Super Herk
Vi hoppar över fjällryggarna och känner G-krafterna
pressa oss mot durken när vi svänger in i nästa dalgång. Vi följer med på ett taktiskt lågflyguppdrag med
norska försvarets nya Herkules.
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i har lagt staden Bodö bakom oss
när förstepiloten Morten (efternamnet är medvetet utelämnat av sekretesskäl) skjuter spaken framåt och
därefter planar ut på 200 fots höjd.
Framför oss tonar spetsiga fjälltoppar upp
sig omväxlande med en eller annan fjord
eller dal.
– Terrain, terrain!
Flygdatorns syntetiska kvinnoröst,
”Betty”, ropar pliktskyldigast ut sina varningar om kollisionsfara tills Morten ställer om den till taktisk mode. Framför oss
har vi en av världens mest spännande
hinderlopp för en Herkulespilot – runt 100
mils flygning längs fjordar, dalgångar och
branta fjällväggar som ska skydda oss från
upptäckt i fiendeland.
Vi är med om den årliga vinterövningen
”Cold Response” i Nordnorge. Uppdraget
för de två nya Herkulesflygplanen Frigg
och Idunn i ”Wagon Flight” är att ta sig
upp till Altadammen för att simulera fallskärmsfällning.
Tiden då gamla lata Herkules användes
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Själva designen är så robust och väl
beprövad att den knappast kan bli bättre.
Men ytan bedrar. För Morten och de övriga
piloterna i 335:e divisionen är innanmätet i
cockpit helt digitalt, vilket ger möjlighet att
lösa helt andra uppgifter än tidigare.
Nya, kraftigare motorer ger flygplanet 20
procent högre topphastighet och 40 procent
längre räckvidd. Jämfört med föregångaren
klarar det sig dessutom med endast 40 procent av startbanan.
Strax innan Lyngenfjorden passerar
Idunn på styrbords sida och övertar rollen
som formationsledare. Vi talar här om en
40 ton tung maskin i samma storlek som
ett välväxt passagerarflygplan. Ändå flyger
den som en terrängbil med vingar.
Den grå färgen gör att planet är svårt
att urskilja mot urberget och dvärgbjörkarna på dalsidan. Så skiftar bakgrunden
till vitt när vi klättrar uppåt längs fjället. Vi
hänger på och hoppar bock över fjällryggen. Vi lättar ur våra säten när planet dyker
ner mot dalen på andra sidan för att sedan

– Terrain, terrain!
Flygdatorns syntetiska kvinnoröst, ”Betty”,
ropar pliktskyldigast ut sina varningar om kollisionsfara.
för att frakta soldater på permis eller andra
rutinuppdrag är sedan länge förbi. Nu är
det taktisk träning till stöd för specialoperationer som gäller – under alla ljusförhållanden och i alla slags väder, i Norge eller
Afghanistan.
Herkules är det flygplan i världen
som varit längst sammanhängande tid i
produktion, räknat från den första som
levererades 1954 till den senaste versionen,
C-130J eller ”Super-Herkules”, som Norge
nu är i färd med att få leverans av i fyra
exemplar.
Mot slutet var den 40 år gamla arbetshästen i så pass dåligt skick att den inte
längre kunde användas för skarpa uppdrag.
Utvändigt är det minimala förändringar
mellan versionerna, bortsett från att skrovet
blivit fem meter längre.
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Invändigt är Super Herkules ett
helt nytt flygplan jämfört med
sina föregångare.

kules

Nya motorer och sexbladiga propellrar
ger flygplanet goda stigprestanda och
en toppfart på 670 km/h.

