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EN FLYQNINQ

a la KONQO

Jag akal.l t!Snök& beakriva ett tlygp&H soa
det kan t!Srt~ta just nu i .ettericrigatidens
Kongo. Uppdraget lr en OPilU.'l'IOlf.lL TRil~lfO
d v • rena tly~vni~gar lika dem vi ayaalar
••d he-a i Sv!lrige. "5rbandeta en rote (2
plan) J 29.

1ln teletonkontak:t ned till vlra hangarer dlr
•an aom vanligt llV&r&r att vlra plan lr klara
t!Sr atart. lflgra vetenskapliga uppl7aningar
ang&ende vldret Ur man inte i Kongo. Vi tlr
n!Sja oaa aed att tiitita ut genom t8natret, en
aetod som t'örhlnaa al av vlra aeteorologer
dlrhemma. Det lr idag aom al otta eoligt pl
töraiddagen, tramlt middagstid kommer cumulusmolnen att börja vlxa - och till lcvlllan kan
vi nog vlnta osa ett av de tropiska alagregnan.
Sl till aero~arna. All markearvice glr
anabbt ooh amidigt tillvlga pl Il'22 och anart
viner motorerna. Klockan lr halv tio, ingen
trat'ikladare har kommit till tornat lnnu. Kan
vlr radaratation har varit i tarten an god
atund ooh hllaar oaa godmorgon i radiolurarna.
Vi vlljer bana med hlnayn till vindriktningen.
Ingen annan tratik ayna !Svar Kamin& al hlr
tidigt, aA vi alttar aporrarna i vlra ailvarvi ta apringare. Xven om vi har tung laat av
kanonaaaunition, raketer och extratankar lr
det inga avlrighatar att atarta pl Ka11inae
2700 matar llnga bana. Detta trots att banans
höjd övar havet och dan höga temperaturen av•avlrt törallmrar planens prestanda.
Stillat upp, klatten in och vi accelarar ut
aot Ka11inabaaana grina. Vi aer dan bar;yktada
barrilren, The Barriar, aq:.ta till under
vlnatra vingapataan. Det lr vlgaplrran ao11 ut~r

grina aallan vlra indiaka Jatbataljonaaoldater och de katangeaiaka gand&l'llerna.
Det var hlr aom avenaka trupper i aeptaabar
1961 tramglngarikt stoppade gendarmernas
ottanaiv aot Kaminabaaan, genoa att tl in
tv! tulltrlttar pl tv! panaarbilar och an
aaaunitionatranaport. The Barriar valctaa nu
av indierna.
Vi lr nu utantör 'vlrt' oar!da. Vi t8ljer
vlgan aot Kaminavilla, ataden 30 kilometer
trln Kaainabaaan, dlr soldaterna inta lr
allcra pl 011 de eka bli lcoapiaar eller mot-

