Operation
Biafran
Babies

Kriget mellan Biafra och Nigeria pågick mellan
juli 1967 och januari 1970. Antalet döda, till
större delen civila svältoffer, beräknas till närmare tre miljoner.
Den här boken skrevs 1969-1970. Den handlar
om den sensationella insats, som under Biafrakriget leddes av Carl Gustaf von Rosen med ett
antal svenska raketutrustade sportplan av
märket MFI. Huvuddelen av manuskriptet
granskades och godkändes av von Rosen, men
eftersom det innehåller vissa avslöjanden om
strategi och taktik, som var hemliga och kunde ha
vållat svårigheter om de yppats (kriget pågick då
ännu) sköts bokens utgivning på framtiden och
efter det biafranska sammanbrottet i januari 1970
ansågs den inte längre aktuell.
De inledande kapitlen har skrivits av
journalisten Tord Wallström, bokens huvuddel av
Biafra-flygaren Gunnar Haglund. Denne gav 1988
ut boken Gerillapilot i Biafra, som bygger på
samma material som Operation Biafran Babies
(vilken endast finns som e-bok i Läs en bok), men
är mer detaljerad och även innehåller en mängd
unika bilder.
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I luften har det biafranska flygvapnet gjort ett
högst dramatiskt återinträde i kriget och i en
lysande serie räder helt paralyserat det nigerianska flygvapnet. Efter fyra operationsdagar slogs
fyra av fiendens operativa plan ut, tre
kontrolltorn i Port Harcourt, Enugu och Benin
sattes i brand, flygplatsbyggnaden i Enugu och ett
stort antal artilleriställningar för-stördes.
Raffinaderiet i Port Harcourt sattes i brand. Och
helt nyligen sattes kraftstationen i Ughelli ur
funktion. Det lysande i denna prestation, precisionen i attackerna, det geniala valet av mål har
förvirrat Nigeria och dess vänner. Ett annat sätt
att se på detta är att det biafranska flygvapnet på
fyra operationsdagar har förstört flera militära
mål än det nigerianska flygvapnet kunnat göra
under två år – kostnadsmässigt förmodligen två
gånger mer än vad de nigerianska flygräderna har
kostat oss i militär utrustning och installationer.
Den överlägsenhet som finns i det nigerianska
flygvapnets förteckning över bedrifter är antalet
civila och civila mål, som deras fega räder har
förstört.
ODUMEGWU OJUKWU den 1 juni 1969
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Stockholm den 26 maj 1969, Reuter
En 59-årig greve ledde två biafranska flygräder
nyligen mot nigerianska flygfält, enligt rapporter här i
dag. Tidningen Expressen skriver att attackerna
utfördes av svenska piloter i ensitsiga skolflygplan,
som smugglats ut ur Sverige. Expressen skriver att
greve Carl Gustaf von Rosen, som tidigare detta år
gjorde flera flygningar för hjälporganisationer, ledde
attackerna. Den påstår att han tog en månads tjänstledighet från sitt arbete som charterpilot för att
genomföra ”Operation Biafran Babies” ─ en plan att
utplåna det nigerianska flygvapnet på samma sätt
som Israel tillintetgjorde egyptiska flygplan i början
av kriget 1967.
Biafranska flygplan attackerade Port Harcourts
flygfält på torsdagen och Benins flygfält på lördagen,
dödade sex människor och förstörde ett federalt
nigerianskt MiG-jaktplan.
Expressen påstår att greve von Rosen efter åtskilliga besök i Biafra övertalade general Odumegwu
Ojukwu, utbrytarstatens ledare, att acceptera planen.
Tidningen citerade greve von Rosen: ”Jag har länge
haft tanken att det nigerianska flygvapnet skulle
kunna utplånas på marken med särskilt utrustade
sportflygplan. Nigerianska flygplan har terroriserat
den biafranska befolkningen. Kvinnor och barn har

varit offer för bomber och kulor från flygplan, som
Sovjetunionen försett Nigeria med.”
Natten till den 22 maj 1969 var en av de besvärligaste
för hjälpflygningarna till Ulifältet i Biafra från Sao
Tomé och Cotonou. Sedan en tid tillbaka hade de
nigerianska bombningarna tilltagit. ”The Intruder”,
den nigerianska nattbombaren, låg ständigt ovanför
fältet. Flera plan hade tvingats vända.
På eftermiddagen den 22 maj var hjälpflygarna på
Sao Tomé beredda på ännu större svårigheter. Man
räknade med att luftbron, om den nigerianska flygaktiviteten tilltog ytterligare, kanske skulle tvingas
att upphöra.
De första inflygningarna varje natt – första ”skytteln” - ansågs mest kritiska. De startade vi 17-tiden
för att vara inne vid Uli i skymningen. Just vid den
tiden brukade de nigerianska bombattackerna sätta
in.
Jag flög in med det andra planet den kvällen, ett
chartrat plan från Braathen Airways, fört av Helge
Björlo, 42-årig norrman och en av hjälpflygets veteraner. Han och hans besättning hade tidigare klarat
sig ur flera farliga situationer. Då ett kanadensiskt
plan några veckor tidigare buklandat på Uli kom
Björlo till exempel in för landning, upptäckte det
kraschlandade planet i sista sekunden och lyckades
stiga. Kraschen hade just inträffat och Ulis trafikledning, som inte hade uppsikt över fältet, hade inte

fått rapport om den. Det skadade planet blev sedan
kvar på fältet och förstördes i en nigeriansk bombattack, men Björlo kunde alltså återvända till Sao
Tomé.
Björlo och hans mannar hade också gjort ett
försök att flyga in över Biafra i dagsljus. De råkade in
i en intensiv beskjutning, men lyckades landa på Uli
och komma därifrån. Experimentet visade emellertid
att flygningar på dagtid var uteslutna.
Man var som alltid beredd på att tvingas vända
och flög in mot fältet under yttersta koncentration.
Det visade sig denna natt vara lugnt i luftrummet
ovanför Uli. Hela natten kunde hjälpflygningarna
fortgå ostört.
Redan i ”State House” - en tull- och administrationsbyggnad någon halvmil från Ulis landningsbana – fick jag förklaringen till detta. Då jag i väntan
på transport därifrån hade lagt mig att sova på golvet
väcktes jag mitt i natten av en biafransk kontakt, som
meddelade att den första biafranska flygattacken
genomförts helt enligt planerna och att resultatet
överträffade alla förväntningar.
Enligt denna första rapport hade minst tre MiGplan och ett par luftvärnskanoner ramponerats i Port
Harcourt
Jag hade varit vid flygfältet i Port Harcourt nästan
på dagen ett år tidigare. Då pågick där hårda
markstrider. Fronten gick ungefär rakt övar det stora
öppna fältet. En kort tid därefter hade biafranerna

tvingats retirera och sedan förvandlades Port
Harcourt-fältet till en av de viktigaste nigerianska
baserna, där man pumpade in krigsmateriel och
ammunition dag och natt och där den nattbombare,
som vållat så mycket bekymmer för hjälpflygarna,
tydligen varit stationerad. Nu var, föreföll det, ”The
Intruder” satt ur spel, åtminstone tillfälligt.
Jag lyckades komma vidare i en bil till Biafran
Air Force's högkvarter i Orlu och tillbringade resten
av natten i en fåtölj där. Dagen efter for jag, efter att
ha misslyckats med att få kontakt med C J von Rosen,
till Owerri, där man hade börjat flytta tillbaka efter
stadens återerövring. Där fanns redan Lloyd Garrison
från New York Times vid presshögkvarteret. Också
han visste vad som var på färde. Sent på eftermiddagen hämtades vi av en flygvapenbil och fick
sedan invänta mörkret vid flygvapenhögkvarteret,
innan vi fördes på hemliga vägar till djungelbasen.
Längs Biafras vägar låg kontrollposterna tätt.
Några av dem bemannades av kvinnliga reservpoliser i uniform, andra av civilförsvaret och de allra
viktigaste av armén. Det var alltid ganska spännande
att fara fram genom Biafra nattetid, då beredskapen
mot infiltratörer var hög och gevären skjutklara.
Efter någon timmes körning var vi framme vid
flygbasen och fördes direkt in i ett palmbladskamoflerat hus, där en del av piloterna just hade satt
sig vid middagsbordet. Stämningen var spänd och
von Rosen var vid det här laget dödstrött. Jag tog ett

par bilder av honom och piloten Auguste Okpe,
givetvis utan att använda blixt.

Lagos-radion hade om det första anfallet rapporterat att ett ”oidentifierat flygplan” förstört tre
plan och dödat några soldater i Port Harcourt.
Nigerianerna var tydligen förbryllade. Det gällde nu
att hindra historien från att läcka ut för tidigt. Lloyd
Garrison och jag var överens om att inte yppa något
förrän efter tillstånd av von Rosen, men det stod klart
att det fanns en läcka någonstans och att Expressen i
Stockholm vid det här laget redan hade en detaljerad
skildring av förberedelserna till den första attacken.
En av de ytterst få invigda hade föredragit att sälja
den historien i förväg.
Jag informerade von Rosen om detta och han
blev närmast skräckslagen – en publicering kunde
innebära katastrof för de fortsatta operationerna. Vi
sände samma natt ett iltelegram till Expressen som
ett försök att hejda publiceringen. Nyheten gick
sedan ändå ut några dagar senare, men vid det laget
hade man också hunnit med en attack mot Benin.
I Biafra var endast ett fåtal personer i ledningen
invigda i planerna. Chefen för Overseas Press Service
– den organisation som bland annat tog hand om
utländska journalister – visste ingenting om vad som
försiggick. Biafras radio teg till att börja med helt om
de biafranska attackerna. Detta vållade en del
bekymmer för Lloyd Garrison och mig: presschefen
förstod att vi satt inne med nyheter, som han
saknade, och han var högst misstänksam speciellt
mot Lloyd. Själv informerades han inte förrän på

måndagen, då också Biafra-radion för första gången
meddelade att det biafranska flygvapnet genomfört
två framgångsrika attacker, men givetvis inte nämnde något om von Rosen och de andra svenskarna.
Denna nyhet spred sig mycket snabbt ut i byarna,
där man också lagt märke till att den nigerianska
flygaktiviteten upphört. På lördagen förekom en
bombning från hög höjd över en by i närheten av
Orlu, men sedan var det lugnt.
I en vägkorsning träffade jag författaren Cyprian
Ekwensi, som i slutet av 1968 hade varit på besök i
Sverige, och han berättade glädjestrålande om de
biafranska flygattackerna:
- Då du träffar von Rosen ska du påminna honom
om ett samtal vi hade i en taxi i Göteborg, sa han.
Han talade om möjligheten att angripa nigerianska
flygfält med små flygplan. Säg honom att det är just
vad vi gör nu!
Ekwensi hade alltså ingen aning om att von
Rosen befann sig i Biafra och ledde attackerna. Ändå
var Ekwensi i chefsställning i informationsministeriet.
Jag träffade ett svenskt Röda kors-team, som hade
hört på Voice of America om Expressens avslöjande
om att svenska piloter under ledning av von Rosen
flög för Biafra. Rödakorsarna tog emellertid inte
rapporten på allvar, den var alltför fantastisk.
– Det är naturligtvis en anka, sa de.
Jag gjorde ytterligare ett besök vid flygbasen och

denna gång tillsammans med Nonyem Anyaoku, 26
år, guide vid pressbyrån. Jag hade träffat henne vid
mitt första besök i Biafra.
Kvällen före hade hon berättat om det år som gått:
ett år av grymt krig, svält och terrorbombningar. För
att riktigt förstå hennes och andra biafraners reaktion, då nyheten om det biafranska flygvapnets framgångsrika vedergällningsaktioner kom, måste man
veta vad det biafranska folket hade upplevt.
Vi satt vid ett stearinljus i en av de lärarbostäder
vid Owerri-semiarinet, som städats upp och tagits i
bruk som tillfällig bostad åt gästande journalister.
Nonyem berättade om perioden före hjälpflygningarna, då tusentals människor dog varje dag.
– Jag glömmer aldrig Ikot Ekpene, berättade hon.
Jag kom in i staden tillsammans med en journalist,
sedan våra soldater hade återtagit den. Då vi kom
längs en gata hörde vi ett barn gråta någonstans. Det
var annars alldeles tyst. Vi sökte oss till ljudet och en
officer slog upp en dörr, som var igenspikad. Där
inne hittade vi en död man och en död kvinna och på
golvet mellan dem ett dött litet barn. Och bredvid
kropparna satt ett annat litet barn och grät sakta.
Nigerianerna hade skjutit modern och fadern och låst
in barnen och lämnat dem att dö. Hade det inte varit
för den stilla gråten skulle vi ingenting ha märkt.
Men barnet dog, innan vi hunnit få det till sjukhuset.
Det var en annan gång, som jag följde med en
trupp soldater längs en enslig väg i närheten av Ikot

Ekpene. Då fick vi se en liten pojke komma mot oss
på vägen. Det regnade stritt och pojken höll sina
händer på huvudet – det är ett tecken på djupaste
förtvivlan hos oss att hålla händerna på huvudet.
Han grät och regnet strömmade ner och han såg
ingenting, bara gick där i gyttjan längs vägen.
Alldeles ensam, övergiven, förtvivlad. Det var en
bild av det här kriget, det ensamma gråtande barnet,
som ingenstans hade att ta vägen. Vi tog naturligtvis
upp honom i bilen och lämnade honom på ett barnhem, som vi kände till.
Och jag var vid Oboro sickbay strax efter det vi
hade återerövrat Ikot Ekpene. Jag var där i fem
timmar. Under den tiden dog åtta mycket sjuka barn
inför våra ögon. Då orkade jag inte mer. Men de här
så kallade observatörerna! Jag bryr mig inte om
engelsmännen, de är ju med i kriget. Men svenskarna! De kunde tiga. I Umuahia, som bombades så
många gånger – de påstod att staden aldrig hade
bombats! I Umuahia, där jag själv räknade 51 döda
människor, mest kvinnor och barn, efter en enda
attack. Vad är det som gör ett land – inte är det
ägodelar och städer och markområden, det är
människorna som bor där! Det är dem de vill döda.
Det är de oskyldiga som lider, barnen lider mest. Om
de inte tror på oss, om den svenska regeringen inte
tror på oss, varför skickar de inte hit en delegation.
De får se allt – vi har ingenting att dölja. De kan
stanna varsomhelst och fråga vemsomhelst.

