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När detta nummer av Flygvapennytt kommer ut har en del av F 22 p! egna vingar flugit hem 

fr~n Kongo. !ven om en grupp pA fyra flygplan tills vidare stannar kvar markerar dook denna 

hemflygning slutat p! det mest betydelsefulla skedet i det svenska flygvapnets insats 1 FN

tjllnst i Kongo. Det skede d!!.r krigaoperationer varit erforderliga och dlir F 22 Utt bll.ra 

huvudparten av ansvarat, ja i det avslutande skedet ensamt representerat FNra tillgång pA 

atridaflyg. 

F 221s historia började i september 1961. Efter en underhandsförfrAgan i början av mAnaden 

kom beslut om insatsen 24/9. Ehuru vAra förband inte 11.r utrustade eller organiserade för 

verksamhet pA fjll.rran krigsakAdeplatser kunde förbandet starta redan 28/9 och landa i 

Leopoldville 4/10. Detta var en prestati on som ockaA internationellt uppmärksammades. Det 

mA sll.rakilt understrykas, eftersom det ingalunda varit regel i aAdana sammanhang, att för

bandet frAn ankomsten ocksA var fullt stridsberett. 

Denna beredskap, innefattande en tjänstbarhet pA flygplanen som hela tiden legat över 90 % 
har bibehållits alltsedan dess, ett enligt mAnga utllindaka bedömare enastående rekord. 

F 22aa uppgift var att skydda FN1s flygtranaporter i första hand genom eskort, i andra 

hand g9noa offensiva företag, en begrll.nsning som erbjöd stora praktiska av!righeter vid 

den fol'll av krig som fördes i Kongo 1961. Svårigheterna att skilja pA militllra mAl och 

civila anlll.ggningar var ocks! utomordentligt stora. F 22ia insats (jll.mte bl a indiska 

flygförband) var vid denna tid av avgörande betydelse för FN-trupperna.& sllkerhet i markope

rationerna. En beskjutni ng som i detta sammanhang olyckligt kom att riktas mot ett ioke ut

mll.rkt sjukhus i atridazonen utnyttjades som bekant till det yttersta i propagandan mot FN, 

en propaganda som ockaA kom att rikta sig direkt mot Sverige och mot svenska flygvapnet. 

I de strider som vid Araakiftet 1962-63 ledde till slutlig militll.r framgång för P"\ spelade 

F 22, som dl var det enda krigaflygförbandet FN disponerade, en framträdande roll. Dess 

väsentliga insats var anfallen mot flygbasen vid Kolwezi dll.r Xatangas atridaflyg snabbt ooh 

överraskande helt förintades pA marken. Den moraliska effekten härav anses ha mycket starkt 

bidragit till den upplösning av gendarmeriets motstAnd och det därigenom ganska oblodiga 

förloppet av markoperationerna som dll.rpA följde. 

!ven om effekten av denna flyginaata aAledea kan värderas högt fAr vi inte uppförstora ope

rationen som aAdan. Dettid.igare rätt högt bedömda katangesiaka flyget visade sig till slut 

mycket svagt ooh dess tillintetgörande pA marken behöver inte anses som en stor prestation 

för ett modernt flygförband. Men denna operation utförd.sa, liksom följande understöd At 

arm6atridakrafterna, under den begränsande förutall.ttning9n, mycket viktig för FN:e fortsat

ta verksamhet, att skador pA icke militllra mAl skulle undvikas, vilket krav ockaä till 

100 % uppfylldes. Att detta lyckades vittnar om mycket god utbildning och akjutd.iaciplin 

hoa förbandet och om god ledning av operationen, n!got som ockaA understrukits av FN-led

ningen och av utllindaka fackmll.n pä platsen. 

Svenska flygvapnet har under ett och ett halvt Ar haft det ovanliga tillfll.llet att pröva 

ett förband i krigamll.asiga förhAllanden dll.r ocka& jämförelse med internationell militlr 

standard varit möjlig i mAnga avseenden. Vi har ajll.lva erfarit och vi har kunnat visa ut&t 

att materiel, organisation och utbildning hAllit mAttet och att vi mer lin vll.1 hävdat oaa 

bland andra deltagande nationer. 

* 



4 

Flygvapnets personalinsats i Kongo 

Under den snart treAriga FN-verksamheten i 

Kongo har Flygvapnet bidragit med 32 aktiva 

otticerare, 93 underotticerare (inkl tllttlyga

re) ooh 114 tlygtekniker. Dessutom har ett 70-

tal av reaervperaonalen tjlnatgjort, liksom 

220 vlrnpliktiga av olika grader och yrkeagre

nar. Nlr insatsen var •om at6rat vid aenaate 

Araakittet, tanna 9 ottioerare, 30 underotf'1-

cerare och 30 tlygtekniker i FN-tjlnat. 

Det b6rjade sommaren 1960, dl regeringen beslu

tade hjllpa FN med, aom det kallades, en mind

re tlygstyrka t6r att inalttaa i det oroliga 

Xonsa. 

Det intresse aom visades upprop i preaa och 

radio var 6vervlldigande. Anmllningar kom i 

maaaor trln alla delar av P'l.ygvapnet och !ven 

telegramledea trAn personal pA utlandasemeater. 

