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tilldelade ruA.l öster om förbundsrepubliken , 

Sammanl agt bar ett s jutt iotal flygplan färdig

ställts och pri se t för F-104 G fördel ar sig en

ligt f öljande: 

Sto111111e 

•lotor 

El ektronik 

2,4 

o,e 
1 , 4 

mi l j DM _ .. _ 

_11_ 

Modifieringar _ ......:...;..... _ __ _ 0, 5 
_ .,_ 

Summa 5, 1 -"-

Det är ont om föra re för närvarande, Omskolni ng 

till F-104 av redan utbildad personal påeär, S~ 

em!ningom skall radarn inläras i sex specialut

rustade DC J 1or, Dessutom akall 18 TF-104 an

vändas, Men euooeeivt överflyttas utbildningen 

till USA, där et t särskilt träningelAger skal l 

upprättas med bl a 6J exemplar av flygplanet i 

de en- och tvAsi teiga versionerna, Ri.l.r skall 

den fortsatta flyeutbildningen ske, med.an den 

grundläggande förs iggär vid andr a skolor inom 

de t amerikanska f l ygvapnet . Man vi ll på sA satt 

dra f ör del av dessa utbildningsan• t alter aa.it 

av det goda1 stabila vädret. Därmed bar man kun

nat överge planerna pA inköp av Northrop 'I'-38 , 

Allt j ämt l r avsi kten att det gemensamma f r &n•k

tyaka transportflygpl ane t Transall altall er elt 

ta de nuvarande Noratlas, men planen ä r i far a 

eftersom man fruktar att fransmännen är intrea

eerade av en ameri kansk typ ooh kan t~nkas dra 

sig ur. 

En g4ng i t i den kommer Fiat G 91 och F-104 att 

ersättas av S/VTOL-flygplan. Detta dröjer emel

lertid länga, ty den s i sta flottil jen F-104 

sätt s i nte upp förrän 1965. Inget av de i da

gens läge konstruerade eller projekterade V'TQL

attackplanen fyll e r Luftwaffe s krav pä aktions

radie och vapenal t ernativ , Et t dyligt projekt 

måste b l i en ~emensam affär för de flygplanpro

ducerande NATO- l änderna, och vi ssa s onderingar 

av mö j l igheterna har redan gjorts. 

Ej hell er f i nne det nAgon lämp lig efterföljare 

till C 91 , även om Focke Wulf 1262 eer vieet 

hopp . Flygplanet är en parallell till Hawker 

p 1150 . 

NAgra beslut 1 materiel f rågor av bär nämnda 

slag Kr int e att vänta inom den närmaste fr~m

tiden, Även markrobotar kan bl i aktuella, anaAg 

general Panitzki , eom dock verkade mindre entu

siastisk för dylika än vad han tidigare aneette 

vara. 

Historiskt: 

ME 262 - EN MISSAD CHANS? 

För 18 Ar eedan - i s lutskedet av andra vär lde

kri get - i ntroduceradee en nyhet inom j akttak

tiken: tyskarna satte in jet j aktplanet Me 262 , 

MAngen fr~gade sig d~ var f ör reeultatet inte 

blev ett helt annat - man har senare fått f ör

klaringen: ett upp enbart mieeGrepp f rAn den 

hög• ta ledni ngens sida , Här ekall inte redoge

ras för de inre kont roverserna inom den tyeka 

flygledningen utan i sammandrag ges några aspek

ter på dåtidens nya takti ska problem eom de be

ekrivi t s i januarinumret av Royal Air Foroe 

Flyi ng Reviev, 

I januari 1945 gav Hermann Göring sin officiel 

la sanktion till att generallöjtnanten Adolf 

Galland skulle bli cl1ef för ett nytt j aktför

band vi d Brandenburg-Brieet, Förbandet skul l e 

utrustas med jetj aktplanet Meseersoh.mitt Me 262 

"Schva l be. " Detta jetplan hade tidigar e endas t 

insatts •poradi ekt f ör j aktuppgifter. Orsaken 

va r att Hi tler personl ige n ans Ag att det skull e 

utnyttJ • a t ör att&olcuppgitter. Denna order hade 

mötte av ko•p&kt mot • t lnd fr\n alväl kon struk

t ören aom frAn flygvapnet• ledning. Men Hitl er 

var gripen av t anken på vedergällning och hans 

order etod fas t. 