Ionatituarada kaptenen Lara Gunnar Janaaon, i
vardagalag löjtnant pl P 10, lr en av de hemkomna trA.n dan avanaka jakttl7ggruppan i Kongo.
I a~ikaln barlttar han oa. att av de alnga uppdragen övar Kongo. Artikeln lr aaxad ur jaktt'lyggruppana kongotidning Vaakl7 22. T h om Janaaon
löjtnant Sigvard Brage, aom nu ltargltt till P 3
aom tlnrik etter aex upplevalaealttade mlnadar
i Kongo. ·
atA.ndare till oaa. Plötsligt d.71tar tre oykliatar upp pl vlgen. Oandal'llar i tull aundering med god tart mot baaan. Vi tycker oaa
aa batllhavaren torma munnen till dan awahilieka aotav&righetan till ko-andot SKYDD
oQh al lr vi törbi. I baokapageln ayns de
tre överge aina velooipadar ooh atl pl huvudet i grönskan. Sor17, aan vi undrar o• daraa ajllar var vita ooh uppaltat gott?
'l're minuter h&r ·gltt av vlr tlrd i lutten.
Vi svingar in över Kaainaville, huvudstaden
i norra Katanga. Hlr vlllar vi ingen uppatlndelae. Vi •• de civila kongoleserna kika upp
aot vlra SAAJI eller l'OUOA, ao11 de kallar oaa.
Ett lnglokomotiv produoerar rökput'tar pl
jlrnvlgaatationen med tre, t'yra vagnar i hasorna. Plygt'lltat lr aom vanligt toat, alnlr
aoa pl en grleklippningaaaald.n aoa betar i
banlndan. Vi koatar pl osa en roll över den
ensamma ltlippareri ooh llanar X...inaville. Nu
vet dom att vi jobbar idag ooh vi har konstaterat att allt lr lugnt pl deraa aida.
Vi kopplar pl krat'tledningen aom glr trln
vlr baa norrut. Raka aom meridianer löper
trldarna ISVar den gröna bualcvegitationan.
Vi tl7ger pl llgata höjd tör att om aöjligt konstatera akador pl stolpar ooh ledningar. Allt verkar helt ooh propert. Bt'tar
oirka 85 kil nlr vi lcrat'tverket vid Xilubi.
Byggnaden ligger i~lliakt inblddad i grönakan vid kanten av en 11 ten dalglng. Vattnet under avloppsrören lr lugnt aom i en
ankdamm i Tollarp, man i kringledningarlnnan
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F 22:s konqoflygninCJ längsta svenska ombaseringen
Iap~•n Barr)' •ann•••on, B 4, kon•~i~•rad ~111
•jor vid. den snuka jelnf17cpappen i Eongo,
bar nu ttll....an• ud peNOnal.en i den flSrat
u~•lnda gruppen lterkollllit till fo•t•rlandet.
Ur nedan berU~ar han om den lbga ud.f17gningen - den llngeta o•b&••rinsen i fl7gvapnet•
hi•toria. I ett ko-ande nu-•r av Pl7gvapenDJtt lterko..er han o• uppl•T•l•erna i Xongo.
T h Wanne••on ••d u~•ikten frln Akropolis i
Aten so• effektfull bakgrund.

•kummar vlgorna fritt. Vemodet •prider •ig
innanflSr G-clrlkten dl vi ••r detta •16aeri.
Saatidigt pina• nllllligen reaenaggregaten
i blde Kaminaville och pl vlr bas. Allt
bara för att det sitter nlgra gendarmer dlr
nere i kraftverket, spelar kort och •lger
FIIIS.

MAGRULLNING PÅ 7000 K
Efter denna fl7gning pl llg höjd upp•ISker
vi avalkan i hl5gre luftlager. Dl vi nltt
7000 m trlnar vi avancerad fl;rgning. Vi b7tB
om att leda roten i loping, roll och diverse
•&grullningar som herrar journali•ter brukar utteycka sig. Nu lr det G-plkänningarna
som preaaar svett ur vlra porer. Dl höra
vlr radar i lurarna•
- Cobra 16, hl5r Du llig? Cobra 16 det lr vi.
Vi avarar och flr dl uppgift om att fl;rgplan •om ligger 25 km frln vlr position.
Badar foretltter att leda o•• och anart har
vi ögonkontakt med en DC61a. Vi indentifirar den som dagen• för•~& tran•por~ra
frln Leopoldville.
Vi teyoker förbi DC61an fl5r att hll•a. I
radion hl5re en stimma vare lgare t7dligen
vaggats i BrooklTD, Nev York, over there.
- Ha;r, Charlie, there vere •ome fighters
around here. Vi talar om at~ det var Xamina Pi.ghter• aom tittade pl honom ooh flr
ett glatt - You are weloome, bo7s - till
evar.
Btter ;rtterligare nlgra minuter• 6vningar
pl h6gre hl5jd lr det dage fl5r o•• att landa. Vi glr in i trafikvanet utan nlgra
•törre uppvisningar och aneltter landning
efter en och en halv timme• trevlig flygning. I trygg fl5rv1••ning om att denna
fl7gning inte kan anvlndaa för J.l'l'J-fientlig
propaganda. Inte ena om fl7gofficeren B A
Bense hade anlitats för uppdraget.