Det var trlga om timmar, ooh pA mycket kort tid 

var den t6rata Xongogruppen klar t6r avresa, 

bl a major Wilander aamt kaptenerna Oyllenawlrd 

ooh Bj6rklund. Kapten EveratAl, aom hade erfa

renhet trAn liknande tjlnat i Libanon nAgot Ar 

tidigare, var ockaA med i gruppen, aom i l!Trigt 

utgjordes av tlygt6rare ooh tlygtekniker ter 

betjlning av tem, aex flygplan. 

Deaaa "pionjlrer" ingick i ONUC (Organisation 

dea N&tiona Uniea au Congo), aom FN-organisa

tionen i Kongo benllllna. MAnga har sedan deaa 

reat ut ooh kommit tillbaka, men det lr vll 

trlgan, om inte denna t6rata grupp hade den 

svAraate uppgiften. Ingen viaate hur mottagan

det skulle bli, ooh det tordra4ea ator takt 

att introducera PR 1 landet med deaa lllceptiaka 

och delvis fientliga befolkning. Det blev en 

tid av hArt arbete i kamp mot nlatan allt, det 

var brist pA materiel och lokaler, kommunika

tionerna var dAliga, och samarbetet med tolk 

trAn ett tjugotal nationer med olika aprAk ooh 

tlnkealtt blev ibland beavlrligt. 
- lfedan1 J 291 or !Svar Iongo. -

FBr Flygvapnets personal blev flygningar Bver 

Bdaliga djungelomrAden i enmotorie& plan riska

bla pA grund av orienteringaavArigheter ooh 

brist pA reaervlandningaplataer. 

Den organisation som byggdes upp i Kongo kl"lvde 

lnnu mer personal. Svenska PR-bataljonen aom 

kommit ungetlr samtidigt med tlyggruppen tick 

snart ettert6lj~ trAn andra llnder, ooh inom 

loppet av nAgra veckor hade ONUC upprlttat ba

ser i de at6rre atlderna. Pllr basernas under

hAl l beh6vdea ingenj6raperaonal, vilken i ator 

utatrlckning llmnadea trln Sverige. Den avenaka 

peraonalen tiok dl den indelning, aom alltjlat 

lr beatAende, dlr armlbat&ljonen utg6r en enhet 

ooh flyggrupp, ingenj6ra- och adminiatrativ 

personal bildar de s k Svenska Teknikergrupper-

na. 

Flyggruppen, aom nlraaat har intresse ter 1'178'"' 

vapnets del, ut6kadea redan h6aten 1960 till 

ett 50-tal man t6r betjlning av lltta tl.7gpllla 

av typ Otter ooh Beaver aamt helikoptrar. "111-

aammana med dansk ooh norek personal bildade 

den Helioopter & L~t J.iroratt Squadron, •om 

numera kallas Support Squadron. Huvud.uppgiften 

t6r detta skadinaviaka tl.7gt6rband blev att ...,_ 

t6ra spaning och atA i beredakap t6r .... b~a 

transporter av tolk och materiel till oroliga 

platser, dlr at6rre flygplan inte kunde landa. 

Hlrigenom tick den int6dda befolkningen otta 

den t6rsta kontakten med ONUC genoa alcandina

ve r, vilken i •7Jlllerhet under den t6reta tiden 

kunde bli ritt al dramatillk. 

FrAn t6rbandeta huvudbaa i Lfopcld.ville de

tacherade• enheter till olika provinaar. Dl lr 

nu t6rlagda i Luluabourg, Kamin•~ :longolo, 

Bliaabethville ooh Albertville. 

Nlr den t6reta avl6aningen kom Ull IAopoldr

ville i januari 1961, bland dem 6verate Boae

niua och kapten Lind, hade t6rbandet flyttat 

6ver trAn Ndolo - en liten tlygplata i utkan

ten av L6opoldville - till den internationella 

atortlygplataen Ndjili ett par mil utant6r 

staden. Hl5glcvarteret hade tAtt lokaler i hotell 

Royal i centrum, dlr !ven Canadian Signal• in

l711t• med en ator aignalanllggning. Organia ... 

tionen hade tltt taatare fo1'9er, men lllmnade 

lnnu myolcet att 6naka. 

Ionsa lr ett land med oerh6rda avetlnd., 



sträckan t•opoldville - Albertville, t ex, är 

lika l~ng som Kiruna - Ystad. ONUC fick därför 

stora transportav!righeter när det glllde till

förseln av materiel och livemedel. Till följd 

av otillrlokliga vlgar och jRrnvägar m!ste 

tlyglinjer upprlttas, s k Scheduled Flights, 

tör vilka passagerar- och transportplan chart

rades tr~n olika llnder, dlribland Sverige 

(Transair). För denna civila flygverksamhet 

9ATl1 tör den militära växte ett tlygkommando 

upp i ONUC högkvarter, det blev en "Air Divi

sion", i vars ledning flygvapenofficerare pla

cerades. Air Division fick stor omf'attning och 

kom med tiden att apela en dominerande roll i 

ll'Nrs kongooperationer. 

ONUC-Organisationen vll.xte s!ledea frain med 

hlnaynstagande till vad llget i landet krlvde 

under olika skeden. Tjlnstgöringsperiodernas 

llngd tör den svenska peraonalen var likaom 

tör personalen trAn de flesta medlemsllnderna 

oa sex m!nader, vilket givetvis inve:rka4e 

aenligt pA kontiauiteten. Denna oll«enhet fick 

dook tas med hlns7n till tjlnstgöringens fri

villiga karak:tlr och medlemsllndernas svArighe

ter att avvara aktiv peraonal tör llngre tid. 