Jag tror att Nonyems berättelse och hennes
bitterhet var typisk för vad det stora flertalet biafraner hade upplevt och vad de kände. Typisk är
också hennes reaktion, då hon fick höra sanningen
om det biafranska flygvapnet. I bilen ut till
flygbasen berättade jag för henne om Carl Gustaf
von Rosen och de andra svenskarna. Vid basen bjöds
vi sedan på middag och Nonyem lyssnade storögt till
CG:s och divisionschefen Auguste Okpes skildringar
av attackerna mot Port Harcourt, Benin och Enugu
och om hur minst tio nigerianska plan satts ur spel.
Då vi for hem i natten var hon lycklig:
- Svenskarna! Jag älskar svenskarna! Jag visste
det: Inga andra än svenskarna har kommit till vår
hjälp, inga andra än de har förstått!
Det lönade sig föga att försöka förklara för henne
att von Rosen och hans kamrater inte representerade
svenska regeringen och att påminna henne om att det
ju fanns svenskar också på den nigerianska sidan av
fronten.
Då Nigeria sedan protesterade mot den svenska
”inblandningen” och den svenska flaggan brändes
under en ”demonstration” i Lagos steg Sveriges
popularitet ytterligare i Biafra. Då tiden var mogen
bekräftade också den biafranska regeringen att
svenskar deltagit i det biafranska flygvapnets första
attacker.
Trots den framgångsrika inledningen kunde
naturligtvis det militära värdet av Operation Biafran

Babies diskuteras. Men att den psykologiska effekten hade stor betydelse torde var klart. Att man nu
hade lyckats slå tillbaka mot de angripare, som så
länge haft ett totalt övertag i luften och terroriserat
civilbefolkningen, ökade motståndsviljan och optimismen avsevärt och stärkte biafranernas förvissning
om att lyckan var på väg att vända. Owerri hade
återerövrats, biafransk gerilla opererade långt inne i
Mellanvästregionen, försörjningsläget tycktes vara
på väg att förbättras och till detta kom nu alltså att
det biafranska flygvapnet hade återuppstått. Efter två
års lidanden trodde man ännu starkt på seger – en
seger som endast betydde rätten att överleva i frihet.
Segervissheten var i själva verket mera påtaglig i maj
1969 än ett år tidigare. Man hade visserligen förlorat
stora områden och även den provisoriska
huvudstaden Umuahia, men kriget visade tecken på
att vända. Flyktingarna strömmade tillbaka till
Owerri, röjde upp och reparerade sina hus i
förvissning om att nigerianerna aldrig skulle komma
tillbaka.
Lloyd Garrison och jag var de enda journalister,
som besökte den biafranska flygbasen. Endast med
svårighet hade von Rosen tydligen lyckats utverka
tillstånd för oss att besöka honom. Vi tilläts endast
komma dit nattetid. Jag hade egentligen ingen aning
om var basen låg. Natten till onsdagen skrev jag ett
reportage om besöket vid basen. Det gick sedan på
svenska via telex till Expressen.

Lloyd Garrison hade flugit ut redan den 27 maj
och hans första reportage från basen publicerades i
New York Times den 28 maj, daterat Orlu den 26.
Lloyd skrev bland annat:
”Ett återuppstått biafranskt flygvapen som flyger
från en hemlig bas i djungeln och leds av Sveriges
mest firade flygare innebär ett betydelsefullt militärt
och ekonomiskt hot mot Nigerias krigsansträngning.
Varken svenskarna eller biafranerna inbillar sig
att det nya flygvapnet ensamt kommer att vrida över
den militära balansen till Biafras fördel i det nästan
två år gamla inbördeskriget. Efter att ha studerat
flygspaningsfoton av den skadegörelse, som åstadkommits på det nigerianska flygvapnet på marken, är
biafranerna dock övertygade om att de kan skada
Nigeria från luften betydligt mer än nigerianerna har
skadat Biafra.
Chefen för flygvapnet, wing commander George
Esiolo, uttrycker det på detta sätt:
'Det finns i verkligheten inga lätt identifierbara
mål kvar i Biafra, som är värda att bomba, med
undantag av Uliflygfältet, där hjälpflygningarna
landar natte-tid. Och efter ett års försök återstår det
fortfarande för nigerianerna att ödelägga Uli. Vår
regering är nu helt och hållet decentraliserad. Våra
industrier och oljeraffinaderier är alla väl dolda i
bushen.'
Antalet militära och strategiska mål i Nigeria var
däremot stort. Genom att först slå till mot federala

flygfält har biafranerna redan börjat störa även civil
lufttrafik. Federala hamnar är särskilt sårbara, liksom
de amerikanska och europeiska oljefälten och oljeledningarna i Mellanvästregionen,” skrev Lloyd
Jag stannade i Biafra några dygn längre än Lloyd.
Den kväll jag for till Ulifältet köpte jag vid en
vägspärr en av dessa unika biafranska dagstidningar,
som under hela kriget trycktes på linjerade
skrivboksblad. Tidningen hette ”The Jet” och den
triumferande rubriken över en kommuniké om
Biafran Babies senaste anfall löd: ”BIAFRAS
FLYGVAPEN HAR SLAGIT TILL IGEN”.
Det svenska engagemanget i Biafran Air Force
betraktades som årets nyhet i Sverige och
publiciteten i världspressen blev också omfattande.
CG von Rosen var redan tidigare en av de mest
kända svenskarna utomlands och 1969 ökade hans
popularitet ytterligare i Sveriges omvärld.
Hur kom då nyheten ut? Och kom den ut för
tidigt?
Ytterst få förtrogna kände alltså till planerna, i
Sverige förmodligen endast ett tiotal personer – inte
ens Säpo hade tydligen en aning om vad som
försiggick. Men en av de förtrogna släppte alltså
nyheten i förväg till en tidning, som av förklarliga
skäl låste in den i ett kassaskåp och vars stora
problem sedan var att släppa ut den i exakt rätt
ögonblick. Kom den för tidigt – innan planerna gått i
verkställighet – skulle historien ändras: det skulle

helt enkelt inte bli någon nyhet. Men risken att
släppa den för sent var lika stor: någon annan tidning
kunde ju också tänkas sitta inne med informationerna. Jag hade själv inte detta problem. Lojaliteten mot von Rosen och de andra flygarna och mitt
engagemang för biafranerna gjorde det svårt att i det
här fallet handla efter vedertagna journalistiska
principer. Jag tror att detsamma gällde för Lloyd
Garrison, som annars på ett mycket tidigare stadium
kunde ha rapporterat om den första flygattacken.
För Biafran Air Force hade det ur taktisk synpunkt varit en stor fördel om Nigeria inte så snart
och så lättvindigt fått så många detaljer om MFIplanen till skänks. Den biafranska statsledningen
reagerade starkt mot publiceringen och von Rosen
hade ett hårt arbete med att försöka förklara den.
Men den opinionsbildande effekten hade säkert
också stort värde. Många männniskor, som tidigare
betraktat svälten i Biafra som ett slags naturkatastrof,
fick nu klart för sig vad det i verkligheten var som
pågick: ett grymt förtryckarkrig, där terrorbombningar och utsvältning ingick.

BIAFRA TW
Vi är skyldiga Afrika att inte svika. Afrika behöver
Biafra. Biafra betyder att kedjorna sprängs. Det är
inte tillräckligt att bekämpa nigerianerna och deras
stödjare. Vi måste kämpa som det inledande skedet av
den afrikanska revolutionen. Detta är det enda svarta
samhälle, som självt kan utnyttja råmaterial, tillverka färdiga produkter och sälja dem på absolut
jämlik fot på världsmarknaden. Då detta en gång har
demonstrerats kommer man att finna att nykolonialismens grundvalar har ryckts undan.
ODUMEGWU OJUKWU
Kriget mellan Nigeria och Biafra började den 6 juli
1967, då staden Ogoja i Biafras nordöstra hörn besköts med artilleri och nigerianska trupper ryckte in
på två fronter. Avsikten var att krossa den biafranska
självständigheten i vad som kallades ”en polisaktion”.
Den 30 maj samma år hade republiken proklamerats, omfattande den östra regionen i federationen Nigeria. Självständighetsförklaringen var då
den oundvikliga följden av en lång utveckling mot
ett sammanbrott.
Liksom alla andra nya afrikanska nationer var
Nigeria vid sin frigörelse från England år 1950 hänvisat till de gränser, som kolonialmakterna dragit

upp och som till stor del härstammade från år 1884,
då kolonialmakterna vid en konferens i Berlin under
ledning av Bismarck delade upp rovet mellan sig
genom att dra upp linjer på en karta.
Vid Nigerias frigörelse bibehölls denna gränsdragning. Den nya nationen blev en av Afrikas
största både till ytvidden oh folkmängden. Ytan är
ungefär lika stor som Sverige, Norge, Danmark och
Island tillsammans och folkmängden uppskattades
till omkring 50 miljoner (1960; 2013 omkring 170
miljoner!). Folket är indelat i flera hundra etniska
grupper och språk. De största är hausa/fulani i norr,
yoruba i sydväst och ibo (även stavat igbo) i öst.
Dessa folk har alla sina särarter och saknar historisk
och kulturell gemen-skap. Under en främmande
kolonialmakts välde hade de kunnat hållas samman,
men efter frigörelsen ökade motsättningarna mellan
det muslimska nord, sedan gammalt styrt av feodala
emirer, och det till stor del kristna syd och öst, som
låg öppnare för nya idéer och där den afrikanska
nationaliströrelsen grundades. Även politiken kom
att helt domineras av dessa spänningar. Maktkampen
blev allt hårdare, korruptionen fruktansvärd. Nigeria
höll på att falla samman.
Så var läget i början av år 1966, då en revolt resulterade i att premiärministern och flera regeringsmedlemmar mördades och en militärregering tillträdde. I juli samma år inträffade ett blodigt myteri
inom armén. Arméchefen, som lett militärregeringen

sedan januarirevolten, dödades och i stället kom
överstelöjtnant Yakubu Gowon till makten.
De mest ödesdigra händelserna under 1966 var
emellertid de fruktansvärda massakrer, som i flera
vågor drabbade de ibos, vilka sedan flera decennier
tillbaka utvandrat från sitt hemland i Östregionen
och skaffat sig utkomst i övriga delar av Nigeria. I
Nordregionen bodde ett par miljoner ibos och andra
folk från Östregionen. De försörjde sig med
köpenskap och var också i mycket stor utsträckning
anställda inom administrationen. Trots denna
omfattande utflyttning från Östregionen hade det
emellertid aldrig blivit någon närmare kulturell
kontakt mellan de inflyttade ibos och de ursprungliga hausa/fulanis i Nordregionen. Ibos och andra
folk från syd hänvisades till att bo i speciella främlingskvarter utanför de muslimska muromgärdade
städerna.
Våldsutbrott mot ”främlingarna” hade tidigare
förekommit i Nordregionen, men aldrig av en sådan
omfattning som 1966. Under två perioder, först i maj
och sedan i september, utspelades veritabla skräckorgier, då pöbelhopar, i vissa fall understödda av
både polis och militär, slaktade ibos och andra
människor från Östregionen. Östnigerianerna flydde
för livet till sina hemtrakter, förföljda av mördarhoparna. Man beräknar att mellan 20 000 och 30 000
östnigerianer dödades under dessa massakrer.
Mellan en och två miljoner flydde till Östregionen,

vars folkmängd under några veckor ökade från
beräknade 12 miljoner till omkring 14 miljoner.
Armémyteriet i juli riktade sig dessutom till stor
del mot ibosoldater, varav ett par hundra mördades.
Efter julirevolten hade överstelöjtnant Gowon,
som stöddes av emirerna, tagit makten i Nordregionen, Västregionen och Mellanvästregionen, men
däremot aldrig i Östregionen, där överstelöjtnant
Odumegwu Ojukwu var militärguvernör och aldrig
erkände Gowon som federal statschef. I praktiken
hade Nigeria nu två regeringar med i stort sett samma
legitimitet. Flera försök att träffa överenskommelser
och dra upp riktlinjer för en hållbar statsförfattning
gjordes. Östnigerias åsikt var att man skulle minska
den centrala federala makten och öka den regionala
självstyrelsen för att med denna utgångspunkt successivt komma över motsättningarna. Nordregionen
och Gowon motsatte sig emellertid detta.
Den stora mängden av flyktingar i Östregionen
utövade en stark press på Ojukwu. Familjebanden i
denna del av Afrika är starka. Praktiskt taget varje
familj i Östnigeria hade på något sätt drabbats av
massakrerna. Motviljan mot ett nytt försök att skapa
en nigeriansk enhet var starka.
Ändå fortsatte förhandlingarna. Militärguvernörerna möttes i början av januari 1967 i Aburi,
Ghana, och träffade där vissa överenskommelser,
som tycktes kunna bilda grundvalen för en fredlig
lösning av problemen. Då dessa överenskommelser

nonchalerades av Gowon gav man i Östregionen upp
tanken på en samförståndslösning. Kravet på en
definitiv ”utbrytning” ur federationen blev allt
starkare, då Gowon proklamerade en partiell blockad
av Östregionen för att tvinga den till underkastelse.
Utsvältningsblockaden inleddes alltså redan före den
30 maj 1967, då republiken Biafra utropades.
Biafras ytvidd är ungefär en sjättedel av Sveriges
men med ett invånarantal av omkring 14 miljoner
(före kriget och inberäknat omkring två miljoner
flyktingar från övriga delar av Nigeria) är landet
Afrikas mest tättbefolkade område. Det är också ett
av de högst utvecklade.
Biafra ligger helt inom tropikerna och man skiljer
mellan regntiden, som kulminerar i juni-september,
och torrtiden, som varar från november till mars.
Större delen av ytan är lågland med några bergsplatåer i norr. Vegetationen är mycket rik och jordbruket givande. Där finns också mineraltillgångar.
Den viktigaste naturtillgången är oljan, som har hög
kvalitet. Oljefältet sträcker sig över till Nigerias
Mellanvästregion.
De viktigaste orterna är hamnstaden Port
Harcourt och hamnen Calabar, handelsstaden
Onitsha vid Niger, Biafras huvudstad Enugu och
universitetsstaden Nsukka i norr samt städerna Aba,
Umuahia och Owerri. Vägnätet hör till de bästa i
Afrika. En järnväg förbinder Port Harcourt med
Nigerias Nordregion.

Omedelbar efter självständighetsförklaringen
gjordes blockaden mot Biafra total och en månad
senare gick nigerianska trupper till anfall mot den
nya republiken. De flesta bedömare tycktes vara
övertygade om att kriget snabbt skulle sluta i ett
biafranskt sammanbrott. Men kriget utvecklade sig
till den största mänskliga tragedin i Afrikas nutida
historia. Den överväldigande nigerianska övermakten ifråga om både soldater och vapen kompenserades av en enastående tapperhet, uthållighet och
strategisk skicklighet hos biafranerna.
Den nigerianska invasionsarmén bestod i krigets
början av omkring 85 000 man och vid dess slut av
omkring 500 000 man, utrustade med moderna vapen.
Den försågs med artilleri, pansar, jetflygplan och så
gott som obegränsade mängder ammunition av två
stormakter, England och Sovjet. Mot den stod en
folkarmé, utrustad med lätta, delvis primitiva vapen
och med en konstant brist på ammunition.
I krigets inledningsskede erövrade nigerianerna i
en attack från norr bland annat städerna Nsukka och
Ogoja, men stoppades sedan. I slutet av juli 1967
anfölls ön Bonny söder om Port Harcourt av landstigningstrupper, men strax därefter gjorde biafranerna en blixtattack västerut, över Niger vid Onitsha. Så
gott som hela Mellanvästregionen intogs av biafranerna. Större delen av den nigerianska armén fanns
långt därifrån på andra fronter. Biafranerna tycktes
vara på väg mot Lagos.

