
Hänt vid F9 I 
Livlig förslag1verk1amhet 

F6ralagaverkaamheten vid F 9 har glädjande nog 

koamit i glng pl allvar. En aom verkligen kan 

kallas "uppfinnargeni" är tl7gtekniker Erland 

Iarlaaon vid 2.baakompaniet. Han har under fle

ra lr hatt 6gonen pl de vardagliga nl ting, aom 

g{Sr att ett verkt7g eller inatrument etter lite 

ändring blir al där pralctiakt och användbart, 

•om man 6nakar det hade varit mad detauuna. 

Nyligen förkunnade en flottiljorder att han för 

11 olika t6ralag skulle fl 925 kronor. Men 

Karlsson har ännu fler t6ralag till f6rbätt

ringar, aom väntar pl att behandlas av töral&ga· 

kommitUn. 

Plygtekniker Karlsson har koncentrerat aig pl 

id6er aom underlättar den tekniska tjänsten pl 

J 34. Det gäller bl a en monteringekona t6r 

skevroder, en juateringsmall tör huvutl6sninge

mekaniamen, en tolk f6r injuatering av gasreg-
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Bildens P17gteknikar Erland Iarlaaon, ~ 9. 

lage-man6ver1Adana hävarmar, fastallttningaan

ordning av kontrollmall t6r atabili11&tor, de

aonteringe- och monteringsdon t6r noaställeta 

axel, ett uppllsningaverkt7g tör kardanaxelns 

mutter, en utdragare f6r h7laor i kardanknutar 

mellan h6jdrodren, en mall f6r injuatering av 

akevaerYo, ett monteringaverkt7g t6r tllndkablar, 

en nyckel t6r höjdrodret• juateringalla11t2ttar 

samt ett verkt7g t6r demontering och montering 

av balanstjädern i törarstolen. 

Tidigare har svarvarna S6derlund ooh Iarlaaon 

pl avd 6 tAtt var sin femtiolapp t6r t6rblltt

ring av en gängsnittahlllare. Söderlund tiok 

senare i samarbete med verkmästare Bstulf en 

id6 till en akanl7ttbox f6r J 34. Detta t6r

slag gav dem 1501- att dela. 

Vapenteknikerna Dino och Strand retade sig 

länge pA att täth7lsan i 30 mm akan var el 

besvärlig och tidakrävande att demontera och 

montera. Detta utmynnade i en täthylautdrasare 

och f6r detta fick de 1001- kr att dela pl. 

lven pl drivmedelaidan gick en man och fundera

de pl vart6r rulltankarnas öppnare aldrig fanns 

pl sin plata. Ej heller kedjor och tastsättning 

med bultar 16ste trägan. Detta gav t6rrldsman 

S Bengtsson en id6 att g6ra om 6ppnarna el, att 

de kom att hamna under locket och tinne pl el 

vis alltid till hands nllr de behöva. För det

ta blev det 1001- kr. 

Författaren hoppas att dessa olika t6ralag kom

mer att spridas s! mycket som m6jligt. 

Sällan har vill gratifikationer i form av kon

tanta medel använts el vll. Vardagliga ting, 
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kan bli rent odrlgliga att anvlnda om de saknar 

den praktiska uttor11ning aom g6r dem •nabbt ooh 

rikt igt brukbara t6r ain uppgift. 

Kanske t6retaller f6ralagave:rka&llheten enkel

riktad genom att den ottaat r8r bara den tek

niska sidan. len Herrar id,kllckare, anatlllda 

i nom alla omrldena nog finna det 111TCket aom kan 

t6rbltt r aa och t6renltlaa: I FC:P'Haa meddelande 

2/62 at!r bl a "envar vid t6ravaret anatllld 

! ger f! av honom framlagt t6ralag till t6rlnd

rade dri ft- och utbildninsmetoder eller andra 

anordningar eller ltglrder till gagn t6r t6r

avaret bed6at av t8retaganl1mnd". StJIJ: IUESSOll 

• 

Sir Thomas Pike, ohefen t6r engelaka t17gvap
ne t (RAJ'), bea6kt• tiden 1/4 - 5/4 J'l.7gvspnet. 
Ovan inspekterar han hederakomp&niet efter an
koHten i ett Co .. tplan Ull r 8. Jle4an radio
interv juaa Sir ~aaa pl P 8 av I.ara ll'&Dje, 
medan generall6jtå&nt Lage Thunberg &YYaktar 
i bakgrunden. 

LASVARD LIITERATUR: 

Våre flygere i kamp 

-Luftkrigen i Norge 1940-
av Finn Ame1en 

Luttkrigehlndelserna i Norge i analutning till 

den 9 april 1940 och det norska flygvapnets 

kamp den nlrmaate tiden dlrefter t6religger nu 

tör törsta glngen i bokfol"lll. Det Ar en drama

Uak ll•ning, b;rggd p! ottioiella rapporter 

med inslag av 6gonvittneaakildringar trln dem 

aom var med. Som t6rtattare atlr den 30-lrige 

norake tl;ygjournalieten Pinn Arneaen, i var

dagalag re4U:t8r t6r den noraka fl;rgtidelcrit

ten "Vi~. 

Boken inleda med en a&1111antattning av de noreka 

fl7gatridakrattern• lrt&tua rare krigsutbrottet. 

Det blir en ganak& d7ater bild av 30-talete 

t6~mmelaer1 tlygvapnet var i via• mln en 

illusion med t6r!ldrad materiel och otillrlck

lig utbildning. Det aaknadee inte varnande r6a

ter, men de ledde till intet reaultat. 

Ian !Ar aedan t6lja jaktt6rbandet pl Pornebu 

den 9 april, marintl7garna vid Horten samt apa

ningedi viaionen pA ~jeller.. Den bittra san

ningen blev, att man tvingade• dra aig undan 

de tyska angreppen t6r att vinna tid. Ian hade 

inte haft krig i landet pl 125 lr, och an

greppet blev nlgot av en chock rar de flesta. 

Ingen trodde i grund och botten att man akulle 

dras in i kriget, ooh resultatet blev förvir

ring och bristande översikt av vad aom egent-

" ligen binde. Jaktdivi•ionen med Olcater "Gla-

diator" aom atartade frln Ji'ornebu var den aom 

bet ifrln aig biet, men redan kl 0900 hade 

tyskarna tagit tl7gtlltet, och man var tvungen 

att landa p! andra filt. 

I de t6ljande ltapitl.n redog8rs t6r hur kampen 

t6rdea inom andra delar av lande~ under den 9 
april. Kampviljan var det inget tel pl, men 

den underllgena tl;rgmaterielen och bristen pl 

ammunition och drivmedel gjorde insatsen till 

en alltt6r ojlmn kaap mot Hvermakten. 

Ian drog vidare norrut, reorganiserade s! gott 

sig göras lit, improviserade aA gott det gick 

ooh nlr det inte gick llngre tl6g de som kunde 

6ver till Skottland t6r att tortsltta kampen 

dll.rifrln. 