Bn flygvapenofficer som dock fick till:t'llle att 

tjlnstgl5ra en llngre tid var överste Worströa, 

Flygvapnet• reserv, som trAn juni 1961 och mer 

In ett !r tramAt hade en ohetspost i 01'0C1s 

högkvarter. Under han• period utvecklades Air 

Division i atort till vad den lr i dag. Etter 

Boratr8m har 1'Teratelljtnant Olle Carlsson och 

6verste Stenberg tjlnatgjort i ONUC1s flygled

ning. 

Etter ett Ars verkaamhet var Air Division s! 

uppb7ggd, att de olika enheterna pA baserna 

snabbt kunde dirigeras trA.n ONUC HQ. Dlr hade 

nu inrlttata en avdelning, Air Operations, som 

avarade tör i företa hand linjetrafiken, in

alttning av tlygplan vid personalavlösningar, 

kontakten ••d ohartert6retagen m m. In flyg

vapenofficer som trA.n början tillhört denna av

delning och alltjlmt lr i tjlnst lr kapten 

Ljungkvist, Pl7gvapnets reserv. F6r de mAnga 

skandinaverna inom Air Division hade det varit 

en stor tillgAng att ha en svensk med i led

ningen t6r denna viktiga verksamhet. 

P'&r tjll.nsten inom Air Division ute pA baserna 

svarade en Air Base Commander med underatlllda 

oheter t6r underhAlls- och verkstadstjlnat, 

tekniker ooh piloter. Svensk personal har dlr

vid utnyt,jats i stor utatrlckning. 

Major 0 Lindström omedelbart efter land
ning den 29.12. En projektil hade gAtt in 
p! huvens vänstra sida och passerat ut till 
höger under anfallet mot Kolwezi. 

DATA OM "STRESSEN" 

Den 28.12 1962 startade den egentliga 
"atressen" i Elisabethville d! Tsombes 
gendarmer öppnade eld utan att FN-trup
perna besvarade elden. Hela dagen l!g 
F 221s fl7gatyrka i högsta beredskap. I 
högkvarteret försökte man i det längsta 
undvika krigshandlingar, men den av 
Tsombe atartade lavinen atod inte att 
hejda. 

Natten till den 29 blev m,ycket orolig 
med ordergivning för kommande dag. Fr!n 
HQ i Lsopoldville anlände överste Dick 
Stenberg med uppgift att fr!n Kamina di
rekt leda verksamheten. Det stod p! ett 
tidigt atadium klart att Tsombes största 
fl7gfllt Kolwesi-Kengere skulle bli m!
let. 

Moreon•n den 29 startade samtliga sex 
J 29 och en S 29 i d!ligt väder. Företa
get leddes av divisionschefen major Lind
atr6a, P 4, O.teraund, med följande f6ra
re1 Xapten Chriatianson, F 5, .Ljungbyhed, 
fanjunkarna Barthelsson och Jönsson, F 4, 
Östersund, Casselsjö, F 13, Norrköping 
och N0 rdstr!Sm, F 10, Xngelholm. Förare i 
spaningsflygplanet var fanjunkare Nor
lund, F 11, Byköping. Vädret över Kolwezi 
var uselt med en högsta molnbas p! 70 m. 

Operationen mot Kolwezi lyckades bra s!
vll den 291e som den 301e kunde man sena
re konatatera tack vare spaningsflygpla
nen. Den uttagna flygtiden imponerade. 
Under de första sex dagarna av stressen 
flögs 150 ti111D1ar, vilket fAtt utländsk 
tlygsxperti• att hlpna, speciellt d! man 
t•r i betraktande att Atta flygplan av 
aammanlagt tio fick skador vid olika 
tillflllen. 

Speciell eloge f!r man ge den ende "na
turlige" epaningsfly~aren p! F 22, fan
junkare Jan Norlund, som haft heltids
verkaamhet med att fotografera resulta
tet av aina kamraters insatser. Att det 
inte var helt riskfritt att passera ett 
flygfllt som Kolwesi viaas av att han 
vid ett tillfllle fick ett skott i en 
kamera. Att operationerna haft stor hjllp 
av apaningsresultaten visas bl a av att 
ett mycket akickligt maskerat flygplan 
kunde upptlckas pA t~gfotografi. 

Utöver tidigare nlmnda deltog fanjunkare 
Fink•, t 4, Östersund och Guatavason, 
F 16, Uppsala i operationerna. 
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Den fl7gvapenperaonal som dittills utsllnts hade 

•o• nlmnts plaoerats i olika verkeallhetagrenar 

ooh var underetlllda chefer trln mlnga natio

ner. Det var t15ret i oktober 1961 som Pl.7s
vapnet fick lllmna ett eget organiaerat fl5rband 

genom att ellnda ut F 22 P'ighter Squadron under 

befll av kapten BveretAl, aom nu tl5r andra 

glngen tick trlda i ONUC1 • tj linet. Samtidigt 

med F 22 insattes i Kongo flygetridet8rband 

frln en del andra nationer. Ledningen av denna 

verksamhet utövades i O:rnJC HQ av 8veretell5jt

nant Lampell. Han stlllde eig senare Aterigen 

till tartogande pA nylret 1963 i samband med 

de uppkomna striderna. 