Enligt Ojukwu hade biafranerna inga territoriella
ambitioner och inga erövringsplaner. Syftet med den
totalt oväntade invasionen var ”att gripa ormens
huvud”, det vill säga Gowon. Denne verkade vara
beredd att ge upp men ändrade sig, sedan de
engelska och amerikanska ambassadörerna intervenerat.
Den biafranske befälhavaren var Victor Banjo, en
nigeriansk officer, som av den federala regeringen
dömts för högförräderi för påstådd inblandning i en
kupp. Han satt fängslad i Östregionen, men släpptes
fri av Ojukwu, som i trots mot andra militära ledare
utsåg honom till rådgivare med titeln brigadgeneral –
ett av Ojukwus värsta misstag. Banjo fullföljde inte
framryckningen mot Lagos och Ibadjan utan
utropade i stället den erövrade delen av Mellanväst
till ”Republiken Benin” och gjorde de biafranska
styrkorna till en ockupationsmakt, som styrde med
krigslagar och snabbt förlorade lokalbefolkningens
stöd.
Under tiden kunde den nigerianska armén
omgruppera och kunde lätt tvinga biafanerna till
reträtt. Den ganska talrika ibobefolkningen i
Mellanväst utsattes för fruktansvärda massakrer.
Enbart i staden Asaba dödades upp till tusen civila
och kastades i massgravar. Liknande massakrer
förekom under hela griget. Banjo dömdes till döden
för högförräderi och arkebuserades.
Nigerianerna bröt nu igenom i norr och erövrade

den biafranska huvudstaden Enugu i början av
oktober. Efter att ha fått sin avskedsansökan
tillbakavisad av en enhällig rådsförsamling lyckades
Ojukwu reorganisera armén.
Under hösten 1967 ryckte nigerianska trupper
söderut längs gränsen mot Kamerun och erövrade
Calabar. Biafra var därigenom helt inringat. Nigerianska försök att ta sig över Niger vid Onitsha, där
de retirerande biafranerna hade sprängt bron, misslyckades emellertid.
Nigeria fick in allt större kvantiteter vapen och
ammunition, medan Biafras tillförsel av ammunition
inskränkte sig till ett par flygplanslaster i veckan. De
pansarfordon, som England försett invasionsarmén
med, vållade försvararna särskilt stora problem. En
nigeriansk styrka på 20 000 man anföll från Enugu
mot Onitsha. Efter ohyggliga blodbad nådde endast
2000 fram till Onitsha, där de förskansade sig och
senare förstärktes med trupper, som tog sig över
Nigerfloden.
I mars 1968 anföll nigerianska trupper över Crossfloden från Calabar och intog flera viktiga orter i
södra Biafra. Flyktingströmmen in i det centrala
Biafra ökade. Någon månad senare föll också Port
Harcourt, Biafras viktigaste hamnstad, sedan större
delen av ibobefolkningen flytt. Under en månads
strider fortsatte den nigerianska offensiven på sydfronten. Biafranerna hade stor brist på ammunition,
men inte förrän i början av september föll den

viktiga staden Aba.
Efter Port Harcourts fall hade Biafra tagit Uliflygfältet i bruk – en raksträcka på den asfalterade
vägen mellan Owerri och Onitsha hade förvandlats
till en landningsbana, där både vapenplan och
hjälpflygplan flög in nattetid. I september gjordes en
nigeriansk attack uppför Niger mot Oguta. Syftet var
att erövra Ulifältet, men under Ojukwus befäl slog
biafranerna tillbaka invasionsstyrkan. Den biafranska sydfronten hade emellertid försvagats och en
nigeriansk pansarstyrka lyckades bryta igenom och
erövra Owerri. Av större orter hade nu Biafra endast
kvar Umuahia, som sedan Enugus fall fungerat som
provisorisk huvudstad.
Från oktober 1968 ökade Biafras vapentillflöde
och kriget tycktes vara på väg att vändas till Biafras
fördel. På nästan alla fronter grep biafranska trupper
initiativet. I början av 1969 ryckte starka nigerianska
pansarförband söderut i en kil mot Umuahia, där
fronten åter låste sig. Men biafranerna lyckades i
stället driva ut den nigerianska styrka, som en längre
tid varit inringad i Owerri, och stora områden återerövrades. Frontlinjerna var sedan relativt oförändrade till årsskiftet 1969-1970, då den avgörande
nigerianska offensiven satte in och det biafranska
motståndet bröt samman.
Biafra hade att kämpa inte endast mot Nigeria
utan mot en konstellation av stormakter, nykolonialister och oljeimperier, som stödde Nigeria. I denna

kamp stod biafranerna så gott som ensamma. Endast
fem stater – Tanzania, Gabon, Elfenbenskusten,
Zambia och, betydligt senare, den västindiska staten
Haiti – erkände Biafra diplomatiskt. Men något
officiellt stöd i kriget fick Biafra inte av något land.
Tillflödet av vapen och ammunition utifrån var
under hela kriget lika otillräckligt som tillflödet av
mat åt de svältande.
Uppskattningsvis hälften av de biafranska vapnen tillverkades i Biafra av biafraner. Mot slutet av
kriget försvårades denna tillverkning av brist på
material, men man producerade bland annat landminor av egen konstruktion, som var mycket effektiva. Biafra byggde också egna, primitiva oljeraffinaderier.
I övrigt köptes vapen på den svarta marknaden i
Europa, främst från Frankrike och Portugal. Man fick
även vapen från Tjeckoslovakien och i ringa utsträckning från Kina via Tanzania. Den engelsk-nigerianska propagandans påståenden om stöd åt Biafra från
Rhodesia och Sydafrika var däremot grundlösa.
Nigeria fick ett fullt öppet stöd av främst England
och Sovjetunionen, inte bara med vapen och ammunition utan också med ryska tekniker, engelska militära ”rådgivare”, egyptiska och östtyska piloter. För
den engelska nykolonialismen utgjorde det självständiga Biafra ett farligt hot – Biafra var det första
afrikanska landet med resurser att ta hand om sina
råvarutillgångar utan inblandning av främmande

monopol. Biafra skulle kunna bryta sönder det nät av
oljebolag och finansimperier lagt över Afrika, Biafra
kunde störa den brittiska ekonomin. Den engelska
labour-regeringen fullföljde sålunda med bifall av
den konservativa oppositionen stödet av det nigerianska utplåningskriget, som var ett kolonialkrig
genom ombud.
Sovjetryssland strävade efter inflytande i Nigeria
och lyckades också vinna detta på bekostnad av
biafranerna. Stödet åt den nigerianska militärjuntan
var också fullt analogt med stödet åt arabstaterna
gentemot Israel.
Biafras kamp var alltså inte enbart en kamp för
att överleva. Det stod allt klarare att det också var en
kamp av betydelse för hela Afrika.

SVÄLTBLOCKADEN TW
Det finns de som påstår att endast några tusen
biafraner har dött av svält under de senaste sex
månaderna. Vi vet nu att ett absolut minimum av en
miljon biafraner har dött under den perioden. Oavsett
om det är avsiktligt eller inte begås i dag folkmord i
Biafra. Kanske är den bästa summeringen av den
biafranska krisen att det i dag är stor brist på kistor.
Så många barn har dött så snabbt att de måste
begravas i massgravar.
CHARLES E GOODELL, amerikansk senator,
den 19 februari 1969
Det var varken landkriget eller luftkriget, som till
slut bröt ner det biafranska motståndet, utan blockaden. Denna drabbade till att börja med flera miljoner
utblottade flyktingar. I Biafra utgörs stapelfödan av
rotfrukter, jams och kassava, och man hade före
kriget överskott på palmolja, som var en viktig
exportprodukt. Men det var nödvändigt med tillskott
av animalt protein och detta fick man till stor del från
importerad norsk och isländsk torkad fisk och genom
nötkött från Nordregionen. Denna tillförsel klipptes
av genom blockaden och eftersom det redan tidigare
rådde en uppenbar proteinbrist var näringssituationen snart katastrofal.
Enda möjligheten att få in mat var via flyg. Hjälp-

organisationer genomförde i mitten av 1968 inflygningar i ytterst begränsad skala. Till stor del sköttes
dessa av samma amerikanska flygbolag, som fraktade vapen från Europa via Sao Tomé till först Port
Harcourts flygfält och senare till Ulifältet.
Det var inte förrän efter Carl Gustaf von Rosens
djärva inflygning den 12 augusti 1968, som kyrkornas
luftbro från Sao Tomé organiserades och hjälpflygningarna kom i gång på allvar. C G von Rosen hade
genomfört en charterflygning för tyska Caritas. Då
det visade sig att de amerikanska piloterna vägrade
fortsätta inflygningarna i Biafra, som de ansåg alltför
riskabla, beslutade von Rosen i samråd med de
övriga besättningsmedlemmarna att våga ett försök.
Den 13 augusti flög det fyrmotoriga Transair-planet
in över Biafra och landade på Uli, där det mottogs av
en jublande och gråtande människomassa.
Luftbron från Sao Tomé organiserades av Nordchurchaid, en samarbetsorganisation för de skandinaviska kyrkornas hjälporganisationer. Man hade
att kämpa mot stora svårigheter och varje flygning
var livsfarlig. Internationella Röda korset, som
periodvis flugit in från Fernando Poo och Cotonou,
upphörde helt med hjälpflygningarna i juli 1969, då
ett Röda kors-plan sköts ner.
Risken för nigeriansk luftvärnsbeskjutning var
stor. Man flög därför endast nattetid. Uli ”bevakades” av en nigeriansk nattbombare, som låg på
hög höjd. En rutinmässig ”flight report” från en

inflygning från Sao Tomé i maj 1969 ger en
föreställning om hur det gick till så gott som varje
natt:
”FÖRSTA INFLYGNINGSVÅGEN:
1 timme 4 minuter upptagen av att ligga i
väntläge och 5 missade inflygningar, inkräktare
störde som vanligt, landningsljusen tändes för sent
eller släcktes under kort final. Inkräktaren släppte
sin sista bomb, när vi var på final och flög sedan
hem.
'När vi först fick klartecken från E3 för inflygning
på 2500 ft, alldeles öster om flygplatsen observerades
ett plan på 1500 fots höjd mellan oss själva och
flygplatsen, det flög söderut.
Vid Uli omtalades att detta plan var 'GJU' (nya
zeeländsk DC-6 från Cotonou). Vad han gjorde där
och vem som gett honom klartecken att gå dit vet jag
inte. Talade med Ekunro OIC-tornet som sade att
tornets flerkanalsradio var ur funktion. Vi använde
en annan frekvens 1205 – dålig kommunikation. Vi
fick kanaler för testning med Ugafältet. I korthet, allt
rörde till sig. Men risken för kollision med 'GJU'
mycket stor. Om inte tornet visste om hans närvaro i
väntläget vad gjorde han där? Naturligtvis kunde det
ha varit en inkräktare.
ANDRA INFLYGNINGSVÅGEN:
Efter start från Uli och på 700 fot mötte lätt

maskingevärseld fån en eldställning på marken
omkring 1 ½ miles från Uli. Bad tornets operatör att
protestera och sade till Johnny att rapportera till
försvarshögkvarter att se till att få slut på detta nonsens.”
Ulifältet bombades oavbrutet under vissa perioder,
men hålen i landningsbanan fylldes snabbt igen och
inflygningarna fortsatte från skymning till gryning
med endast timslånga avbrott.
I november 1968 träffades ett av kyrkornas plan
av en 20 kilos splitterbomb strax efter landningen på
Uli med tio ton fisk. Fem människor dödades av
splitter och många skadades, bland dem en katolsk
präst, som ledde lossningen, och två besättningsmedlemmar. Andrepiloten Jan Erik Ohlsson skadades svårt i benet och blödde starkt. Förstepiloten,
flygkapten Kjell Bäckström, skadades svårt i ett ben
och en arm. Båda flygarna togs till sjukhus, men
deras skador ansågs alltför allvarliga för att de skulle
kunna vårdas i Biafra.
Planet hade 50 hål längs ena sidan och två av
motorerna hade oljeläckage. Det ansågs praktiskt
taget omöjligt att flyga. Andrepiloten togs till
Fernando Poo med ett Röda kors-plan. Bäckström
bestämde sig emellertid för att försöka ta kyrkans
plan tillbaka till Sao Tomé. En DC-7:a, som tidigare
skadats vid Uli, hade dagen före totalförstörts av
nigerianska bomber och det var troligt att Bäckströms

plan skulle röna samma öde om det stod kvar på
fältet efter gryningen. Bäckström var svårt medtagen
och led av skadorna, men förberedde ändå start.
Eftersom det fanns mycket litet olja kvar stängde han
av två motorer. Då trycksystemet var ur funktion var
det nödvändigt att flyga på låg höjd, vilket gjorde
flygningen till Sao Tomé ännu farligare. Men
Bäckström klarade flygningen. Efter landningen på
Sao Tomé togs han till ett sjukhus, där tre metallbitar
opererades bort från en arm och ett ben. Ett splitter
låg nära en pulsåder.
Bäckström var sedan under den sista perioden
luftbrons operationschef på Sao Tomé.
De flygare av många olika nationaliteter, som
upprätthöll kyrkornas och Röda korsets båda
luftbroar till Biafra, försökte med sina egna liv som
insats rädda livet på de miljoner biafraner, som
drabbats av svältblockaden. Åtta besättningsmän,
som flög för Röda korset, omkom – i maj 1969, då ett
plan störtade, och i juni 1969, då ett plan sköts ned av
nigerianskt jaktflyg. Joint Church Aid, som uppehöll
luftbron utan avbrott och satsade betydligt intensivare än Röda korset, förlorade också många
besättningsmedlemmar. I juli 1969 – innan Joint
Church Aid hade bildats – omkom fyra man, då ett
tyskt plan störtade. Den 7 december 1968 kraschlandade en tysk DC7:a på Uli och fyra man omkom.
Den 4 augusti samma år störtade en Super Constellation från Canairelief och alla fyra besättnings-

männen dödades. Den 26 september 1969 omkom
fem amerikanare i en krasch. Fyra flygplan
totalförstördes utan förluster av människoliv och två
andra plan skadades så pass att de blev flygodugliga.
Oyckorna inträffade vid Uli och de flesta berodde på
bombningar. Men inget plan förutom Röda korsplanet sköts ner.
Berättelsen om luftbron till Biafra handlar om hur
enskilda människor, besvikna över politikernas
misslyckanden och brist på medkänsla, satsade
pengar åt frivilliga organisationer, som i trots mot
Nigeria och de starka krafter, som stödde Nigeria,
lyckades genomföra en imponerande hjälpinsats.
Men det stod klart att enbart ”humanitär hjälp”
inte kunde rädda det biafranska folket. De nigerianska terrorbombningarna fortsatte och trycket vid
fronterna var hårt. Vad Biafra behövde var mat och
ammunition.