Nlr Vi etartad• med 1221 a fem fly8'J)l&n frln
Barkarb7 d.en 28/9 hade v1 en kln•la av befrielse. Vi var pl vig: Visserligen var det bara
fem dagar ••dan vi hade fltt beakedet att vi
var utt&BD& till förbandet, men det hade varit fem clr7ga dagar fyllda med förberedelaearbete av allahanda alag ooh m70ken tid till
aömn hade det inte blivit.
Mottagandet var väl fl5rberett för oaa pl F 10.
Det var ju heller inte företa glngen aom F 10
sände ivlg ett förband pl utlandaflygning.
Nlr vi landade vlntade Sklnepreaaen och vi
atlllde pliktak;yldigaet upp runt ll'l'l-boketäverna vid en 291a. Vi hade fltt en viaa vana vid
det de •iata tvl dagarna. Nästa dag anvlnde
v1 till fortsatt förberedelaearbete och flög
et~ pass f15r att prova flygplanen, framförallt
pejlarnae funktion, start med tull laat och
funktion•altjutning mad tvl flygplan, aom vi
inte hade hunnit med pl F 8.
Dagen dl.rpl (30/9) var vi tidigt iglng. Vlderleksutllikterna söderut var relativt lov~de,
men pl 11' 10 var det kraftig dimma med aikt
50 - 100 meter. Det lättade emellertid ooh vi
kunde starta kl 0920. Vi steg mot den danska
fyren Brofeld. Vi flög i nlgot utdragen f15rflyttningsgruppering. 11a överste L11111pel1, ·
21a fanjunkare Björklund, 31a jag ajllv, 41a
löjtnant Brege och 51a kapten Jana•on. De blda andra ·piloterna, överstelöjtnant Everstll
och 16jtnant Nordberg, akulle fl 16ea av i
Aten. Over Vlett7akland tilltog radiotrafiken
och det var avlrt att föratl den f6r oas ovanliga nomenklaturen. Bfter en del beavlrlightter aed f7rar och trafik i det relativt
dlliga vädret kom v1 al in i en peydlig flank
och landad• pl Spangdahlem, aom ligger i Vlattyskland inte lAngt frln Luxemburgaka gränsen.
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Chefen t6r basen, en etor, lugn, leende amerikansk 6verete, 6nekade oss vllkomna. Flygplanen toga genaat omhand av vlrt ena markteam,
som hade varit pl basen sedan den 281e. F6r
nertlygningen hade tvl C 130 (Herkulee, ett
stort amerikanskt traneporttlygplan med goda
laet- och fartegenskaper) stlllts till vlrt
f6rfogande. Den ena C 130:an var alltsl pl
Spangdahlem och den andra var vid denna tidpunkt pl Istrana, utanför Venedig, som var vlr
nästa landningeplats. Sl snart som m6jligt
efter vlr start skulle C 130 pl Spangdahlem
enligt planen flyga till Brindisi, dit vi
skulle komma efter Istrana. Pl det sättet
skulle vi "rulla" söderut och ha törslkrat
oes om god service.
Etter en kopp kaffe och tlrdplansakrivning
skulle vi al starta mot Istrana. Just när vi
hade satt ose i flygplanen, kom det meddelande, att vi inte fick flyga över Oaterrike i
samlat förband. Detta löstes snabbt el att
Lampell startade med roten och jag fick leda
tregruppen med start 15 minuter senare. Det
blev en pirs med den intensiva radiotrafiken
och de invecklade trafikförfaranden, som rlder
i denna del av Europa. Efter starten leddes
vi i leder pl ett tör oss evlrförstleligt
eltt. Juet när jag drog pl hörde jag Lampell
be att fä styra söderut. Han skulle inte tillbaka till Sverige, sade han. Han fanns således
efter ca 15 minuters flygning någonstans i
trakten av Spangdahlem. Nlja, allt redde ut
sig. Vi kämpade oss söderut, hade turen att
fä ee Alperna och landade efter en GCA-inledning pl Ietrana i tre kilometers aikt. Bär
gjorde vi ett kort lunchuppehlll och hade
sedan en lugn och behaglig flygning i helklart väder till Brindiei, längst ut pl den
italienska klacken.

Pl hotellet var det preeeande varmt och man
b6rjade undra hur det skulle bli att leva nere i Kongo alldelee vid ekvatorn.

