagjaktens sista verkliga framgång. Dessutom
grumlades glädjen för Galland då en av de stupade
tyska piloterna var hans bror.

Generalen
och flygarässet Adolf
Galland.

Focke Wulf Fw 190 introducerades 1941.
Beväpning G-6-varianten var beväpnad med två 13
mm MG 131 kulsprutor ovanför motorn, en 30 mm
MK 108 akan som sköt genom propellernavet och en
20 mm MG 151/20 i en kapsel under varje vinge.

Jetplanet Messerschmitt Me 262 kom i bruk 1944.

Messerschmitt Bf 109G-6

SH U T T ERSTO CK
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Mot bombplanen på väg mot Schweinfurt
satte tyskarna in 250 jaktplan. Luftstriderna började strax före den tyska gränsen samtidigt som
den allierade jakteskorten hade nått sin maximala
räckvidd och tvingades vända. Därefter anföll
de tyska jaktförbanden i vågor efterhand som de
nådde fram till bombplanen på rutten till och från
Schweinfurt. Luftstriderna pågick i flera timmar.
Många tyska jaktpiloter genomförde både två och
tre insatser, totalt flögs 500 flygplansinsatser. De
tyska förlusterna blev 40 jaktplan i strid och ytterligare 5 som kraschade när de skulle landa. Men
bara 16 piloter stupade och 9 sårades. Amerikanerna
förlorade sammanlagt 60 bombplan och 552 man i
de två anfallen. Av de bombplan som återvände var
hälften skadade.
I Regensburg orsakade bomberna svåra skador på
flygplansfabriken men slog inte sönder verktygen.

Parallellt med de brittiska ansträngningarna
accelererade de amerikanska. Tidigare nålsticksanfall mot perifera mål avlöstes av två stora anfall mot
vad man trodde var krigsavgörande militära mål i
städerna Schweinfurt (230 B-17-plan mot tre kullagerfabriker) och Regensburg (146 B-17-plan mot
en av Messerschmitts viktigare jaktplansfabriker).
Valet av anfallsmål djupt inne i Tyskland innebar

Dagjakt krävde flygskicklighet
H När amerikanska bombplan på allvar
började anfalla i dagsljus 1943 disponerade tysk dagjakt två olika jaktplan:
Messerschmitt Bf 109 G, som hade
två kulsprutor och en automatkanon
(ytterligare automatkanoner kunde
hängas i extra kapslar under vingarna)
och Focke Wulf Fw 190 i olika versioner
som alla hade två kulsprutor och fyra
automatkanoner. Att den äldre Bf 109
fortsatte att produceras berodde på att
den hade bättre prestanda än Fw 190 på
6 000 meter där de fientliga bombplanen normalt flög. Hösten 1944 förstärktes jaktflyget med det revolutionerande
jetplanet Messerschmitt Me 262 vars
överlägsna fart och fyra 30 mm automatkanoner utgjorde ett betydande hot
mot allierade flygplan.
Att anfalla amerikanska bombplan var
en svår uppgift, särskilt som B-17-planen, de flygande fästningarna, gjorde
skäl för sitt namn med sammanlagt tolv

att de amerikanska bombplanen under huvuddelen av flygningen skulle sakna jakteskort. De båda
anfallen genomfördes tidsförskjutet den 17 augusti.
På grund av förseningar i starten för bombplanen
mot Schweinfurt hann tyskarna tanka och ladda
de jaktplan som mött anfallet mot Regensburg och
även skicka fram förstärkningar av nya jaktförband.

GETTY

Kassel, som anfölls den 22 oktober och orsakade den
andra eldstormen, beslöt sig för att försöka förstöra
Berlin. Den tyska huvudstaden utsattes för 16 större
anfall mellan november 1943 och mars 1944. Harris
hopp om att Bomber Command skulle lyckas tvinga
Tyskland till fred visade sig vara orealistiskt. Visserligen förstördes 48 olika fabriker i Berlin och 259
skadades men de tyska civila förlusterna på runt
10 000 människor var förhållandevis små. Samtidigt sköt nattjakt och luftvärn ner 581 bombflygplan
och de brittiska förlusterna av flygande personal
överträffade dem under slaget om Storbritannien.
Simultant med anfallen mot Berlin anföll britterna
19 gånger mot andra tyska städer varvid de förlorade
ytterligare 565 bombplan. Effekter som i Hamburg
eller Kassel uteblev och det tyska luftförsvaret var
påtagligt effektivt.