FLYGKRIGET TW/GH
När pater Raymond Maher, irländaren som kommit
ner till Umuahia, svänger upp med bilen så vet vi
passagerare vad som hänt. Han berättar under färden.
Han såg på en halvmils håll när bombplanet kom,
hörde smällarna när bomberna kreverade och såg hur
maskinen gick om igen och rundade av med automatkanoner och raketer. Vi är beredda, spända och rädda
när vi kliver ur bilen.
Det är tre timmar efter anfallet men fortfarande
ligger det tätt, tätt, tätt med döda människor på
platsen.
Det är fullkomligt omänskligt, obeskrivligt. Man
går runt i ett slags outlöst förfäran och väntar på sin
egen reaktion, hysteri, illamående, gråt, vad som helst.
Ingenting händer. Man ser det bara, noterar det.
Sönderslitna människor, bitar, en del oidentifierbara,
andra bara obestämda, svartbrända trasor.
Ett tag försöker man räkna kropparna. Det går
inte, man orkar inte och för övrigt finns det sådant
som inte går att räkna. Vi räknar bombkratrarna i
stället, om och om igen. Det är fem hål, två nere på
den egentliga marknadsplatsen, tre i en gles rad uppe
på slänten.
Kvinnor står hukade över människorester och
gråter, skriker i ett slags gäll, sjungande sorg. Andra
bara står eller sitter stelnade i chock och ångest. Hela

tiden bär man bort döda, på bårar, nertagna dörrar
eller i enkla bastmattor.
Klockan nio hör vi Voice of America. Man refererar
UPI:s första telegram som talar om sextio dödade.
Samtidigt citeras ett uttalande från den nigerianska
regeringen som säger att vapenvilan iakttagits i alla
stycken; inget flygplan har lyft under dagen.
DET ÄR EN DJÄVLA LÖGN.
MATS LUNDEGÅRD i Se den 20 mars 1969
I utplåningskriget mot biafranerna användes alltså
modernt bomb- och attackflyg. Det nigerianska
flygvapnet byggdes upp av ryska MiG- och
Ilyushinplan. Egypten skickade omkring 15 MiG:s i
början av kriget. Senare levererads sex Ilyushin Il:28
av Egypten och Algeriet. Dessutom kom 12 L-29
Dolphins från Tjeckoslovakien, två Jet Provosts från
Sudan, två Westland Whirlwind 2 helikoptrar från
Österrike och två Whirlwinds och en Fairchild Hiller
FH-1100 från England. Planen fördes till att börja
med av egyptiska piloter, men legopiloter rekryterades från många andra länder, bl a England, Östtyskland och Sydafrika.
Redan under 1967 inleddes attacker mot skolor,
sjukhus och marknadsplatser. Med några uppehåll
fortsatte terrorbombning och beskjutning under hela
kriget. Biafranerna förde noggrann statistik över
anfallen, som krävde tusentals människoliv, till stor
del kvinnor och barn. Så gott som alla sjukhus i

Biafra utsattes för attacker en eller flera gånger och
det föreföll som Röda Kors-märkena på taken
användes som riktmärken för piloterna. Luftterrorn
hade ingen militär betydelse. Den bidrog enbart till
att övertyga den biafranska civilbefolkningen om att
man var utsatt för ett utrotningskrig och stärkte
därigenom
den
biafranska
motsåtndsviljan
ytterligare.
Under de första månaderna av kriget hade
emellertid biafranerna övertaget i luften. Det nybildade Biafran Air Force var visserligen helt underlägset ifråga om antalet flygplan men förfogade över
flera skickliga piloter, som tidigare hade tjänstgjort
vid Nigerian Airways och Nigerian Air Force.
En viktig insats under hela kriget gjorde den
tyske piloten Friedrich Hertz (Freddy), som kände
flera av de biafranska flygarna och i september 1967
begav sig till Biafra landvägen. Han fördes till Enugu
och fick efter en noggrann säkerhetskonroll träffa
den biafranske flygvapenchefen, överste Zeki (vilken
senare omkom eller mördades under en resa till
fronten).
I Enugu hade biafranerna två B25:or och en B26:a,
amerikanska tvåmotoriga bombplan från andra
världskriget. Den biafranska fronten norr om Enugu
höll på att bryta samman och det var nödvändigt att
snabbt evakuera planen till Port Harcourt. B26:an
vållade problem. Den hade ett bromsfel, som inte
omedelbart kunde lagas. Eftersom planet hade två

separata bromssystem hade det ändå varit möjligt att
rädda det, men den biafranska flygledningen ansåg
risken för stor och planet förstördes samtidigt som
man sprängde alla anläggningar vid Enugu-fältet
före evakueringen.
Under detta kritiska skede av kriget gjorde
biafranerna en operation vid Nigerfloden. Bron vid
Onitsha hade sprängts av de retirerande biafranska
styrkorna. Nigerianska trupper hade gått i ställning
på västra stranden och besköt Onitsha med artilleri
och kulsprutor. Biafranerna låg på den östra stranden
och monterade nu upp automatkanoner och ramper
för mindre pansarbrytande raketer. Då eldgivningen
startade var effekten oväntat förödande. De nigerianska trupperna flydde hals över huvud. De lämnade
all materiel kvar på stranden. Det hade varit naturligt
för biafranerna att ta sig över floden och erövra de
vapen som de flyende fiendesoldaterna lämnat sig.
Men det fanns inga båtar till hands...
De båda B25:orna flögs till Port Harcourt. Under
oktober, november och december 1967 genomfördes
en serie räder med dem, en Convair C47 och en
DD6:a, som ombyggts till bombplan. Målen var
fientliga ställningar och grupperingar främst i sydöstra Biafra och Mellanvästregionen. Flygaktiviteten
försenade den nigerianska framryckningen på
sydfronten avsevärt.
Den 2 december 1967 gjordes en dramatisk
natträd med tre plan mot Calabar, som då erövrats

av de nigerianska trupperna. Under återflygningen
besköts ett av planen, en B25:a med Freddy som
förstepilot, av luftvärn väster om Crossfloden och
vänstra vingtanken tömdes på bränsle. På fältet i Port
Harcourt hade ett av de andra planen spärrat landningsbanan, då ett hjul exploderat. Freddy gjorde en
kraschlandning i terrängen, varvid navigatören
Sammy omkom.
Under
1968 förekom ingen biafransk
flygaktivitet. Man sökte köpa nya flygplan, men flera
affärer stoppades i sista stund till stor del på grund
av oskicklighet eller medvetet sabotage från en högt
uppsatt biafrans sida.
I slutet av 1968 började planer på ett nytt slags
flygkrig ta form. Den som framlade idén var Carl
Gustaf von Rosen.
Då von Rosen i augusti 1968 flög in Transairplanet till Uli var detta hans första kontakt med
Biafra. Redan samma natt träffade han överstelöjtnant Ojukwu och fick av honom en redogörelse
för kriget och dess bakgrund Då han senare under
några veckor tjänstgjorde som operationschef för
kyrkornas luftbro tillbringade han många dygn i
Biafra, där han också vistades under julen 1968.
Läget var i augusti-september 1968 prekärt för de
biafranska trupperna. Många frågade sig om
hjälpsändningarna egentligen hade något värde i en
situation, då biafranerna hotades av bomber och granater. För att överleva måste de kunna försvara sig.

Sedan han hade kommit kontakt med den
biafranska tragedin genomförde von Rosen på egen
hand en ”diplomatisk offensiv”. Han talade med
statsminister Tage Erlander och utrikesminister
Torsten Nilsson, besökte Röda kors-högkvarteret i
Genève, for till Addis Abeba och talade med kejsaren
som var ordförande i den afrikanska enhetsorganisationens Nigeria-kommitté. Han försökte få träffa
generalsekreterare U Thant i New York, tog kontakt
med amerikanska utrikesdepartementet, skrev rapporter och memoranda och gjorde upp förslag till hur
svälten skulle kunna hejdas med massiva hjälptransporter uppför Nigerfloden.
Men England och Sovjet fortsatte krigsmaterielsändningarna till Nigeria. De båda stormakterna var,
det framgick allt tydligare, inblandade i en underlig
kamp om den biafranska oljan. Människoliv spelade
ingen roll i världspolitiken. För oljans skull kunde
hela det biafranska folket offras utan att någon rörde
ett finger.
Vad återstod?
En tidningsartikel i Sydsvenska Dagbladet
avslöjade hur det låg till. Den byggde på ett samtal
med svenska utrikesdepartementet och slutade:
”Då hittills endast Tanzania och ytterligare någon
afrikansk stat erkänt Biafra, menar man att ett
svenskt erkännande av utbrytarprovinsen knappast
skulle ge annat än ett 'löjeväckande eko'. Då det
federala Nigeria har ett överväldigande militärt

övertag med bl a flyg och tungt artilleri, som saknas i
Biafra, torde man vid UD bedöma det också som
ganska orealistiskt att erkänna en statsbildning, som
man inte vet om den ens existerar inom kanske bara
några månader.”
C G von Rosen läste detta och blev upprörd. Så
klart hade det inte uttryckts tidigare, men tydligt var
att den officiella svenska inställningen – trots allt tal
om ”humanitära insatser” - inte skiljde sig nämnvärt
från stormakternas. Den svage har ingen rätt. Det är
den starke, som dikterar villkoren: ”Då det federala
Nigeria har ett överväldigande övertag...”.
Nu var detta visserligen inte alldeles sant. Nigeria
hade ett överväldigande övertag ifråga om vapen och
ammunition. Biafra hade däremot ett överväldigande
övertag ifråga om stridsmoral och försvarsvilja.
Biafra hade ägnat sig åt en mycket skicklig defensiv
krigföring, som C G von Rosen studerat på nära håll.
Man hade med hjälp av hemmagjorda vapen, bl a
effektiva landminor, med fallgropar och väghinder
lyckas hejda nigerianska pansarattacker även vid
tillfällen, då man hade så gott som slut på ammunition. För att därefter göra inringningsmanövrer och
återerövingar. Nigeria behärskade vissa orter och
större vägar. Men ute i bushen hade biafranerna ett
markant övertag. Nigeria erövrade tomma områden
och evakuerade städer. Biafranerna kämpade inte om
markområden och städer, de kämpade för livet.
Men politikerna räknade alltså endast med Nige-

rias materiella överläge. Ifråga om vapen och ammunition var biafranerna i ett svårt underläge.
För att få Nigeria och dess bundsförvanter att inse
det lönlösa i kriget var det tydligen nödvändigt med
en starkare biafransk insats. Det insåg i början av
1967 också biafranerna själva. Kriget hade tillåtits
pågå i ett och ett halvt år. Biafra hade litat på världsopinionen, kunde inte tänka sig att världen skulle
blunda inför det ohyggliga. Biafanska diplomater,
författare och studenter hade rest världen runt för att
söka sprida upplysning om det nykoloniala
angreppskrig, som Biafra sökte värja sig för, och de
fick hjälp av allt flera, som hade sett kriget på nära
håll och insåg att det måste stoppas. Men FN och
världens regeringar lyssnade inte. England och
Sovjet fortsatte att pumpa in krigsmateriel till
Nigeria.
Den 7 december 1968 höll C G von Rosen ett
föredrag vid en internationell Biafra-konferens i
New York. Han redogjorde då för vad han sett i
Biafra och hur han kommit fram till åsikten att Biafra
för att få slut på terrorbombningarna borde skaffa sig
några raketbeväpnade flygplan:
”Den biafranske soldaten är en efter europeisk
måttstock dålig soldat. Han är individualist. Han
accepterar inte auktoritet bara därför att han ser
gradbeteckningar. Han ifrågasätter alltid auktoriteten
och säger: Jag följer rätt man vartsomhelst, men om
han inte är mig överlägsen följer jag honom inte. Han

vill ha en intelligent man i ledningen. Så de är inte
bra soldater på det vanliga sättet. Men ändå har de
presterat ett utmärkt försvar för sitt folk, därför att
varje biafran är en liten armé i sig själv. Han kan
operera både vid fronten och långt bakom de
nigerianska linjerna på ett bättre sätt än någon soldat
jag mött tidigare. Biafranerna anpassar sig till vapen
och använder vapen på ett sätt, som endast mycket
skickliga och hängivna män kan. De dödar aldrig för
nöjet att döda, vilket somliga människor gör och
därför råkar i svårigheter. De skapar inte ett krig,
men de kommer att få fienden att uppge det.
När jag först kom in i Biafra förlorade de, blödde
och retirerade. De kunde inte stoppa de engelska
pansarbilarna och de kunde inte stå emot artilleribeskjutningen eftersom de inte hade mycket mer än
sina händer att försvara sig med. Och de attackerades
från luften med raketer och napalm.
Jag tillbringade några dagar i högkvarteret, där
jag aldrig var med om någon attack därför att det
försvarades av ett fåtal gamla luftvärnkanoner. Men
varje gång jag begav mig till Queen Elizabethsjukhuset eller ut bland civila, varje gång jag var
långt ifrån militära mål, kunde jag se flygattackerna
och hur människor dödades. Jag kunde se hur
mödrar tog hand om sina döda barn. Jag kommer
aldrig att glömma en mor med ögon som glas, som
inte såg någonting för där var inget huvud på hennes
ännu varma baby. Jag har sett en annan mor med en

skrikande baby utan armar och dessa syner kommer
att följa mig överallt vad jag än gör här i livet. Jag
kommer aldrig att sluta mina försök att förmedla till
mitt folk och till världens folk vad jag sett av denna
grymhet och orättvisa. Det har förvånat mig att
biafranerna själva hyser så litet hat. I en situation
som denna är alla människor förenade. Under långa
nattliga samtal med statschefen Ojukwu hörde jag
honom aldrig yttra ett enda anklagande ord mot de
människor, som gjorde detta mot honom och hans
folk. Förlåt dem, ty de vet inte vad de gör, sade han
ungefär. De kanske har en utmärkt utbildning vid
Sandhurst men ingenting mer. De kan avlossa sina
gevär och kanoner, men de vet inte vad som händer i
verkligheten.
Situationen blev värre och värre. Biafranena var
helt beroende av ammunition, ändå förbjöd världens
nationer dem att få ammunition. Från den första
dagen jag förstod detta bad de mig att avslöja den
taktik jag använt för att flyga in i Biafra. Jag sade att
det inte var något problem alls att komma in och att
jag skulle berätta det för vem som helst, som flög in
mat eller ammunition, eftersom det inte är humanitärt att föda de små barnen och sedan låta dem bli
dödade.
I november 1968 gjorde Nigeria slut på 120 ton
ammunition – Biafra fem ton. De fem tonnen flögs in
av biafranska piloter, men de kunde inte öka
sändningarna eftersom de inte hade flera plan, bara

två DC3:or från Dublin. Senare kunde man öka
ammunitionssändningarna till 25 ton per dygn när
det var som bäst. Av vad jag har sett tror jag inte att
Frankrike officiellt säljer ammunition till Biafra. Jag
tror att det är privatmänniskor både i Frankrike och
Tyskland och kanske också andra länder, som är
ärliga nog att vilja skydda människor genom att ge
militärt bistånd till Biafra. Jag hoppas detta fortsätter.
Pengarna bör ges till Biafras regering därför att de vet
bättre än vi vad de behöver. Genom att de lyckas
skaffa ammunition och genom sin skickliga defensiva taktik har biafranerna lyckats stoppa attackerna
mot det centrala Biafra. Om biafranerna också hade
några sportplan och några piloter – om de hade två
eller tre – skulle vilken pilot som helst kunna gå in
och förstöra jaktplanen och attackera bombplanen på
marken – de bombplan, som Nigeria använder för att
mörda. Det är fruktansvärt att det inte går att skaffa
pengar får något så litet.”
C G von Rosen arbetade på en plan. Han hade
ingående samtal med överstelöjtnant Ojukwu, flygvapenchefen och andra biafraner om den planen. Till
en början trodde de inte mycket på den. Men sedan
en regeringsmedlem fått Ojukwus uppdrag att arbeta
vidare på planen började den successivt ta form. C G
von Rosen var otålig och tyckte många gånger att det
gick alldeles för sakta. Men biafranernas svårigheter
var också stora, främst ifråga om ekonomin. I den
ursprungliga planen hade man räknat med 15 MFI-

plan, men antalet måste skäras ned till fem. Det
gjorde naturligtvis inte det hela lättare. Om flygplanen förolyckades på ett tidigt stadium skulle hela
aktionen komma att uppges, innan man ens försökt
på allvar.
Det var ju fråga om civila sportflygplan och det
borde alltså inte vara några svårigheter att få köpa
dem och flyga ut dem ur Sverige. Den transaktionen
var naturligtvis fullt laglig, liksom för övrigt allt
annat som förekom i ärendet.
I maj 1969 hade ytterligare ett försök att uppnå
vapenstillestånd och fredsförhandlingar misslyckats.
Nigeria vidhöll kravet på en biafransk kapitulation
utan villkor. Men biafranerna ansåg det uteslutet att
uppge sin självständighet och utlämna sig till
Nigerias godtycke. Fortsatt kamp var deras enda
alternativ. De kunde inte räkna med någon annan
”seger” än ett tryggandet av rätten att leva i frihet,
men de hyste starka förhoppningar om att deras
kamp ändå till slut skulle tvinga Nigeria till förhandlingsbordet.
Flyktingarna återvände till den sönderskjutna
staden Owerri, där de nigerianska trupperna drivits
bort. Återuppbyggnaden startade, åkrarna rensades.
De fällda jätteträd, som spärrat vägarna mot det
centrala Biafra, röjdes undan, fallgroparna fylldes
igen. Biafranska trupper höll stånd på alla fronter,
stora områden återerövrades i söder. Man hade hopp
om att återta Port Harcourt. Bakom de nigerianska

linjerna opererade gerillatrupper. De gjorde
framstötar långt in i Mellanvästern och störde
oljeproduktionen.
Så var läget den 22 maj 1969, då Operation
Biafran Babies inleddes.