2910R I FÖRSVARSGRUPPERING
Kl 0830 den 1/10 startade vi mot Aten. Flrdlinjen gick ca 15 km utanf6r Albaniens kust
och eftersom vi hade blivit varnade t6r eventuell albansk aggressivitet flög vi i f6rsvarsgruppering med stridsfart och skärpt 6gonepan1ng. Nlgra albanska jaktfiygare aynte emellertid inte till, al vi kunde övergl till att
studera den klassiska marken under oas. Vädret
var helklart. Man flate sig här liksom 6ver
Italien vid att marken lr helt brun och liksom utbränd. Frln gamla historieböcker kända
platser aom Araxos och lCorinthos tittade vi
pl och när vi närmade oss Aten spanade vi efter Akropolis, men vi leddee in för landning
el llngt frln staden, att det inte gick att
upptäcka den sevärdheten. Vid landningen blev
kapten Jansson tvungen att nödfllla landstlllet. Felet visade sig sedan vara mycket ovanligt. En manöverkolv hade brustit i toppen.
Reservdelar fanns inte ombord pl vlr C 1301a
i Aten, möjligen i Tobruk, men det var vi inte
hjälpta av. Vlr markstyrka med förvaltare
Martineeon i epeteen gjorde emellertid ett
gott arbete och ategl6dde kolven, el att det
gick att fortsätta. Under tiden passade tlyget;rrkan pl att beee Ak:ropolia, - al inget
ont ••••••

Kl 1415 var det klart f6r start mot El Adem,
brittisk bas utanf6r Tobruk. Firden gick över
Medelhavet och vi gynnades fortfarande av
klart väder. Vi hade flygplatsen och fyren
Souda pl lCreta som brytpunkt - gammalt känt
namn frln lCreta-operationen under kriget. Sl
dök Afrikas kust upp och vi landade i stark
sand-sidvind pl El Adem. Nu var det brlttom,
om vi skulle hinna till Cairo, innan det blev
mörkt. Vi hade bett om extra snabb service
och det var man beredd att ge ose, fick vi
veta fBre landningen. Tankningen gick ockel
undan och vi satte oss i flygplanen efter 45
minuters uppehlll. Man körde fram ett stort
etartaggregat. Det var emellertid felaktigt.
Ett ännu större aggregat kom fram, men med
Overatel6jtnant Everetll lntrar ein J 29 pl
en afrikansk tlygbae.
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samma resultat. Efter tjugo minuters tördr5jning lyckades vlr 11arkatyrka tl ut vlrt atartaggrega t ur tran11porttl7gplanet, •en det vlgr&d.e dA att starta. Efter sammanlagt en halv
timmes fördröjning kom vi ivlg. Solen atod nu
betlnkligt llgt. 1'17gtiden till C&iro var en
ti ..e ooh tam minuter, men eftersom vi tlög
rakt öaterut blev dagen kortare. n ilem ligger pl 24° och C&iro pl 31,5° öetlig bredd,
al bara under fl;rgningen akulle vi förlora
30 minuters dagsljus.
Under tl;rgningen epanade vi ner mot öknen och
fortfarande kan man ae mlnga aplr etter vlrldakrigeta ökenoperationer. Dlr var gamla tlygbaaer, tordonavrak och eplr i •&nden etter
atlllningekrig.

Ovana Sudanak.a "•ekar" pl Vad.i Halta.

Bedans .lrtikeltörtattaren, 5ver11telöjtnant
Bverat&l ooh överate Laapell tillaamaana
•ed bl a 4-n kongoleailllte ara•generalen
Lund.ula pl tl7gtlltet i Stanle;rville.

xORKRET :rOLL SOM EN RULLGJ.RmR'

