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Vi skullenu fortsiittamed ett amerikanskttrupphansportplan,DouglasCl24 Globemaster,nr 30046,ett
ffrmotorigt propellerplanoch det var dagsfiir oss76 man medhuvuddelenftan I och 3 kompaniemas
tre plutoneratt marscherain i Globemastefirs"pelikangap".Vi tyckte det var som att kommain i en aula
med takhd,jden6 meter.

DouglasC 124,Globemaster.
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Vdskor och sjtis&ickar,
souvenirersompilbigar, spjut och elefantbetarplaceradesmitt i "aulan" och
det mestasfikradesmed remmar.Resanfortsattenu mot Leopoldville (nuvarandeKinshasa)och diir
landadevi pi N'Djili flygplatsenvid 20 tiden pAkv6llen. Vi utspisadespi en indisk FN ftiilegming
och tivemattadei ett vinlager hos ftiretagetMartini straxintill flygplatsen.
Efter en dragig och blisig natt ikte vi tidigt pi morgonentill flygplatsenoch det vlintandeflygplanet
somvar firlltankat och brEinsletskulleriicka medrige.
Ddr stodvi uppstillldai vira unifonner ft,r att ldmnaav. Den nya Nato besfltnringenfrin Brasilien kom
kliidda som om de skulle pi en semesterresa
till Hawaii i blommigaskjortor.
Varje manhadenu filtt en matkadongmedprovian! bl.a. rostbiffmed nigon remouladsissom skulle
inmundigasunderftirden efter drygt halva flygtiden.
Vi hadenu ca 420 mil, 6-7 timmarsflygningnomrt iiver Afrikas linder tiver Saharaftirbi Tchadsjiin
och vidaremot Libyen och NatosamerikanskaAirbas Wheelusutanftir Tripoli.
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Tiden fiirdrev vi medkortspel och allmiint prat om vera "dvenfyr" under de sju minadernai Katanga
Sjelv sattjag ochtenktepe hur det skullebli att om negradagar"drapi flygetsuniform ochmonstra
pi" somextraflygteknikervid F11 i Nyk<ipingftir att senareb<irjape FCS,FlygvapnetsCentrala
Skolori V?isterisoch denettiriga utbildningentill eltekniker.
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Jagvissteinte d6 attjag skulle bli Viisterisareoch Fl-are niistanftir gott. Jaghadesdkt anstiillningen
undertiden i Kongo, dii en fiirutseendefar Alf, siindener annonsendiir FV siikte extratekniker, som
efter tentameni bl.a. matte,ffsik och kemi blev antagnatill utbildningen.
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kamratgiingsom efter alla vedermddor
Det kiindesliven lite vemodigt,hiir sattvi ett sammansvetsat
och livsfarliga situationerskulle skiljas et afla hail vid hemkomsten.
Ett trevligt avbrott var de visningarav cockpit som vi kundeg<iragenomatt klatha upp pi en fyra
meterh<iglejdarediir pilot och navigatdrberiittadeom fiirdplan, olika instrument,radarbildenoch
radiotrafiken.Navigationengiordesmed hjdlp av karta och kompass.Flyglrama lyste med sin fifanvaro.Max flVghOjddrygt 3000m var given di det inte fannsn6gontryckkabin.
Efter ca 3,5 timmars flygrring nermadevi ossTchadsjdn.Pilotemakunde seflera oviiderpAradam,
det mestoroandevar ganskaniira" och diskuteradeom de skulle ftirsiika runcladet tyfonliknande
virvelstormsovlidretmed riktning mot flygplanet eller om vi skulle hinna igenomtrombemautan
problem.Vi blev nu vamadeoch bii{ade spdnnafast ossi siikerhetsselama
Pl<itsligtvar oviidret6ver oss,trombemagick ihop till enjiittetromb. Vi var i utkantenav oviidret
helt i hdndemape AEOLUS, vindamaskonung
Det hela biirjade medkraftiga luftgropar och vi lyfte nigra decimeter6ver v6ra sdten.Undernfigra
minuterlugnadedet ner sig si passatt de flestahann spiinnafast sig.
