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Av överstelöjtnant NILS KINDBERG

FLYGVAPEN-NYTT HAR I NR 5/ 1968 OCH
1/ 1969 LOVAT LÄSEKRETSEN NAGRA SKIS
SER FRA N EN DEL SÄRSKILT UPPMÄRK
SAMMADE OCH MINNESVÄRDA HÄNDEL
SER UNDER DEN FORSTÄRKTA BERED
SKAPSTIDEN. I DAG FAR VI LÄSA OM DEN
MÄRKLIGA RÄDDNINGSTJÄNST TILL NOR
GES HJÄLP , SOM EN FIESELER STORCH
GRUPP FRAN OSTGOTA FLYGFLOTTILJ ,
KALLAD "FJÄLLSTORKARNA" , FRAN SIN
BAS VID KIRUNA I SLUTET AV 1944 OCH
BORJAN pA 1945 FRAMGANGSRIKT BEDRI
VER I MÄNNISKOKÄRLEKENS TJÄNST. VI
FAR OCKsA GLIMTAR FRAN DEN DRAMA
TISKA RÄDDI\JING AV MINSKADADE NORR
MÄN M FL , SOM GRUPPEN I SAMVERKAN
MED ANNAT FLYG BEDRIVER I LIVRÄD
DANDE SYFTE. DETTA SKER EFTER EN EX
PLOSION I ETT TYSKT MINFÄLT VID KA
RASJOK TÄTT INPA NORSK-FNSKA GRÄN
SEN , CA 340 KM NORDOST OM KIRUNA.

~------------------------------~
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"Fjällstorkarna"
fenomenala
flyktingräddare
E N 19 SEPTEMBER in träd er en mä rk
Ilg f örändring i storkriget. Fin lands till
Moskva sända förhandlare underteck
nar d å ett vap enstiIles ~ n d sa vtal ru~ d mot
parten Sovjetunion en. i prakt iken liktydigt
med en ko mmande f red . Fin la nd s med obe
skrivligt mod, oerhörda kraftans trängning 
ar och slo ra offer vunn a framgim gar , ge 
nom de " fo lk och krigsmakt, har i slutron
d en 1944 f öljts av h årda motg å ngar. m ed
förande nya offer i li v, m ateriel och an d 
ra \;ä rden .
Fyr a nya hä rda krigsår h ar nllLt e lt slu!,
ovisst för hur län g e . Som ett a v v illkoren
f ör stiltestå nd savta l<'l k räver em e ll ertid den
ryska s id an t ill f'n början, att F inland
m e d " g e n vape n makt fö rdriver sin d ittill s
varande för b und svarlner Tysklands sIrids
k raft r fra n sina l uft- , mark - och vatten
område n .
K ort efter unde rteckna ;o d et av d etta och
andra hårda rysk a villko r. startar o ck&~
F inland med flygv apen, arme oc h mar ill
operation erIlU Illol tyskarna . Tyngdpunkt
och hu vudinrik tning h iirv id ii I' förlagd a till
no rra u sterbo t ten och fin ska Lappland.
Dari fl' ~m rullar d !:n f örd a o ensiven i hu
v ud sak no r dvil slu t m ot Nordnorges Alta
fjOl'd, Karasjok, Tromsö och Ba rd ufoss
samt v idare sy d sydvästut.

D

•

att inom d e t aktuella området i
gränstrakterna snar hjälp med flyg
tran sporter av sj uka och förfrusna.
tillförsel av livsmedel och medic in
m m samt läka rv 5rd var trängande
nödv ä ndighet.