FÖRBEREDELSERNA GH
Den svenska flygplanstypen Trainer 9B, byggd av
Malmö flygindustri (MFI), som enligt uppgifter
svenska flygare använder i sina attacker mot nigerianska flygfält, presenterades för tre år sedan för militär
expertis från hela världen. Det tillverkas enligt uppgift
på licens även i Tyskland.
Man kom snart på att planet lätt kunde göras om
till ett litet stridsflygplan. Det skulle kunna bli luftens
gerillakrigare. Som flygfält skulle en smal grusväg
räcka.
Planet är sensationellt därför att det mäter bara
7,4 meter mellan vingspetsarna och ändå kan
bestyckas med två robotar, tolv raketer, en 50kilosbomb eller en kulspruta. Flygplanet väger tomt
endast 340 kilo och har en Rolls Royce-motor.
Priset för en minitrainer var 1966 60000 kr.
Hittills har cirka 300 flygplan tillverkats av denna
typ. Minitrainern kan också användas för låganfall
mot trupper, fordon och förläggningar. Den anses även
lämpad för helikopterjakt, flygfotografering och
lättare bombning.
TT-telegram den 26 maj 1969
- Det är varje mans plikt att försvara sin familj.
Biafranerna behöver hjälp i försvaret av sina hustrur

och sina barn. De får hjälp med livsmedel nu. Men
vad tjänar det till om de bombas ihjäl i morgon?
Ungefär så uttryckte sig Carl Gustaf von Rosen,
då jag tidigt på våren 1969 träffade honom i
Stockholm och fick en redogörelse för hans syn på
läget i Biafra. Han var fast besluten att på något sätt
hjälpa biafranerna. Han var missmodig: förgäves
hade han sökt påverka den svenska regeringen till ett
agerande för att få slut på kriget. När ingen ville
lyssna på honom hade en fantastisk plan börjat ta
form i hans tankar.
Biafranerna kämpade för att överleva, menade
von Rosen. De ansåg sig inte ha något annat val än
att kämpa till det yttersta. Enda alternativet till detta
var en total utplåning.
Men vad Biafra nu behövde var ett eget flygvapen. Piloter fanns i Biafra, men de hade dålig rutin
efter en lång tid av overksamhet. De behövde flygplan och de behövde instruktörer. C G von Rosen
ville hjälpa biafranerna att organisera sitt flygvapen.
Han nämnde att det svenska MFI-planet kunde
bli aktuellt. Jag drog mig till minnes hur det planet är
att flyga – det är ett relativt snabbt enmotorigt
sportflygplan. Men jag tänkte mig inte att kunna slita
upp den maskinen i luften från små, korta fält. Inte
som Piper Cub.
- Jag kan inte vara overksam och bara se på hur
miljoner biafraner utrotas medan FN och världens
regeringar blundar och stormakterna pumpar in

vapen i Nigeria, sade von Rosen.
Jag förstod att han ville att jag skulle ställa upp,
men han sade det aldrig rent ut. Efter samtalet följde
jag utvecklingen i Biafra särskilt noggrant.
Då jag några veckor senare träffade min flygarkamrat Martin Lang, liksom jag taxiflygare och
tidigare pilot i flygvapnet, på en flygplats kom vi att
tala om Biafra. C G von Rosen hade talat också med
Martin, som funderade på att resa till Biafra. Ingen av
oss kände von Rosen särskilt väl, men vi tyckte att
hans resonemang var övertygande.
Men bör man frivilligt ge sig in i ett krig? Jag
funderade mycket över detta och kom väl så
småningom också till en viss klarhet. Om von Rosens
beskrivning av situationen i Biafra var riktig – och
den bekräftades ju för övrigt av andra – kunde man
inte bara vända ryggen till och skylla på att man
betraktade krig som något omoraliskt: att man inte
ville döda och skada. Även genom att inte handla blir
man ju medansvarig .och här var det uppenbarligen
fråga om ett folk, som kämpade för livet mot en
oerhört överlägsen angripare.
Både Martin och jag beslutade oss för att ställa
upp. Inför oss själva motiverade vi väl beslutet
främst med att vi ville se om von Rosen hade rätt.
Om Biafra styrdes av en ”klick maktgalna rebeller”,
som vissa skribenter gjort gällande, eller om ett enigt
folk försvarade sin rätt att leva fria.
C G von Rosen ”värvade” oss inte. Vi tog själva

kontakt med honom och meddelade honom att vi
ville ställa upp. Vi träffades sedan och diskuterade
saken.
Vi ville inte förlora ekonomiskt och vi ville ha
garantier för att vi skulle kunna resa hem från Biafra,
när vi själva önskade det – detta var egentligen våra
enda krav. I fråga om det senare nöjde vi oss med
von Rosens försäkran. Det ekonomiska ordnades så
att vi skulle få resor, mat och logi. Vistelsen i Biafra
skulle inte vara längre än en månad. Vi kunde
sålunda utnyttja vår semester och behövde inte ta
tjänstledigt.
Våra uppgifter diskuterades inte i detalj, men
både Martin och jag insåg att rena stridsflygningar
kunde väntas. Vi accepterade detta. Under de första
dagarna av maj var allt klart för vårt engagemang.
Den 11 maj 1969 var vi på väg till Afrika – Carl
Gustaf von Rosen, Martin Lang och jag. Vi satt på
olika platser i trafikflygplanet för att inte väcka
uppmärksamhet. Dagarna innan hade CG – som vi
nu kallade honom – intervjuats i svensk TV och hårt
kritiserat det svenska deltagandet i den så kallade
internationella observatörsgruppen, som avvisade
påståendet att biafranerna var utsatta för folkmord –
observatörerna vistades ju enbart på den nigerianska
sidan av fronten och hade nigerianska vägvisare.
Skulle pressen nu få reda på att CG åter var på väg
till Afrika var det risk att våra planer skulle läcka ut.
Själv satt jag nästan längst fram i kabinen. Vi flög

mycket högt och genom fönstret såg jag bara svart
himmel, full av stjärnor. Nedåt var det bara mörker.
Mitt i natten mellanlandade vi på en afrikansk
flygplats. En kvävande värme slog emot oss, då vi
lämnade planet, och jag undrade hur det skulle gå att
arbeta i en sådan fuktdrypande hetta. Martin med sin
tunga kroppshydda svettades påtagligt men var på
gott humör. CG tycktes vara oberörd av klimatet.
Jag minns denna mellanlandning särskilt väl,
eftersom det var mitt första möte med Afrika, som
började uppenbara sig i gryningen: först en regnvåt
landningsbana, sedan buskar och träd och ännu
längre bort kullar och höjder, klädda av tropisk
vegetation. Över detta drog regntunga moln fram.
Fukten steg upp ur marken och blandade sig med
molnen. Jag njöt av naturen, men hettan denna tidiga
timme, då solen inte trängde genom molnen, förvånade mig.
Efter ytterligare några timmars flygning var vi
framme vid vår destination. Biafraner mötte oss vid
flygplatsen och tog oss snabbt i bilar till vår
tillfälliga bostad, där vi skulle få vila ut efter resan
och acklimatisera oss.
Jag kom genast på god fot med dessa biafraner,
som sedan under hela tiden i Afrika hade till uppgift
att hjälpa oss tillrätta. De var människor av den
intensiva typen, som uträttade saker snabbt och inte
blev missmodiga, då de stötte på hinder. Deras sätt
att köra bil var något i särklass. Jag blev särskilt god

vän med en av dem. Han skiftade sinnelag och
humör med osviklig precision allt efter behov. En
månad senare bjöd han mig på en utomordentligt
god och välkryddad måltid i sitt hem.
De första dagarna efter framkomsten ägnade vi
sen åt vila och avkoppling. CG gav oss råd om maten,
dygnsrytmen och hur man bäst klarar värmen i
Afrika. Vi talade mycket om Biafra. Martin och jag
hade från början gjort klart att vi omedelbart skulle
åka hem om vi på något sätt märkte att Biafra var en
polisstat. Vi var inte villiga att riskera livet för några
rebellers idé att bryta sig ut ur en federation. CG
förklarade sin egen ståndpunkt, men ville att vi
själva skulle bilda oss en uppfattning.
Vi lyssnade på de regelbundna nyhetssändningarna från Radio Lagos, Radio Biafra, BBC, South
African Radio och Voice of America och fick
därigenom en god bild av dagsläget i Biafra, där
biafranerna tycktes ha initiativet vid fronterna.
Jag tog promenader i omgivningarna och studerade naturen. Betraktade de dödsförskräckta ödlorna, som aldrig visste hur fort de skulle gömma sig, de
färggranna fåglarna och den otroligt yppiga växtligheten. Det var ungefär så jag hade föreställt mig
Afrika. Jag kände mig fortfarande mera som en turist
i ett exotiskt land.
Medan vi gjorde oss hemmastadda hade man
arbetat på annat håll med de flygplan vi skulle
använda: fem MFI-plan från Sverige. Det kändes

skönt att snart få börja flyga.
Tredje dagen hjälptes vi åt att göra i ordning en
av maskinerna. Den såg verkligen löjligt liten och
oansenlig ut. Ett MFI-plan är i stort sett en fyrkantig
plåtlåda utan balkar och spant. Vingarna sitter
ganska högt. De är korta och har en tunn profil.
Vingframkanten når fram till i höjd med föraren. En
stor huv över de båda mittplatserna, som är placerade
i bredd, ger föraren en utomordentlig sikt åt nästan
alla håll över och under vingen och även bakåt.
Genom att motorhuven sluttar en aning nedåt har
man också hyfsad sikt framåt-nedåt.
Styrspaken är placerad mellan förarplatsen och
passagerarplatsen – MFI avviker i det fallet från de
flesta andra sportflygplan, som har spaken längre
fram. Spaken är delad upptill.
Planet är mycket lättmanövrerat och lyder
roderrörelserna snabbt. Farten är omkring 100 knop
(180 km i timmen). Men motorstyrkan är inte särskilt
imponerande: 100 hästkrafter.
Skulle en sådan kärra verkligen kunna flyga med
utvändig last? Skulle den klara av att gå in i dykanfall och skjuta av raketer mot markmål – hela tiden
kanske utsatt för moteld från marken?
Den första flygningen var en upplevelse. Sedan
planet lättat svängde jag ut över djungeln, flög tätt
över träden, följde flodarmarna, såg ibisfåglar lyfta
och värdigt sväva fram över sumpmarkernas växter.
Jag flög mellan jätteträden, lekte med det lilla

sportplanet och avslutade så flygningen med en snäv
sväng mot banan, innan jag drog av gasen och
slutligen rullade på banan igen.
Vi flög nu varje dag. Vi flög också in de två
biafranska piloter, Auguste och Willy, som anlänt, på
maskinen. Det var ett mycket svettigt jobb, solen
brände genom kabinhuven.
De andra svenskar, som skulle delta i förberedelserna, dök upp så småningom. Det var
fanjunkarn – eller ”Doktorn”, som vi också kallade
honom eftersom han såg ut som en läkare – pålitlig
och stabil. Fanjunkarn och CG var ”de gamla” i
gruppen. Och så var det de andra – var och en med
stora kunskaper på sitt speciella område och alla nu
inställda på att genomföra samma uppgift: att
snabbutbilda de biafranska piloterna, finna ut hur
MFI-planet klarade sig i stridshandlingar och lära ut
så mycket som möjligt till markpersonalen om
skötseln av flygplanen och vapnen. Det var uppgjort
att fanjunkarn skulle stanna och sköta planen, sedan
operationen väl hunnit igång och attackerna startat,
medan de övriga svenskarna skulle resa hem, då
maskinerna var helt klara.
Vi flög så mycket vi kunde. Efterhand blev alla
planen klara och varje pilot kunde överta sin egen
maskin. Vi höll högt tempo under övningarna och i
början var det inte lätt för biafranerna att hänga med.
Både Martin och jag ställde höga krav.
CG flög också för att vänja sig vid planet. Han var

ju van att flyga tunga fyrmotoriga maskiner. Men
han hade också mycket annat att göra: organiserade
arbetet, höll kontakt med biafranerna och såg överhuvudtaget till att allt fungerade.
MFI-planets rent flygmässiga förmåga var
förvånansvärd. Det är oerhört kvickt och rörligt i
luften. Trots att det är bräckligt konstruerat – endast
två tunna bultar håller till exempel varje vinge på
plats – är det godkänt för avancerad flygning.
Eftersom spaken sitter mellan stolarna har man fritt
framför sig och kan ha till exempel en karta i knäet
utan att hindras av spaken.
På instrumentpanelen, som är av svartmålad plåt,
sitter de vanligaste instrumenten: fartmätare, höjdmätare, variometern och motorinstrument. Planet har
en elektriskt driven klaff och på panelen finns ett
instrument med en nål, som visar klaffens läge.
Gasreglaget sitter uppe på ena sidan. Stödjer man
armbågen mot sargen når man bekvämt gasreglaget
med handen. Styrspaken håller man i den högra
handen. I start och landning arbetar man oftast med
både motorn och rodret. Men då vi flög på låg höjd
använde vi i stor utsträckning gasreglatet: drog av vid
nedförslut i dalgångarna och drog på för att ta oss
över höjder.
Största problemet var dock värmen: det var som
en ostkupa under huven. De små ventilatorerna
räckte inte till för att ge svalka, men genom att sticka
ut fingrarna kunde man styra en luftström mot

