
Luftförsvaret av Uleåborg under vinterkriget 1939-1940 
 
Uleåborg (fi. Oulu) vid Bottenviken var redan före andra världskriget norra Finlands största 
och viktigaste stad med ca 20 000 invånare, träförädlingsindustri, kraftverk, storhamn och inte 
minst viktig järnvägsknutpunkt. Ett märkbart antal av stadens "borgare", dvs. tjänstemän, 
handelsmän och företagare var svenskspråkiga.  
 
Speciellt försvaret av den livsviktiga järnvägsförbindelsen från Sverige (över Haparanda och 
Torneå) utgjorde vid vinterkrigets utbrott ett allvarligt problem, eftersom Finland helt saknade 
jaktplan för försvar av norra Finland. Inte heller luftvärnspjäser fanns i tillräckligt antal.  
 
Omedelbart efter vinterkrigets utbrott den 30 november 1939 bombades ett flertal kyrkbyar 
och järnvägsstationer i norra Finland, dock utan större skador. Den 1 januari 1940 utfördes det 
första bombanfallet mot Uleåborg, då stadens centrum bombades av 18 SB-bombplan från 80 
BAP (bombflygregemente) i Uhtua. Vid anfallet dödades 4 personer och över 30 personer 
skadades. De materiella skadorna var omfattande: två trähus förstördes helt, medan 5 stenhus 
och 9 trähus fick svåra skador. Ett SB-bombplan sköts ner av luftvärn. Följande bombanfall 
gjordes två dagar senare då bomber föll främst österom staden utan större skador, men en 
person fick en dödlig hjärtattack under anfallet. 
 
Stadens myndigheter var med andra ord ytterst intresserade komma i åtanke vid fastställandet 
av F19:s uppgifter, och den 15 januari 1940 var den främre basen Ulrik (U som i Uleåborg) 
klar för aktion. Isbasen låg vid Oritkari-havsstranden söder om staden. Vanligen var ett ellet 
två Gladiator-plan baserade vid Ulrik-basen, vars chef var den 23-åriga sergeanten Bertil 
Östbo. Eftersom inga täckta utrymmen för service och underhåll fanns måste planen flygas till 
F19:s huvudbas i Veitsiluoto utanför Kemi för större underhållsåtgärder. Däremot var 
personalens inkvartering förstklassig, och skiljde sig i detta avseende markant från övriga 
främre baser: till en början inkvarterades personalen i hotell Arina, och senare i det 
(svenskspråkiga) äldreboendet "Det gamlas hem", medan dejourerande mekaniker och 
jaktflygare erhöll enklare övernattningsmöjligheter vid Oritkari. Östbo erinrade sig med 
tillfredställelse hur han och hans mannar fick sova mellan vita lakan, och äta mat som 
hämtades från hotellköket!  
 
Östbo och hans "adjutant" krigskassören Bertil Hök etablerade lokala kontakter med 
Luftförsvarscentral 7100 (IPAK 7100, chef löjtnant N. Korpijaakko), 56. Tunga 
luftvärnsmaskingevärsplutonen (56. RsItkkj, chef löjtnant E. Puputti), samt med Svenska 
frivilligkåren, vars sambandsofficer var tornedalingen löjtnant Iivari (som talade "meän 
kieltä"). Som stafett och tolk fick Östbo tag på soldatgossen Kaj Logren (som senare blev 
direktör för det lokala bryggeriet, och som Östbo tillsammans med undertecknad återknöt 
kontakten i samband med invigningen av F19-minnesmärkena vintern 1990). 
 
Sedan Ulrik-basen inledde sin verksamhet blev Uleåborg bombat endast en gång, den 21 
januari 1940. Enligt prognosen förväntades denna dag inget klart "bombväder", varför bägge 
Gladiator-planen hade flugits till Veitsiluoto för underhåll. Trots väderprognosen blev staden 
under dagens lopp bombad av totalt ungefär 60 sovjetiska plan i tre anfallsvågor. Över hundra 
sprängbomber och ungefär 500 brandbomber föll i stadens centrum. De materiella skadorna 
blev mer omfattande än under nyårsdagen: 10 trähus förstördes, 21 stenhus och 19 trähus 
skadades svårt. Däermot hade befolkningen nu lydigt tagit skydd, och endast en dansk 
frivillig dödades. Att anfallet kom just då Ulrik-basen tillfälligt stod tom gav omedelbart 
upphov till ihärdiga rykten att en sovjetisk spion meddelat att inga jaktplan fanns på plats. 



Trots omfattande undersökningar hittades aldrig varken agent eller radiosändare, men 
spionlegenden lever alltjämt kvar i Uleåborg.    