Mörkret kom verkligen snabbt. Den gamla liknelsen med rullgardinen atlmde bra vid detta
tillfälle. Det stod klart att det llkulle bli
mörk:erlandning i Cairo. Nlr vi nll'llade 088
Cairo, tilltog radiotratiken och den t5raiggick pl en myolcet av&rtöratlelig engelska.
Vii"atack&d.e upp" kring Laapell ooh nlr han
sade, att vi tick ligga p& plats al 111.nge vi
kunde men tick vara beredda pl att dela upp
förbandet, var vi alla övertygade om att vi
kunde och skulle hlnga med honom in till "braka" i trafikvarvet. Ingen av oas ville llmna
platsen bakom hans tr7gga röst och p& egen
hand i mörkret b5rja brotta• med de hart nlr
obegripliga trafikledarna. Inledningen tör
landning giok bra och vi stod snart uppradade
pl linje mitt emot atationab7ggn&d.en.
Nllr vi steg ur tl;rgplanen möttes vi av akrik,
oljud, högtalare, oordning och amuta. Vi var
verkligen komna till en tör osa ovanlig miljö.
En mycket liten ooh mycket högljudd figur alet
av oas vlra tina tjlnatepaaa. Vi var inte helt
belltna med den ordningen. R';ra sensationer
vlntade oas. Vi tor in till Cairo i en ta.xi,
dll.r vi satt fyra fram och fyra bak. Av nlgon
anledning var det tvi. ohautförer. Den aom styrde satt i knll.'t pl den andre och al gott som
hela vägen in till Cairo tol'lllligen lA.g han pl
tutan och gjorde ollkörningar, aom i Sverige
omedelbart akulle bet;rtt indraget körkort.
Vi bodde pl ett 1117cket elegant hotel+, Cairo
Hilton, men ett enkelrum kostade ookel dr7ga
50 kronor. Jag bodde pl tolfte vlningen ooh

när jag giok ut pi. den stora balkongen, kunde
jag ae ut över det uppl;rata centrala Cairo
ooh Nilen, som bubblade förbi alldeles nedanför hotellet. Det var pl nA.got sitt overkligt,
men samtidigt taacinarande att den tanna där,
eller kanske rlttare sagt att jag fanns där.
Bara tvl kvlllar tidigare hade vi varit i
lngelholm.
Vi hade girna velat ae pyramiderna, men klockan var tör m;rcket och vi var tör trötta. Vi
gick tör att lta en sen aup6. SI. fort vi lämnade hotellet attackerades vi av nlgra araber,
aom hade beslutat sig för att allja en del aaker till osa. Sl fort en av dem hade klarat ut
att vi var svenskar, viftade han med en sak i
luften ooh ropade "tjugatemf". När vi vid
tolvtiden ltervlnde till hotellet kastade de
sig &ter över osa ooh när vi klockan halv sex
pl morgonen samlades nere i foaj6n, alg vi hur
vlra vinner araberna väntade pi. osa utanför.
Vi diskuterade dem oas emellan. Vilken energi,
vilken driva: Vad skulle inte deaaa karlar
Forta. pl sidan 28.
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gick bra ooh nlr vi lA.g i trafikvarvet kunde

RINGEN

jag se det myoket o•talad,e sBmllanf'lödet aellan
bll ooh vi ta Nilen. Det var verkligen en markant skillnad pl flrgen pl vattnet.

Ports. fr!n sidan

9.

kunnat bli, om de inriktat sig pl nA.got vettigt.

Det var pressande varmt i Xhartoum, 37 grader.
Transportflygplanet, som skulle gl tr!n Cairo
"VI VAR I AFRIKA"

Nir vi kom ut till tlygtlltet alg vi i daga. ljuset hur rörigt och smutsigt dlr var. Starten var bestlmd till 0800. Vi kunde emellertid
inte tl syrgas, man lovades den nlr som helst.
Av nA.gon anledning hade syrgas och luft inte
kommit med bland den i övrigt vllplanerade utrustningen. :In titt i syrgasförbrukningsdiagrammet visade att vi skulle klara hoppet till
Vadi Balfa utan pltyllning. Det kom ingen syrgas och vi förundrade oss över varför, men
Everatll förklarade det helt enkelt med att vi
var i Afrika. Vi böjde oas för hans erfarenhet
och startade kl 0900 utan syrgaaplfyllning.
Flrden gick nu rakt söderut ooh vi skulle om
möjligt nl Addia under dagen. Den planerade
landningen i Luxor slopades, eftersom det anslge vara en osäker plats och vi giok i atlllet direkt pl Vadi Halta. Vi flög al att vi
hela tiden hade Nilen i sikte.
Ett konstigt land detta Egypten. Det beatlr
egentligen bara av en flod med mycket smal
dalgA.ng, ett delta med kustremsa ooh sedan
bara öde aandvidder.
Vi landade i Wadi Halta efter en timma och
fyrtiofem minuter (ungeflr Lulel - lngelhol•).
Basen bestod bara av en relativt briattlllig
bana pl 1850 meter och en atationabyggnad mitt
ute i sandöknen. Tankningen giok snabbt undan,
men det fanns ingen syrgas, varför vi beslöt
att göra 70-milaflygningen till Khartoum med
avtagna syrgasmasker pl 3500 meter. Det skulle
gl bra med hlns;yn till brlnsleförbrukningen
och i Khartoum skulle vi säkert fl syrgas enligt EverstA.1, som nu började ko1111a riktigt .pl
sin mammas gata. (Han har tidigare tjlnatgjort
tvl lr i Btiopien).
Starten fr!n Wadi Halta bekymrade oss nlgot.
Den höga temperaturen, den korta banan och
vlr stora startvikt gjorde att vi behövde
1800 meters rullsträcka. Vi hade emellertid
20 kilometers motvind ooh det omrlknat gav
oss ytterligare 200 meter bana. Starten blev
heller inget problem. Flygningen till Khartoum