Tommy Nilsson, Malmii stodoch pinkadevid "toaletten', bestiendeav tv6 tunnor fastsattabakom
en avgriinsandepresenningpi bottenviningenoch hannpreciskldttra uppftir lejdarentill sin plats
bredvidKaj Miiller som ocksi var fr6n Malmti.
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Pliitsligt sviivadevi i luften nigon metertiver sittplatsemaftir att lika pltitsligt sli i durkenmed full
kraft. Innanvi hannta ossftir nigot for vi upp i luften igen och nu svdvadevi t5'ngdltisaoch ftirsiikte
fe tag i negotatt hilla fast ossvid innan flygplanetrasadener flera hundrameter.Detta upprqrades
flera ginger. LennartStaaf,Matmsliitt lig och sov pi golvet och vaknadesviivandeomkring i luften
bland kringyrandebagage.
Den storaGlobemastemkastadesokontrolleratomkring av trombensom en fiider.
Vi hissnade,tappadeluft, och troddemagenskulle kommaut i huvudet.Alla var vettskriimdaoch
nigra skrekatt "djiivlar nu sttirtarvL'.
Kaj Miiller for upp i luften och i sin iver att ta tag i nigot lyckadesKaj att greppatag i Tommys
byxor vid gylfen och det krasadetill dATommysbyxor revs upp ner till vaden.Kaj fltig upp i taket,
slog i enabeneti en balk si att senatrtill stortin slogsav uppepi skenbenet.Jagfltig upp i taket och -,
satt ddr fasttryclf somi ett skruvstyckemed ryggenmot stoppningeri,det gick inte att riira sig.
Drastisktfick jag ldra mig G-laaftemaspiverkan. Nu var det fem meterner till bottenviningenoch
tre metertill andraviningen dilr vi satt.
Vi var ni irme i tromben,Globmastemhadekantuatoch vi ftlI fritt med en hastighetav ca 1800meter per minut med enavingen lodriitt mot marken.Motorernarusadepi hiigvarv, det fannsingen luft som
propellramakundefi motstflndi. Mitt i alltihopala enamotom av och stannade.Nu hadevi baratre
motorer.
Var det vir sistastundi livet? Skulle det slutahiir, i en sanddyni Sahar4vem skulle hitta oss?
Efterit beriittadendgraatt de settlivet snurrafthbi som en film just dii.
Tankamafor runt i huvudetmedanvi fdrsdkteklamra ossfast ftir att inte flyga iv[g. Olle Hellstrtim
fian Hiiradshammargreppadetag i nigot och hiingdekvar. Det var handtagettill ntidutgingen, efter ett
tag ftrstod han att deninte 6ppnats.
Nu var det dagsftr ndstam&bultring. Globernastemstegnu med en fart av ca 4000 fot per minut.
Vi hadetur Kaj ochjag, vi slog i durkenpA andraviningen inte pAbotten. Vir stfplutonchef serg
BengtRahm,fran Uddevallq slog sig illa i ryggen efter att ha slagit i siitet. Tord Nilsson frAn
Viisteris slog i huvudeti enbalk och fick ett stortjack somminne.
Pi nigra tiotal sekunderftill flygplanetdiirefter 1000meterner till 400-500metershdjd.
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Vir utustring sominte var fastspiindslungadesomkring i luften. En av vira i hiimen sti'lskodda
viiskor for upp och slog ett trekantigthAl i stoppningenoch takpliten och slog sedani durkenoch
sprackefter en luftftird pf, 12meter.
De i bes6ttningensom sktittelastningenav materielhadesinaplatserpi bottenvAningeni niirhetenav
toan och fick en oviilkommenoch inte si trevlig duschav latrinirmehillet 6ver sig. En soptunnaslet
sig och fltig runt innan denlandadei en av besiitbringensdverslafari aktern. All ltis utrustring fl6g
omkring och mangafick sinakameroroch souvenirers6nderslagna.