ansiktet. I början flög vi i ett slags vita officersuniformer, men jag bytte snart till mig en kamoflageskjorta. Senare fick vi ett helt kamoflageställ per
man och använde dem. De var ju betydligt lämpligare för den händelse vi skulle ramla ned på nigerianskt område. På överärmen fanns BAF-emblemet
och Biafras uppstigande sol.
CG visade nu sin förmåga att samordna allas
erfarenheter till en helhet och förvandla alla uppslag
och idéer till något praktiskt användbart. På kvällarna diskuterade vi hur operationen skulle läggas
upp. Syftet var i första hand att försöka stoppa den
bombterror Biafra utsattes för så gott som varje dag.
Kunde vi inte helt stoppa terrorbombningarna skulle
vi väl i varje fall kunna åstadkomma en temporär
lindring för att ge biafranerna andrum, menade vi.
CG:s tanke var att vi skulle anfalla de större
flygplatserna i Nigeria och inrikta oss på att göra
största möjliga skada där. Vi visste att där var de
nigerianska MiG- och Ilyushin-planen stationerade.
På marken var de mycket sårbara.
Vi diskuterade detaljerna i anfallen. Vi var helt
överens om att enda chansen att undgå att bli
nedskjuten var att flyga så lågt som möjligt. Också då
det gällde formeringen under anflygningen och i
anfallen, färdvägarna, hemflygningen och mycket
annat kom vi fram till lösningar, som alla accepterade
helt. De biafranska piloterna gav upplysningar om
de lokala förhållandena, till exempel om hur ter-

rängen såg ut i olika områden.
Det var under en av dessa kvällar, som MFIplanen slutgiltigt döptes till ”Biafran Babies”. CG
hade använt det namnet tidigare, kanske mera på
skämt. Nu upptäckte vi den symbolik som fanns i
det. Det var inte bara det att MFI-planen var ”babies”
i jämförelse med de väldiga jetmonster vi tänkte
anfalla. Det var också så att det var de biafranska
barnen vi ville skydda mot svält och terror.
Varje plan försågs med beteckningen ”BB” och en
siffergrupp. Senare målade man också dit en uppstigande sol i rött, Biafras nationalitetsbeteckning.
Kamoflagemålningen av flygplanen tog ganska
lång tid. Den gjordes för hand med stora penslar. Vi
blandade färgerna efter eget tycke, så att de skulle
överensstämma med djungelns färger. De olika
nyanserna blev sedan ett ämne till livliga diskussioner. Vi fastnade för den beprövade flammiga
kamoflagemålningen med grönt, grönbrunt, olivgrönt, brunt och svart.
Vi hade verkligen ett hundgöra i solgasset.
Martin var fåordig och bara målade medan svetten
rann. Han liknade ett uppretat vildsvin. Vi andra var
heller inte särskilt pratsamma under dessa slitsamma
timmar. Vi spädde ut färgen så att den knappt täckte
den gamla, ljusa färgen. Men i värmen blev färgen
snart åter tjock och var tung att stryka ut.
CG gick runt och tittade på målningen på håll,
ungefär som om han var på en konstsalong. Då och

då föreslog han ändringar. Han målade också själv
och kämpade hårt.
När bara min maskin var omålad fick CG för sig
att vi skulle prova något nytt i kamoflageväg. Den
sista kärran skulle målas i bara två nyanser: främre
halvan i en färg, bakre halvan i en annan. Idén väckte
ingen större entusiasm, men vi gjorde ändå som CG
föreslog.
Eftersom det var det plan, som jag skulle ha
under våra flygningar, var jag särskilt kritisk mot
experimentet med en ”halverad” kärra. Om den stod
på marken kanske det skulle fungera med denna
kamoflagemålning, ty formen av ett flygplan skulle
inte uppfattas. Hur skulle det se ut, då den kom upp i
luften med den ljusa färgen på bakkroppen mot en
mörkgrön bakgrund? Då jag gick ett par hundra
meter bort och tittade försvann de andra maskinerna
nästan helt mot den gröna bakgrunden, men min
kärra syntes hur tydligt som helst – nästan bättre än
utan kamoflagemålning inbillade jag mig. Jag hade
ingen lust att vara försökskanin – jag gick till CG och
frågade om han vidhöll att det var lyckat med
målningen.
- Måla kärran hur fan du vill, bara du blir nöjd! sa
han.
Sålunda blev alla maskinerna målade på samma
sätt med den skillnaden att min målades två gånger.
Martin visade inte med en min vad han tänkte, då
han såg mig måla om kärran.. Auguste och Willy

låtsades inte heller om någonting.
Vi hade alla grön och brun färg under naglarna i
flera veckor efteråt.
Nu hade också raketkapslarna och raketerna
kommit. Vi hjälptes åt att montera kapslarna, en
under vardera vingen, på planen. Varje kapsel
innehöll sex raketer. De såg ganska respektingivande
ut och vi undrade hur pass effektiva raketerna skulle
vara. Då ett flygplan blivit utrustat turades vi om att
provflyga det. I samband med dessa provflygningar
måste jag berätta om CG:s demonstration av stark tro
och flygplanets goda egenskaper. Han gjorde en gång
en halsbrytande flygning. Han skulle prova planets
lyftkraft, fyllde huvudtankarna, monterade raketerna
och satte Auguste bredvid sig. Det var 30 grader
varmt och mitt på dagen. Han startade utan klaff och
hade inte fått upp planet, då banan var slut, utan
fortsatte i grästopparna rakt in i skogen. Sedan var
det tyst. Martin och jag var livrädda och efter tio
minuter började vi gå bort mot våra plan för att ge
oss ut och se efter vad som hänt. Då kom CG ungefär
400 fot över trädtopparna och gick ner för landning.
Han hade lyckats sega sig upp genom skogen, men
riktigt hur det gick till förstår jag fortfarande inte.
Vi använde också en del tid att titta på olika
landningsbanor och planera på längre sikt. Under
resorna runt i Biafra såg vi mycket som gjorde oss
beklämda, men samtidigt sporrade oss till nya ansträngningar. En upplevelse, som starkt engagerade

Martin och mig var då vi under en transport besökte
Uli-flygplatsen. Efter detta förstod vi CG:s målmedvetenhet bättre.
Denna natt var flygningarna i full gång. Det ena
hjälpflygplanet efter det andra landade på fältet. Vi
stod och betraktade de fyrmotoriga maskinerna, som
såg ändå väldigare ut nu i mörkret. De slog på
landningsljusen strax före landningen, drog av
motorerna och rullade fram över banan och släckte
landningsljusen. Den värdefulla lasten lossades av
febrilt arbetande biafraner i ljuset från ficklampor.
Sen startades motorerna upp igen, jättarna taxade ut
till banänden, lyfte med ett öronbedövande dån och
försvann i natten.
Mörkret var kompakt. Nästan inga ljus fanns,
bara en och annan ficklampa blänkte till. Man var
tydligen rädd för nigerianska bombanfall. Ändå var
tydligen mycket folk i rörelse på fältet. Gång på gång
höll jag på att kollidera med biafraner. Jag ställde
mig vid en lastbil för att inte gå i vägen i onödan.
Martin och CG var försvunna.
Efter en stund kom jag att fundera över varför
lastbilen stod där den stod – den verkade inte ingå i
kön av bilar, som hämtade livsmedel från flygplanen.
Så dök Martin upp i mörkret. Han hade en ficklampa
och vi lyste in mellan spjälorna på lastbilsflaket.
Vi såg ungefär femtio små barn på flaket. De var i
det mest bedrövliga tillstånd. En del hade uppsvällda
magar och fingertjocka ben, andra tycktes helt

uttorkade. De var mellan ett halvt år och sju år gamla.
De äldre barnen stod, de mindre satt eller låg. Många
av de små visade inga livstecken alls. Deras andning
var väl så svag att den inte syntes, om de överhuvudtaget levde Alla var helt tysta.
Vi kom överens om att om vi kunde göra något
för dessa barn så skulle vi göra det. Kunde vi förstöra
de nigerianska flygplan, som hindrade hjälpflygningar i dagsljus, då skulle vi inte tveka. Både
Martin och jag tänkte på våra egna barn. Vi kände
sorg och medlidande över det vi såg på lastbilsflaket.
Och vi tänkte på alla andra biafranska barn, som vi
inte såg just i denna stund. Vi hade inte längre någon
tanke på att dra oss ur spelet och resa hem. Vi hade
redan upplevt tillräckligt: vi visste att CG hade rätt –
att biafranerna kämpade för livet mot en övermäktig
angripare. Sedan vi sett eländet på nära håll skulle vi
inte få frid i våra samveten utan att göra allt som stod
i vår förmåga för att fullfölja Operation Biafran
Babies.
Senare fick vi veta att barnen på lastbilen om
möjligt skulle flygas ut ur Biafra för vård på annat
håll. Men vi frågade oss hur många av dem, som
skulle komma att överleva. Och hur många av de
överlevande som skadats för livet av svält.
På basen fortsatte vi att flyga, provskjuta
raketerna och flyga igen. Kvällarna använde vi till
gemensam planläggning. Vi slog återigen fast att
våra mål skulle vara enbart militära. Vi önskade inga

nigerianska barn det öde, som så många biafranska
barn rönt, då marknadsplatser blivit beskjutna av de
nigerianska jetplanen. I första hand skulle vi angripa
flygplatserna och vi bestämde oss för att börja med
Port Harcourt.
Vi var nu formellt enrollerade i Biafras försvarsmakt och hade fått våra gradbeteckningar i B.A.F,
Biafran Air Force. CG blev Wing Commander, en
rang under den han tidigare haft i etiopiska
flygvapnet. Martin blev Flight Lieutenant. Jag själv,
fanjunkarn och mekanikern blev Flying Officers.
En dag sa CG:
- I morgon gör vi första anfallet.
Vi studerade kartorna ytterligare under resten av
dagen och gick igenom vår utrustning. Vi hade bland
annat med oss en del saker, som skulle behövas om
vi tvingades nödlanda. Men tanken på en nödlandning roade oss ju inte särskilt mycket...
Auguste och Willy var lyhörda för allt och deltog
i förberedelserna med största intresse. Till att börja
med hade de nog inte trott mycket på idén att anfalla
flygbaser i Nigeria med små sportflygplan, men de
fångades av vårt intresse och var nu lika entusiastiska som vi.
Fanjunkarn fick en sista genomgång om hur
kapslarna skulle laddas och raketerna siktas. Dessa
instruktioner höll han sedan i minnet. Han kunde
inte engelska och det fanns ingen bruksanvisning
översatt till svenska. Jag såg heller aldrig att han

antecknade något.
Denna sista kväll, innan vi skildes från de
svenskar, som skulle återvända hem, åt vi riktigt gott
och hade en trevlig afton. Vår extra mekaniker, som
hjälp oss att få maskinerna helt i ordning, förklarade
ytterligare några detaljer för fanjunkarn. Det var
trivsamt att se dem tillsammans: den gamle erfarne
fanjunkarn lyssnade uppmärksamt på den unge
kunnige teknikern.
Vi gick sent till sängs och somnade som vanligt
till cikadornas nästan öronbedövande konsert.

PORT HARCOURT GH
Kriget tenderar nu att bli en gerillastrid med resultatet att anfallsmålen blir mera oåtkomliga och att det
för det nigerianska flygvapnets del blir svårare att
göra flygattacker och att effekten blir tvivelaktig. I
konsekvens med detta har det nigerianska flygvapnets tämligen förnämliga om dock föråldrade
utrustning visat sig vara av inte just större värde än
en dyrbar lyx. Underligt nog har det varit den ärevördiga DC3:an, som har varit ett av det nigerianska
flygvapnets mest effektiva offensiva flygplan, medan
på den andra sidan en handfull lätta plan, svenskbyggda Malmö MFI-9B, faktiskt har givit kriget en
annan vändning i luften.
KEITH SISSONS i Flying Review.
På morgonen torsdagen den 22 maj kontrollerade vi
flygplanen särskilt noggrant. Var och en av flygarna
hade valt ut sin maskin tidigare och kände till dess
speciella egenskaper, till exempel raketsiktenas
inställning. Laddningen av raketkapslarna kontrollerades, de hade bara avfyrats några få gånger.
Mekanikerna tittade till planen en sista gång, vilket
gav oss piloter en känsla av trygghet. Det hade varit
ett utmärkt samarbete mellan piloter och mekaniker,
något som är absolut nödvändigt. Mekanikern
smyger omkring planen och upptäcker ofta fel, som

en pilot kanske inte skulle ha lagt märke till förrän
det varit för sent.
Planen var nu fulltankade och fullastade. Vi
ställde in vattenflaskor i kabinerna för den långa
flygningen. Maskinerna skulle vara tunga i luften,
något vi räknade med. Det var 35 grader varmt och
djungeln ångade av hettan. Lätta vita moln drog
långsamt fram över himlen.
Starten skedde klockan 11.00. CG skulle flyga
som nummer ett och kom först i luften. Medan
Martin rullade ut på den primitiva banan satte jag
mig tillrätta och startade motorn. Sedan kom Auguste
och Willy. När alla var i luften samlades vi i bred
formation över djungeln och flög så ut på den första
kursen. CG och Martin låg framför mig och då jag
vände mig såg jag att Auguste och Willy var med.
Så snart flygplanets hjul lämnat marken blev jag
fullständigt lugn och avslappnad. Detta är något som
flygare ofta upplever, och det gällde speciellt under
våra flygningar i Biafra. Före varje uppgift, då utgången är oviss, koncentrerar man sig och blir
irriterad på allt, som kan störa koncentrationen. Det
är mycket man måste lära sig utantill, kurser, höjder
och annat. Men så snart man kommit upp i luften
upphör irritationen och i stället grips man av ett
lugn, som är en smula kyligt och beräknande. De
andra bekräftade att de alltid hade samma känsla.
Nu flög vi fram över trädtopparna med våra MFIplan, tungt lastade med dödligt farliga raketer. Vi

kände oss väl sammansvetsade, tre svenskar och två
biafraner. Vi var i fin form.
I vår taktik för den första attacken ingick att lura
nigerianerna på vår färdväg, om nu våra planer
skulle ha läckt ut. Vi flög således ut över vattnet och
bort från kusten. Snart förlorade vi landet ur sikte
och såg bara vågor och vatten. Flygningen blev
enformig. Det enda vi hade att göra var att hålla
formationen strax över vågorna och då och då
kontrollera kursen. För att få tiden att gå radade jag
upp kex bredvid mig och bestämde mig för att äta ett
kex varje kvart. Vid det åttonde kexet borde vi
passera in över kusten söder om Port Harcourt – det
var nämligen två timmars flygning dit.
Jag tog kryssbäringar på solen och på ön Sao
Tomé, som syntes långt borta i ett fjärran soldis. Jag
bedömde avdriften och försökte bestämma vårt läge konstaterade att vi låg rätt. En gång under flygningen
gjorde CG en kursändring för att kompensera
avdriften – vindstyrkan bedömde han efter vågorna.
CG gav också några gånger order om ytterligare
kursändring. Vi flög mycket lågt och behövde
knappast befara att någon skulle kunna avlyssna vår
radiotrafik. Till Martin och mig gav CG besked på
svenska, varpå jag vidarebefordrade på engelska till
Auguste och Willy, vilka låg bakom mig men nu
hade dragit sig så långt bak att jag inte längre såg
dem.
En sak irriterade mig: Willy, som tydligen hade

