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En av flygvapnets legendariska flygarplO'n N!ls Kin<iberg är en levande uppslagsbO'k flög K såväl Thulin H som N samt genO'm
järer, överstelöjtnant Nils Kindberg, firade och få I landet slår honom på fingrarna gick KrigshögsIwIan. 1925 kO'mmenderades 
den 30 augusti s in 80-årsdag. Han upp när samtalsämnet glider in ' på "the good K som aspirant till generalstaben. 1926 blev 
vaktades på bemärkelsedagen av bl a che old days". Det känns därför naturligt att han kapten vid FO'rtF. 1927-32 vid FV
fen för flygstaben , g·eneralmajO'r Dick Sten för läsekretsen presentera en någO'rlunda detaljen inO'm Sjöförsvarets KO'mmandO'
b erg, som på FS vägna r överlämnade en uttömmande levnadsexpose O'm jub!laren expeditiO'n. Blev kapten 1929 vid flygvap
in~amlad gäva. Nisse Kindberg. net. Under åren 1934-37 Var K chef för 

Alla landets flyghi stO'rlker känner vän N .K. föddes den 30 augusti 1892. Blev f,Jygstabens underrättelseavdelning. Och 
nen Nisse ,edan gammalt - såväl genO'm underlöjtnant vid 110 sista december 1912. tjänstgjO'rde åren 1937-40 vid försvarssta
hans gärningar från flygets barndO'm sO'm Började flygutbildning vid Malmen 1914. bens underrättelseavdelning. 1939 blev K 
hans di tO' från senare tider. FLYG-vapen Erhöll svenskt internatiO'nellt a,viatörsdlplO'm majO'r vid flygvapnet. StO'd till flygstabs
NYTTs läsare känner hO'nO'm bl a som lan nr 25 med dateringen 30 mars 1915. GenO'm chefens förfO'gande från 1940. 1942 gav då
dets suveräne flyghlstO'rlker genO'm sina gick Artilleri- O'ch Ingenjörshögsko!an 1915 varande öB, general Thörnell , K O'rder att 
högt skallade skildringar O'm flygvapnet un -16. TO'g fältflygarexamen 1916. Utnämndes nedteckna FV :s ber·edskapshistO'rlk. överste
der beredskapsåren. Många publicistiskt ti Ull löjtnant vid FO'r-tF 1917. I mars 1918 löjtnant blev K slutligen 1950. - Som pen
digare ej kända episoder har av hO'nom på flög K över tiLl Finland med dess första sionär har K bl a ägnat sig åt flyghistO'riskt 
ett kunnigt O'ch lntressant sätt avslöjats för militära flygplan , en Thulin D (skänkt av författarskap - en kulturgärning. • 
läsaren. greve Erik vO'n RO'sen ) . Samma år prO'v- J-CH 

.... Jub!laren uppvaktas, 

'oto: tore lind 

NÄR FV GRIPER IN ... 
Snabbhet är ett signum för flygvapnet, 
snabbhet O'ch effektivitet! Ett gO'tt bevis för 
detta gavs den 31 augusti, då den fem 
man starka besättningen på fiske1.rålaren 
"MarcO'ni" av Nynäshamn räddades från 
sitt brinnande fartyg genO'm rekordsnabbt 
ingripande från flygvapenförband i fin sam
verkan, - Så här gick det till. 

Vid en rutinmässig navige'ringsövning O'b
serverade Fil-föraren, löjtnant TO'mmy 
Hansson, frän sin S 35 'Draken' kraftig rök
utveckling från en punkt på havet ca två 
O'ch en halv distansminut nO'rr O'm Fårö fyr . 

- Jag flög på ca 50 m hÖjd vid tillfället, 
berättar TO'mmy HanssO'n, O'ch svängde ge
nast för att se efter vad sO'm hänt. KIO'c
kan var 13.57 då jag iakttO'g brand på en 
fiskebåt. Rökutvecklingen var betydande, 
den kO'm frän en eldhärd midskepps, syn
barligen styrhytten, O'ch hela besättningen 
hade samlats på förskepp. Jag gick över den 
brinnande båten några gänger för att bl a 
fO'togmfera O'ch spana efter ytterligare de
taljer. Därefter steg jag snabbt O'ch anrO'
pade Visby. Därifrån hänvisades jag Ul! 
Tingstäde kustradiO' , sO'm genast larmade 

Cefyl (= den centrala flygtrafikledn.ingen 
vid flygstaben) . Och se'n dröjde det inte 
länge förrän besättningen V'Yr räddad av 
en HKP 4 (H 98) frän F8. 

Det sista har nu O'ckså sin histO'ria. Heli
kO'ptern i fråga, med kapten Eric Wallner 
som förare, befann sig på en säkmat-öv
nffig, O'ch låg i luften på väg från Visby till 
Arkösund. Inte så långt från den platsen 
fick man larmet. Man gick genast in på 
kO'ntrakurs för att finna haveristen. Tack 
vare fint väder gick det snabbt, O'ch minu
terna före kl 15 hade ytbärgllingsmannen 
vinschat O'mbord aUa de fem nödställda. De 
hade då tvingats överge sitt fartyg O'ch ta 
sin tillflykt till räddnlngsflO'tten. Femman
nabesättningens tacksamhet var inte att ta 
miste på när man efter en halvtimme, kl 
15.28, landsattes helbrägda på kajen i hem
mahamnen Nynäshamn. Skepparen Arne 
Asplund, från Grödinge, miste sitt fartyg 
men räddades till livet tillsanunans med 
sln besättning... tack vare den samver
kande flygvapeninsatsen. 

Bra gjort - O'ch snabbt - på alla hän
der! 
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