B E T T M A N N /G E T T Y

Wilde Sau,
emblem för
jakteskadern
som sattes in
nattetid utan
radarledning.

Nattjakten taktikanpassades mot hotet från Window som britterna fortsättningsvis regelmässigt
utnyttjade. I vad tyskarna kallade för Wilde Sau
(vilda suggan) organiserades en ny jakteskader med
ensitsiga dagjaktplan som sattes in som nattjakt
utan radarledning över målområden som belystes
av bränderna på marken och strålkastare. Ljuset var
tillräckligt för att jaktplanen skulle kunna upptäcka
de svartmålade bombplanen.
Luftvärnets granater var apterade för att detonera på en viss höjd och jaktplanen opererade
ovanför denna. Visserligen kunde även ordinarie nattjaktplan delta i dessa uppdrag men de
utnyttjade hellre en annan ny taktik som kallades för Zahme Sau (tama suggan). I denna ledde
stridsledarna nattjaktplanen mot området där radarekona av Window var som tätast varpå flygplanen själva försökte hitta sina mål, antingen visuellt
eller med hjälp av flygplanens spaningsradar i de
fall dessa inte blockerades av brittisk störsändning.
En fördel med denna taktik var att man kunde leda
många nattjaktplan från olika förband mot samma
mål. Hösten 1943 disponerade nattjakten sammanlagt 24 flottiljer med drygt 700 flygplan.
Den nya tyska taktiken gav utdelning när general
Harris, stärkt av framgångarna över Hamburg och

Drivmedel Bf 109 G kunde utrustas med en extra bränsletank på 300 liter för flygningar upp till 1 000 km.
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Nedskjutna bombplan över Tyskland 1944*
Av nattjaktsplan (1)

Av dagjaktsplan (2)
Totalt: 1 509

Totalt: 532

(1) Tyska uppgifter om nedskjutna fiendeplan stämmer väl
överens med uppgifter från brittiska RAF.
(2) Gäller endast bekräftade nedskjutningar. Enligt dagjaktens
egna beräkningar sköts 2 432 bomplan ned under samma period.

Flygplansproduktionen ökade snabbt 1944*
Antal nyproducerade tyska jaktplan
i genomsnitt per månad.
*Statistiken är ofullständig för resten av
året 1944.

1944

L

uftwaffe fick allt svårare att ersätta sina
förluster. Visserligen utbildades allt fler piloter men kvaliteten på de nya jaktpiloterna
var för låg och många omkom i olyckor under den
forcerade utbildningen. För att tyskarna på grund
av pilotbrist inte heller kunde låta flygpersonalen
rotera mellan olika befattningar och återhämta sig
ökade förlusterna även bland de erfarna piloterna.
Visserligen fanns det extremt framgångsrika tyska
jaktäss, åtskilliga med över 200 segrar, men samtidigt rådde en konstant brist på erfarna förbandschefer som kunde leda de nya piloterna i luften. Genom
att de allierade nu disponerade radarbombsikten
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som medgav bombfällning utan marksikt kunde de
anfalla i sämre väder. Många nya tyska jaktpiloter
var då helt hjälplösa eftersom de saknade träning i
instrumentflygning.
Amerikanerna disponerade 2 000 bombplan
och kunde dessutom utnyttja flygbaser i Italien
för anfall mot mål i södra Tyskland vilket ytterligare splittrade det tyska jaktförsvaret. Dråpslaget
mot Luftwaffe kom i februari när de amerikanska
bombplanen började eskorteras av krigets kanske
bästa propellerdrivna jaktplan, den amerikanska
P-51 Mustang, med en aktionsradie som täckte
hela Tyskland. Under det som kom att kallas Big
Week, 22–27 februari, genomfördes fem större
bombangrepp mot 26 olika tyska flygplansfabriker. Tyskarna disponerade cirka 1 000 jaktplan och
lyckades skjuta ner 228 bomplan och 28 jaktplan
men förlorade själva 355 flygplan, vilket motsvarar

En Messerschmitt Bf
110 förbereds
för nattjakt.