besvär med att orientera sig, pratade i ett på radion.
Han frågade Auguste om kursen, klagade över att
hans maskin gick så långsamt och det hördes på
tonfallet att han kände sig övergiven. Auguste
försökte vara tyst, men måste svara på Willys anrop.
Det var naturligtvis ett stort misstag av Willy att
bryta radiotystnaden i onödan. Jag föreställde mig att
vi avlyssnades och att man i Nigeria nu var varnad
om anfallet: kanske gavs order om högsta beredskap
och kanske startade MiG-plan från Port Harcourt för
att leta efter oss.
Men jag kunde ändå inte bli arg på Willy, som
hade halkat efter. Hans rutin var mindre än vi hade
önskat och det var med tvekan han hade tagits med
på den första attacken. Om jag själv satts i Willys
situation, då jag just fått mitt privatflygarcertifikat
och hade dålig flygvana, skulle jag kanske ha varit
lika nervös som han nu uppenbarligen var.
Under oss skvalpade vågorna för en sydvästlig
vind. Vädret var strålande men det blev nästan
olidligt varmt i kabinen. Jag flöt i svett – hade
skjortan uppknäppt och såg svettdropparna rinna
nedför bröstet.
Under den sista timmen, då vi flög an mot kusten
söder om Port Harcourt mötte vi en smal men mycket
intensiv regnfront. Det regnade så kraftigt att det på
avstånd såg ut som en grå vägg. Vi ändrade kursen
strax före regnfronten och följde den till ett ställe, där
det inte regnade så kraftigt. Vi tände sedan

lanternorna och flög i tät formering in i regnet.
Det var verkligen ett riktigt skyfall. Höjdmätaren
visade att vi låg 50 meter över vattenytan, men ändå
såg jag inte en skymt av den. Allt var grått i regnet.
Efter fem minuter dök vi åter ut i solskenet. Det
var nu ett strålande väder med små vita molntussar
mot en blå himmel. I kabinen visade termometern på
32 grader.
Auguste och Willy ropade i radion om
regnfronten, som de nu mötte. CG gav dem tips om
var de skulle ta sig igenom och om hur bred regnfronten var. De låg tydligen ungefär fem minuter
efter oss. Att de blivit efter hade i och för sig ingen
betydelse På det sättet kunde attacken bara bli mer
förvillande.
Martin flög upp vid sidan om mig och vinkade åt
mig att han ville byta plats. Han visade med tecken åt
mig att även han ogillade pratet på radion bakom oss.
Bakom ryggen på CG växlade vi i formationen ett par
gånger. CG flög målmedvetet rakt fram, litet för högt,
tyckte jag. Men närmare kusten sänkte han sin
flyghöjd mer och mer och snart flög vi alla tre bara
någon meter över vågorna. Vi passerade väster om
två stora fraktfartyg. De var långt borta och jag tror
inte att de såg oss.
Så syntes kusten som en smal linje vid horisonten. Snart kunde jag urskilja en öde sandstrand
och innanför den palmer och djungel. Inget liv alls
syntes längs den oändliga stranden och inga båtar.

Jag tog det sista kexet och märkte att vattenflaskan var nästan urdrucken. CG steg för att orientera sig vid kusten och sjönk sedan igen, innan vi for
upp över stranden och träden. Den första flodarm vi
passerade inne över land tycktes stämma med kartan
och jag var säker på att vi kommit rätt. Det kunde i
varje fall inte skilja mer än några hundra meter från
den färdväg vi hade planlagt.
Vid nästa flodgren såg jag några hyddor och
hörde tydligt ljudet av tung automateld. Jag följde
CG och Martin hack i häl tätt över trädtopparna och
ibland mellan jätteträden. Vi kom ut över ytterligare
en flod och såg fiskare i kanoter. De tittade upp mot
oss och vi såg hur de följde oss med blicken.
Utan att närmare reflektera följde jag floden
längs ena stranden. Jag kunde på så sätt ligga mycket
lågt och var helt dold under horisonten. Men
plötsligt upptäckte jag att jag hade tappat bort mina
kamrater. Kamoflagemålningen gjorde det mycket
svårt att se dem på så låg höjd.
Det kändes snopet att så hastigt tappa bort de
andra, då vi flugit tillsammans i timmar. Jag gjorde
en snabb uppskattning av vilken kurs jag borde hålla
för att skära in på de andras färdlinje. Jag ökade
också farten något. Efter fem minuter fann jag dem
och lade mig längst ut till höger i gruppen, som vi
hade bestämt.
Efter ytterligare några minuter meddelade CG i
radion att flygplatsen låg rakt framför oss. Vi flög nu

på västlig kurs. I samma ögonblick såg jag också
vindstruten på Port Harcourt-fältet. CG och Martin
hade nu ökat farten något och jag kom efter ungefär
30 meter. CG försvann ur synfältet, men Martin låg
rakt framför mig och började dyka mot landningsbanan men sköt inte. I stället såg jag små vita rökpuffar slå upp från banänden på fältet och förstod
att en luftvärnskanon sköt på Martin. Jag väntade rätt
irriterat på att han skulle svänga undan, så att jag
kunde skjuta. Då han äntligen gjorde det avlossade
jag min första salva. Den missade, men nästa träffade
alldeles intill luftvärnet och den tredje trängde in i
värnet. Jag var nu mycket nära och såg hur värnet
lyfte sig en aning vid explosionen. I nästa sekund låg
jag i en vänstersväng bort från banan och in bland
buskarna vid sidan av fältet.
Några soldater med vapen i händerna stod bland
palmerna vid några baracker. De tittade upp mot
planet. Då jag dök mot dem kastade de sig handlöst
åt alla håll. CG pratade i radion. Jag fick syn på ett av
våra plan tätt över träden och så det andra.
- Nu tar vi trafikledartornet, sa CG.
Martin och jag kvitterade. Vi kom denna gång in
nästan i bredd och sköt ur en mycket fördelaktig
vinkel. De raketer, som missade trafikledartornet,
skulle fortsätta in i hangaren bakom.
Jag hann tänka att det kanske kunde anses motbjudande att skjuta på ett trafikledartorn. Men de
som eventuellt funnits i tornet borde vid det här laget

ha förstått vad det var frågan om och satt sig i skydd.
Och det var ju under alla förhållanden fråga om ett
militärt mäl.
Jag träffade tornet och svängde något för att
skjuta mot två MiG-plan på hangarplattan. Men
raketerna var då slut och jag svängde undan. I
ögonvrån såg jag Martins plan. Genom en snabb
stigning i svängen lyckades jag med en knapp meter
undvika att kollidera med honom – det var en rätt
halsbrytande manöver och kunde lätt ha gått på tok.
Martin höll inne med skjutandet, men då jag var
ovanför honom fortsatte han att avfyra sina raketer.
Hade han inte behärskat sig och hållit igen i rätt
ögonblick kunde han ha träffat mig.
Sedan jag svängt undan såg jag inget mål mer,
endast rök efter explosioner. Det gällde nu att
komma hem så snabbt som möjligt, Vi gick ut på
våra kurser och följde terrängen efter kartan. Efter en
stund fann vi varandra och lade oss i samma
formering som tidigare – CG, Martin och jag. Men av
Auguste och Willy såg vi ingenting.
Vi passerade en sönderbränd front söder om
Owerri. Det syntes från luften att strider pågick.
Handgranater exploderade och vi hörde skottlossning från tyngre vapen, men såg inga soldater.
Då vi väl var inne i Biafra blev det helt lugnt. Det var
nu flera människor ute på vägarna än på den
nigerianska sidan och många vinkade åt oss.
Vi fick radiokontakt med Aguste och hörde till vår

glädje att han hade klarat sin attack och nu var på väg
hem. Men Willy hörde vi inte av.
Tiden för CG:s, Martins och mitt anfall var 14.0514.15. Auguste anföll 14-20-14-25. Fyra timmar efter
starten landade vi på en av djungelbaserna och rullade av banan. Planen kamoflerades snabbt. Markpersonalen var verkligt vältränad. Jag tog tid: två
minuter efter min landning var både banan och
flygplanen helt kamoflerade. Jag satt kvar i planet i
skuggan av palmblad och kamoflage och samlade
ihop kartor och annat. Jag upptäckte vattenflaskan på
kabingolvet och förebrådde mig för att jag inte hade
placerat den på lämpligare plats under anfallet, men
kände mig ändå rätt nöjd över att ha flugit så bra att
den stått kvar i upprätt läge.
Biafranerna runt planet skrattade och strålade. De
frågade hur det gått och jag svarade att allt verkade
bra, men att alla ännu inte hade återvänt.
Då CG, Martin och jag var på väg till vår bungalow hörde vi det svaga surret av ett MFI-plan. Det var
Auguste, som kom in i en sväng och landade. Efter
någon minut var banan åter helt kamoflerad.
Willy saknades emellertid fortfarande. Auguste
berättade att inte heller han sett Willy före attacken.
Vi kände oss alla oroliga för Willy – den snälle Willy,
som alltid gjorde så gott han kunde utan att säga så
mycket. Vi hoppades att han landat på något annat
fält i Biafra.
Jag hade träffat tornet och hangaren. De två MiG-

jaktplan, som jag hade upptäckt då mina raketer
redan var slut hade i stället både CG, Martin och
Auguste skjutit på. Vi kunde sålunda notera två
nigerianska plan som sannolikt förstörda.
CG trodde sig ha sett en kamoflerad Ilyushineller Canberra-bombare i utkanten av fältet, men då
var även hans raketer slut. Martin hade aldrig
upptäckt den luftvärnsställning, som jag träffat –
detta var orsaken till att han inte skjutit.
Medan vi satt och pratade kom meddelande om
att Willy landat välbehållen på en annan strip. Vi
skålade för honom med ölet. Willy hade kommit på
efterkälken redan då vi befann oss över havet. Han
flög sedan vilse men hade letat sig fram till ett
reservfält i Biafra, där han landat.
Vi skrev en rapport om det första anfallet och tog
upp endast två nigerianska plan som troligen
förstörda. De nyhetssändningar vi sedan hörde från
BBC och Radio Lagos stämde väl med vår rapport,
men tydligen hade vi också förstört en Ilyushinbombare som stod inne i hangaren.
Skymningen kom och det tropiska mörkret och
cikadornas intensiva konsert började på nytt. Vi satt
länge uppe och pratade.

BENIN GH
Benin, Nigeria, 25 maj – Reuter.
Biafranska flygplan bombade i går Benins flygfält, dödade sex människor, skadade åtta och förstörde ett federalt MiG-jaktplan på marken. Detta var
den andra överraskningsräden av biafranska plan
mot federala flygfält på 42 timmar.
The Times 26 maj 1969.
Fredagen var varm och fuktig. CG var försvunnen –
hade åkt till flygvapenhögkvarteret. Vi andra slöade
på förmiddagen och väntade på besked om nästa
anfallsmål. Vi hade från början velat göra tre anfall
redan första dagen, men CG hade haft en annan
uppfattning. Han ville göra anfallen ordentligt, sade
han. Planera noggrant och vara säker på att lyckas.
På eftermiddagen kom CG tillbaka med beskedet
att vi skulle göra nästa attack dagen därpå. På kvällen
började vi planera i ljuset från fotogenlampor. Vi
drog upp färdlinjer på kartorna och diskuterade
lämplig taktik. Ett anfall i gryningen skulle vara
lämpligast, tyckte vi. Det första anfallet skedde ju
strax efter middagen. Nu valde vi de tidiga morgontimmarna. Den nigerianska radion hade ännu inte
rapporterat något och vi utgick från att vi också
denna gång skulle kunna överraska fienden,
Flygplatsen vid Benin i Mellanvästregionen

utsågs som mål. Vi visste att det fanns nigerianska
plan där och med största sannolikhet just de plan,
som om nätterna bombade Ulifältet och störde
hjälpflygningarna. Vi skulle starta i mörker för att
vara framme just i gryningen. Så snart förberedelserna var klara gick vi direkt till sängs.
Klockan tre väcktes jag av en biafran, som ruskade liv i mig. Varmt vatten fanns för morgonkaffet.
Spridda ljud hördes från andra delar av bungalowen,
då de andra började vakna upp.
Willy skulle stå över denna gång. Vi andra fyra
gjorde sällskap längs den smala stigen bort till
planen. Vi var alla rätt trötta och litet griniga, men
det kändes ändå skönt att få starta vid en tid på
dagen, då nigerianerna absolut inte skulle vänta sig
en attack.
Kamoflaget var borttaget och planen stod invid
banan med raketkapslarna laddade. Mörkret var
kompakt. Var och en gjorde klart för flygning –
kontrollerade belysningen, siktet, bränslemängden,
instrumenten och annat.
CG startade först. Han skulle gå som nummer ett
även denna gång, jag som nummer två och sist
Martin och Auguste.. CG ville leda gruppen i varje
anfall – ansåg att det var hans plikt att göra det
eftersom han hade ansvaret. Vi andra var tveksamma
och tyckte att vi kunde turas om, men CG fick som
han ville.
Mitt plan stod längst uppe vid banänden och jag

gjorde motorkontrollen inne bland buskarna. Så
snart CG försvunnit körde jag direkt ut på banan,
vägledd av en soldat med en ficklampa, och drog på
gasen. Planet accelererade mycket långsamt. Vid
lättningsfarten segade det sig upp och jag började
flyga efter instrumenten. Just i banänden fanns en
buske, som vi bett markpersonal hugga bort. Men det
hade inte blivit gjort. Jag såg nu CG:s vita
akterlanternor svänga åt vänster och kom själv med
nöd och näppe över busken, som lyste till i
strålkastarskenet. Hjulen nästan snuddade vid den.
I detta ögonblick gick säkringen för belysningen
och allt blev svart. Jag höll spaken helt stilla med ena
handen och trevade febrilt med den andra efter en
ficklampa, som jag visste att fanjunkarn lagt in i
kabinen. Till min obeskrivliga lättnad fann jag den
och kunde sätta den mellan knäna med ljuskäglan på
instrumenten. Men mina positionsljus på vingarna
och stjärten var också släckta och Auguste och
Martin, som skulle följa efter mig, skulle inte se mig
i mörkret. Jag steg därför till 2500 fot, vilket var 500
fot över den överenskomna höjden, för att inte
riskera att de efterföljande planen skulle kollidera
med mig. Jag låg alldeles under ett tungt molntäcke
och såg de andra komma upp som små ljuspunkter
under mig och ansluta till CG.
Ingen sade något i radion. De andra undrade
kanske varför en fattades, men som överenskommet
var sades ingenting. Var och en skulle klara sig själv.

