
X'lygplan med svenska FN-soldater illa ute i Sahara Qrfon 1961'

56 fi15minne.

F.d. F3 och FN-soldaten Rolf Larshn som i juni1961, pdhenresaftdn fuisels orgnSle1-e1 i Katanga-

irii^* i f,d. Belgista Koigo, ombord pi ett amerilcansb ttupptranspo'tflyg.* hdll pd aft stdrta i
'saharaiibtin 

vid Tahadsiitn under ett ,kenovdder nir de kom in i en tromb ochfi)ll okontrollerat mot

marken, berrittar hcir vad som hrinde.

Langtrlatrull, ca 200 mil i
mars 1961. Vid
kulsprutan
pijeepen Rolf Lars6n.
L?ingst till hiiger Lennart
Jansson Malmsliitt. <

Iag hade tjtnstgiort i den fiirsta direktekryterade KongobTAj"i.l0.l"i.$sprute- och prickslrytt sedan

i+-oouor't", t6OO, pa f komp 3 pluton och var nu pA vag hem ftir att mtinstra av pi Il0 i Sffingnes

Vid nenesan ftedagen den 18 november 1960 fl6g vi som den ftirsta delstyrkan, 165 maru med Belgiska

nvltoUg* Sut*i "jatteplan , Boeing lol, xti"tatiu*-4motorigt passagerarplan- D€t var rcna chader-

iJr-*, a"-n"rt i t opp* n"a" *arig n;git 6rut men sjelv hade jag tidigare flugit med i Tiger Moth'

helikopter Auloette och TP 83 Pemb'roke.
Fa *t* "pp".md" vi en av de eleganta flygvihdinnoma som Sllde 2l

nter tanhing i nryssel fo,rtsatte vi Lot utfrtarprovinsen Katanp i f.d. Belgillg Kongo och efter 1l

tirr-.r. nydi"g tattaade .tri pe mano nygpiatselr i SUsabethville, nuvarantle Lubumbashi'

Boeing 707
-

tt.-r".illfr"d", *rd"gso d* ? j.,rt tr6lde tt hstade och embarkerade en Douglas DC4' ett ryr-
i"Ofgt pi"e.ff..pfan, pA-flygplatsen i Elisabethville. Fii'rsta delmil pi resan var till Kaminabasen ca

60 mils flygning.

Lastning av Douglas DC 4.

Pi Kaminabasen blev det en ganska ling viintan

innan flygplanet med delar av den avl6sande batalj-

onen fren Sverige anliinde. Vi hann med en prat-

stund med "albylerna" och kunde orientera om

lflget och svarapet alla deras frigor. Jag triiffade

* ko*pis hemifrfur som skrek efter mig'oskicka

sill och knflckebrod till jul" vilket jag ocksi gjorde.



v

v

8

Vi skulle nu fortsiitta med ett amerikanskt trupphansportplan, Douglas Cl24 Globemaster, nr 30046, ett
ffrmotorigt propellerplan och det var dags fiir oss 76 man med huvuddelen ftan I och 3 kompaniemas
tre plutoner att marschera in i Globemastefirs "pelikangap". Vi tyckte det var som att komma in i en aula
med takhd,jden 6 meter.

Douglas C 124, Globemaster.

Rolf Larsdn och TordNilsson
framftir.

Globemastern kallades ftir "Old

Shalqy" pga. sina bullriga och
skakiga egenskaper.

Vdskor och sjtis&ickar, souvenirer som pilbigar, spjut och elefantbetar placerades mitt i "aulan" och
det mesta sfikrades med remmar. Resan fortsatte nu mot Leopoldville (nuvarande Kinshasa) och diir
landade vi pi N'Djili flygplatsen vid 20 tiden pA kv6llen. Vi utspisades pi en indisk FN ftiilegming
och tivemattade i ett vinlager hos ftiretaget Martini strax intill flygplatsen.
Efter en dragig och blisig natt ikte vi tidigt pi morgonen till flygplatsen och det vlintande flygplanet
som var firlltankat och brEinslet skulle riicka med rige.
Ddr stod vi uppstilllda i vira unifonner ft,r att ldmna av. Den nya Nato besfltnringen frin Brasilien kom
kliidda som om de skulle pi en semesterresa till Hawaii i blommiga skjortor.
Varje man hade nu filtt en matkadong med provian! bl.a. rostbiffmed nigon remouladsis som skulle
inmundigas under ftirden efter drygt halva flygtiden.

Vi hade nu ca 420 mil, 6-7 timmarsflygning nomrt iiver Afrikas linder tiver Sahara ftirbi Tchadsjiin
och vidare mot Libyen och Natos amerikanska Airbas Wheelus utanftir Tripoli.