HÖGKVARTERSORDER
Efte r övel~väganden i försvarsstabe n, i sam
rad med chefen för flygvapnet general
B engt Norden skiöld och med representan
t er för Norge, Svenska Röda Korset m fl
b eslutar vär öB general Helge Jung där
eft ~ r, att d en b egä r da hj älpen skall lämnas
i sama rbete m e ll an flygvapnet och mili tä r
befälhavar en för a rm ens VI mili tär områd e
(vart n äs t nordli gast e) , generalmajor Nils
Rosenblad. Den 2:l november utger öB en
högkvart2rsorder, som bestämmer~
• att (ör sp a ning efter och hjälp åt
norska flyktingar en fl y ggrupp med
fyra pl a n ' :/ P S 14 B (Fiesel er Fi 156
StorchI i"mte besä ttningar och be
hövlig märkorganisation ur flygvap
net skall und er stä lIas n yssnämnde
ln ili tä rbefälhav a n.: ur annen . samt
• att ~ruppens ba sc ring skall bestäm
Inas i samr~ d med ch:?fen för Övre
Norrlands fl yg basomrade (översten
C G von Porat),

.. . OCH FLYGVAPENORDER

• Med de maktiga lapp ländska fjäll en som bakgrund
ser vi här en S 14 B Fi e se ler Slorch ur räddningsgrup
pen "Fjällstorkarna" fr ån F3 på Malmen.

BARBARISK ÖDELÄGGELSE
Sve r iges nordö stra grä n s med Torne och
Mllonio älvdala r ligg r lätt inpå strids
omr'idet. I sept ember-o ktobcr vikc:r tys
karna under \" rd strid och barba ri sk öde
lägge lse av bebo'ggelsen m m för d et finska
tryck et. Deras styrkor har dessutom f ram
I riingande s tarka rys ka krafte r i sin norra
flank . D e S'enare rycker från Kandalaksi a
seg rande fran1 Över Murrnansk och Petsamo
mot Kirkenes i Norge, smll l fortsätter där
ifnm a l :;ydvä .~ .
L ige l med för bl a omfattand e svenska
ber ed skapsförstärkningar i Tornedalen sa:nt
stora svenska hjälp tgärder pa vår sida
för att omhänd erta mängder av in i svens ka
Norrbotten flyk tand e finsk civilbefolkning.
d e ra s boskap, hä star och torftiga tillhörig
h e te r . Und er senare delen av nove mb2r 1944
rap Po l't~· I · D. r
truppförband i svenska neu 
! r ali t~ t svakte n i nord vrls t samt norska l e
g at ionen (~<:I h e tt.e de t da) i Stockholn1 :
• att talrika fl y k tingar f rän Nordnol'
ge, män, kvinna :' och barn, drivna
frim gard och grund av tyskarna och
d eras härj ningar, fl er tal :;,t av dem
h " tt utbl ot tade och ma nga sva rt sju
ka - börjal att i slöne elter mindre
gruppe r överskrida grä nse n till SVe 
ri ge , huvudsakligen i trakt ~ n av d :..
stora sjöa rna Sitasjaure, Ruotj ajau l"c
och Vastenjaure nordost om Sulitel
rrwlj ällen,
• att !'örutom nonmän äve n fly ktingar
a v annan nationalitet iaktt ag il", vilka
bedömdes ha undkommit frå n t y ska
fängläger och tvångsa rbeten,
• at l fl ykti ng slrömmen visat stigand e
t" n d e ns. trots tyskarnas för sök at.t
in gripa hindrande,
• alt fly ktingarnas närm aste ma l tyck
tes vara svenska fjä llstugor och lapp
Higc I" väster och nord väs t om Suor
va ffi m, samt

Den 24 november följer en flygvapeno rder
med innehal!:
• a tt för ändam51et vid östgöta flyg
flottiljs (F3) depå (på Malmen) skall
organiseras ett tillfälligt extra bered
skap sfö rband, kallat Kin.madetache
mentet F3 e ller Sg q) F3 Kinma (en
senare tillkomme n benämning "Fjäll
s tork arn a" upp stå r efter hopklipp
ning av film fran förbandet),
• att fly ggr u pp e n t v skall använda ett
krig"flyg-fö lt syd K irun a,
• att d en eventuel lt skall bli uppdelad
på två skilda d etachemen t, och
• att drivm edel, förlä ggning och för
plägnad fö r gruppen ska ll ombesör
:ias av förutnämnd f lyg'basomräde s 
chef.