P 22 som utgjorde• av te• J 29 och ca 40 man 

förlades t8ret i Luluaborg, men avertördes 

enart till Xamina, dlr det sedan haft ain hu

vudbas. Det var tareta glngen som evenak •ata

riel ooh p! denna utbildad personal pr15vades i 

d7lika sammanhang. F!!rbandet fick som bekant 

mAnga ..,lra uppgifter och har uppmlrksa .. ate 

87Cket tar personalens tarm!ga att h!lla fl7g

planen i luften lven under de sv!raat• t15:r

hAllanden. Pl5ratlrkning med dubbla antalet 

jaktplan och tvA sp&ni~plan utsllndes hl5sten 

1962. 

led de uppsatta f'17getriclat8rban4en i Kongo 

uppkom behovet av fler helikoptert15rare tl5r 

sllkerhets- och rlddningstjlnsten. Par detta 

lndam!l etlllde ll'l.7gvapnet hl5eten 1961 ett tio

tal törate tlltfl7gare till FNta f15rfogande fl5r 

att utbildas p! helikopter. Utbildningen aom 

lgde rum i USA plgiok till mars tl5ljande Ar, 

varefter denna peraonal sllndee till 1'.ongo, dlr 

den kunde g6ra en god ineate i den allt•er 

Til:ILL ÖVBR PLYGV.APD'l'S PERSONALINSATS I KONGO 

.Antal 

lr MAn Ott Uott/tlltt Tekniker 
akt res akt ree akt res 

1960 juli-sept 6 3 10 - 10 -
okt-dec 6 3 11 - 10 -

1961 jan-mara 5 5 11 3 10 3 
ap:r-juni 3 6 ·11 4 12 3 
juli-sept 2 9 11 4 17 3 
okt-dec 5 13 14 6 25 8 

1962 jan-mara 5 13 12 8 25 8 

apr-juni 5 13 13 9 20 9 
juli-aept 5 13 19 9 28 8 

okt-deo 7 13 24 6 28 8 

1963 jan-mars 9 13 30 5 30 4 

ATER FRAN KONQO 

Etter den lln«eta eammanhlngande fl7gn1ng eo• 
nlgonain gjort• av avenaka •ilitlrplan landade 
den 27 april 4ra 29tor pl F 8. Det var hllften 
av 29-beet!ndet vid 11' 22 i Kongo som nu p! 
grund av de nu lugna tarhAllandena kunnat aln
daa hem. Samtidigt aed de t-rra 291orna, av Til
k& tv! var jakt- ooh tv! apaningeplan landade 
tv! tranaportplan av t;JP Curti••· led deaaa ooh 
291orna Atervlnde •a•aaalagt 27 man tlygvapen
pereonal tr!n Plf-tjlnaten. 

Chefen t15r fl7gvapnet hlleade de hemvllndande 
vllkomna. {Bana tal lterfinn• hlrintill). Ovan 
viaaa f&rdvlgen tar det hemflygande förbandet. 
Den var ca 1.300 •il llng och dlrmed nlgot 
lltlgre In den etrloka, som de fem 291or till
ryggalade, vilka "brandklrautr7okte" till Kongo 
hl5eten 1961. De tlag p! grund av tideskll den 

. inte tull t el elkra vlgen över Afrika• inre via 
Je1pten, Sudan, ltiopien och Uganda, dlr det 
lr bet7dligt llngre mellan flygplataerna. 

Vpl 
personal 

--
-
--

25 

25 

50 

50 

70 

125 

... 

tilltagande fl7gverkeamheten p! 

O:rnJC1s baser. 

Tillfarseln av de nya flygtörban

den och utakningen av marketrids

krafterna - FN hade ca 15.000 man 

i Iongo - medförde lnnu större 

transportproblem för ONUC. De 

atarre charterplanen var d7ra i 

drift i s7nnerhet som lastkapaoi

teten inte alltid kunde utnyttja• 

p! kortare sträckor. Genom att be

alttningarna var civila kunde pla

nen inte heller användas i rent 

( 



FlyCJvepenchefen1 tel 

till hemvindande F 22- min 

(den 27 april 19&3) 

P 221• hiatoria b6rjade i •eptember 1961. 
Efter en underhand•f6rfrlgan i b6rjan av 
aA.naden beal6t• den 24 att ett aven•kt 
fl7gf6rband •kulle Binda• till Kongo. F7-
ra dagar aenare alnde• f6rbandet ivlg ooh 
landade 4/10 i Leopoldville, en ut17ck
ningapre•tation aoa internationellt 
117cket uppmlrkaammad••· Det ml alrakilt 
underat17kaa, att f6rbandet var atrida
berett omedelbart vid ankomsten, ett f6r
hlllande aom ingalunda lr regel i aldana 
aamaanhang. 

Den ineata i Xongo i Jl'N-tjlnat aom f6r
bandet aedan tullgjort i olika peraonal
avl6aningar har varit utomordentligt b
t7delaefull. Den har bet7tt 117oket f6r 
1'I ooh d••• atrlvan till pacificering. 
hA.n att f6rbandet frA.n b8rjan endaat va
ri;t avaett aom alqdd f6r FNa a fl7gtran
aporter blev p g a omatlndigheterna• 
makt uppg1ften ' ut6lcad till att omfatta 
lven ingripanden vid markatrider till 
underat6d av l"Naa aarkat7rkor. 