till Xhartoum, hade blivit försenat p g a motorlcrlngel ooh landade 45 minuter efter osa.
Lampell ooh Bverstll sökte upp flygplatsohefen för att förbereda syrgasplfyllning m m.
Det var en mör~ad gentleman i korta kalsonger
ooh sklrmmössa ooh han var bara intresserad av
en sak, nlmligen landningsavgiften. Han fiok
sl smlningom svaret att slnda rllkningen till
Kungen av Sverige. Han blev tilltllligt nöjd
men kom sedan ooh ville ha hjllp med att skriva ut adressen. Rlkningen adresserades dA. till
kapten Alu.und, E 3 stab.

INSTRUXENTFLYGNING TILL ETIOPIEN

Betjllningen drog ut pl tiden. Syrgasanslutningarna blev ett problem och vi började bfara mörkerland.ning i Addis. Flygplanmlatare
Petr' redde emellertid ut syrgasproble•et och
vi kom ivlg. Banan visade sig vara preois lagom llng för att vi skulle komma i luften.
Flygningen till Harar Meda utanför Addis blev
den svlraate under resan. Vi kom in i mycket
stora cumulunimbusmoln och flög ansluten
instrumentflygning i ca 20 minuter i kraftig
turbulens. Nlr vi närmade oss flltet flög vi
lter i moln ooh vi beredde oss pl en avancerad
instrumentlandning. Under den prooeduren fick
vi plötsligt se flltet i en glugg. Everatll
kände igen det1 Det var "hans" gamla fl~t. Det
ml säkert förlltas oss att vi inte instrumentflygarmässigt med en brant ccykning "stod pl"
ner i gluggen.
Vlr ena C 130 stod pl flltet ooh myoket tolk
kom oas till mötes. Mlnga av Btiopien-avenakarna hade kommit dit. Vi blev synnerligen vll
mottagna. Pl kvlllen ordnadea det ett stort
party för oss pl hotellet i Bishoftu. Chefen
för etiopiska flygvapnet, general Assefa, var
vlrd. Han hälsade oss vllkomna ooh ville glrna bese J 291an, som han hört myoket talas om.
(Nlgra bilder frln den korta visiten i Btiopien publicerades i FV'-nytt nr 4-1961).
Vi hade diskuterat möjligheten av att under
nlsta dag ta oss till Leopoldville. Det skulle
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vara en god prestation att ha tagit ner för-

och vi njöt i tulla drag av vär lediga efter-

bandet p! fyra dagar. :&oellertid var vi oslk-

middag.

ra p! betjllningsmöjligheterna i Stanleyville
och förbandet hade körts härt, sä Lampell be-

Pä morgonen visade det sig omöjligt att fä

slöt att nästa dag enbart göra tväti111111arahop-

nägra väderleksuppgifter frän Stanleyville.

pet till Entebbe. Det skulle bli den llngata
etappen hittills.

Det ena transportflygplanet sändes i förväg
för att ta reda p! vädret p! ort ooh ställe

Nllsta dag päbörjades tankningen med JP 1 frän

och sända detta till oss i Entebbe. Vädret
visade sig vara bra och vi startade. N!l.r vi

fat. Detta drog ut pä tiden, varför det bestämdes JP 4, som fanns i tankbil. Vi hade tör
hela nertlygningen beställt JP 1, men eftersom

ropade upp Stanleyville, svarade oss majoren
Andr~n frän F 12. Han var utsänd frän Leopoldville för att hjälpa oss tillrätta. Vi gjorde

det bara hade funnits vid nägra tillfällen,

ett par lovar över staden. Efter landningen

hade vi under resan varit tvungna att blanda.

möttes vi av en delegation med general Lundula

Detta betydde att vi fick vakta motorerna i

i spetsen. Han hade med sig nägra ledamöter

starten, sä att vi inte giok övervarv.

frän Stanleyvilles lokalregering.