 
Bildtext: Uleåborgs stadshus skadades svårt den 21 januari 1940 
 
Efter detta stod Ulrik-basen aldrig mera tom, och Uleåborg bombades heller inte fler gånger. 
Såväl stadens befolkning, myndigheter och företag insåg Ulrik-basens stora preventiva 
avskräckningsvärde som "airforce in being", och omfattande penninginsamlingar för 
anskaffning av flera och modernare jaktplan för F19 anordnades. I början av mars 1940 beslöt 
stadsstyrelsen att stöda jaktplansfonden med en miljon mark för inköp av två Fiat-plan från 
Italien, samt att på stadens bekostnad uppföra sex flygplansvärn för F19. Också i andra städer 
i Finland gjordes liknande insamlingar, vilka tillsammantagna med den omfattande svenska 
jaktplansinsamlingen för Finland utnyttjades av Kungl. Flygförvaltningen för anskaffning av 
12 Fiat CR 42-jaktplan "för omedelbar leverans" till F19.  
 
Fred slöts dock redan den 13 mars 1940 - och det blev aldrig något kommunalt flygvapen i 
Uleåborg... Det dröjde ända till sommaren 1940 innan de beställda Fiat-planen levererades. 
Då var Ilmavoimat inte mera intresserad av de redan omoderna biplanen, som (av allt att 
döma rätt motvilligt) övertogs av Flygvapnet som J 11, och jaktplansfondernas medel 
användes till betalning av Finlands amerikanska Brewster-jaktplan som monterades i Sverige 
i slutskedet av vinterkriget.      
 
Dessförinnan hade basen Ulrik 2 inrättats i Vaala vid norra standen av Uleträsk (Oulunjärvi), 
ungefär 90 km sydöst om Uleåborg, med uppgift att dels avvärja bombanfall riktade mot 
Uleåborg, samt försvara den strategiskt viktiga järnvägsbron vid Kontiomäki (ca 70 km 
österom Vaala) och staden Kajana (ca 60 km sydöst om Vaala), som närpå helt hade förstörts 
vid det sovjetiska bombanfallet den 8 februari 1940.  
 



 
Bildtext: Kajana centrum blev så gott som totalförstört den 8 februari 1940 
 

 
Bildtext: Fänrik Einar Tehler startade från Ulrik 2-basen i Vaala 
 
Ulrik 2 var klar den 3 mars, och redan den 7 mars sköt fänrik Einar Tehler ner två angripande 
SB-plan som lyckades göra behärskade nödlandningar i ödemarken mellan Vaala och 
Utajärvi. 
 



 
Bildtext: Tehler sköt ner två SB-bombplan den 7 mars 1940. Bägge planen gjorde relativt 
lyckade nödlandingar i den djupa snön i ödemarkerna norr om Vaala. Planen tillhörde 
fjärrspanings- och bombeskadriljen 34 DRAE som var baserad i Uhtua 
 
Av bombplansbesättningarna på sammanlagt sex man, togs två med säkerhet till fånga, medan 
de fyra övriga av allt att döma "avled vid arresteringen", dvs. antingen begick självmord eller 
blev dödade i eldstrid med de tillskyndade skyddskåristerna. Ett SB-plan lyckades så gott som 
utan större skador landa på utfällt skidställ, och skall enligt dokument i F19-dossiern ha 
överlämnats till Flygvapnet för närmare studier efter vinterkriget. Det vore av stort intresse att 
få detta bekräftat!   
 
Tehlers Gladiator hade också träffats i luftstriden, och bensin droppade ner från falltanken i 
övre vingen. Han lyckades dock strypa motorn och stänga bensintillförseln från den läckande 
tanken, innan motorbrand hann bryta ut. Försiktigvis ökande motorn varvtal tog han sig 
tillbaka till Ulrik-basen och överlämnade det skadskjutna planet till mekanikerna. Själv såg 
Tehler fram mot att fira luftsegrarna i glada kamraters lag på hotell Arina. Den övernitiska 
restaurangvaktmästaren var först inte villig att släppa in den bensinstinkande, otvättade 
svenska flygaren... Detta var ju ett problem som gick att lösa ... och ett avskilt bord för de 
svenska flygarna dukades fram i all hast!     
 
Under efterkrigstiden har Uleåborg vuxit kraftigt, och har i dag nästan 200 000 invånare, 
universitet med 16 000 studenter, modern elektronik- och annan industri, samt allt fortfarande 
en livskraftig svensk grundskola och gymnasium.  
 
   Carl-Fredrik Geust 
 
  


