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LÄSVÄRD LITTERATUR:

Men man får även ett tvärsnitt av hur man bedömde Englands läge i USA då man i stort sett

"The Battle of Britain"

ansåg att dess sista stund var kommen och innan man själv glidit in i världskonflikten.

av Edward Bishop
Ett avsnitt som särskilt torde intressera den
Mycket har skrivits om "Slaget om Storbritannien", bäde ätskilliga offentliga redogörelser

flygande personalen - förutom alla ögonblickssi tua tioner från baser och stridsledningscen-

från Air Ministry och böcker med mera personliga intryck och omdömen. Ovanstående bok till·

traler - är det som handlar om den totalt
misslyckade insatsen av det tvåsitsiga dag-

hör avgjort den senare kategorien, men ett av
dess företräden ligger i dess omfattande hänvisningar till litteratur i ämnet, både till

jaktplanet Boulton-Paul Defiant.
Man liksom anar födelsen av det speciella

tyska och engelska källor.

nattjak~flygplanet

då man får bedömandet bakom
insatsen av Bristol Blenheim som jaktflygplan.

Detta borgar för att författaren bemödat sig
om att söka åstadkomma ett så gediget arbete
som möjligt. Författaren Edward Bishop har

Men man får även följa flera av de män som i

f ö gjort sig känd genom en tidigare bok på
flygområdet s "The Wooden '!fonder", boken om ·

sluten dessa ödesdigra dagari Dowding, Park,
Beaverbrook på brittisk sida och Kesselring

historien bakom De Havilland Mosquito. I sin

och Sperrle på motståndarsidan.

ledande ställning hade att fatta de stora be-

bok om det brittiska jaktflygets kamp under
12 betydelsefulla veckor har han gått till
verket med osedvanlig grundlighet. Han har
fått tillgång till de dokument som finns i
Air Ministry och samtliga rapporter från de
skilda jakteskadrarna. Han har dessutom studerat engelsk, amerikansk och tysk litteratur i
ämnet, han har intervjuat ögonvittnen, brit-

En stark sida hos boken är att den då och då
roar och intresserar läsaren med situationer
fulla av vad vi .i dag kallar "human interest".
Man får möta jaktflygarna, deras mekaniker,
deras fiender, personalen i luftförsvarscentralerna, Churchill själv vid ett besök i en
central under ett storanfall, besättningarna

tiska jaktflygare och flyggeneraler. Men han

på luftvärnskanonerna, stabsofficerarna och

har även rest över till Tyskland och samtalat
med tyska generaler och jaktflygare för att

de civila, i stort sett hela den brittiska

få striderna belysta från bägge parter.

ra. Man ställer sig genast frågans hur hade

nationen och deras speciella sätt att reagevi reagerat i samma situation? - Läsaren

I viss mån kastar boken ett förklarande ljus
över det som skedde och vad man då trodde
sig först!.

får själv bidraga med svaret - men läsningen
ger säkerligen en hel del att tänka pA..

Där finns den politiska bakgrunden till varför RAF startade frän "scratch", man får föl-

TELEGRAM TILL JAKTPILOTERNA

ja kampen för att bygga upp Fighter Command
med alla dess problem, man fA.r en inblick i
hur man resonerade på axelmakternas sida.

Som ett exempel skall här bara nämnas följande inblick i den hårda kamp som varade under
12 ödesdigra veckors Följande telegram anlände till chefen för 609. divisionens "Från
underofficerarna och all övrig personal vid
609. divisionen till divisionschefen major
Darley och samtliga flygförare vid divisionens
Med anledning av de senaste framgångarna för
flygvapnet och för alla förarna vid 609. divisionen i synnerhet vill vi framföra våra
välgångsönskningar och önska 'god jakt' i
fortsättningen. Vi känner oss hedrade av att
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FR1D1S CATALINOR HAR GÅTT UR TIDEN EFTER TRE'M'ON
ÅRS TROGEN TJlNST
Forte. från sid, 135.

skälet till att planet nu tas ut tjänst är icke
flygplanets höga Alder utan att utrustningen n
inte längre motsvarar tidsenliga krav och att

rymma för de många sjökort och kartor, som

den inte längre ger rimlig funktionssäkerhet.

alltid behövdes ombord.