35 procents förluster. De tyska jaktpiloterna var
därefter både tekniskt och numerärt underlägsna
och fortsättningsvis hade de allierade i praktiken
luftherravälde över Tyskland.
Luftwaffe var dock inte helt utslaget. När
britterna natten till den 31 mars anföll Nürnberg
med 725 bombplan vann nattjakten Luftwaffes
största seger. Tyskarna disponerade 511 nattjaktplan som opererade från olika flygfält i vägen för
de anfallande bombplanen. De tyska stridsledarna
trodde inledningsvis att målet var Berlin och beordrade nattjakten mot olika samlingspunkter i
luften i höjd med Köln och Frankfurt. Natten var
ovanligt klar med god sikt och redan när britterna
nått floden Rhen hade de förlorat tolv bombplan,
vilket var ovanligt många så tidigt under ett anfall. För britterna innebar Nürnberg en av de längsta

»AMERIKANERNA
DISPONERADE ÖVER 2 000
BOMBPLAN»
flygningarna de genomfört. Nattjakt från alla håll
dirigerades in i strömmen av bombplan på väg till
och från Nürnberg. Till priset av 10 egna förlorade flygplan lyckades tysk nattjakt skjuta ner 94
bombplan. Ytterligare 71 bombplan skadades och
12 kraschlandade.
Hade tyskarna bara haft en enda motståndare
hade Nürnberg eller Schweinfurt troligen räckt
för att vinna luftkriget över Tyskland. Men nu
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B-17 bombflygplan attackerar
en flygplansfabrik nära Danzig
(Gdansk) 9 oktober 1944.

Skydd från marken
H Tyskt tungt luftvärn utgjor-

des huvudsakligen av 8,8 cm
Flak (Flugabwehrkanone) 36
som under mellankrigstiden
delvis utvecklades av Krupp
i Sverige tillsammans med
Bofors. Pjäsen betjänades av
mellan sex och tio man. Dessutom utvecklade tyskarna
ännu tyngre pjäser, såsom
Flak 38 (10,5 cm) och Flak 40
(12,8 cm).
Ett luftvärnsbatteri bestod
normalt av fyra pjäser och
ingick i ett system av andra
luftvärnsbatterier, strålkastare och ljudmätare. I början
av kriget fanns bara spaningsradar och observatörer som varnade när
bombplanen närmade

U N D ERWO O D A RCHIV ES/G E T T Y

»DE ALLIERADE KUNDE
OSTÖRT BOMBA TYSKLAND»
samverkade britter och amerikaner i en bomboffensiv dygnet runt vilket Luftwaffe saknade resurser
för att klara av. Detta trots att tysk jaktplansproduktion faktiskt ökade. Sammantaget led Luftwaffe
efterhand allt större brist på bränsle, reservdelar,
flygplan och piloter.
General Galland försökte ihärdigt
bygga upp en tillräcklig styrka av jaktplan för att
möjligen hejda amerikanerna. Men när han trots
alla svårigheter vid olika tillfällen lyckades skapa
en reserv om 1 000 jaktplan slösade Hitler och Gö40 Militär Historia 5/2019

ring bort denna styrka på andra uppgifter, som att
använda den mot de allierade trupperna efter invasionen i Normandie och att understödja den tyska
Ardenneroffensiven i december. Huvuddelen av de
yngre tyska jaktpiloterna var inte tränade för den
typen av uppgifter, förlusterna blev omfattande och
resultaten försumbara.
Inte heller Hitlers eftertraktade »undervapen»
lyckades vända läget. När det revolutionerande jetplanet Messerschmitt Me 262 började bli operativt
lade sig Hitler i Luftwaffes prioriteringar genom
att ge order om att det nya flygplanet inte skulle
användas som jaktplan. I stället ville han tillämpa
flygplanet som »verdergällning» och bombplan
mot de allierade som förstört så många tyska städer. Hur mycket detta egentligen fördröjde Me 262
som jaktplan är omdebatterat eftersom Luftwaffes
byråkratiska irrgångar tillät att man både utvecklade bomb- och jaktversioner. Att införa ett helt