MED EXPRESSFART
Organisations- och u t rustni Jlg~;arbeten ro m
samt ombasering fr ån östergyllen tm nord
liga Lap pland klara s därpa med express
fart. F rä n början av decemb er 1944 till
mitte n p,' l maj 1945 utför grupp en utmärkt
förtj än SLI u lit och resu ltatrikt sin farofyllda,
gagnande tj ä nst, där manga norska och an
dra människoliv räddas till liv och hälsa.
Gruppens chefer härund er blir till 21
april fly gs panaren, löjtnanten i Upplands
regclnentes reserv Bertil Karlsen, tjänstgö 
rande vid flygvapn et, sam t efter nämnda
dag fly gspanaren, löjtnanten i Svea Liv
gard es resel'V, senare kapte.nen i flygvap
nets reserv Haratd Hellman.
Kiruna-gruppens verksamhe t bedrivs i snö
och stark k yla, ofta 30-40 gl'ader under
noll, fjällstormar och tid v is halvljus eller
mörker. Ända till mitten på januari syns
nämli ge n solen pa denna nordUga bredd
grad inte över horisonten.

KRIGSDRAMATIK
Mol slutet av gruppens Lapplandslid i
början på maj lQ45 - tas förbandet också
i anspr~k för upprepade transpOlifl ygning
ar av kirurgiska instrwnent O d till Kara
sjok i östfinnmarka, Nordnorge (ca 340
km nordost Kiruna , nära norska gränsen
till finska Lappland), samt för transpOIi
därifrån av svårt skadade nornnän. En
allvarlig explosion har just inträffa t där
i ett av tysk arna anordnat minfält, med bl a
22 dödad och 9 svårt skadade som f öljd.
Mer häro m ! var artik els fOIisättning,
Den 8 december 1944 kan gruppchefen
löjtnant Karlsen hos fo 66 (Kiruna fo) stab,
fobef överstelöjtnanten Engelbrekt Flod
ström ur armen s infanteri, (senare överste
m n1) inhämta närmare orientering och
direktiv fö r verksamheten.
Från den 13 december 1944 till slutet av
april 1945 på gå r sedan flyggmppens rädd
ningsflygningar. T o m den 20 februari är
numeräre n oförändra t fyra S 14 B-plan
(Fiese ler Fi 156 Storch) , med kort start
och landningssträcka och utomordentligt
god sikt.

• En S 14 B Fieseler Storch på Luoss ajär vis is in te lån gl från järnvägsstatio nen Kiruna C .
I bakgrunden Luos savaara, med det ka ra ktäristiska dagbrottet.
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MAT OCH VED MED W 34!
Tidvis förstärks gruppen , bl a med ett a"nat
plan av samma typ , tillfälligt detacherat
frän det norrländska spaningsförbandet
Sg-rp VI/F3 (Kalix och Lul eå-Kallax), och
tidvis med ett för personal-, ved- och pro
vianttransporter m m till och. från fjällstu
gorna, från AB Svensk Flygtjänst i Stock
holm förhyrt civilt transportflygplan typ
Junkers W 34.
Frän den 20 februari 194.5, da flykting
strölnmen bö rjat mi:1ska något. reduc2ra s
gruppens nume rä r till två p lan typ S 14 B.
För flygt j änst ~ ns och raddninga m as säk
r a bedrivande ordnas bl a tr e r e se rvland
ni n gs p latser. De förläggs till Puol L
(20
km Dt NW), Kur ravaara (20 km at NNOI
och Fj ällasen (30 km at S). Signalförbin
delser och väderlekstjänst ordnas i sam
verkan med en till Kiru na d å förlagd jakt
division med J 9-plan (3/ F8) . Den 22 april
!!)44 sker p g a snösmältning och b2gyn
nand~ tjällossning pa gruppens bas (k rigs
flygfält) - ombasering till sjön Luossajär
vis is, nära Kiruna järnvägsstation .

