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Spanin91rapport från Cefyl ning av 1.div F21 och tar kontakt med Arm~ns 

helikopterskola i Boden och Lapplandsflyg i 

berättar Om ödemarksdrama Porjus. 1/F21 ställde genast 3 flygplan S29 och 

1 S32 till förfogande, helikopterskolan anmäl-

Ni kommer väl ihåg de tre sportflygare som den 

30 maj vid 22-tiden flög rätt in i fjällvärldfn 

med en Kle111111 107 B medan vädret tjocknade kring 

dem. Det lilla tresitsiga planet tvingades så 

småningom ner pä en myr - mitt i ödemarken sex 

mil norr 0111 Kiruna. Dimma och regn tog bort 

all sikt och enart flög trion bara 20 meter 

över marken. Myren dök upp som på beställning 

och de tre klarade sig som genom ett under se

dan sportplanete eria hjul hakat fast i en stub

be pä ~}Ten, vilket fick till följd att planet 

kvaddades. Det blev ganska illa åtgånget, bl.a . 

slets motorn loss. 

I 40 timmar fick sportflygarna vänta på myren 

innan räddningen kom i form av en helikopter, 

Det blev 40 länga timmar i väta och utan mat, 

Trions försvinnande betydde också fullt pådrag 

för en omfattande räddningstjänst. Rapporten 

frän Centrala flygsäkerhetsledningen om flyg

räddningsuppdraget 31/5 - 1/6 rörande sport

pla.net är en diger historia om inte mindre än 

57 olika punkter rörande de order och åtgärder 

m m som sportplanets försvinnande orsakade. 

Cefyl-rapporten berättar koncist och sakligt 

om ett drama, som dessbättre fick en lycklig 

upplösning. Vi saxar ur rapporten: Kl 15,30 

den 31 maj gick Cefyl-meddelandet om försvin

nandet ut.Det saknade planet hade startat från 

Ersmark kl 22 dagen innan och beräknats vara 

framme på Kirunas flygfält (ESKI) vid midnatt. 

Pä grund av att ingen färdplan lämnats dröjde 

det länge innan försvinnandet upptäcktes och 

larm gick till flygsäkerhetstjänsten, 

TELEFONSPANING INLEDDE 

Flygledningen på F 21 fick genast order tele

fonspana inom efterforskningsom;ädena 43 och 

45, Kiruna fick 44 och 47 på sin lott, Tio mi

nuter senare kontaktades landsfiskaler och 

järnvägsstationer efter· planets beräknade färd

väg, 

Kl 1600 delegerar Cefyl uppdraget att vara 

räddningscentral till Fyl/F 21. Samtidigt kom

mer fBrsta rapporten om observerat flygbuller 

in. Fem minuter senare begär Fyl/F21 flygspa-

de en Cub och Lapplandsflyg kunde lösgöra en 

helikopter, 

Så satte flygspaningen i gång längs det för

svunna planets färdväg frän Skellefteå mot Ki

runa och över områdena omkring, Vädret var be

svärligt med låga,delvis marknära moln. Kl 

1730 avslutade 1/F 21 spaningen inom sitt om

råde, Det saknade planet fanns inte där. Så 

småningom kommer en hel rad rapporter in om 

motorbuller och iakttagelser om planet, Vid 

Massaure, i Porsi, vid Neitisuando, Sjiskavare, 

Nattavaara och många flera platser har man sett 

eller hört flygplan natten innan. Bilden börjar 

klarna i spaningshögkvarteret. 

OMBASERING TILL KIRUNA 

Sedan Cuben avslutat spaningen inom sitt områ

de och man fått in ett antal rapporter om att 

ett flygplan observerats vid Linaälv fattas 

kl 2230 beslut om att Cuben och helikoptern 

skall ombaseras till Kiruna så snart vädret till

läter detta. 2345 avslutar helikoptern spaning

en i sitt område utan resultat. På grund av 

personalläget och det dåliga vädret gick det 

inte att flygspana mera under natten, 

Vid midnatt ger kartstudier och sammanställan

de av alla rapporter vid handen att flygplanet 

sannolikt finns att söka någonstans norr en 

linje genom Gällivare, Nya spaningsområden läggs 

ut och meddelas till Kiruna. Kl 0300 den 1.6. 

sätter man i gång igen, Två Öubar spanar inom 

områden söder om Kiruna. En timme senare kom

mer det till en helikopter från Boden. Kl 0700 

pågår spaningen inom de misstänkta områdena 

med två Cubar och två helikoptrar. 