Bottenviningen med delar av lasten. Matkartorger och soptunnor slrymtar i nederkant

rvaa fr. v MP sg olof Gerling Linkdping 
il"ffi,H:[.J#So'tff$;f*tsson 

c'ryrs6l, sten Alm

Tiden fiirdrev vi med kortspel och allmiint prat om vera "dvenfyr" under de sju minaderna i Katanga
Sjelv satt jag och tenkte pe hur det skulle bli att om negra dagar "drapi flygets uniform och monstra
pi" som extra flygtekniker vid F11 i Nyk<iping ftir att senare b<irja pe FCS, Flygvapnets Centrala
Skolor i V?isteris och den ettiriga utbildningen till eltekniker.
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Tvaa fr. v MP Sg Olof Gerling Linkdping
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Jag visste inte d6 att jag skulle bli Viisterisare och Fl-are niistan ftir gott. Jag hade sdkt anstiillningen
under tiden i Kongo, dii en fiirutseende far Alf, siinde ner annonsen diir FV siikte extra tekniker, som \
efter tentamen i bl.a. matte, ffsik och kemi blev antagna till utbildningen.

Det kiindes liven lite vemodigt, hiir satt vi ett sammansvetsat kamratgiing som efter alla vedermddor
och livsfarliga situationer skulle skiljas et afla hail vid hemkomsten.

Ett trevligt avbrott var de visningar av cockpit som vi kunde g<ira genom att klatha upp pi en fyra
meter h<ig lejdare diir pilot och navigatdr beriittade om fiirdplan, olika instrument, radarbilden och
radiotrafiken. Navigationen giordes med hjdlp av karta och kompass. Flyglrama lyste med sin fifan-
varo. Max flVghOjd drygt 3000 m var given di det inte fanns n6gon tryckkabin.

Efter ca 3,5 timmars flygrring nermade vi oss Tchadsjdn. Pilotema kunde se flera oviider pA radam,
det mest oroande var ganska niira" och diskuterade om de skulle ftirsiika runcla det tyfonliknande
virvelstormsovlidret med riktning mot flygplanet eller om vi skulle hinna igenom trombema utan
problem. Vi blev nu vamade och bii{ade spdnna fast oss i siikerhetsselama
Pl<itsligt var oviidret 6ver oss, trombema gick ihop till en jiittetromb. Vi var i utkanten av oviidret
helt i hdndema pe AEOLUS, vindamas konung
Det hela biirjade med kraftiga luftgropar och vi lyfte nigra decimeter 6ver v6ra sdten. Under nfigra
minuter lugnade det ner sig si pass att de flesta hann spiinna fast sig.
Tommy Nilsson, Malmii stod och pinkade vid "toaletten', bestiende av tv6 tunnor fastsatta bakom '1

en avgriinsande presenning pi bottenviningen och hann precis kldttra uppftir lejdaren till sin plats
bredvid Kaj Miiller som ocksi var fr6n Malmti.

Pliitsligt sviivade vi i luften nigon meter tiver sittplatsema ftir att lika pltitsligt sli i durken med full
kraft. Innan vi hann ta oss ftir nigot for vi upp i luften igen och nu svdvade vi t5'ngdltisa och ftirsiikte
fe tag i negot att hilla fast oss vid innan flygplanet rasade ner flera hundra meter. Detta upprqrades
flera ginger. Lennart Staaf, Matmsliitt lig och sov pi golvet och vaknade sviivande omkring i luften
bland kringyrande bagage.
Den stora Globemastem kastades okontrollerat omkring av tromben som en fiider.
Vi hissnade, tappade luft, och trodde magen skulle komma ut i huvudet. Alla var vettskriimda och
nigra skrek att "djiivlar nu sttirtar vL'.
Kaj Miiller for upp i luften och i sin iver att ta tag i nigot lyckades Kaj att greppa tag i Tommys
byxor vid gylfen och det krasade till dA Tommys byxor revs upp ner till vaden. Kaj fltig upp i taket,
slog i ena benet i en balk si att senatr till stortin slogs av uppe pi skenbenet. Jag fltig upp i taket och -,
satt ddr fasttryclf som i ett skruvstycke med ryggen mot stoppningeri, det gick inte att riira sig.
Drastiskt fick jag ldra mig G-laaftemas piverkan. Nu var det fem meter ner till bottenviningen och
tre meter till andra viningen dilr vi satt.
Vi var ni irme i tromben, Globmastem hade kantuat och vi ftlI fritt med en hastighet av ca 1800 meter -
per minut med ena vingen lodriitt mot marken. Motorerna rusade pi hiigvarv, det fanns ingen luft som
propellrama kunde fi motstflnd i. Mitt i alltihopa la ena motom av och stannade. Nu hade vi bara tre
motorer.
Var det vir sista stund i livet? Skulle det sluta hiir, i en sanddyn i Sahar4 vem skulle hitta oss?
Efterit beriittade ndgra att de sett livet snurra fthbi som en film just dii.