HJ.ÄLPSAMMA .AMERIKANER

Det var en klar dag med stekande sol. Markstyrkan, som skulle tanka de fem flygplanen

De amerikanska besättningarna understödde hela

frän fat, fick ett styvt arbete. Varje flyg-

tiden det höga tempot. N!l.r vi exempelvis körde

plan skulle :fyllas upp med tio till elva fat.
Vi, som är vana vid att folk verkligen arbetar,
reagerade inte sä mycket, när mekanikerna i
sina genomblöta overaller kämpade med tank-

ut tör start frän Harar Meda, kunde vi se hur
C 130ians motorer startades för att planet
skulle kunna komma efter oss sA snart som möjligt. Amerikanarna var oss ständigt till hjälp
med sin stora erfarenhet av utlandsflygningar
och de vann allas uppskattning.
Harar Meda ligger 2000 meter över havet, s!
det var behövligt med 3000 meter bana. Det
tog tid innan vi fick stigfart efter den starten. Flygningen till Entebbe gick över öde
landskap. Sista delen av flygningen gick över
moln, varför vi fick göra instrumentlandning.
Det var rena njutningen att höra den utmärkte
engelske trafikledaren. Banan var läng och
bra, det rädde mönstergill ordning pä banan,
flygplatsens restaurang var prydlig ooh d.11.r
serverades utmärkt mat. Flygstyrkan kopplade
av medan en beskJl.ftig .c ivil man satte pä pitotrörakapell och säg om och bevakade vära
flygplan.

ningen, men om man betraktade helhetsbilden,
sä var vär mekanikergrupp alldeles unik. Runt
plattan i skuggan av hangaren och av träden
satt som p! första parkett hundratals etiopiska och indiska FN-soldater1 dessutom fanns
där flera hundra kongoleser, som tagit ledigt
för att övervara den ovanliga händelsen, med
ett svenskt flygförband i Stanleyville. Inför
denna stora loja publik arbetade mekanikerna
i ett kör i tre timmar för att därefter somna
i transportflygplanet. Det är av!rt att veta
vad AakAdarna tänkte, men det m!ste ha gjort
ett ovanligt intryck pA dem.

DRAMATISK START
Starten blev dramatisk. Banan var förhållandevis kort, temperaturen var hög och det rädde

Transportflygplanet i Khartown hade fortfaran-

vindstilla. Vi körde fram en ooh en längst

de besvär med en motor och man hade blivit
tvungen att stanna kvar i Khartoum över natten

ner till banändan, stoppade flygplanet, drog
upp till fullgas och släppte bromsarna. Vi
följde Lampell med blicken, när han rullade
iväg. Vi s!g honom försvinna borta vid andra

i stället för att komma till Harar Meda, som
planlagts. Fram pä eftermiddagen kom emellertid bäda C 1301orna till Entebbe ooh vi hade

Entebbe är en mycket vacker plats. Den ligger

banändan utan att se honom lätta. Under n!gra
hemska sekunder var vi övertygade om att han
hade havererat, men aA s!g vi 291an sakta sega sig upp över träden. Alla kom i luften,
men n!gra marginaler fanns det inte och av

vid stranden av den stora Victoriasjön. Victo-

starter, som man gjort i sitt flygarliv, kom-

ria Rotel, som vi bodde pä, var av hög klass

mer starten i Stanleyville al.kart alltid att

säledes samlat ihop oss inför den sista dagsetappen över Kongo till Leopoldville.