I och med bildandet av 11J agdverband 44" - J , V, 

44, - under Ga llanda ledning medgavs emellertid 

mer eller mindre att Ri tl are "intui tiontt ka.naks 

inte varit eä gllneande, Alltnog, Gall and lät 

inte någon tid gå förlorad dA det gällde att 

till sitt förband samla flygvapne t s bäeta jakt

flygare, I mars 1945 baeeradee J , V, 44, till 

MUnchen-Riem, och dA bestod f örarpersonalen av 

40-50 högt kv4lifioerade Jalctflyi::are, av vilka 
10 innehade riddarvärdigheten av J ärnkorset, 

Förbandets insatser varade blot t en kort tidr 

det var i operativ t j änst under april mAnad, och 

ombaeeradee under de Biata krigsdagar na till 

Salzbur~axelan, Denna ba• er~vradee den J maj 

av a.ierikanska pansarförband, Trots den korta 

tiden blev förbandet• inaatssr anmärkningsvär

da , Sl llan hade man mer än 16 Me 262 i luften 

samtidigt , vilket innebar att de amerikanska 

bombflSrbandan• j a lcteekort vida överträffade 

tyskarna lcvanitativt , PA eå eätt gick flera M• 

262 förlorade dl t y•karna försökte sä in i 

luftatrid mot de a.mer ikaneka P-51 D "Mustana" . 



De t yska förarna gjorde misstaget att dra ner 

fart an f ör att f A Ökad manövrerbarhet - men 

"Mustangerna" hade ännu stör re manövrer barhet 

vid sam.ma f ar t, 

De tyska jetjaktplanens huvuduppgift var att 

anfalla de amerikanska bornbpl anen - endast i 

w1dantagefall f ick man inläta sig i l uf t atri d 

med esko r t jakt en, Me 262 hade en ganska etor 

kurvradie och dess accelerationaförmllga var 

ganska dAl ig. ~an slogs dltrtör i tregrupp inom 

J, V, 44,, under det at t J,V, 7, - ett annat 

f örband u t ruetat med t,.e 262 - 8vergAtt till 

fyrgrupp och rotetaktik, I nom J,V, 44, tyckte 

aan att den l ägre man8vrerbarhe ten i nnebar att 

fy"rgruppen bl ev al ltför svllr att hålla samman 

i luf tstri d , Under sväng bytte man f l ank genom 

att gl under l edarplanet istället för att dra 

pl gas och kanske f8rl ora detta ur sikte, 

En annan orsak till a tt ma.n opererade i t re

grupp var att man anaAg a t t saml ing e fter start 

blev alltför svllr med fyra plan - flygtiden var 

kort ooh det gällde a tt samlas snabbt, De t yska 

start banorna eav inte plats tör mera än tre 

pl~n 1 bredd, Ph de tta e~tt lc\tnde man starta 

24 flygplan pA ca 5 minuter. 

TAKTIK MOT BOMBFÖRBAND 

Man eft ersträvade a t t anfalla de ameri kanska 

bombförbanden i d1'Vieion om nio f lyi;plan - tre 

t regrupper, Vid anfallet grupperade man t vA 

Me 262 start ar,,, 
•• , ooh göre kl ar för 

ett nyt t företag. 
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tregrupper nAgot över och bakom ledargruppen, 

knappa 100 meter över och ca 150 meter bakom. 

Om flera än en division sattes in, flög dessa 

nlgot bakom och över, grupperade At endera 

flanken. Me 262 hade stort fartöversko t t~ var

för man inte behövde något skydd ovanför, ris

ken för anfall frän allierade jaktförband före

fanne inte, SA fort man fätt ögonkont akt med 

bombförbandet intog man anfallsgruppering och 

gick in för anfall bakifrän. Pä grund av den 

höga flyghastighe ten var det avl r t att komma 1 

lämpligt anfallsl ä~e, man mås t e besluta sig 

snabbt dl!. bombförbandet va1' Ungt borta. De 

stora av:~tånden gjorde de t avArt a tt bedöma 

målets avstånd och kurs - välkända problem för 

dagens jaktflygare. 