nytt flygplanssystem under de svåra förhållandena
som gällde tog naturligtvis tid och var en bedrift i
sig. De första jetjaktplanen började flyga insatser i
september. Visserligen utgjorde deras höga fart och
kraftfulla beväpning ett allvarligt hot mot allierade
flygplan men de var för få för att ha någon operativ
inverkan. De var dessutom sårbara under start och
landning vilket tvingade tyskarna att avdela avsevärda resurser i form av luftvärn och konventionella
jaktflygplan för att skydda jetflygplanens baser.
I takt med att Luftwaffe försvagades kunde de
allierade bombförbanden alltmer ostört ägna sig åt
att bomba sönder Tyskland. Under sensommaren
märktes effekten av bombanfallen mer och mer.
Drivmedelsproduktionen minskade drastiskt och
järnvägsnätet var i det närmaste helt utslaget.
Under tiden fortsatte Bomber Command att försöka bomba sönder den tyska civilbefolkningens

sig. Flakbatterierna larmades
när bombplanen var på 20
mils avstånd. Från och med
1941 fick luftvärnet en egen
eldledningsradar vilket höjde
effekten. Pjäsbetjäningarna
apterade granaternas tändrör
så att granaterna sprängdes
efter en viss flygtid på lämplig
höjd. Där skulle splitter från
flera granater fylla en »box av
luft». En granat som detonerade tio meter från ett flygplan
hade i princip samma verkan
som en direkt träff.
Allt eftersom de allierade
nedkämpade det tyska jaktförsvaret utgjorde luftvärnet
en allt viktigare del av luftförsvaret. Sommaren 1944
orsakade luftvärnseld 66
procent av nedskjutna och 98
procent av skadade amerikanska bombplan. Medan städer
och viktiga fasta anläggningar
skyddades av tungt luftvärn
koncentrerades lätta luftvärnsbatterier till mål som
vanligen utsattes för låghöjdsanfall som flygbaser. De
talrika luftvärnsförbanden
drog stora resurser. Hösten 1944 tjänstgjorde
hälften av Luftwaffes
personalstyrka inom
luftvärnet.

Tysk soldat laddar en Flak 36.
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En Avro Lancaster lastad
med brandbomber.

Natten till den 27 augusti
fällde ett hundratal bombplan 500
ton bomber över staden. Trots att
Königsberg saknade något luftförsvar blev effekten av detta anfall relativt begränsad.
Enligt en tysk tonårsflicka som upplevde bombanfallen var det mycket otäckt att sitta i ett skyddsrum och känna hur husets väggar »gungade» när
bomber detonerade i närheten. Hon vittnade också
om hur otäckt det var när britterna fällde flygblad
över de oskadda delarna av staden där de lovade att
återkomma och fortsätta anfallet – vilket de gjorde.
Tre nätter senare anfölls Königsberg på nytt av
179 bombplan, denna gång med en större andel
brandbomber avsedda för den medeltida stadskärnan. Nu blev skadorna mycket omfattande. De som
hade tur kunde ta skydd i allmänna skyddsrum eller
i bastanta huskällare.
När de tog sig upp igen såg de att hela kvarter
och gator brann. Soldater och civilförsvarspersonal
kastade blöta filtar över dem och pekade åt vilket
håll de skulle springa för att söka skydd.
Andra hade mindre tur när Königsbergs
centrum, som låg på en ö i floden Pregel, och den intilliggande Gamla staden totalförstördes. De medeltida byggnaderna antändes av brandbomberna och
människor som sökte skydd bland de trånga gatorna
eller inne i husen brändes ihjäl eller dog av syrebrist.
Åskådare på ömse sidor om floden såg hur hela ön
brann. Eftersom alla broar hade förstörts kunde
de instängda människorna inte fly. Många kastade
sig i vattnet med brinnande kläder. Katedralen och
slottet förvandlades till tomma skal, även universitetet skadades svårt. På centralstationen trängdes

»DET STANK AV SOT OCH
SENARE AV DÖDA KROPPAR»
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lik med söndersprängda tåg. Stora bombkratrar
spärrade gatorna och staden var förvandlad till oigenkännlighet. Bränderna härjade vidare och man
kunde inte ta sig in i centrum på tre dagar – även efter att det slutat brinna var stenarna glödheta. Över
Königsberg hängde ett gigantiskt svampliknande
moln av svart rök, det stank av sot och senare också
av döda kroppar.

Königsberg efter bombangreppet
1944: Vy mot floden Pregel och
totalförstörda lagerbyggnader .