I de atrider aom under Araakiftet ledde 
till alutlig ailitlr framglng f6r FN ape
lade f'l.7gf6rbandet en helt avg6rande 
roll. Den neutrali•ering av det katange
•illka fl7gat aom elcedde, ganomf6rde• 
akiokl1gt ooh med god ledning utan •ltada 
pl ioke •ilitlra mll. Speciellt detta 
aiatnlmnda f6rhlllande har vll biet bi
dragit till den preatigevinat FN r6nt. 
llddieoiplinen hoa den 11Venaka fl7gat7r
lcan har med beundran noterat• 6verallt. 

Dit lcTalitetatal aom beatlmmer ett f'l,-g
f6rbanda vlrde lr i h6g grad beroende av 
aarlcat)'Tkana inaataer. Åldrig har vll vi 
fltt el pAtagli t utslag pl vad vlr ut
bildning ooh tekniska atandard 11.r vlrd 
under avlra f!5rhlllanden. Den atlndigt 
mer In 90 ~ tjlnatbarhet pl f'l.7gplanen 
aom kunnat upprltthlll•• lr bevi• nog. 
Wi har pl et~ 6vert7gande altt bidragit 
till den h6ga vlrdealttning av 
.....,.k fl7getand&rd. •o• frln alla 
W.ll oaTI. ttnata. 

ailit&ra t6retag. Dit var dlrf6r ett 

•tarkt behov aom f7lldea, nlr FN un

der vlren 1962 17ckade• altta upp 

7tte:rl1gare ett f'l7gf6rband, C-47 

Squadron, aammanaatt av ailitl:r per

aonal frln aex llnder. Sverige llm

nade f7r• belllttningar med vardera 

tvl piloter, en flrdmekaniker ooh en 

radiotelegrafiat aamt dea•utom tek

niker f6r betjlning av f7ra fl7g

plan. Denna personal rek17terade• 

huTUdallkligan frln ko11111eraiella 

f'l7gf6retag, aen den hade uraprung

ligan fltt fl7g- eller mekanikerut

bi lclning vid P'l7gvapnet. 

7 

* 
Hlr f'lTgwtabache-
f en, gener&laajor 
Stig Worfn, i alu
tat av januari 63 
bea6lcte Xongo fick 
hane DC-6 ealcort 
av &tta J'H'-291or. 
En S 29 tog bilden 
atnm f6re laad .. 
ninpn pl Eaaina. 

* 

.lir Division under befU av en .lir Commander 

hade nu fltt den utfol'llning aom den alltjlat 

har. I ONUC HQ hade inrlttata 7tterligare en 

avdelning f8r tekniak underhlllatjlnat ooh t6r 

drivmedelatillf6raeln. Huvuddelen av personalen 

•orterade under ONUC .lir Tranaport Baae Ndjili. 

Denna baa fiok tidigt en italiensk ohef enligt 

Jl'Nua kvot•7atem vid till•lttn1ng av vi••& be

fattningar. Soa atlllf8retrldande chef plaoe

radea dlr v!ren 1962 kapten Lind, :P'l.7gvapnet. 

Han var redan dl en av veteranerna i ONUCaa 

tj!lnat, insatt i organiaationa- och peraonal

frlgor efter tidigare tjlnat dela aom chef f6r 

Support Squadron ooh del• aom .lir Baae Comman

der i Laluaborg. Ndjili-baaen, den •t8rata av 

alla OllUC-baaer, blev in- och utklareringaplat

aen f6r Air Divi•ion och tillika 19noaglngabaa 

f6r f'l.7gtrafiken i hela Kongo. Dlrifrln aprid• 

peraonal ooh aateriel över landet. 

'1'111 Wdjili-baaen h8r lven Special S.otion tGr 

teletekni•kt underhlll aaat Svedi•h Signal , 

Forta. pl aidan 9. 

- Det var soliga ainer nlr CPV' vllkomnade 1'1-11lnnen. 
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FLYQSPANINQ OVER KONQO 

Det underrättelsefö rband ur Flygvapnet som 

svenska regeringen ställde till FN1s för

fogande i Kongo är nu A.tsr i Sverige efter 

väl förrättat vlrv. Fanjunkare C G Wessl6n 

ger här nl.gra synpunkter pl spaningsflygsts 

verksamhet. 

Den reducerade underrättelsepluton som verkade 

i Kongo bestod av tv! fototol kar , en fotograf, 

ett fotobiträde, en kameramekani ker och till en 

början tre spaningsförare . Strax före "stressen" 

fick man ännu en förar e och i början av detta 

Ar ytterligare en. Spaningsförbandet disponera

de tv! S 29 c. 

Flygspaningen inriktades 1 huvudsak pl de av 

Tshombs behärskade 41 f lygfälten i Katanga. Av 

dessa ans!ge 30 böra utspanas och kontrolleras. 