inta ea alretlllning.
Sista etappen till Leopoldville var också den
llngsta med sina 1250 km. Vi flög i försvaregruppering med vapnen laddade, som vi gjort
sedan Entebbe. Under flygningen fiok vi stifta
bekantakap med de jättestora cumulunimbua,
som finna pA dessa breddgrader. Vi drevs upp
pA 12.500 meter, men de var betydligt högre,
uppskattningsvis 16.ooo meter. För att gA
runt en "gubbe", som llg ivlgen, fick vi göra
en kursavvikelse pA 20° och hålla denna kurs
i 15 minuter. PA långt håll fick vi in
Leors fyr, som lr pA tio kilowatt. Landningen
beredde oss inga problem, eftersom flygplatsen
N'Djili utanför Leo har en bana pA 5000 meter,
vilket lir vara en av de längsta i världen.
Man vlntade oss och vi blev vll mottagna av
brigadier Nordström och överste Boaeniua.
PA kvällen firade vi .d en lyckligen genomförda
nerflygningen pA en restaurang i Leopoldville.
Det var härligt att vara framme med alla flygplanen och all materielen. Visat hade markstyrkan skött sig utmärkt och med energi och
fantasi klarat sina besvärligheter och visat
var det en fjäder i hatten för osa piloter att
vi tagit ner flygplanen hela. Men den största
Iran av den lyckade nerflygningen måste dock
tillskrivas den gamla, hederliga, filtmlaaiga
29ran. Flygvapnets h1 ttilla längsta i'lygning
var genomförd. Den flugna distansen var enligt kartan 10.580 km och flygtiden var 17,5
timmar. Under hela flygningen var den enda
anmärkning, som skreva i nAeon loggbok, det
tidigare omnämnda felet pA landatället. 29:an
fungerade tydligen lika bra i Afrika som hemma
i Sverige.
PA morgonen lämnades divisionen av till Force
Commander, general Mac Eoin, med följande ords
"Sir, UN Fighter Squadron 22 operational,
ready for action vithin 45 minutea!"

(oown\

"N,.1 slr11igb1 ahtaJ alfå if .,, '"l'b il I' Il 11talu il worlh .1011r wbile"

Vän eller fiende? Du måste veta
Krigehiatorien uppvisar massor av tragiska
exempel pA felaktig identitiering. Det som
torde vara mest påtagligt för flygare är de
llAnga ödesdigra •isetag som gjordes i tlygkriget 1939 - 1945. ltakilliga i'lygplan och
besittningar giok förlorade genom bristande
utbildning i flygplanigenkänning.
Man fAr ofta höra de typiska invlndningarna1
"Farterna lr för höga. Höjderna är för stora.
'P'l.ygplanen lr aA lika nuförtiden. Tryok pA
knappen och Ut radarn göra jobbet!"
Undersökningar i USA har klart bevisat att
alla åsikter av detta slag lr felaktiga. Viset
lr det förståeligt att en pilot eller en flygekytt som under mAnga Ar trlnat sig i konsten
att skjuta ner fiender glrna griper chansen
nlr nAeot oidentitierbart nlrmar sig, men det
~ att identifiera det.
En intervju med förare som hade mellan 15 och

100 timmars flygning med överljudfart visar
att identifiering i överljudfarter lr möjlig
till 98 procent. Somliga anaAg att efter 80
timmars erfarenhet av dylik flygning var man
uppe i 100 procent.
Identifieringeradar lr en fin uppfinning men
den är ookeA farlig. Många har glömt att elA
till denJ i andra fall har den inte t'ungerat.
Skall ett flygplan behöva skjutas ner för att
det kommer hem utan att ha IK-anllggningen
igång? Ja, kanske om vi enbart litar osa till
robotar inom luftförsvaret, men In aA länge
är det i första hand baserat pA jakt och
identifieringemöjligheterna lr ju just en av
de bemannade flygplanens fördelar. SA llnge
vi sjllva sitter i dessa alt& vi ta vara pA den
fördel som det mlnakliga ögat i detta fallet
ger. För den välövade identifieringeblioken
kräva det ofta blott en t'uttig sekund för
att en katastrof skall undvikas:
Samma aalc glller fartyg. Ett klassiskt exempel är lastfartyget irupire Pelican som under
andra världskriget var pA vig genom Medelhavet
till Malta med livsmedel och ammunition. Under tre dagar fick hon eskort ur italienska
flygvapnet, trasslade in sig i en italiensk
konvoj för att slutligen bli beskjuten av
Mal tas strandbatterier innan hon blev igenkänd!