DIREKTIV OCH FLYGVÄGAR
FO-befälhavaren i Kinma gör genom 5in
stab upp de första direktiven f Öl- verk sam 
heten , enligt fran gränsbevakning och an
nan markspaning m m inkomna rapporter.
Som resultat av Fjällstorksgruppens flyg
spaning, markspaning och utsagor av flyk
tingar m m framkommer bl a:
•

att flyktingströmmen på skidor
eller till fots, mödo samt släpande sig
fram genom den djupa snön - i hu
vudsak följer tre olika roarschrikt
ningar,

•

alt huvud delen gär fra n H llemobotn
i Norge (ca 75 km SW N arvik) över
Läipajaure j Sverige till Vaisaluokta
(ca 50 km WNW Suorva).

•

att en mindl'e del gäl' fran Skjombotn
i Norge (ca 30 km S Nal-vik) läng s
Sitasjauredalen i Sverige tjll Sitas 
jaurestugan (ca 45 km NW Suorva) ,
samt därifra n vida re till Ritse mjokk
och Vaisaluokta (s~ ovan l, och

•

alt en annan mir~ dre del gå r fran Sör
fjordskaret (ca 120 km SW Narvik)
österut till sjön Vastenjaure, samt
därifrån vidare till Akkastugan (ca
90 km S Narvik) m fl svenska fjäll
stugor O d,

•

•

•

•

att flyga fram läkare, annan sjuk
vård sp ersonal , medicinsk och kirur
gisk utru stning till fjällstugorna, fö r
d ä r före liggande, omedelbara behov.
alt efter d e" 1 mars 1945 - då det
frän AB Svensk Flygtjän st förhyrda
Junkers-planet indragit s med de
små S torch-planen hell sv ara fö"
provianltillförsoln till fjällstugorna,
alt hämta utma ttad e och skadade
flyktingar, som inl.e själva förm å tt
ta sig fra m t ill stugorna. frå n sjöar
nas isar, fjällte rräng en och stiga rna,
allt med d e små Storkarna,
att föra ihop de n ågorlunda kuranta
av flykti n garna till gru pper vid stu
gorna. varifrån de sedan under led
ning av militär persona l ur försvars
området fii r embarkera det förut
nämnda civila Junkers W 34-planet,
och därpå fl y g s vidare med delta till
Suorv n o ch Porjus, för vidare tran

spor L pä annat still därifrän ,
o att med Kirunagruppens egna, mili
tära S 14 B-plan hämta flykti ngar
med kriti ska skador e d, och flyga
öve r dessa v~rdbehövan de till Kiru
na, föl' s"abb ki ru rgisk eller annan
läka r behandling där.

104 FLYGRÄDDADES
Totalt flygtransporterar S 14 B-planen 120
personer av norsk le ler annan nationalitet.
Härav är 104 fl y ktingar, huvud sakligen
norrmän. De övriga 16 ~ir bl a så r s kadad~
från svenska gränsv a ktförband ur arme:!,
vissa s labsofficerare fr;'1n militäromdi d'2n
och a ndra i behov av snabbtransport till
e ljest svä rtillg iingliga platse r nära norska
gränsen m m . De flygtran sporterade flyk
tingarna fö rd e lar sig med 67 i decernb :,r
1944, 32 i janu,.".i-- mars 1945 och 5 i april

samma ä r.
I Ka rasj ok i nordöstliga Nordn orge. tätt
inp<i Norges gräns till f ins ka LappmaJ'ken ,
340 km nordost Ki runa, har tyskarna under
ockupa tionstiden anordnat ett stort mi"fä lt ,
li ksom p å so. många andra ställen i Norge .