RÄDDNINGSCENTRALEN FLYTTAS 

Kl 0830 beslutar chefen för F 21 att rädd

ningscentralen skall flyttas till Kiruna. En Tp 

81 och två Sk 16 ställs till förfogande av F 21. 

I Tp81:an skall en trafikledare följa med så att 

räddningscentralen kan upprättas. 1140 landar 

Tp81:an i Kiruna och centralen träder i funk

tion. Sammanlagt fem flygplan och två helikop

trar disponeras för spaningen. Några timmar SEr 



nare tillkommer en Cessna och ytterligare en 

helikopter. 

Det aktuella spaningsområdet nyindelas i mindre 

för respektive flygplan lämpade områden med geo

grafiska-topografiska gränser för att säker

ställa att hela området blir genomsökt. Varje 

delområde genomsöks två gånger. Kontakt tas med 

norska myndigheter för att få spana innanför 

norska gränsen. Kl 1405 startar Cessnan för att 

spana i Norge, men redan 1420 rapporterar Sk 16 

U-vit-12 att han funnit det saknade flygplanet 

5 km sydost sjön Sekkujärvi och att de tre för-

svunna lever. 

Det var en lång spaning - inte utan dramatik 

för dem som ledde och utförde den - som därmed 

kunde brytas. Tp 81:an fick till sist flyga till 

haveriplatsen och kasta ned proviant. Det sked

de kl 1430 och fem minuter senare blir de spa

nande planen återkallade . Kl 1525 startar en 

helikopter från Kiruna för att hämta hem de å

terfunna sportflygarna. Rapport om att uppdra

get är slutfört ingår till Cefyl . 

Fallskärmshoppare 

över Gotska • •• s1on 

snabbt upplockade 

Ett dramatiskt flyghaveri,som inträffade den 

25 augusti, fick en lycklig upplösning på re

kordtid tack vare en trafikledares sinnes

närvaro, en besättnings kallblodighet och 

turliga omständigheter . FV-nytt relaterar 

nedan händelseförloppet - ett skolexempel 

på en oklanderligt fungerande räddningstjänst 

ute över öppet hav. 

Under en övning i radarspaning över Gotska 

sjön på hundra meters höjd fick en S 32 ur 

F 11 motorstopp. Flygningen utfördes under 

ett helslutet molntäcke med undersidan på 

150 meters höjd och översidan ungefär på 300 

meter. Sikten var relativt god. Efter omkring 

tretton minuters flygning sjönk plötsligt 

motorvarv och utloppstemperatur. Föraren ut

nyttjade då flygplanets överskottsfart och 

gjorde en stigning till 1.600 m och försök

te flera gånger återstarta motorn, men det-

ta misslyckades. Besättningen, som bestod av 

major Nils Wachtmeister och flygnavigatör 

Kenneth Dahlin, lämnade planet med hjälp av 

katapultstolarna på mellan 300 och 400 me

ters höjd. I vattnet lyckades de båda utan 

svårighet ta sig upp i livbåtarna . 

På tillfällig tjänstgöring i Visbytornet be

fann sig vid haveriet trafikledare Nils- Erik 

Kvist, F 1. Hans rapport om räddningen om

spänner inte många minuter. Kl 11.17 anro 

pade major Wachtmeister Visbytornet om att 

hans 32 : a fått motorstopp. Trafikledare 

Kvist svarade genast med en begäran om sänd

ning för pejlinp,- . Wachtmeister:" Har ej tid, 

jag hoppar nu." Detta svar kupde dock Kvist 

pejla in och fick på så vis bäringen till 

det nödställda planet. 
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Kl 11.18 beordrade Kvist en Sk 50,som befann 

sig öster om Visby,att spana efter det have

rerade planets besättning. Trafikledaren pej-

lade in SK 50:an på kurs mot haveriplatsen. 

En annan 32:a från F 11 pejlades in för spa

ning längs en färdlinje mot Visby. En Tp 4~ 

ur Flygräddningsgruppen baserad på Visby med 

femton minuters beredskap larmades . Sjörädd

ningen (Tingstäde radio) telefonlarmades. 

