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kan bli rent odrlgliga att anvlnda om de saknar
den praktiska uttor11ning aom g6r dem •nabbt ooh
rikt igt brukbara t6r ain uppgift.
Kanske t6retaller f6ralagave:rka&llheten enkelriktad genom att den ottaat r8r bara den tekniska sidan. len Herrar id,kllckare, anatlllda
i nom alla omrldena nog finna det 111TCket aom kan
t6rbltt r aa och t6renltlaa: I FC:P'Haa meddelande
2/62 at!r bl a "envar vid t6ravaret anatllld
! ger f! av honom framlagt t6ralag till t6rlndrade dri ft- och utbildninsmetoder eller andra
anordningar eller ltglrder till gagn t6r t6ravaret bed6at av t8retaganl1mnd". StJIJ: IUESSOll

•

LASVARD LIITERATUR:

Våre flygere i kamp
-Luftkrigen i Norge 1940av Finn Ame1en

Luttkrigehlndelserna i Norge i analutning till
den 9 april 1940 och det norska flygvapnets
kamp den nlrmaate tiden dlrefter t6religger nu
tör törsta glngen i bokfol"lll. Det Ar en dramaUak ll•ning, b;rggd p! ottioiella rapporter
med inslag av 6gonvittneaakildringar trln dem
aom var med. Som t6rtattare atlr den 30-lrige
norake tl;ygjournalieten Pinn Arneaen, i vardagalag re4U:t8r t6r den noraka fl;rgtidelcritten "Vi~.
Boken inleda med en a&1111antattning av de noreka
fl7gatridakrattern• lrt&tua rare krigsutbrottet.
Det blir en ganak& d7ater bild av 30-talete
t6~mmelaer1 tlygvapnet var i via• mln en
illusion med t6r!ldrad materiel och otillrlcklig utbildning. Det aaknadee inte varnande r6ater, men de ledde till intet reaultat.

Sir Thomas Pike, ohefen t6r engelaka t17gvapne t (RAJ'), bea6kt• tiden 1/4 - 5/4 J'l.7gvspnet.
Ovan inspekterar han hederakomp&niet efter ankoHten i ett Co. . tplan Ull r 8. Jle4an radiointerv juaa Sir ~aaa pl P 8 av I.ara ll'&Dje,
medan generall6jtå&nt Lage Thunberg &YYaktar
i bakgrunden.

Ian !Ar aedan t6lja jaktt6rbandet pl Pornebu
den 9 april, marintl7garna vid Horten samt apaningedi viaionen pA ~jeller.. Den bittra sanningen blev, att man tvingade• dra aig undan
de tyska angreppen t6r att vinna tid. Ian hade
inte haft krig i landet pl 125 lr, och angreppet blev nlgot av en chock rar de flesta.
Ingen trodde i grund och botten att man akulle
dras in i kriget, ooh resultatet blev förvirring och bristande översikt av vad aom egentligen binde. Jaktdivi•ionen med Olcater "Gladiator" aom atartade frln Ji'ornebu var den aom
bet ifrln aig biet, men redan kl 0900 hade
tyskarna tagit tl7gtlltet, och man var tvungen
att landa p! andra filt.

"

I de t6ljande ltapitl.n redog8rs t6r hur kampen
t6rdea inom andra delar av lande~ under den 9
april. Kampviljan var det inget tel pl, men
den underllgena tl;rgmaterielen och bristen pl
ammunition och drivmedel gjorde insatsen till
en alltt6r ojlmn kaap mot Hvermakten.
Ian drog vidare norrut, reorganiserade s! gott
sig göras lit, improviserade aA gott det gick
ooh nlr det inte gick llngre tl6g de som kunde
6ver till Skottland t6r att tortsltta kampen
dll.rifrln.