OPERATION KARASJOK
Den I maj 1945 har norska so ldater tillhö
rande i Sverige sedan 1943 utbildad poli s
tru p p (egentligen ingenting anna t än van
lig stridande armetrupp ) sa tts igång alt
röj a bor l minorna . Under arbetet härmed
inträffar en v;l ldsa m explosion i minfältet.
Inl e mindre än 22 av de no rs ka soldater2:1a
dödas omedelbart och 9 blir svårt skadad~ ,
en del m ed livsho tande skador.
Ingen möjlighet till medicinsk eller ki
rurgisk hjälp finns pa den avlägset och
svå rtillgä nglig t b elägna olycksplatsen. Dess
utom saknar den landningsmöjligheter för
van liga flyg p lan. Endast på en smal remsa
is tä tt intill ä lv stranden kan små plan av
t ex Storch-typ ta sig ned.
Den 1-2 maj n ås Sveriges öB a v fran
Karasjok sända rapporter och framställ
ninga r om hjälp. En sådan rapport "snap 
pas" vid N o rrbottens flygbaskärs (F21) de
pil i Luleå-Kallax, där den förut nämnde
f lygöversten von Po rat är depå chef.

SNABB FLYGAKTION
Pil e g et initialiv iga ngsäUer denne nu
forcerade förberedelse r för snabb fly ghjä lp
till Karasjok . Han inser från början att en
dast plan typ S 14 ( Fieseler Storch ) k ael
tänkas landa där, och att man i övrigt m ås 
te kasta ned materiel m ro från större flyg
plan, som får ci.rkla över platsen, oc h atl
landsätta läkare, sjukvårdare m fl per fall
skärm.

Från öB och flygvapenchefen går samti
digt order om hjälp tili östgöta flygflot
liljs Stol'ch-grupp vid Kiruna och t ill Norr
bottens flygb as kår. Vid sistnämnda bas har
som nämnts kål'chefen redan börjat kon
takta det i särskilt uppdrag (flygtranspor
ter av norsk polistrupp till Kirk e n es ) dit
förlagda amer ikan ska transportflygförban
det, via den no r ske förbinde lseofficeren
kapt en Rörholt.

FLYKTINGSTRAK FÖLJS
Kirunagmppens flygvägar för f1ykti ngspa
r.ing och räddningstjän st anslu ter sig i stort
till de ovan nämnda flyktingstraken, En av
gruppch ~ f e n uppgjord karta visar bl a, att
Lulelu,-pen
(N
Porj us ),
Sjöfa!l ss(ugan,
Suorva turiststation, Silasjauresluga n, Ak
kastugan, Vaisaluoktta , Läipa lappläger och
Saltaluokta är ofta använda brytpunkter
och färdmål vid fl y gningarna.
I fl :ra fall under högvintern inrapporte
ras gru p p e r a v flyende no r rmän, vilkas sp;h
förlorar s ig i snön. En nor r man återfinn s
vid flygspaningen död - d e övriga kan al
drig påträffas .
Förutom flygspaning och flygtransport
med Storch- plan omfattar Kirunagruppens
från Malmen i ö stergötland hjalpverksam
het bl a :
•
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att inspektera fjäll stugor o d på
svenska sidan - Si tasj aure, Läipaia
ure, Vaisaluokta, Akka och Jaure kas
ka m fl - ifråga om förbind elser , be
läg gning med flyktin gar, tillgh ng pa
mat och dryck, sjuklighet, hygien
mm,

" Dc f r ~~ KarasJok i No rd norge ham lade oc h vid en expJosio nso Jyc ka skadade norska so Jda 
ter ca GV3rförs på fiygfältet otr ox sö der Kiru na C till ameri kanska Dakota-plan Iran Kaltax f v b
Ii" svenska s jukh~ s.