Som regel avsAg man att en division skulle an

falla en grupp bembplan, Man anföll bowbplanen 

1 etr8m från ett l äge ca 2,000 ro bakom , Man 

gick ner under bombplanet och tog upp för att 

sätta in anfallet i planflykt rakt bakifrån, 

Man eftersträvade en fart i anfallet av ca 

850 km/tim, vilket innebar föga risk för anfall 

från j akteskorten. Samtidigt ville man gärna 

hålla någo t lägre fart för att kunna skjuta 

bättre, Man vi lle också anfalla med hela jakt

förbandet sammanhållet, varigenom bombplanene 

defensiva eld kom att splittras, 

Man utnytt jade vanliga ref lexsikten, men hade 

målat speciel la linjer pä jaktplaner.Q vind.ru

tor, vilka ang·av den amerikan eka B 17: s spänn-

Vi~d på ca 500 m håll, På det

ta avs tånd avfyrade man 24 st 

5 cm j akt ralce ter placer ad& u~-

der B'orte. på sidan 27 



ME 262 - Ell MISSAD CHANS? 
Forts. frin sidan 25. 

vingarna. Därefter öppnade man eld med de fyra 

30 mm akan. :r.an avbröt pA ca 150 m avstei.nd, 

och pf. 0 rund av den stora överskottafarten an

såes det onödigt att Fenomföra undanmanövrerna 

under eller bakom bombplanen, Ma n passerade i 

stället nära över bombplanen och steg svagt, 

varigenom man försvArade för bombplanens skyt

tar att f,~ några träffar. Man ans~/\ det t o m 

olämp l igt att passera under målet, emedan 

opl itter d~ kunde sugas i n i luftint agen. 

Efter anfallet s tee man för att genomföra ett 

förnyat anfa l l mot n~got annat förband, eller 

ocksA avbröt man 8enom en brant dykning. Pä s& 

sätt fick man snabbt upp farten och kunde fly

ga ifrån den allierade eskortjakten. !tian åter

samlade sällan förbandet pi nytt. Detta visade 

sig nämliGen svårt enär man anföll ganska ut

epri tt och dä man dessutom oftast hade ont om 

bränsle. Framifränanfall ansägs o lämpliga eme

dan relativhaatigheterna bl ev f ör stora och ti

den för riktni.ng och eldgivning bl ev alldeles 

för kort, 

TV!. VÄSEN'I'LIGA FÖRDELAR 

Orsaken till att man t rots a ll t satte in Me 262 

som jaktbombplan var att de prope llerjaktplan 

man hade inte lämpade sig för dylika uppgifter . 

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

mest lämpat som.,;·jaktplan. Flygplanet hade tv.3. 

stora fördelar: hög planfl yktsfart eamt god 

stigförmåga. Däremot var dess manövrerbarhet 

sämre än de allierade j aktp lanens, Men tack 

Hänt vid f 15 

NY HANGAR 

En ny hangar har i början av februari färdic-
2 ställts vid F 15. Golvytan omfattar 2,800 m • 

Vid flottiljen pågår oroläggning av övriga han

garers golv dä flygplan 32 visat sig vara för 

tungt för de tidigare golven. r:är dessa anlägg-
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vare farten och stigförmäg~n kunde man alltid 

utnyttja hö j döverlägsenheten och överrask

ningen. Då man fick syn pä jakt eskorten kunde 

man a llt i d väl ja om man vi l le anfall eller ej, 

~ian hade alltid möjlighet a tt stiga och komma 

1 överl äge. 

Då de a l lierade jaktflygarna blev anfallna av 

Me 262-förband försök te de som regel komma i an

fal l släge, men de kom oftast pA efterk~lken och 

många blev nedskjutna. De tyeka je tjaktpl anen 

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 på nytt, Det lönade sig inte för de tyska 

jaktförarna att söka svänga med längre, dä kom 

de ohjälpligt i ett ofördelaktigt läge. Oro man 

9jälv fick anfall p! sie bakifrän gick man in i 

en brant dykning, drog ifrån de allierade jakt

planen och intog ett nytt anfallsläge. Om man 

anfölls underifrån ste~ man bara ifrän den an

fallande. 