tryckas ner mot durken av g-krafterna vid
Längst bak i planet har lastmästaren
upptagningen.
ansvaret under fallskärmsfällning. I teorin
Från lastmästaren Tryms säte mitt emelkan 20 ton last, allt från lätta stridsvagnar
lan och bakom de båda piloterna kan jag se
till katastrofhjälpsändningar, lossas från
Idunn genom en glasplatta framför andreakterrampen medan flygplanet befinner sig
piloten. Det är den så kallade HUD:en, en
i luften.
head-up-display. Där projiceras all infor– Vi har fällt fallskärmsjägare i mörker
mation piloterna behöver i form av gröna
förutom fyrhjulingar och snöskotrar tidisiffror och symboler.
gare under övningen. Båtar är också en
De behöver aldrig sänka blicken för att
möjlighet. Ett nytt koncept med extra styrkolla instrumenten. HUD:en är definitivt
fallskärmar har ökat precisionen jämfört
välbehövligt på en flygning som denna,
med tidigare, berättar Trym.
eller vid landningar på korta grusbanor
Det finns faktiskt plats i lastrummet till
utan inflygningshjälpmedel.
och med för en Bell-helikopter, men där
– Det var här ryssarna skulle stoppas
går gränsen för vad som kan fällas från
under det kalla kriget, säger
Morten
när
vi
luften.
Bilden är tagen från lastrampen. På en Herkules kan den öppnas
passerar Lyngen och han
anmäler
han tarGlascockpiten
badar i ut
ettpågrönt
ljus från
i luften.
Liteatt
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Så glider
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faller
Utanför
skiftar
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in bakom oss. Det blir bara större och större tills de duktiga
– Ha en fin resa och flyg
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minskat
300 till
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Super Herkules
Det gröna ljuset är till för att bevara mörkerseendet.
Lastrummet i senaste versionen av Herkules är fem
meter längre än tidigare.
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Fakta Lockheed C-130J Hercules
Längd:

34,4 meter

Spännvidd:

40,4 meter

Lastförmåga:

21,7 ton

Max startvikt:

74,3 ton

Max räckvidd:

6 800 kilometer

Marschhastighet:

640 km/h

Motorer:

4 x Rolls-Royce turboprop på 4 591 hästkrafter vardera. Fyra
norska C-130J är beställda till en kostnad av 3,5 miljarder NKR.

gult månsken och den vita konturen av en
fjälltopp som glider förbi högervingen.
Vi har rundat Altadammen med kurs mot
kusten. Överallt bara ett vitt ödelandskap.
Det bryts bara av enstaka ljuspunkter och
den ensamma raden av lampor som snirklar
sig fram och belyser vägen längs fjordstranden.
På skärmen med terrängkartan har en
liten flygplanssymbol satt kurs söderut.
Det är vi. På en annan skärm visar gröna
siffror vår ankomsttid till Bodö på sekunden när.
Senare på kvällen blir jag inbjuden
av Örjan i en efterföljande besättning till
en nattflygning till Evenes. Nu har alla i
besättningen fått på sig ljusförstärkande
mörkerglasögon. Såväl cockpit som lastutrymme är mörklagda, bortsett från ett
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Med mörkerglasögonen är det
fullt möjligt att landa på kolsvarta banor.

Med mörkerglasögon består terrängen av
olika gröna nyanser. Men tack vare dubbla
okular behåller bäraren djupseendet.

I stjärtpartiet har den nya Herkules
fått ett system som varnar för
inkommande missiler.

På HUD:en får piloterna all den information
de behöver utan att behöva sänka blicken
till instrumenten.

grönaktigt sken som inte ska ödelägga
mörkerseendet.
Även nu, i mörker, flyger vi så lågt att
”Betty” ger sig tillkänna.
– Terrain ahead! Terrain!
Datorns röst låter samlad, men mycket
bestämd.
– Disregard, vi flyger manuellt, svarar
Örjan.
Lite senare får jag låna andrepilotens
glasögon. Jag kan konstatera att det inte
är så våghalsigt att flyga lågt i mörker
som det kan verka. Med mörkerglasögonen på förvandlas månskenet till solsken.
Terrängen under oss badar i ljus. Det består
visserligen bara av olika gröna nyanser,
men tack vare de dubbla okularen behåller
man likväl djupseendet.
– Går det att landa med nattglasögon?
undrar jag.

– Det är precis vad vi ska göra, svarar
Örjan.
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– Terrain ahead!
Terrain!
Datorns röst låter
samlad, men mycket
bestämd.
– Disregard, vi flyger manuellt, svarar
Örjan.

När vi passerar fältet vid Evenes ropar
han upp tornet och ber snällt att de ska
släcka banbelysningen. Det är ett önskemål
som tornet inte får alltför ofta, men banan
blir mörk.
Så fäller vi ned klaffarna och svänger brant vänster medan vi dyker nedåt i
mörkret. Parkeringsplatsen och riksvägen
i närheten är fullt synliga, men dit vi ska
är det bara ett svart hål. Något platt och
långt framträder i mörkret och sekunderna
senare är vi tryggt nere.
– Den här kärran är konstruerad för att
landa på banor som civila flygplan inte
klarar, säger Örjan innan han sänker lastrampen och släpper ut oss.
Nästa år ska Frigg och Idunn, tillsammans med Siw och Nanna, operera i
Afghanistan.

37