Tankama for runt i huvudet medan vi fdrsdkte klamra oss fast ftir att inte flyga iv[g. Olle Hellstrtim
fian Hiiradshammar greppade tag i nigot och hiingde kvar. Det var handtaget till ntidutgingen, efter ett
tag ftrstod han att den inte 6ppnats.
Nu var det dags ftr ndsta m&bultring. Globernastem steg nu med en fart av ca 4000 fot per minut.
Vi hade tur Kaj ochjag, vi slog i durken pA andra viningen inte pA botten. Vir stfplutonchef serg
Bengt Rahm, fran Uddevallq slog sig illa i ryggen efter att ha slagit i siitet. Tord Nilsson frAn
Viisteris slog i huvudet i en balk och fick ett stort jack som minne.
Pi nigra tiotal sekunder ftill flygplanet diirefter 1000 meter ner till 400-500 meters hdjd.
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Vir utustring som inte var fastspiind slungades omkring i luften. En av vira i hiimen sti'lskodda
viiskor for upp och slog ett trekantigt hAl i stoppningen och takpliten och slog sedan i durken och
sprack efter en luftftird pf, 12 meter.
De i bes6ttningen som sktitte lastningen av materiel hade sina platser pi bottenvAningen i niirheten av
toan och fick en oviilkommen och inte si trevlig dusch av latrinirmehillet 6ver sig. En soptunna slet
sig och fltig runt innan den landade i en av besiitbringens dverslafar i aktern. All ltis utrustring fl6g
omkring och manga fick sina kameror och souvenirer s6nderslagna.

Vflra matkartonger fliig iv?ig och det fanns rostbiff lite hiir och diir. 61 och colaflaskor singlade tyngd-
Itisa runt i luften och ur en dppnad flaska rann inneh6llet sakta ut i luften som en seg vfltska och det var
flera som spydde. VAr plutonchef liijtrant Torvald Felt fran Taberg hade ingen pise men liiste problemet

diskret genom att 'liigga tillbaka'' frukosten i matkartongen, som han fiirvaxat under setet.
Hur vi liom ut w tromben :ir oklart, men en1i5 piloten och navigattiren sA slungades vi ut efter att ha
varit i centum nik vi ftill si hastigt. Allt var tiver efter ca 20 minuter.
Piloterna beriittade efterit att de inte kunde giira nigonting. Flygplanet gick inte att maniiwera hur
de iin ftirsdkte och drog i alla spakm och de betraktade det som ofattbart att vi inte stiirtade.

Efter ca 3 timmars flygrring landade vi pi Natos Air base Wheelus i Tripoli. Niir markpersonalen gick

in i det iippnade "pelikangapet" 
ryggade de tillbaka tiver stanken inne i flygplanet, men vi togs ernot

som krigsbjiiltar med musil&Ar och stor uppstiillning.
,qla kun{e inte vara med. Kaj ftirdes till sjultruset och opelerades och gipsades. Bengt Rahm fick
hjiilpas av planet och ftiras till sjulfiuset diir det konstaterades att flera kotor deformerats och han fick
en stti{korsett samt en pise med vfirktabletter. Tord Nilsson syddes och det konstaterades att han fiitt
hjiimskakning och det var flera som ocksi plistades om. Tommy Nilsson fick ocksi sina byxor
lagade.

Det skamfilade flygplanet togs omedelbart in pi verkstad &ir de reparerade den trasiga motom. En be-
siktning av vingama giordes och det konstaterades att de skadats pi grund av iiverbelastring men
flygplanet hade klarat sig fiirvinansvlirt bra. Det decimeterstora helet i taket nitades igen provisoriskt.
eiler genomgangen ansAgs att flyplanet kunde flyga vidare. Det fanns ingen Globemaster att byta till
pi basen, niirmaste flygplan fanns i Piza i Italien. Det beslutades att vi skulle fortsatta till Natobasen vid
Chdteauroux i Frankrike och diir byta till en annan Globemaster'

I viintan pi att flygplanet reparerades fick vi wi vdlbehiivlig vilodagar med rundtur pi basen och med
skdna bad i Medelhavet vid basens egen badstrand.
Basen var som ett eget samhfllle, alla bodde och arbetade inom omridet. Det fanns iiven en stor affers-
galleria med liga priser. Dlir handlade alla med basens egra pengar, inga andra accepterades.

Det var en oholig flygintensitet vid basen. Det lyfte och landade Htta bombplan, Canberra, i fin- och sex-
grupper pfl de tvi korsande banoma hela tiden.

