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vingarna. Därefter öppnade man eld med de fyra 

30 mm akan. ".ian avbröt på ca 150 m avstånd, 

och p? e rund av den stora överskottsfarten an

sågs det onödigt att ~enomföra undanmanövrerna 

under eller bakom bombplanen. Man passerade i 

stället nära över bombplanen och steg svagt, 

varigenom man försvårade för bombplanens skyt

tar att fli några träffar. Man ansåg det t 

olämpligt att passera under målet, emedan 

splitter då kunde sugas in i luftintagen. 

o m 

Efter anfallet stec man för att genomföra ett 

förnyat anfall mot nigot annat förband, eller 

också avbröt man genom en brant dykning. På så 

sätt fick man snabbt upp farten och kunde fly

ga ifrån den allierade eskort jakten. Man åter

samlade sällan förbandet på nytt. Detta visade 

sig nämligen svårt enär man anföll ganska ut

spritt och dA man dessutom oftast hade ont om 

bränsle. Framifrånanfall ansågs olämpliga eme

dan relativhastigheterna blev för stora och ti

den för riktni.ng och eldgivning blev alldeles 

fÖr kort. 

TVÅ VÄSENTLIGA FÖRDELAR 

Orsaken till att man trots all t satte in ~le 262 

som jaktbombplan var att de propellerjaktplan 

man hade inte lämpade ei",; för dylika uppgifter. 

FÖrarna inom J.V. 44. ansåg dock att Me 262 var 

mest lämpat som''''jaktplan. Flygplanet hade tvi\. 

stora fördelar: hög planflyktefart eamt god 

stigförmåga. Däremot var dese manövrerbarhet 

sämre än de allierade jaktplanens. Men tack 
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vare farten och sti gförmåg.an kunde man all tid 

utnyttja höjdöverlägsenheten och överrask

ningen. Då man fick syn på jakteskorten kunde 

man alltid välja om man ville anfall eller ej. 

Nan hade alltid möjlighet att stiga och komma 

i överläge. 

Di\. de allierade jaktflygarna blev anfallna av 

Me 262-förband försökte de som regel komma i an

fallsläge, men de kom oftast på efterkälken och 

många blev nedskjutna. De tyska jet jaktplanen 

kunde oftast stiga för förnyade anfall. Om de 

allierade jaktplanen bildade en defensiv för

svarscirkel dök tyskarna mot denna och sköt un

der ett tredjedels till ett halvt varv innan de 

steg pi nytt. Det lönade sig inte för de tyska 

jaktförarna att söka svänga med längre, då kom 

de ohjälpligt i ett ofördelaktigt läge. Om man 

själv fick anfall pA sig bakifrån gick man in i 

en brant dykning, drog ifrån de allierade jakt

planen och intog ett nytt anfallsläge. Om man 

anfölls underifrån stee man bara ifrån den an

fallande. 

Vid anfall på höjder under 5.000 ID var de tyska 

jet jaktplanens fartöverlägsenhet ännu mera mar

kerad. Dessutom rörde det sig d\ ofta om anfall 

mot allierade jaktbombplan med yttre last, vil

ket drog ner dessas fart. Tack vare sitt fart

överskott ~unde de tyska jaktplanen flyga på 

låg höjd och på så sätt lättars upptäcka de 

allierade jaktbombplanen mot horisonten och de 

ljusa molnen. Därefter steg man och anföll baki

från. Man inlät sig sällan i luftstrid. 

Visserligen var Me 262 i mångt och mycket en 

kompromiss, men den ansågs lättare att flyga än 

Forts. på nästa sida. 

En ny hangar har i början av februari färdig ningsarbeten är klara och den nya hangaren så
2

ställts vid F 15. Golvytan omfattar 2.800 m • ledes inte längre behöver rymma nu "hemlösa" 

Vid flottiljen pågår omläggning av övriga han kompanier vid flottiljen, kan F 15 I\terigen liim

garers golv då flygplan 32 visat sig vara för na önskad service även beträffande härbärgering 

tungt för de tidigare golven. När dessa anlägg- av gästande divisioners flygplan. 
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