I ytterområdena samlades överlevande,
många i brända kläder, runt de bristfälliga sjukvårdsresurserna. Många grät och berättade om hur
eldstormen drog in människor i flammorna eller
blåste kläderna av folk så att liken låg nakna. Runt
200 000 personer blev hemlösa. Många av de drabbade var dessutom ryska och polska krigsfångar.
Runt 4 000 människor dog, många kroppar var så
brännskadade att det var svårt att räkna dem. Flyganfallen mot Königsberg fick bara små notiser i tysk
press. Dels ville censuren inte släppa ut för mycket,
dels fanns det så många andra städer att skriva om.
Men britternas förhoppning om att krossa den
tyska civilbefolkningens moral infriades inte. De
överlevande tog sig samman och försökte göra det
bästa av situationen. Snart var huvudgatorna röjda
så att man kunde ta sig fram, vatten och elektricitet
började fungera igen. Vissa affärer kunde öppna och
spårvagnarna kunde i alla fall köra vissa sträckor.
Människor försökte också glömma eländet genom
att gå på bio, man skojade om att »moralen skulle
inte varit så bra utan filmer». Centralstationen kunde börja användas igen trots att taket försvunnit
och en del kvinnor och barn evakuerades västerut.
Att moralen hos befolkningen inte bröt samman,
vare sig i Königsberg eller i andra tyska städer, borde
inte överraskat Bomber Command. Den brittiska
civilbefolkningen hade reagerat precis likadant
när de utsattes för den tyska Blitzen hösten 1940.
Skillnaden var att bombkrigets omfattning nu var
så mycket större.

1945

T

rots att Tyskland i praktiken redan förlorat
kriget fortsatte bombanfallen. Särskilt den
kombinerade brittiska och amerikanska insatsen mot Dresden den 14 februari kom i efterhand
att kritiseras som ren terrorbombning. Staden hade
bombats flera gånger tidigare. Den saknade militärt
värde och var dessutom fylld av tyskar på flykt från
den framryckande Röda armén samt runt 10 000
slavarbetare som arbetade i olika fabriker. När

U L L S T EI N /G E T T Y

moral genom att anfalla allt fler städer. I detta skede
av luftkriget valde Bomber Command nya städer
som anfallsmål, mer för att de var oförstörda än
för att de hade något militärt värde. Ett sådant exempel var Königsberg i Ostpreussen (nuvarande
ryska Kaliningrad). Det var ett avlägset mål utan
några viktiga militära installationer.
Samtidigt var det Preussens gamla
huvudstad med ett historiskt symbolvärde och för att dessutom indirekt understödja den framryckande
Röda armén beslöt Bomber Commad
att anfalla staden.
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förrän det var för sent. När tyskarna sedan tvingades
prioritera försvaret av Tyskland fick detta indirekta
konsekvenser. Genom att Luftwaffe då förlorade
luftherraväldet på andra fronter kunde de allierade
framgångsrikt använda detta till ett taktiskt luftkrig med direkt flygunderstöd. Detta är samtidigt ett
mått på luftkrigets komplexitet. Tyskarna lyckades
trots bombkriget ändå öka industriproduktionen
genom allmän effektivisering och att tillverkningen
spreds ut och doldes, bland annat i gruvor. På den allierade sidan ifrågasattes också den militära nyttan
av hela bombkriget mot Tyskland. De omfattande
bombplansresurserna skulle kanske gjort bättre
nytta någon annanstans. Först sent under 1944, när
man konsekvent prioriterade drivmedel och transportsystem, fick bombkriget önskad effekt, men då
var tyskarna i praktiken redan besegrade på marken.

»DE ALLIERADE FÄLLDE
NÄSTAN TRE MILJONER TON
BOMBER ÖVER TYSKLAND»
Messerschmitt Me
262 hade en
överlägsen
hastighet
tack vare sina
jetmotorer.

sammanlagt 772 brittiska och 431 amerikanska
bombplan fällde drygt 3 500 ton bomber utlöstes
återigen en stor eldstorm. Utstuderat anföll man
dessutom i vågor och fällde bomberna så att överlevande efter den första vågen skulle hinna ta sig upp
ur skyddsrummen när nästa anfall kom. Kombinationen av spräng- och brandbomber förstörde helt
eller delvis 36 hektar av stadens yta. Uppgifterna
om döda varierar, men någonstans mellan 25 000
och 100 000 människor miste livet. Man hämtade
till och med SS-personal från koncentrationslägret
Treblinka för att hjälpa till med kremering av de
döda.