Kolwezi-Xengere, den viktigaste flygbasen, ca 

8 km söder om staden Xolwezi, utsattes för den 

noggrannaste granskningen och kontrollerades 16 

g!nger mellan den 13. 11.62 och 3.1 . 63. F'lygf'll

ten i Katanga bar p! nl.gra fl undantag när en

dast ett start- och l andningsstrlk, vare llngd 

varierar mellan 800 och 1.500 m. Hangarer och 

anordningar för flygpl anbet jäni ng saknas i all

mänhet. V!r flygspani ng koncentrerade• dlrför 

Vid tolkningen av ovanstäende bild föddes miss
tanken att den inr i ngade dungen var kamouflage 
för ett flygplan p! Kolwezi-flltet. Dungen be
sköts följande dag och sattes i brand, som 
framg!r av bi lden nedan. 

t.t ll vissa fält, bl a Kolwezi-Xengere, Xipushi 

South p! gränsen till Nord-Rhodesia och Dilolo 

i västra Katanga pl gränsen till Portugisiska 

Angola. 

Far att fl ett gott utbyts av flygepaning mot 

ett flygfält lodfotografsrar man med kaasror 

med llng brlnnvidd. Därvid anses skalan 

1110.000, med nuvarande kamerautrustning i S 29 

motsvarande flyghöjdsn 9.200 m, vara tillfreds

ställande. Dä vi kände till bristen p! katan

gesiskt lv (n!gra 40 mm lvakan fanns, men de an~ 

vindas aldrig) valde vi vanligen en fl.Tghöjd, 

som gav skalan omkring 115.000, vilket aTaevärt 

underllttade tolkningen. 

STRESSEN 29.12 - 31.12.62 

Den 29 december inleddes den ll'l'i-&ktion, som fltt 

benämningen "stressen", och i vilken det svenska 

Il'N-flyget spelade en avg!Srande roll. ll'lygepa

ningen visade tydligt var Tshombs koncentrerade 

sitt flyg. Förstahandsm!lst för F 22, aom dl 

var FN1s enda jakt-attackförband, blev &!ledes 

flygbaasn Kolwssi-Xengsre. Pöreta anfallet lgde 

rum den 29.12.62 kl 0705 lokal tid. Det anfal

lande förbandet bestod av sex J 29 utrustade 

med akan och ltta 15 om pansarsprlngraketer ooh 

att ackraketer. De l!ga molnen omöjliggjorde ra

ketanfall, varför endast akan kom till anvlnd

n:lng. Efter landning visade det sig att flera 

av vlra flygplan fltt trlffar av finkalibrig 

eld. 

Noggrann "briefing'' av underrlttelseplutonen 

föregick anfallen. Vid flygflltet fanns flera 

pjlsvlrn för luftvlrn av h~get 20 mm kaliber. 

Ett av vlrnen var med slkerhet besatt, de !Wri

ga med stor sannolikhet inte. Denna bedömning 

visade sig senare vara riktig, i ett av värnen 

.fanns nlmligen vid första anfallet en 12,7 mm 

lvakan, som emellertid fick eldavbrott efter 

8 skott. 

Vid följande och senare anfall besköts vlrt 

flyg med 4 st 12,7 mm lvakan, som katangeserna 

dl fltt i ställning. Gendarmer fanns i tlltför

llggning vid fältet och flygförarna varnades 

för handvapeneld fr!n denna styrka. Sammanlagt 

träffades under strsssdagarna 8 av v!ra flyg

plan av handvapeneld (inkl trolig trlff frln 



12,7 mm lvakan), trots underrlttelaeplutonernaa 

uppgifter om berlknad motverkan, vilket kan 

tyda pl en via• negligering av deaaa vapen. 

Nlr "atreaaen" inleddes fanns endast ett spa

ningsplan i tjlnat. Det fick till uppgift, att 

inom 10 min efter respektive anfall, utf6ra re

aul tatfotografering. Med hlnayn till den ringa 

molnh6jden under "atreaaen" anvlndea a k 1A.&

h6jdaal ternati v d v a anabbaeriekameror f6r 

foto pl llg h6jd, omkring 25 m i detta fall och 

aom komplement, noakameror med llng brlnnvidd. 

Bea6ket pl Kolvesiflltet sedermera visade, att 

jakten beskjutit och trlffat endast aldana mi

litlra mll, aom direkt eller indirekt m6jlig

gjorde det,katangeaialca flygets inalttande mot 

li'l-atyrkorna. Bl a undvek vlrt flyg aorgfllligt 

att beskjuta orealistiskt uppatlllda ooh kamou

flerade flygplanattrapper (utgjordes av kraacha

de plan), medan verkan mot de i vlrn och de 

delvis skickligt kamouflerade planen ledde till 

totalf6rat6relae. 

Initierade belgare i Kolvesi framh611 att ll'l'{

fl7geta preoiaa anfall haft al stark pa7kolo

giak effekt, att de vita legoaol4aterna i 

Katangaflyget omedelbart tog ain "Jlata ur sko

lan" ooh Tia Dilolo flydde till Angolo. 

UnderrAttelaeplutonen tycka ha 16at f6relagda 

uppgifter, vilket bl a ftr Ullakrivaa vettig 

planliggning h•-a i Sverige, uttaping av ritt 

personal ooh god, funktionaalker materiel vll 

llapad f6r uppgiften. 

"5r den 1 n-a ... anhang bevandrade, hamaU.r det 

aom en 6deta vinliga n7Ck, att en avenat. .. jor 

L Carlaaon kind eom R6d Kalle, tjlnatgjord.e 

aom n7gunhrr1Ue1Hoffioer 1 HQ. Leo, under 

var11 direkta befll plutonen stod 1 underrlttel

aeavaeende. 