Ett fortsatt nyttjande av planet i flygrädd-

Utrustning för undsättning över både hav och

ningstjänst skulle kräva en betydande investering i ny utrustning och installation av denna.

land och för en nödtorftig sjukvArdstjänst
ombord på planet installerades. Detta gjorde
det möjligt att fälla livbåtar och materiel

Under de 18 Ar, varav nära 13 i flygvapnet,som
Catalinan varit i tjänst, har mer än 6000 upp-

till nödställda i vattnet eller om det var

drag genomförts. Av dessa är ca 4500 beredskap

möjligt att ta ombord dessa i flygplanet, att
fälla utrustning (tält, kläder, mat, signal-

på marken pA olika platser för flygvapnets räkning under övningar, vilka av olika anledning-

medel etc) till nödställda på land och att

ar krävt en skärpning av beredskapsgraden, som

lägga förband, ge syrgas, injektioner etc om-

normalt är 30 min under dager och en timma un-

bord.

der mörker. Till hjälp At den civila sjl:lfarten

Jämsides med detta arbete skedde utbildning

har Catalinan satts in pA ca 150 isflygspaningar och till hjälp At sjukvärden pA lika många

på flygplantypen och i flygräddningstjänet

sjuktransportflygningar, varav ungefär 100 s k

under ledning av kapten B.F. Hansson, som va-

njurflygningar, d v s flygningar med njurska-

rit FRlD1s ledare i mer än tio Ar och vars

dade från landets avlägsna delar till "den

erfarenheter, bl a frän tjänsten hos ABA,

konstgjorda njuren" i Lund. Med dessa sjuk-

gjorde, att det blev synnerligen välutbildade besättningar, som på vAren 1948 sattes in

transportflygningar inräknade har Catalinan
satts in på ca 1000 undsättningsflygningar

i flygräddningsberedskap med Catalinorna. Vid
utbildningen i flygräddningstjänet nyttjades
huvudsakligen amerikanska erfarenheter, vilka

DRAMATISK NEDSKJUTNING

emellertid måste omarbetas efter de speciella
förhållandena i Östersjön.

Dessa uppdrag genomfördes med tre flygplan fram

Under de Ar Catalinan varit i tjänst har ut-

till juni 1952, dA en Catalina sköte ned av
ryska jaktplan över Östersjön, SA här gick dra-

rustningen i flygplanet kompletterats och

mat till:

bytts ut i ganska stor utsträckning, men ändå

Den 13 juni startade tvA Catalinor för att C:lster om Gotland spana efter en svensk DC-3, som
efter ett kort rad.ioanrop tystnat och sedan in-

är den Ar 1957 installerade gyrosynkompassanläggningen den enda moderna utrustningen. Huvud-

te hörts av, Spaningarna gav vid handen att
flygplanet med en besättning pA 8 man försvun-

LlSVARD LITTERATUR
Forts. frän föreg. sida,

nit. I försöken att finna överlevande fick
Catalinorna (med flygförvaltningene tillstånd)

ha eä goda förare i de kärror vi sköter om.

oavsett tillsyningstider gå hela tiden fram

Undertecknat1 Sergeant Cloves, sergeant Ro-

till kl 0409 den 16 juni, då enligt haverikom-

berts",

missionens rapport följande inträffade (GB •
Catalina nr 02)1

Svaret följde omedelbart1 "PA alla förarnas
skattning av våra insatser. Våra resultat är

"Den Mig 15, som passerat framför GB, gjorde
efter eldgivningen en vid högersväng under nå-

enbart en följd av vårt förtroende för Ert

gon stigning ooh kom sedan i 20°

arbete med våra flygplan. Det är avhängigt

in rakt bakom GB. Mig 15 öppnade eld och spär-

Ert härda och skickliga jobb med att hålla
motorerna igång, kanonerna i trim och en mas-

ljusen iakttogs under GB1s högra motor. Efter

sa kärror i luften mot fienden. Men häll i
och jobba allt vad tygen häller, för jag måste

eter.

tyvärr be Er om än mer för att kunna hälla
fienden stången innan det hela är C:lver".

Om de följande anfallen utfördes av ett ooh

vägnar ber jag att fä tacka Er för Er upp-

a 25°

dykning

eldgivningen svängde Mig 15 tillbaka åt vän-

samma flygplan eller av 2 plan växelvis har