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Vflra matkartongerfliig iv?igoch det fannsrostbiff lite hiir och diir. 61 och colaflaskorsingladetyngdItisarunt i luften och ur en dppnadflaskarann inneh6lletsaktaut i luften som en segvfltskaoch det var
flera som spydde.VAr plutonchefliijtrant Torvald Felt fran Taberghadeingenpise men liiste problemet
diskretgenomatt 'liigga tillbaka'' frukosteni matkartongen,somhan fiirvaxatundersetet.
Hur vi liom ut w tromben:ir oklart, men en1i5 piloten och navigattirensAslungadesvi ut efter att ha
varit i centum nik vi ftill si hastigt.Allt var tiver efter ca 20 minuter.
Piloternaberiittadeefterit att de inte kundegiira nigonting. Flygplanetgick inte att maniiwerahur
de iin ftirsdkte och drog i alla spakmoch debetraktadedet som ofattbartatt vi inte stiirtade.
Efter ca 3 timmarsflygrring landadevi pi NatosAir baseWheelusi Tripoli. Niir markpersonalengick
in i det iippnade"pelikangapet"ryggadede tillbaka tiver stankeninne i flygplanet,men vi togsernot
somkrigsbjiiltar med musil&Aroch stor uppstiillning.
,qla kun{e inte varamed. Kaj ftirdestill sjultrusetoch opeleradesoch gipsades.Bengt Rahmfick
att flera kotor deformeratsoch han fick
hjiilpas av planetoch ftiras till sjulfiuset diir det konstaterades
en stti{korsett samten pise medvfirktabletter.Tord Nilsson syddesoch det konstateradesatt han fiitt
hjiimskakningoch det var flera som ocksi plistades om. Tommy Nilsson fick ocksi sinabyxor
lagade.
Det skamfiladeflygplanettogs omedelbartin pi verkstad&ir derepareradedentrasigamotom. En beatt de skadatspi grund av iiverbelastringmen
siktning av vingamagiordesoch det konstaterades
helet i taketnitadesigen provisoriskt.
Det
decimeterstora
flygplanethadeklarat sig fiirvinansvlirt bra.
ansAgsatt flyplanet kundeflyga vidare.Det fannsingen Globemasteratt byta till
eiler genomgangen
pi basen,niirmasteflygplan fannsi Piza i Italien. Det beslutadesatt vi skulle fortsattatill Natobasenvid
Chdteaurouxi Frankrikeoch diir byta till en annanGlobemaster'
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fick vi wi vdlbehiivlig vilodagarmed rundtur pi basenoch med
I viintanpi att flygplanetreparerades
skdnabad i Medelhavetvid basensegenbadstrand.
Basenvar som ett egetsamhfllle,alla boddeoch arbetadeinom omridet. Det fannsiiven en stor affersgalleriamed liga priser.Dlir handladealla med basensegra pengar,inga andraaccepterades.
Det var en oholig flygintensitetvid basen.Det lyfte och landadeHtta bombplan,Canberra,i fin- och sexgrupperpfl detvi korsandebanomahela tiden.

viOflygbaserna
Neicj sedlar,letalningsmedet

Den fiiirde dagenfortsatteftirdenmot Chateaurorx,ca 20 mil siiderom Parisi Frankrike.Dit kom vi
Aven hiir blev vi motsentpe enemriddagenniir det bdrjadeskymmaoch bli miirkt och det <isregnade.
tagnamed musillkir och parad.
