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IHint vid F 4 I
29:or demolerade landsvägsbro
Regleringen av Bj6n Loa•nen {oa 9 mil NNO Sveg)
medf6rde bl a att landavlgabron vid Valmlaen
under at6rre delen av lret kom att ligga under
vatten. Vid lAgvattenperioder ataok dook bron
upp 6ver vattenytan ooh utgjorde dl en at6rande anblick. Man ville dlrt6r under llgvattenaperioden vAren 1963 aprl~ga bort bron. LjuananVoxnan Vattenregleringat6retag, aom akulle ombea8rja aprlngningen, trAgade Plygvapnet om
man hade intrea•e att · 6~ingeantalla b~n .. d
flyg. Erbjudandet accepterad•• aed glldje av
4.tlygeakadern, aom lit budet gA till F 4 ooh
deaa J 291 or.
Vid rekognoaoering viaade aig bron vara av 8 tabil betongkonstruktion, byggd i •lutet av trettiotalet. Storleken var 41 x 6 m. Prlgan var om
de lätta atridsraketer, som stod till buds skulle kunna Astadkomma nAgon nämnvärd skada pA en
aldan kon•truktion. Beroende pA risk&onen• utseende blev antallasltt ooh -riktning •trängt
bundna. Skjutningen lades dlrt8r upp med 3~ %
av tilldelade raketer t6r enskild skolml•sig
skjutning med tv! raketer per flygplan. Alla
f6rare skulle ges tillfille att orientera sig
inom omrAdet1 om läge, utseende, dykpunkt och
anfallsriktning. Resten av raketerna skulle användas rar taktiska anfall med fyra till Atta
raketer per flygplan. Mllets bredd begrlnsade
antallssättet till rotevis anfall.

atllnd.igt. Tyvirr hade ingen av de nirvarande
fotograferna hunnit tA upp aina kameror tar
att kunna t8reviga t6rintelsen utan tiok liksom lakldarna i övrigt - t6rvlnade beakAda
det dammoln, som upp•tod när ~roblgar och brobana lade sig tillrltta i •trömtlran. 29 raketer, · d v a 11 tet mer lin tvl tlygplanlaater,
behövdes alledea t8r att utt8ra uppgiften.
Den fortsatta akjutningen t6rlorade aedan bron
_rasat det mesta av sin spänning. De f6ljande
anfallen alog• ut mot brotletena, som etter
1kjutninien visade sig ha blivit ordentligt
skadade. Av uppgjorda skjutprotokoll framgA.r,
att m•d den spridningabild, som tull raketlast
ger, ooh med ett mAl med aA stor utsträckning
i alla plan, som en bro normalt h~r, kan mAltrlffar pArllknas t6r de flesta flygplan aom
aiifall~z· P 4 glider aig lt det lyckade resultatet. 8j6regleringarna i Norrland är ännu inte avalutade, varf8r liknande mll framledes
kanske kan erbjudas. Om al blir fallet kommer
uppgiften taoks-.t att effektueras.
PJV

Den 25 april skata 28 lätta stridarak:eter skolmässigt mot mAlet. NAgra direktträffar noterades, men bron var tortfe.rande intakt. Den t6reta raketen i t6rsta anfallet dagen dlrpA träffade med resultat att bron rasade ihop tull-

Jilderna1 Bron f6re (ll~at t v) DOh etter
· J 291ernas raketanfall.