Vid anfall på höjder under 5.000 m var de tyska 

jetjaktplanens fartöverlägsenhet ännu mera mar

kerad, Dessutom rörde det sig d' ofta om anfall 

mot allierade j aktbombplan med yttre last, vil

ket drog ner dessas fart . Tack vare sitt fart

överskott ~unde de tyska j akt planen f l yga pÅ 

låg hö jd och på så sätt lättare upptäcka de 

a llierade j aktbombpl anen mot hori sonten och de 

ljusa mo l nen. Därefter s t eg man och anföll baki

från . Man inl ät s i g sillan i luftstrid, 

Visserligen var Me 262 i mängt och mycket en 

kompromiss, men den aneägs l~ttare att flyga än 

Forte. på nästa sida. 

ningsarbeten Är klara och den nya hangaren så

ledes inte l ängre behöver rymma nu "hemlösa" 

kompanier vid flottiljen , kan F 15 .Piter.igon liim

na önskad service även be t räffande härbärgering 

av gästande divisioners flygplan . 
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Me 109 G. Man var givetvis t vungen att noga ge 

akt p! att inte överskrida det kriti aka Macb

talet. Roderverkan blev dålig vid ca 995 km/tim 

och maxfarten Ug vid ca 1010 km/tim, F'lygpla

net blev eanska tungt 1 rodren vid ca 800 km/ 
tim1 men man löste sA emAningom detta genom att 

inf11ra en annan styrepak med l !ingre hävarm. 

Flygplanet utrustades med ett gyrosikte EZ 42. 

P g a felaktig instllllation gick det aldrif( att 

utnyttja, utan man använde det i l &.t läge som 

ett vanligt reflexsikte. Den h11ga fart en msd

f11rde problem vid fallsk!lrmeutepr.\ng1 varför 

man använde sig av speciella fallskä rmar utan 

hopsydda våder, Förarna kom emellertid snart 

underfund med att de flesta uthoppen förek om pA 

lAg höjd vid lAga farter i samband med etart 

eller landning, varför man återgick till de van

liga skärmarna. 

Standardbevl pningen utgjordes av fyra 30 mm 

a.kan Mk 108, Plaoaringen var i deali ak i noeen, 

men man hade en bel del probl Oll vid ek jutning 

under h1!ga belastningar, dA ammunitionabanden 

påverkades ooh man lätt fick eld.avbrott. Vid an

fall mot bombplan använde man sig av 24 st 5 om 

jaktrakster, 12 under vardera vingen, Sp:rid

ningebilden för dessa överensstämde med den för 

akan, varför •amma siktbild kunde utnyt tjaa. 

Start sträcka med full laet var ca 1. 300 - l.'600 

m p! gräsfält ooh landningsatrll.ckan ca 900 in. 

Slttningsfarten var ca 160 km/tim och däckeli

taget blev mycket stort. I början bytte man 

däck efter Atta landningar men genom att sänka 

bjultryoket kunde man använda däcken för oa 50 

landningar. 

Vid provflygningar hade man uppn!tt höjder pA 

omkring 11.500 m, men Galland anbefal lde 9.000 

m som bögata oper&Uva flyghllj d, Det visade sig 

nämligen sv!rt att h!lla ihop f örbanden Bve.r 

denna böjd. Jwno-motorerna vi•ade även t enden

ser att elookna pl högre höjder. CAngtiden för 

dessa motorer hade berlknate till 25 - 35 tim

mar, men i pr akt i ken flögs de ell lan mer än ca 

10 timmar innan de toga ner för översyn. Denna 

hade berll.knate ta 3 t iamar, man t og i praktiken 

bortAt 9 timmar beroende p! brist pA verktyg, 

reservdelar eBJ11t kvalificerad markpersonal. 

Tiden för tankning var ca 8 - 15 minuter. 

För att förkorta startstrlckan ooh erbAl la ännu 

bättre etigprestanda gjorde man prov med en 

hj8lpraketmotor av Valthertyp. Man uppnådde med 

denna installation 11,700 m böjd pd 4,5 mi nuter. 

DA motorn emellertid ansAge all tför osäker 11ver

gav man deeea f örsök, 

l'lllr lcrigeel 11tet kom hade man m!nga andra f'8r

bättringar planerade f11r Me 262, vilka dock 

aldrig korn till stånd. Me 262 blev allte! kort

l1v11d, m&!t f lygpl anet var det fllre ta jetjakt

pl&net i förbandat j änst och därmed i nleddes en 

ny era inom l uftst:riden. Med en annan m!lsät t

ning och ett rikt igt utnyt t jande av detta f lyg

plan redan n l .n bBrj an kanake :reeul tatet av 

deaa i ne&t•er bli vit än mer pltagliga ln de nu 

blev, ORR 




