
i Bromma en mörk höstnatt 
1943. Från flygfältet har en av Bri

tish Overseas Air Corporations, BOAC:s, 
Mosquitoplanjust lyft mot Skottland. 

Förortsborna har hunnit vänja sig vid 
de nattliga överflygningarna. Men bara 
några få vet något mer om "the ball 
bearing run", som fraktar kullager från 
svenska SKF till den brittiska industrin. 

Ibland, som ikväll, finns annat än kul
lager och diplomatpost i lasten: en pas
sagerare, som tar ligga insvept i tjocka 
filtar på durken ovanför de stora bomb
luckorna, med syrgas och kaffetennos 
till hands. 

Iden var utmanande i sig, och ännu 
mer genom valet av byggnadsma t.eria!. 
Geoffrey de HaviIland ville bygga planet 

G> lO kmlfifll (in.ie dd.09t) 
De två Rolls-Royce Merlinmotorerna, 

samma som användes i Spitfueplanen, 
gav Mosquiton en toppfart på 630 ki

. forneter i tin'llnen vid provflygnTnga; 
gjorda i februari~Det var drka 50 
kilometer i timmen snabbare än en Spit
fire Mark II. Dessutom klarade planet att 
ta med sig upp till 450 kg bomber..tYra 
gånger så mycket som man ursprungli

. -utprovningen förändrades och 
förfinades Mosquiton, bland annat ge
nom att vingarna förlängdes. Samtidigt 
insåg myndigheterna att planet passade 
till mer än ett rent bombplan och be
ställde även en jaktversion. 

En av dem som gör den obekväma re
san är den danske fysikern Njels BohT 
som till sist har tvingats fly sitt hemland 
sedan den nazistiska förföljelsen av ju
dar nått även dit. IWllag~ går 
från Bromma till flygbasen Leuchars, 
strax utanför skotska universitetsstaden 

i trä, eftersom aluminium kunde befaras il 

rakt över det tyskkontrol
färdas man 

en utan 
bara en sak 'som gör flygningen 

jlig: Mosquitons snabbhet. 
Inte ens de tyska jaktplanen Fucl~e

Wulff 190, som har varit svåra motstån
d:Jre !:il! hritternas Spitfireplan, hinner 
ikapp kullagerlinjens Mosquitoplan. Av 
de 13 Mosquitoplan som BOAC använder 
för flygningarna förloras 5 i olyckor, men 

UTGÅNGSPUNKTEN, NÄR Geoffrey de Ha
villand 1938 lanserade Mosquiton som 
ide, var att bygga ett så snabbt bomb
plan att det inte behövde någon beväp
ning. Att jämföra med USA:s tunga, last
dryga, men långsamma B-17 "Flygande 

bli en bristvara i en krigssituation . Men 
redan tio år tidigare hade försvarsmak
ten pekat ut aluminium som framtidens 
material för flygindustrin. 

På ydn var Mosquiton därför hopplöst 
föråldrad. Inte underligt att företagets 
ledare, Geoffrey de HaviIland, hade svårt 
att övertyga den brittisl<a försvars byrå
kratin. 

Men på sätt och vis var Mosquiton en 
modernare konstruktion än de samtida 
metallflygplanen. Planet är ett av de 
första kompositbyggena, där man ut
nyttjade olika materials egenskaper så' 
att de samverkad!: optimalt. 

Flygplanskroppen var en självbärande 
sandwichkonstruktion, uppbyggd av 
björkfaner på in- och utsidan med balsa 
som distansmateria!. Den tillverkades 
i två halvor, som sedan fogades samman. 
Vingarna var mer konventionellt upp
byggda, med spryglar av granvirke och 
ldädda med björkfaner. Motorfasten och 
en del andra detaljer gjordes av stål. 

fästning", som hade upp till, kuls ru- DE HAVILLANDS FÖRSLAG förkastades 
tor att försvara sig med .'\"J:if'~P i flera omgångar, men företaget arbe-

Utan kulsprutor, e ansnn ch kul tade ändå vidare på projektet. Det togs 
spruteammunition kunde vikten hållas upp på nytt av flygministeriet, förkasta
nere, samtidigt som strömlinjeformen des, togs upp igen , avbröts på grund av 
blev bättre utan utstickande torn för brist på komponenter, framförallt mo-
kulspruteskyttarna. Och utan skyttar tore r, och så vidare/Till sist, den 25 no-
kunde besättningen hållas nere till två l. vember 1940, provflögs den första Mos
man, en pilot och en navigatör - ännu QUitoDrototvDen.A5et stod snart klart att 
en vilttsbesparing som skulle ge utdel

SERIETlLLVERK~INGEN AV DE första Mos
quitoplanen kom i gång mot slutet av 

'I-n ytterhgare fördel med träbygget 
var att det gick snabbt att få loss produk
tionsl<apacitet och öka produktionen. 

Flygplanskropparna gjordes till exem
pel vid tre stora möbelföretag, som nu 
blev inlemmade i den brittiska krigs
industrin, arbetarna var erfarna snicka
re, pianobyggare och så vidare. De lami
nerade skalhalvorna mot stora pluggar 
av betong med spännband som höll de 
olika lagren av faner och balsa på plats. 

röl.:' .'.P 8ÖRJA med ' a~vändes ett kasein
lim, men det visade sig inte stå emot 
fuktigt klimat tillräckligt bra, när Mos

uiton användes i tropikerna~ 
gick man över till Aerolite, ett vattenfast 

l 

karbamidhartsIim som utvecklats av 
brittiska kemister under 1930-talet, och 
som senare blev ett standard lim vid till

rknine: av Dlvwood och för båtbve:e:e. 
Totalt tillverkades 7781 Mosquitoplan 

varav nära 7000 under krigsåren . E 
mindre del gjordes i Kanada och Austra 
lien. Planet fanns i 27 olika versione 
och före andra världskrigets slut hade' 
det hunnit fylla en lång rad roller som 
bombplan, jaktplan, i attackversion, 
nattjaktplan och, som sagt, som kulla 
gerIinjens fraktplan . Och till och ined, 
i undantagsfall, s?m improviserat pas
sagerarplan. Nle/S Bo), r. .,.,;; 

1944 började Tyskland terrorbomba 
_ London med flygande V1-bomber, 

kryssningsmissilens föregångare, 
med en stridsladdning på 850 kilo . 
De drevs med en pulsjetmotor, som ,,~~v ••. v ...~. v . ... v~"u ..v'v, !!a"u./ 