Kl 11 . 21 frågade luftbevakningen om Visby

tornet hade kontakt ~ed ett flygplan som fnr

svann tio km väster Lickershamn. Trafikleda

ren drog slutsatsen att det var detta flyg

plan som havererat och fick därigenom ett 

ungefärligt avstånd,som meddelades till SK 

50 : an . Kl 11.24 rapporterade detta att det 

ca 40 km nordväst Visby hittat två livbåtar 

med viftande besättningsmän i, vilka såg ut 

att vara vid god vigör. En minut senare var 

Tp 47:an i luften . Tio minuter senare var 

den över haveriplatsen,men föraren bedömde 

landning som vansklig på grund av sjöhävning-

en, 

SK 50:an rapporterade ungefär samtidigt att 

en båt befann sig bara två kilometer från 

livbHarna , Båten hade dock inte förbindel

se med Tingstäde . Trafikledare Kvist beor

drade då skolplanet att genom att flyga 

tvärs båten under vingtippningar och sedan 

Forts. pil. sid . 111 . 



för F 3, F 5, F 12 och F 13. De beräknas va

ra färdiginstallerade under första halvåret 

1961. Anskaffning av ytterligare landnings

radarstationer för andra flottiljer är pla

nerad. 

Antennenhet med sändare och mottagare place

ras intill bansystemet och indikatorn hos 

trafikledaren (till en början i tornet, se

nare i planerad radarkontroll). Avståndet 

mellan antennenhet och indikator får vara 

högst 3.000 m. Stationen fjärrmanövreras 

från indikatorn. Även inställning i olika 

banriktningar kan ske från indikatorenheten. 

En sådan omställning tar maximalt 30 sek. 

GCA-stationerna har anskaffats för att möj

liggöra precisionslandning i dåligt väder 

med alla flygplantyper. Enstaka flygplan kan 

man leda in till utgångsläge för landning 

med stationen fungerande som övervakningsra

dar. Därefter kopplar man om till PAR och le

der flygplanet både i sida och höjd ner till 

sättning. 

Om flera flygplan skall landa tätt efter 

varandra måste stationen fungera som PAR he

la tiden och flygplanen ledas till utgångs

läget med något annat hjälpmedel (jämför 

Svea Radar och Decca 424 på Barkarby eller 

Anita-Barbro). När vädret är så pass bra att 

direktlandning med hjälp av PAR ej är nöd

vändig kan man använda stationen som över

vakningsradar och leda flygplan in för rak

banelandning. 

TEKNISKA DATA 

~1~~E~~~~ Antennsystemet måste placeras 9(}-

300 ~· från landningsbanans mittlinje och 60~ 

1.500 m från sättpunkten. 

~EErätt~~~! Med tränad personal kan 4 man 

upprätta stationen på 2 timmar. 

~~~~! Mot mindre flygplan (T-33) 45 km 

och mot större (DC-3) 75 km (upp till 6.000 

m höjd vid övervakning). 

~~!!!!.!?.!! Avstånd bättre än ! 2 % 
Bäring bättre än ! 2° vid SRE-funk

tion och! 0,2° (min 7 m) vid PAR

funktion. 

Höjd! 0,2° (min 7 m). 
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Radarlobernas svep vid PAR-funktion (överst) 
och vid övervakning (underst). Motsvarande 

indikatorbilder syns till höger. 

~~~~ni~~~~~!~~~t: Som SRE roterar anten

nen med 18 v/min och som PAR erhålla en bä

rings- och en höjdinformation varje sekund. 
CiE~~E_Eol~E!~~!ion: Stationen har mycket 

god cirkulär polarisation, med vara hjälp 

man kan se genom kraftig nederbörd och moln. 

Med cirkulär polarisation minskar räckvidden 

högst 30 %. 

Misstag orsakade Hustlerhaveri 

Förra hösten bröts ett amerikanskt, strate

giakt bombplan av typen Convair B-58 "Hust

ler" sönder i luften. Planet skulle utföra 

prov r örande sidatabiliteten vid Mach 2 genom 

att man kuperade en av yttermotorerna. Under 

provet inträffade olyckan - planet störtade 

och besättningen omkom. I väntan på att ut

redningen skulle bli klar begränsades den mia:i

malt tillåtna hastigheten till något över 

Mach 1. 

Utredningen har nu visat att föraren av rent 

misstag kuperade båda motorerna på ena sidan. 

I den höga farten blev då girtendensen så 

kraftig att flygplanet bröts sönder. 

FALLSKÅRMSHOPPARE ÖVER GOTSKA SJÖN SNABBT 

UPPLOCKADE. Forta från sid. 107. 

mot haveriplatsen göra båtbesättningen upp

märksam på det inträffade. Båten satte kurs 

mot de nödställda och 41 minuter efter fall

skärmshoppet fiskades den förete upp och någ

ra minuter senare även den andre. 