visa att de visserligen besegrats men att de ändå var
kvalitativt överlägsna sina motståndare.
Det tyska jaktförsvaret fick en liten revansch när
de den 18 mars lyckades genomföra krigets mest
framgångsrika anfall med jetflygplan. Under en
amerikansk 1 000-plansräd mot Berlin med stark
jakteskort anföll 37 tyska jetjaktplan som utan egna
förluster sköt ner åtta bombplan. Men detta var ett
klart undantag från normalbilden där de allierade
kunde flyga närmast hur de ville över Tyskland. För
Galland slutade kriget den 26 april då hans Me 262plan sköts ner och han sårades. Två veckor senare
kapitulerade Tyskland.

Inom Luftwaffe ledde alla motgångar också
till ledningskaos. Gallands kritik mot Göring för hur
luftförsvaret organiserades och understöddes ledde
till en bitter schism där Göring å sin sida förebrådde
Galland och dagjakten för att ha misslyckats. Deras samarbete havererade helt efter detta. I den så
kallade jaktpilotsrevolten den 19 januari konfronterade högre officerare inom jaktflyget öppet Göring om hans sätt att leda Luftwaffe, vilket ledde
till att Galland avsattes samtidigt som Kammhuber
återinsattes som chef för nattjakten. Galland sattes
tillfälligt i husarrest innan han tilläts organisera
och leda ett jaktförband med Me 262-plan. I sitt nya
Jagdverband 44 samlade den forna chefen för jaktflyget några av Luftwaffes bästa jaktäss som ville

För såväl tyskarna som för de allierade
innebar luftkriget över Tyskland stora utmaningar
och problem. Aldrig tidigare hade man hanterat så
stora flygstyrkor. Inom områden som taktik, teknik, stridsledning och telekrig gick utvecklingen
framåt. Men på den operativa nivån följde insatser
och luftstrider rutinartade mönster. För både tyska
jaktpiloter och allierade bombplansbesättningar
var luftkriget en fråga om utnötningsstrider där
numerären spelade en avgörande roll. Britter och
amerikaner förlorade vardera runt 8 000 bombplan
och nära 50 000 man stupade. Luftwaffes förluster
blev cirka 150 000 man varav 70 000 piloter.
Effekterna av luftkriget över Tyskland var komplicerade. Luftwaffe tog inte bombhotet på allvar
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Ett skadeskjutet tyskt bombflyg
störtar mot marken. 70 000
Luftwaffe-piloter dog under
andra världskriget.

Piloter från
Adolf Gallands Jagdverband 44.
Förbandet
bestod av
Luftwaffes
bästa jaktäss.

Genom att städerna och civilbefolkningen
drogs in i stridshandlingarna orsakades ett oerhört
lidande. Visserligen var det tyskarna som började
med terrorbombning mot Guernica, Warszawa,
Rotterdam och sedan London och andra brittiska
städer. Men de allierade bombanfallen mot Tyskland var av en helt annan omfattning.
Under kriget fällde de allierade nästan tre miljoner ton bomber över Tyskland och av tyskarna
ockuperat område. Runt ett tusental städer och
samhällen förstördes och runt 30 miljoner civila
människor drabbades, främst åldringar, kvinnor
och barn. Dödsoffren uppgick till runt en halv miljon människor. Även om särskilt britterna delvis
drevs av hämnd för Blitzen kritiserades Harris och
Bomber Command i Storbritannien både på etiska
grunder och för de omfattande egna förluster som
bombkriget krävde.
Det har ända fram tills nu inte varit lämpligt att
prata om något tyskt lidande under kriget. Dels har
det ansetts relativisera nazismens alla offer, dels har
många menat att det tyska folket bar en kollektiv
skuld för Tredje rikets grymheter. Men på senare
år har detta förändrats och numera går det att argumentera för att även det tyska folket led under
en brutal regim och drabbades av ett luftkrig som
på många sätt bröt mot vedertagna uppfattningar
om folkrätten.
Marco Smedberg är militärhistoriker och
författare.
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