ATER KALLAX
Det den l m a j insatta Dakota-planet fly
ger, sedan l asten kasta ts tillbaka till Kallax.
Den andra färden - den 2 maj - har n yss
näm nts. Den 3-4 maj v ilar en tät dimma
över hela norra Lappland mm.
Men den 5-9 maj, sedan dimman lättat,
kan östgöta -flottiljens "Fjä llstorkar" typ
S 14 B (Fi esele,- Fi 156 Storch), fö rstärk
ta m ed ett par liknand e plan från i Kalix
baserade spaningsgruppen Sg rp VI/F3 efter
landning på den nä mnda , smala isranden
vid älvstrand en inti ll Karasjok, hämta de
nio då opererad e och förbu ndna, svårt sa 
rade norska so ld aterna och flyga dem till
"Fjä llstorkarnas" isbas vid svenska Kiruna.
De stora tvåmotoriga ame.'ika!1ska Da
k ola - plane n
(o ckså
kallade
'Skytrain')
Ilä mtar norrmännen där och flyg er dem till
vårt garnisonssju khus i Boden, för fort
satt läkarvJrd under fä ltläk are Thorbums
överledning och därefter sa småningom
tillfr isk nande.

DRAMATS EPILOG
D en 14 maj
sedan b ehovet av fortsalt
flykt inghjälp m m vid norska grän sen up p
hör anbefaller vår öB, general Helge
Jung :
• En av de räddade norska soldaterna las las ur en svensk "Fjä ll sIork " från F3 på Malmen .
Som syne s va r Fiese ler St orch inte i fö rsta hand tänkt som s juklransportp la n.

D en elj est så omtalade nors k-amerikanen ,
översten Bernt Balche n befilUler sig - som
det ofta hände - under jorden. Flygför
bandets duktige chef USA -kaptene n Holly
m an kan dock niis och ger order om klar
görande av ett Dakota-plan (Douglas C-47,
eller DC-3) för start snarast. överste von
Pora t kontaktar vidare anne ns läkare och
garnisonssjukhus i B oden.

FLYGHJÄLPEN PA VÄG
Och redan den l maj - sarruna dag som
olyckan Inträffar n~r det från Kallax
utsända Dakota-planet fram till luften ovan
Karasj ok, efter flygning till en början längs
Torne älv. Med ombord finns då också den
svenske annMältläkaren T W Thorburn,
garniso nssjukhusets i B oden chef, b eredd
till fallskärmshopp. Vi citerar nu fältl äka 
rens egen berättelse:
" Kl 18.00 lämna r plane t Kallax med ku r s
nänna st pä Torneå. Omb ord finns la man
ur det amerikanska flyget, två norska of 
ficerare, en norsk radiotelegrafist, som skall
hoppa, två stora kartonger förbandsgrejor
(bindor m m) men mycket litet i instru 
mentväg. D essutom tio balar hö fö r hästa "
och kor i Ka rasjok.
Framkomsten är beräknad till kl 20.00 .
överste von Porats sista ord till mig är :
- Nu ha r Du två t immar p ä Dig att lära
Dig hoppa fallskänn ' Radioma.nn.en som
själv hoppat tretti gånger förut sätter ge 
na st igång med att lära mig hur man skall
samla ihop ex tremiteterna (annar och
bon) vid 'nedkomsten' mm.

HOPPA!
Halvvägs upp i Finlan d, utefter Torne älv,
som vi följer, k orrune r planets navigatör
(amerikan) över ti ll mig. Han säger: - Vi
har haft k ontakt med Karasjok. D e vill alt
doktorn skall hoppa, ty en väntad norsk
medicine (och k irurgie) kandidat h a r inte
kommit dit.