-.i intrewat ooh lborik tid ur •Ansa IQDJIQlllk

ter lr till ln4a f6r "pionjlrerna" vid "intel

lipupltMMll•' luina. .. 
PLTOVAPNETS PERSONALINSATS I KONGO 
!Porta. frln sidan 7. 

Oroup, till at6rre delen sammansatta av per
•onal ur P'lygvapnet. 

Il hade OHUC utvecklat• frln ingenting till 
den relativt ordnade organisation det Ar i 
dag. Som produkt av ett tjugotal länder• lag
arbete Ar den ett gott bevis pl vad aom kan 
utrlttaa i aamf6ratlnd. SVEN-OLOP NILSSON 

9 

,,._ -----..... -~---.rg ... 

Bpaningebilder tagna av S 291or. Ovana Kol-•i
taltet efter ett anfall. Den av raketer f6rat6r
da atationabyggnaden •YD• bl a. Ifedan1 Broar 
aprlngda av katangeHrna. Pl den 6verata bron 
ligger ett tA.g i det raserade broapannet. 

-... ~ 



Så kändes det att vara fältflygare i Kongo 

"Ja grabbar det h!lr ir inte nlgra mllrkvirdisa 

saker, vi f!r vill ta det aom en tillllmpad skol

skjutning dllr hemma, lycka till." Med dessa ord 

avslutade• briefingen den 29.12 1962 kl 0615 

av 8verate Stenberg fr!n Leo. Efter mA.nga ovi•

aa timmar •kulle vi nu lntligen f! ge oss ivllg 

p! det f8rsta anfallet mot Xolweai, dllr Tahombe 

hade huvuddelen av aitt flyg baserat. Kl 0635 

startade de sex J 291orna aom ledde• av major 

Olle Lindatr8m. Lasten var fulladdade &kan plua 

!tta st7cken 15 cm aprllngraketer. 

Vi "gr8~1ingar i Kongo" aoa hade kouit fl!r 

endast ett par veckor aedan fick naturligtvis 

fick g! som rotetv!a !t f!lltflygare Caaaelaj5 

och det var samtidigt mitt fllrata paas i Eongo. 

Efter en nervpirrande l!ng etartatr!lcka pl 

2.500 m var vi dl llntligen i luften. Nu gllllde 

det allta!. Redan p! lA.ngt h!ll kunde man ae 

m!let. Det r6k friakt utav oljebrllnder. 

Vi valde ut v!ra all och gick t111 anfall. För 

mig var fllrata m!let en J 280 'aom atod i ett 

vllrn. Efter att f8r tredje g!ngen ha kontrolle

rat att alla knappar var ritt tillalaena gick 

jag in i den t8rata dykningen. Jag ko• pl mig 

ajlllv att krypa ihop al 1117cket aom mlljligt 

bakom frontrutan, med kulhllet genom kabinen pl 

stanna p! marken fl!rata passat, och vi utr17ttja- major Lindatr8ms plan i fllrskt minne. Ruteraa

da tiden till att 7ttarligare studera fotcbildei- aet pl allet, tllnk p! kulan, har du ritt fart? 
na 8ver anf&llamllet. Sedan bar det ivlg upp 

till tornat fl!r att lyssna p! radiotrafiken. 

Snart hllrclea anrop till IC&aina f8r tlll, och vi 

kunde konstatera att alla var pl vig hem igen. 

Nllr flygplanen rullat in i vllrnen var vi natui

ligtvia dllr. Ur villfarelsen att det var akol

akjutning vi ayaalade med toge man ganska snabb1 

vid en granskning av de hemkomna planen. En ku

la hade gltt rakt igenom kabinen pl major Lind

atrllms plan 2 dm framfl!r huvudet. Flera andra 

plan hade akottakador i vingar ooh kropp. Det 

var tydligen en del fientlig aotve~kan. 

Medan flygplanen gjordes klara !terigen diaku

teradea erfarenheter. Vldret hade varit det 

allmata tllnkbara. 50-75 m molnbaa. Raketerna 

gick ajlllvfallet inte att anvlnda utan det 

fiok bli akanantall. Pl al llg hlljd llr natui

ligtTi• flygplan ayokat a!rbara llven fllr 

handvapeneld, det fick vi nog al talande bevia 

fllr. Nlvlll, llntligen var det dl min tur. Jag 

Nu! Ivlg med fllrata salvan! Rotechefen rappor

terade nlgot plua. B:tter ett anfall till var 

281an fllratllrd. Sedan antl!ll vi etationahuaet 

i kolonn. Efter vardera tv! anfall var det ab

solut obrukbart. 

Jlunnen klndea torr och atrlv. P! med U&n. Jll

len aom fototolken fanjunkare Vaaal•n hade Ti

aat oaa p! briefingen antlllla allt eftersom de 

dllk upp ur bra antallaaynpunkt. Pl med prioken, 

en akur, upptagning ooh r17tt llge fl!r nJ.ata dl. 

- ll'irefly 23 frA.n 18 vi ltervlnder, jag har 

ganska SY!ra akottalcador i fllltanltar och 

vingar. 

:Bfter en •iata blick pl det fllratllrda flltet 

atyr vi hem!t. Min rotechef hade tvl atora hll 

i hl!ger flllltank och i flygplankroppen. Jag 

tyckte• ajlllv vara otrllffad. Pang! Pll!taligt 

blSrjar aitt plan vibrera vllda .. t. Stannade 

mitt hjllrta tv! alag? Min fl!rata tanka var tur

binakovelbrott. ll'l!r mitt inre alg jag redan hur 

de fruktade infllclingarna och gendanerna dana

de atora middagedanaen aed mig aom huvudfigur. 