Den fiiirde dagen fortsatte ftirden mot Chateaurorx, ca 20 mil siider om Paris i Frankrike. Dit kom vi
sent pe enemriddagen niir det bdrjade skymma och bli miirkt och det <isregnade. Aven hiir blev vi mot-
tagna med musillkir och parad.
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Neicj sedlar,letalningsmedet viO flygbaserna
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Mitt under cerernonin segnade Olle Hellstrtim ner. Han hade blivit svirt magsjuk efter ett natfligt
bes6k pi indiska campens kdk i Leopoldville. Olle och Bengt Bengtsson" Lund, stal mat och synden
shaffade sig sjlilv efter ett par dagar. Det blev besrik pi basens sjukhus och Olle blev kvar niir vi
ftiljande dag antriidde resan mot Sverige och Arlanda flygplats. Han vm kvar ftir observation en vecka
innan han fick aka hem och hemresan fick han ordna sjiilv. Han hade inga pengar till biljett si han
liftade till Paris &ir han fick en tigbiljett hos ambassaden hem till Sverige och Malm6. Diir tog han
tiget mot Striingn?is. I Nykiiping stannade t6get pi centralen och Olle tittade ut mot idrottsplatsens
liiparbanor! D?ir sprang en bekant person och triinade, det vmjag. Olle hoppade av tiget och det blev
ett glatt flterseende 6ver en bit mat pi stan. Jag hade ju bdrjat pi F I I sedan en knapp vecka tillbaka.

vi andra hade kommit till Arlanda, lite skamfilade och ett dygn ftirsenade, sondagen den I I juni

ist?illet ftir l6rdagen den 10. Vira anhiiriga, som oroligt viintade diir pa ldrdagen, fick ika hem igen.
Vi mdnstrade sedan av pi Il0 i Striingniis fiir att skiljas it och aka hem till "vardagen".

Nedresan till Kongo gick pi I I timmar, v6r hiindelserika hemresa to g 4 dyg|. - dygrr som vi altlrig
gl6mmer.

F.d. FN soldaten 2540 Rolf Lars6n" Gdteborg.

Fotnot l.
Kn Torsten Holrnqvist Kristianstad ur bataljonsstaben var ohef ftr d€n nu hemv{ndande delstyrkan ur den ftrsta direkt-
rekryierade Kongobataljonen och fick ett intyg som planets pilot utfiirdade. Diir kunde konstateras att man uder de 20
minuter som ov5dret varade pi instrumenten kunnat avHsa att flygplanet vid vissa ti[fdllen frll med en hastighet av 6000
fot (1800m) och steg med 4000 fot (1200m) per minut. Besiittningen var forvAnad att flygrlanet och vingama hiill och be-
r[ttade att de inte hade nigon kontroll 6ver fly$)lanet'

Fotnot 2.
Med hem som passagerare var f.d. storviltjagaren med bl.a sju fiilltla lejon, gruvadminisfat(hen och reservofficeren vid I 4 i

Link6ping somhan temnaCe tltO, ZZ arige Sigtid One. One hade vadt 45 ir i Kongo, bodcle i Elisabethville och pratade

fle.a sprlt flytande bl.a swahili. P& ldrfitgan hur han mAdde, om han var riidd under sin drarnatiska ffirsta flygtur si tyckte
han inie det var si konstigt att vi dansat runt "Jag harju sett hur fiiglarna flyger" blev det kolugna svaret. Han satt fastspiind
pi bottenvaningen hela tiden.

Fotnot 3.
Med pi planet fanns $ra man,tillhorande samma pluton, som hade stark anknyftring till Malmsliitt och F3. Lennart Janssons
far var fiirvaltare pA F3. Familjen bodde i By 28 dAr nuvarande vimpliktsparkeringen finns.
Lennart Staaf f.d. vlmplili:tig pl 2 div som elmek1955, arbetade pA CVM och bor kvar i MalmsHtt. Viixte upp i torpet
Ullstorp vid CVM och i F 3 tjenstebostader, fadern arbetade pi vilrmecentalen
Sten Alm bodde i MalmsHtt. Hans fax var arbetskamrat med mig och min far Alflarsdn pA FC
Rolflarsen, f.d. v5mpliktig pA I div som ebnek 1958-59, arbetade pi FC, tavlade som slq/tt ftr F3 skytteftrening med kpist

och mauser och tdvlade pi liingdskidor ftir MalmsHtts AIK.
Det fanns ytterligare en f.d. F 3 soldat pl bataljonen, Bengt Hjelrn frin Niissjd som var vapenmek pi 3 div 1957 - 58

Fotmt 4.
Efter milit6rkuppen 1969, nlr nuvarande dilitatom Muammar Gaddafi, som 27 Aring stdrtade kung Idris I, stiingdes
USA's och Storbritanniens militarbaser i Libyen.