Tyvärr fär vi inte tag pa olyckslägret
där uppe i n orra Norge genast, utan får
cirkla omkring och l eta ända till kl 21.00,
d å vi t ill sist hiltar d et. Vi kastar då först
ned de två karto ngern a förbandsm ateriel
på den smala iskanten . De hänger fint i
si na fallskännar. Nästa "kolli" blir radio 
mann en. Han har order att låta lägga ut
fyra man i form av ett stort V, om ma,
vill a tt j ag skall hoppa, och i fonn av ett
stoet T, om jag inte ska ll h oppa.
Und er nästa runda ser vi radiomannen
springa pil. isen. Efter nagot ögonblick lig
ger fyra m an på rygg nere på ise n i form
av ett stort V. Jag skall alltså hoppa. Fly
garna spälUler på mig fall skärmen med
dess tränga sele och jag ställer mig v id
d ö rröppnin gen akterut (där dörren tagits
bort). Klart alltså fö r färden ned till mar,
ken,

•

att flygverk samheten vid Sgrp F3
Kiruna för spaning efte r och hjäl p
till norska flyktingar skall avslutas,

•

att gruppens tvii. kvarvarande sam
bandsplan typ S 14 B skall ätergä
till östgöta-flotliljens depå v id Mal
men (nära Linköping).

Fjällstorkarnas äventyrliga tid mitt ibland
och på hin sidan av gränsfjällen till No rge
är därmed slut. B land rönen från hela
deras sant humanitära och vanskliga rädd
ningstjänst uppe i vår yttersta nordvästra
lan dsdel kan nämnas:
•

att lätta sambandsplan typ S 14 B
(Fieseler Storch) visat sig utmä r kt
väl lämpade för de svåra uppdragen
bland fjällen,

•

att förbandet - Sg rp F3 Kiruna 
på ett berömvärt och bra sätt löst sin
uppgift, trots de under l å nga tids
periode,- rådande svara förhållande
na mm,

•

att samarb te t med större tra n sport
plan - bfI de det som fö "h)'rts från
AB Sven sk Flygtjänst i Stockholm av
övre Norrlands militä rområde cch de
frfm USA :s Air Transport Commands
förband på Kallax i slu tskedet med
verkan de - fungerat väl, samt

•

att företagen i norska grä:1sens nä ,· 
het och över d enna fram till Karas
jok bl a möj liggj orts därav,

HOPPA INTE!!!
D et grön a lju set tänds. Ju st som jag väntar
på rött ljus (hoppsigna len) kommer eme l
lertid den amerikanske navigatören tillba
ka och skriker : - Hoppa inte! J ag ropar
tillbaka : - Ser Du inte. att de ligge r i V
form därnere ? - Nej. säger han, det är en
radio de vill ha!
När jag ganska snopen befrias från
skärmselen faller en liten norsk löj tnant
mig om halsen och säger: - Gud ske lov
alt doktorn inte hoppade, för Ni hade sla
git ihj ä l Er' Fältläkaren tillägger: - Jag
var d å 45 är och vägde Över 100 kilo, Och
jag v ill inte förneka, att det var med en
viss fröjd jag hjälpte till med alt sparka
ner de tunga höbalarna utan fallskärm .
De nä got yngre norska läkare, som hop
par ned till Karasjok följ ande dag d en 2
m a j, och del'as sjuksköterska. som gjorde
likadan t, träffar jag aldrig." 
(Red anm: Det var kirurgi professorn
Semb och doktor Werge land samt Syster
Ella, d en senare blott 22 år) .

o att tysk m otverk an i luften h elt ute
blev - på grun d av att d et t yska
flyge t d essförinnan blivit nedkäm
pat, bäde före den egentliga flyk
t ingspaningen och fjä llrä ddning en
1944--45, samt före " Operation Karas
jok" i vårbrytningen maj 1945.

Man vet även, att den vackra insats, som
svenskt f lyg och dess medhjälpare gjo ,'t i
dessa sammanhang, också blivit varmt upp 
skattad av våra nOl'ska bröder pil hin sidan
Kölen.

*

•

I ett fö ljande nr kom mer FLYGVAPEN
NYTT att skild ra det svenska flygvapnets
del i amerikansk -svenska "Op eration Ball"
- fl ygtransporterna 1944--45 av i Sverige
utbildade norska "polistrupper" m m, till
Nordnorge.
•
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