BJl.r glllde det att ta det kallt. Av •ed tlll
tankarna, hiaaa och dra av gaaen. Jlotorn gick 

!ter nol'llalt men tyvlrr enda•t under planflykt .. 

varv. Jlin rotechef hade informerat l'.uli.na-baa•n 

och helikoptern hade larmats. Sjlllv aatt jag 

och rlknade. Skulle jag nl fr .. ? Skulle motorn 

Filtflygare Tllnni•• !'1nke, F 4, barlttar i vid
at!ende artikel om aina upplevelser aom atrida
flygare i Kongo. Fotot lr taget p! F 8 efter 
den vackol~nga hemflygningen fr!n Kongo i slutet 
av april. 



orka? Vad var det t6r tel? I Sverige gAr det 

alltid att hoppa~ vlrata tall, men här blev 

man plötaligt påtagligt medveten om vad det 

innebär att flyga över fiendeland. Att man inte 

hade nAgon miaakund att vlnta av vAra motatAn

dare var nog fullt klart. VAr popularitet var 

inte aA ator hoa dem, allrahelat inte efter da

gena övningar. 

Men mil ladea till mil taat det atadigt bar av 

nedAt. Det kanake akulle gA. När det är tre mil 

kvar till baaen tAr jag ögonkontakt med heli

koptern. PA mitt anrop om han hade kontakt kom 

det tryggt1 "Ja-ja menaan moraan e'ae'dig, clet 

Tet du". De orden kAndea lugnande .och hjlr't&t 

tl;rttade ned till ritt vAning igen. H6jden 

räckte till landning pA lAng final och äntligen 

aatt man pA banan. Sällan har en läak och en 

cigarett amakat aA bra aom efter den flygningen. 

Inom parentea kan nll.mnaa att motorfelet var 

endaat att generatorn hade tappat lagren. Hä

danefter tyoker jag inte att akämtteckningar 

aom viaar Tita min i grytor hoa kannib&ler lr 

aäralcilt luatiga. 

Hela dagen gick vAra "tunnor" med ain törat6-

relaebringande laat mot Kolwezi och när kvällen 

kom var Tahombea flygvapen en aaga blott. Man 

kan nog Biga att P 22 gjort aitt jobb vll. 

Dagen etter patrullerade vi alla olllcr1ngliggan

de tlygtllt tör att hitta eventuellt undkomna 

t17gplan. 1"11.ttlygare J6naaon P 4 och jag hitta

de f6r vAr del ett Harvard-plan undangömt i 

Jadotville. Det aköta naturligtvia genaat a6n

der. 

Oa un nu aer tillbaka pA "atreaaenn aA lr det 

att par aaker aoa man i egenakap av flygare 

vill minna• och poängtera. Vad jag peraonligen 

aeat uppakattade var den oerhörda nytta vi hade 

av apaningaflyget. Med det utmärkta bildmate

rialet vi hade till vArt förfogande var det 

aldrig nAgot tvivel om vilka mAl •om akulle 

antallaa hur gömda de In var. Faatän det var 

mitt företa paaa i Kongo var det ingen aom 

helat avArighet att orientera aig och lokaliae

ra allen. Det alger ritt mycket att alla rikti

ga flygplan blev töratörda, men inte en enda 

"Dulilcy'" antölla. 

Sedan upph6rde vi aldrig att törvAnaa 6ver 

vilket otroligt arbete fanjunkare Carlaaon, F 1 

och hana grabbar pA atationen preaterade. Hur 

de kunde "trolla" fram plan aA anabbt, iord

ningaatlllda etter akottakador genom motor-

Här lirkaa Tönniea Finkea 29: a in i akyddavär
net etter 1:a anfallet mot Kolwezi, d! raketer
na p~ grund av vädertörh!llandena inte kunde 
avloaaae. · 
Nedan: Etter stridernas upphörande kunde FN
avenakarna pA ort och atälle studera verkning
arna av anfallen mot Kolwezi-fältet. Ett par 
evenakar och nyanlända iranaka piloter betrak
tar reaterna av en Vampire Trainer. Nederat: 
Det utbrunna bränaletörrAdet vid plattan. 

kåpor ooh utloppadelar, var tör oss en g!ta. 

Töra man gieaa att rekordet i att byta utloppa

del innehaa av F 22? Sedan minna man bilden av 

vAr vapenmlatare Fora trAn F 10 aom Akte emellan 

planen och trAgade pA ein ajungande diålekt 

och med ett atort leendes "Har du akjuti t 

alut?" Han och hane mannar fick nog göra rätt 

tör gr6taaltet de dagarna, den aaken är klar. 

Över huvud taget rAdde en otrolig aktivitet 

de dagarna p! F 22. 

Att inte nonchalera den finkalibriga elden trAn 

handeldvapen även när man flyger ett e! anabbt 

plan som 291an är ockaA en erfarenhet. Här kan 

man verkligen tala om att liten tuva ofta 

atjilper atort laaa. 

Nu lr det äter lugnt i Kongo och ingen är väl 
gladare för det än vi som var med om "etreaeen" . 

* 