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Mitt undercerernoninsegnadeOlle Hellstrtim ner. Han hadeblivit svirt magsjuk
bes6kpi indiska campenskdk i Leopoldville. Olle och Bengt Bengtsson"Lund, stal mat och synden
shaffadesig sjlilv efter ett par dagar.Det blev besrikpi basenssjukhusoch Olle blev kvar niir vi
ftiljande dagantriidderesanmot Sverigeoch Arlanda flygplats. Han vm kvar ftir observationen vecka
innanhan fick akahem och hemresanfick han ordnasjiilv. Han hadeinga pengartill biljett si han
hem till Sverigeoch Malm6. Diir tog han
liftade till Paris &ir han fick en tigbiljett hos ambassaden
pi
I Nykiiping stannadet6get centralenoch Olle tittade ut mot idrottsplatsens
tiget mot Striingn?is.
liiparbanor!D?irsprangen bekantpersonoch triinade,det vmjag. Olle hoppadeav tiget och det blev
ett glatt flterseende6ver en bit mat pi stan. Jaghadeju bdrjat pi F I I sedanen knappveckatillbaka.
vi andrahadekommit till Arlanda,lite skamfiladeoch ett dygn ftirsenade,sondagenden I I juni
ist?illetftir l6rdagenden 10. Vira anhiiriga,som oroligt viintadediir pa ldrdagen,fick ika hem igen.
"vardagen".
Vi mdnstradesedanav pi Il0 i Striingniisfiir att skiljas it och akahem till
Nedresantill Kongo gick pi I I timmar, v6r hiindelserikahemresatog 4 dyg|.- dygrrsomvi altlrig
gl6mmer.
F.d. FN soldaten2540Rolf Lars6n"Gdteborg.
Fotnotl.
var ohef ftr d€nnu hemv{ndandedelstyrkanur den ftrsta direktKn TorstenHolrnqvistKristianstadur bataljonsstaben
pilot utfiirdade. Diir kundekonstaterasatt man uder de 20
planets
som
och
fick
ett
intyg
Kongobataljonen
rekryierade
minutersomov5dretvaradepi instrumentenkunnatavHsaatt flygplanetvid vissati[fdllen frll med en hastighetav 6000
fot (1800m)och stegmed 4000 fot (1200m)per minut. Besiittningenvar forvAnadatt flygrlanet och vingamahiill och ber[ttade att de inte hadenigon kontroll 6ver fly$)lanet'
Fotnot 2.
var f.d. storviltjagarenmed bl.a sju fiilltla lejon, gruvadminisfat(henoch reservofficerenvid I 4 i
Med hem sompassagerare
Link6ping somhan temnaCetltO, ZZ arige Sigtid One. One hadevadt 45 ir i Kongo, bodclei Elisabethvilleoch pratade
fle.a sprlt flytandebl.a swahili. P&ldrfitgan hur han mAdde,om han var riidd undersin drarnatiskaffirsta flygtur si tyckte
"Jag harju setthur fiiglarnaflyger" blev det kolugna svaret.Han sattfastspiind
haninie det var si konstigt att vi dansatrunt
pi bottenvaningenhelatiden.
Fotnot3.
Med pi planetfanns$ra man,tillhorandesammapluton, somhadestarkanknyftringtill Malmsliitt och F3. LennartJanssons
far var fiirvaltare pAF3. Familjenboddei By 28 dArnuvarandevimpliktsparkeringenfinns.
LennartStaaff.d. vlmplili:tig pl 2 div somelmek1955, arbetadepA CVM och bor kvar i MalmsHtt. Viixte upp i torpet
fadernarbetadepi vilrmecentalen
Ullstorp vid CVM och i F 3 tjenstebostader,
StenAlm boddei MalmsHtt. Hansfaxvar arbetskamratmed mig och min far Alflarsdn pAFC
Rolflarsen, f.d. v5mpliktig pA I div somebnek 1958-59,arbetadepi FC, tavladesom slq/tt ftr F3 skytteftrening med kpist
och mauseroch tdvladepi liingdskidorftir MalmsHttsAIK.
Det fannsytterligareen f.d. F 3 soldatpl bataljonen,BengtHjelrn frin Niissjd somvar vapenmekpi 3 div 1957- 58
Fotmt 4.
Efter milit6rkuppen1969,nlr nuvarandedilitatom MuammarGaddafi, som27 Aringstdrtadekung Idris I, stiingdes
USA's och Storbritanniensmilitarbaseri Libyen.

