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Mer an tvåtusen svenskar har
deltagit i FN-insatsen i Kongo

pA vilket landningeatlllet inte kunde flllaa
ut, var pA vig mot tlltet och berlknadea vara
dlr 1415. Pör att skummet inte onödigtvis

Den svenska FN-insatsen i Kongo har nu pAg! tt i över ett Ar och under denna tid har

skulle ta skada av den kraftiga vind, som
rAdde, vlntade man i 15 minuter innan akullbellggningen plbörjadea. Pör att tl skummet

mer In tvltuaen svenskar tjlliatgjort i landet, varav pl ettAradagen den 22/7 aamman-

al beatlndigt som möjligt tillsattes denna

lagt 902 avenakar fortfarande fanns dlr.
Sedan ytterligare personal anllnt trAn
Sverige omfattade FN-bataljonen och specialistgrupperna i mitten av auguati 1345 man.
Bland apecialiatgrupperna är flygatyrkan en
stor enhet. Den beatAr av 56 man, varav 45
p! tlygtlltet invid Leopoldville och de AteratAende pl Kamina-baaen. Helikopterdivi•
aionen omfattar 25 man förlagda till Leopoldville. Dessutom finna svensk byggnads-,
transport- och teleteknisk personal samt
post- och brandpersonal i Kongo.
FN-bataljonen är i sin helhet förlagd till
provinsen Xatanga, med ett kompani i Xamina,
ett kompani i Kolwezi och med resten i Katangaa huvudstad Eliaabethville. Ett detachement finna ockal vid Kitona-baaen vid
Kongotlodena mynning.
Speoialiaterna är förlagda med huvuddelen
av flyg-, tele- och transportgrupperna i
Leopoldville, där Ivan visa administrativ
personal finnes. Dessutom finna flyg- och
transportpersonal i Bukava (Kivuprovinaen),
Luluabourg (Xaaaiprovinaen) och i de katangeaiaka städerna Albertville, Kamin& och
El.iaabethville.

SXUMMATTA ELIMINERAR BRANDRISK VID NÖDLANDNING
PÅ FLYGFÄLT.

Forta. frln sidan 11.
lndook altulle uppatl i samband med landningen.

EXEMPEL PÅ INTRÄFFADE TILLBUD

"Fire" har tidigare hatt rapporter om flygplan, som utan att nAgon brand uppatAtt lyckligt har landats pl detta sitt. I aprilnumret
llmnaa ytterligare .nAgra exempel hlrpA.
Xloot.n 1320 den 5 deo 1960 fick ett tlygtllt, dlr ovannlmnda utrustning fanns stationerad, besked om att ett flygplan (typ Viotor)

glng en extra stor slcumvätakemlngd. Slcumutliggningen var avslutad kl 1400. Flygplanet
befann sig dA i närheten av flltet, dlr det
cirklade runt tör att brlnalemlngden i tankarna skulle minskas. Flygplanet fick per radio order att sitta sig just i början pl alcummattan och etter en provlöpning kom det in i
en mycket lAg anflygning och sattes ner pl
beordrad plats kl 1438.
Ingen gniatbildning förmlrktea, och ingen
brand uppstod, nlr tlygplanaakrovet mötte
landningsbanan. Flygplanet plöjde fram genom
skummet likt ett sjöflygplan pA vatten, allt
medan farten auooeaaivt minskades. Genom den
stora tillsatsen av akullvltaka hade den utlagda alcummattan denna glng blivit kortare
In noraalt. Detta resulterade i att flygplanet al amlningom gled ut pl den icke akullbelagda delen av banan. Hastigheten var dl fortfarande al hög, att antlndning genom gniat-
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Rikssamtal Ar ~ ooh ofta
bAds lAngsamma och olämpliga
som sambandsmedel.
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Jag kan inte hitta uppgifterna
utan mlete frlga flottiljing.
Jag lterkommer i eftenaiddag.

TELEFON
0
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Jag har lunoh just nu och har
inte tillglng till mina papper.
Jag ringer senare.

Menar Du med nordligaste
"snurran" den nlra LISvetad?

Det hlr mlete jag f!Srst f!Srdraga f!Sr flottiljohefen. Jag
ringer i morgon.

Anvlnd f jlrraltrift dl Du bed!Smer det oslkert
att mottagaren direkt kan besvara Dina frlgor.
Tllnk pl risken att under eamtalets glng oaveiktligt yppa uppgifter av hemlig natur.

SKUl#.MATTA ELIMINERAR BRANDRISK VID NÖDLANDNING
PA FLYGFÄLT.
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bildning dlr uppstod i utrinnande brlnsle.
Denna brand blev dook av liten omfattning och
slocknade av sig sjllv, nir flygplanet stannade upp. Flygplatsens brandfordon var dä pä
plats, ooh frän dessa skumbegöts flygplanets
undersida i förebyggande syfte.
Den 24 jan 1961 intrllf'fade ett liknande tillbud med ett Canberraflygplan. Klockan 1240
meddelades att flygplanet mäste nödlanda pA
flygflltet inom 15 minuter. Skumbellggningen
pAbörjades omedelbart men mäsie avbrytas se-

dan en 180 meter lAng matta lagts ut, dA det
meddelades att flygplanet nu landade. lven
hlr sattes flygplanet ner juat dlr skummattan
började. Flygplanet plöjde genom skummattan,
kanade ut pä den obelagda banan ooh gled sä
ut och lade sig p! den banan omgivande griskanten. Ingen brand uppstod.
I de omtalade fallen har skadorna blivit
f8rhAllandevis em!, inga människoliv har
spillts och faran för brands uppkomet har
blivit ytterligt reducerad.