Om någon misslyckades i starten skulle inte hela
företaget ställas in,
Men då de andra hade hunnit in i formation och
såg varandras silhuetter släckte de sina positionsljus.
Jag tappade bort dem helt. I en halvtimme gick jag på
den bestämda kursen och bad sedan Martin tända
sina ljus en sekund. Han svarade inte, tände bara.
Hans akterlanternor glimtade till. De andra låg strax
till vänster om mig och under. Jag hade inte räknat
med att de skulle vara så nära och det var en glad
överraskning att finna dem igen.
I öster kom nu gryningsljuset och jag behövde
inte ha min ficklampa tänd längre, jag kunde ändå
urskilja instrumenten. Men de andra maskinerna
syntes inte ännu och jag svängde därför och sjönk till
en höjd 500 meter under de andra. De borde då synas
mot himlen ovanför mig. Jag spejade efter dem mot
den ljusare himlen, men såg dem först inte. Jag hade
inte räknat med fartvinsten vid dykningen – jag hade
kommit framför dem. Efter en stund såg jag dem
komma snett bakom och lät dem gå förbi.
De såg små och oansenliga ut, de tre planen. Men
raketkapslarnas silhuetter syntes vid framkanten av
vingarna och denna lilla avvikelse visade att det inte
var några vanliga sportplan.
Jag flög så lågt jag vågade. Under mig skymtade
gles skog och en och annan hydda. Dimmor steg upp
ur bushen. Efter hand ljusnade det så pass att träden
kunde urskiljas tydligt. De andra flög fortfarande på

rad och jag njöt av anblicken. De sänkte sig och då
det var tillräckligt ljust gick jag upp vid sidan av
Auguste och Martin, som släppte förbi mig. Jag intog
platsen efter CG som vi kommit överens.
Sista kvarten av anflygningen var dagsljuset
starkt, trots att solen inte stigit över horisonten. Vi
passerade byar och vägar. Ur en del hyddor kom
yrvakna människor och tittade på oss. Vi vinkade åt
dem.. Det kanske var löjligt, men vi var så helt
inställda på att inte skada civila att vi vinkade åt dem
vi såg för att visa att vi hade vänliga avsikter. Vi flög
så lågt att då vi lutade flygplanet en aning kunde de
se våra ansikten och händer.
Den sista byn vi passerade visade sig emellertid
bestå av en mängd militära baracker. Inga barn eller
kvinnor kom ut och tittade uppåt, bara halvklädda
soldater. CG steg, lade sig i vänstersväng och gick in
i en lång dykning. Jag följde honom och såg nu
staden Benin till höger. Framför mig låg flygplatsen
med banorna, trafikledartornet och ett MiG-jaktplan
till hälften dolt av terminalbyggnaden.
CG:s uppgift var att oskadliggöra ett luft-värnsbatteri, som från det håll vi anföll låg till höger om
terminalbyggnaden. Han dök nu mot sitt mål. Jag såg
hur vita rökpuffar slog upp och hörde artilleriet börja
skjuta. Jag sköt min första raket mot MiG:en och till
min förvåning såg jag skottet gå in just vid vingroten. I samma sekund var planet förvandlat till en
stor eldboll och svart rök vällde upp. Jag sköt mina

övriga raketer rakt in i byggnaderna och mot mitten
av banan, där jag hoppades förstöra banbelysningen.
Jag låg fortfarande i en svag vänstersväng, gick
direkt över i högersväng och passerade över MiG:en
som banan. Det studsade till i planet av värmekudden. Hela tiden sköt luftvärnet. Det hördes som
ett dovt dunkande genom plexiglashuven. CG borde
ha träffat luftvärnet, men tydligen var det inte oskadliggjort.
Jag dök ner över fältet och banorna och upptäckte i sista stund några telefontrådar. Jag lyckades
hissa upp planet och flög ut över bushen utom
skotthåll för luftvärnet. Då jag åter passerade över
militärförläggningen väster om flygfältet hade där
mycket folk kommit ut – de hade väl hört explosionerna och undrade vad som stod på.
Jag frågade på radion om alla var med och fick
svar av CG att han ännu inte visste. Men tydligen
hade han inte blivit träffad under sin våghalsiga
dykning mot luftvärnet.
Klockan var 06.35. Anfallet hade varat fem
minuter. Solen var ovan horisonten. Jag hittade de
andra tre. Vi styrde hemåt i motljuset. Det var en
mycket besvärlig flygning. Under natten och i
gryningen hade nämligen plexiglashuven blivit full
av döda insekter. Vi hade solen rakt i ögonen, såg
nästan ingenting utan att öppna en liten lucka vid
sidan av förarplatsen och kika genom den.
Vi höll oss tätt över den yppiga västligheten och

visste att vi var otroligt svåra att upptäcka mot den
bakgrunden. Anledningen till att vi nästan alltid
tappade bort varandra efter ett anfall var dels detta,
dels också regeln att var och en skulle ta sig hem
efter egen förmåga utan att vänta sig att få sällskap.
Om någon behövde hjälp vid till exempel en
nödlandning var det naturligtvis annorlunda.
Flera gånger vände jag mig om och såg en svart
rökpelare från det brinnande MiG-planet på Benins
flygplats. Röken vällde mot himlen. Jag försökte
föreställa mig hur våra anfall upplevdes från marken.
Antagligen var det bara en kort stunds öronbedövande explosioner och sedan tystnad. Bara sprakandet
från bränderna, kanske rop från soldater och en och
annan skottsalva mot oss. Innan vi försvunnit. Vi
hade själva hört ljuden av provskotten: ett kort
vinande ljud och en mycket hård knall.
Jag visste inte hur många raketer jag avfyrat.
Kanske jag hade någon kvar. Då vi passerade en
kraftledning med höga stolpar siktade jag mot en
stolpe och tryckte av. Men raketkapslarna var tomma.
Det hade annars varit fint att skjuta sönder en
kraftledningsstolpe – skulle ha tagit lång tid för
nigerianerna att lokalisera felet och laga det. Bland
alla de planer vi diskuterade var en idé, som fanjunkarn kom på: att ta med ståltråd och slänga ut
över kraftledningarna. Det skulle bli kortslutning
och det skulle vara ett enkelt men effektivt sätt att
ställa till oreda för oljebolagen på den nigerianska

sidan.
Vi passerade fronten väster om Niger och såg
handgranatexplosioner och tecken på spridda strider.
Vi passerade Niger i fullt dagsljus och kom in strax
norr om Onitsha men ändrade där kurs och följde
västra Nigerstranden söderut. Vi passerade vägen
mellan Onitsha och Benin och gick sedan över floden
längre ned.
Vi flög för det mesta på klocka och kompass,
vilket innebär att man lägger ut en kurs på kartan
och sedan beräknar den tid det tar att flyga en viss
sträcka. Nu verkade det som om CG råkat ut för en
felnavigering. Han började cirkla och pratade i
radion med Martin. Det var alltid Martin och CG som
konverserade i radion, medan Auguste och jag höll
oss tysta. CG ansåg att vi var framme. Själv var jag så
gott som övertygad om att han hade fel, men jag lade
mig inte i det.
Min extratank visade på tomt och jag skiftade
över till huvudtanken. Vi visste aldrig exakt hur
mycket bensin vi hade. På den bas, där vi startade,
hade vi normalt bensinfat gömda bland träden. När
planen skulle tankas rullades ett fram och öppnades,
varefter bränslet pumpades för hand via en
gummislang och en sämskskinnstratt ner i tanken.
Mängden lästes av på bensinmätaren i planet. Före
en flygning begärde vi halv, tre kvarts eller full tank.
Hur många liter som sedan kom i tanken varierade
hos de olika planen, beroende på mätarfel. Det

kunde kanske skilja på 10-15 liter.
Vi låg och cirklade i nära 20 minuter och det blev
rätt irriterande. Just då jag låg i en sväng över en
liten by fick jag motorstopp. Jag skiftade åter över till
extratanken och försökte samtidigt svänga över mot
en liten väg, där jag var beredd på att störta ner. Men
motorn gick igång, då jag bara hade några meter kvar
till marken. Det var fullt med folk därnere.
Men också extratanken visade ju på tomt och jag
hade kört på den hela tiden. Jag hade alltså inte
mycket bränsle kvar utan ville ner till varje pris. Jag
beredde mig på att landa på någon väg varsomhelst.
Det fanns gott om rätt breda, asfalterade vägar i det
centrala Biafra. De var alltid belamrade med trädrötter och stockar som skydd mot nigeriansk luftlandsättning, men med mitt lilla plan räknade jag
med att kunna landa vid sidan av vägspärrarna.
Just då fick jag syn på Martin, som låg i en sväng
och gick ner på en smal väg. Det var alltid lätt att
känna igen Martins plan, ty det hade huv av grönt
plexiglas medan våra huvar var ofärgade. Han flög ett
par hundra meter framför mig och sjönk mot vägen.
Nu såg jag också att en kort sträcka var utan stockar
och den skulle duga bra att landa på.
Martin sjönk hela tiden mot vägen och då hans
klaffar fälldes ut förstod jag att han skulle landa.
Han rullade ut på vägen efter att ha satt hjulen i
marken. Jag passerade över några buskar i min
sväng, rätade upp planet oh drog av gasen. Jag smög

ner hjulen på den torra, smala vägen samtidigt som
jag såg Martin försvinna ibland några höga träd
längre fram.
Några biafraner stod vid vägkanten och tittade på
planet. Jag upptäckte de andra planen, som stod
gömda under jätteträden. Det stod redan ett par
soldater på vakt vid varje plan och vingar och
flygkropp var kamoflerade med stora palmblad.
Vi hade alltså landat på en flygbas. CG hade
antagligen inte hittat stråket med en gång eller också
hade väghindren inte avlägsnats i tid. Jag kände mig
rätt snopen och tyckte att vi kunde ha fått besked om
var vi skulle landa före start, så hade jag inte behövt
bli förskräckt, då jag upptäckte att bränslet var slut.
Det visade sig vara bara tio liter kvar i tanken.
Vi hann inte ta det lugnt så länge, förrän vi fick
ögonen på en oväntad fara: jätteträden, som vi
parkerat planen under, visade sig vara brödfruktträd.
20-30 meter ovanför oss hängde de stora brödfrukterna – en fullträff av en sådan skulle ramponera
ett plan. Vi fick snabbt undan kärrorna till en säkrare plats.
CG:s alla raketer satt kvar i kapslarna – det var
alltså därför inte luftvärnet vid Benin tystnat. Han
hade förgäves sökt avfyra dem, då han låg i dykning
mot målet, men ingenting hände. Han hade fortsatt
att dyka mot målet hela tiden vridande på knappar i
fåfänga försök att besvara elden från luftvärnet, som
sköt oavbrutet. Till sist var han så nära att han

tvingades avbryta och svänga tillbaka Vi hittade
aldrig felet. Det kan ha varit en tillfällig kortslutning
i någon ledning.
På förmiddagen satt vi vid ett litet hus vid
vägkanten och gick igenom attacken mot Benin,
medan några kvinnor skötte om en stor barnaskara
och man rostade majs över en öppen eld. Kontrasten
mellan denna frid och det helvetiska oväsendet och
den svarta röken över Benins flygfält ett par timmar
tidigare var total. Vi åt mangos och drack kokosmjölk
ur några stora nötter, som man hämtat dit och delat
på.
Fanjunkarn och mekanikern kom också, sedan de
tillsammans med den biafranska markpersonalen
tagit hand om flygplanen. Fanjunkarn var alltid lugn
och tystlåten och visade inte mycket av sina känslor,
men efter våra återkomster kunde han inte dölja sin
tillfredsställelse. Han satt alltid stödd på en armbåge
och rökte, medan han lyssnade.
Mekanikern var en oroligare själ, men så hade
han ju också ett tungt ansvar. Han skulle sköta
kärrorna och samtidigt lära ut till biafranerna hur de
skulle skötas. Han var hela tiden i verksamhet och
lämnade då och då rummet där vi satt, för att komma
tillbaka efter en stund.
Det visade sig att Auguste skjutit tre eller fyra
raketer rakt igenom en nattbombare, som stod på
plattan. Han och Martin flög in västerifrån och
Auguste fick genast syn på bombaren, som var

skymd från det håll jag flög in. Han såg raketerna gå
in i kärran och vi kunde med tillfredsställelse rapportera en bombare som svårt skadad. Martin
attackerade en luftvärnspjäs i östra delen av fältet
och han också skjuta några raketer in i tornet.
CG var mycket bekymrad över sitt misslyckande.
Det måste ha varit oerhört nervpressande att dyka
rakt mot luftvärnsposteringen utan att lyckas skjuta
raketerna. Att han ändå inte omedelbart bröt dykningen utan fullföljde under det han febrilt försökte
få raketerna att gå tyder på hans självbehärskning.
Willy kom efter en stund och gratulerade oss till
resultatet. August försvann i en bil för att skaffa
bensin, det fanns nämligen ingen sådan vid basen.
Vi njöt av svalkan under träden efter flera timmar
i kabinen. Därute sprang ödlor i den stekheta solen
och en och annan fjäril fladdrade över gräset. Folk
gick förbi och det var mycket fridfullt.
Medan vi pratade hörde vi det svaga ljudet från
ett jetflygplan. Vi gick ut i solen och tittade uppåt.
Högt där uppe, strax under tunna moln, flög en
llyushin-bombare. Det biafranska luftvärnet sköt
några salvor. Bombaren försvann österut i en vid
sväng.

–

ENUGU GH

Rättschefen Carl Gunnar Lidbom i justitiedepartementet säger apropå de senaste uppgifterna om kapten
von Rosen:
- De politiska aspekterna på kapten von Rosens
privata krigföring – under förutsättning alltså att
uppgifterna är korrekta – är utomordentligt allvarliga.
Vi måste komma ihåg att i Biafra pågår formellt sett
inte något krig. Om tidningsuppgifterna talar sanning
måste alltså de inblandade svenskarnas handlingar
granskas med hänsyn till den svenska brottsbalken.
Två professorer i internationell rätt, Hilding Eek,
Stockholm, och Lars Hjerner, Upsala, ser litet annorlunda på problemet:
- Frågan om kapten von Rosens förmenta
bombpatrull gör sig skyldig till brott mot svensk lag
blir en fråga om hur en domstol skulle bedöma vad
som faktiskt händer i Biafra. Blir bedömningen att det
är fråga om ett faktiskt krig så gäller krigets lagar och
inte den svenska brottsbalken. De svenska flygarnas
påstådda bombräder är då inte åtalbara. Vid en folksrättslig bedömning av situationen i Biafra torde
utomstående stater ha att utgå från att ett regelrätt
krig förekommer eller att biafranerna åtminstone har
ställning som ett regelrätt upprorsparti.
Dagens Nyheter den 27 maj 1969
–

På söndagen tog vi det lugnt. Vi lyssnade på Radio
Lagos och BBC, som för första gången rapporterade
våra anfall. Radio Biafra hade ännu ingenting sagt.
Enligt BBC hade våra två första attacker lyckats
bättre än vi själva hade trott. Senare fick vi veta att en
BBC-reporter befunnit sig i Benin den morgon vi
anföll. Han hade väl sett rökpelaren från det brinnande MiG-planet.
Vi diskuterade vilket mål vi skulle välja nästa
gång och bestämde oss för Enugu. Där fanns ytterligare ett flygfält, varifrån nigerianska plan förmodligen startade sina attacker mot Biafra.
Också denna dag såg vi en Ilyushin-bombare
flyga fram och åter på hög höjd. Den åtföljdes av två
MiG-plan, som dök mot något mål långt borta. Vi
hörde tydligt smattret från deras kanoner och även
enstaka skott från biafranskt luftvärn.
Vi beslutade starta nästa anfall sent på eftermiddagen nästa dag. Vi skulle anfalla i skymningen
och flyga hem i mörker.
Det skulle sålunda bli en attack varannan dag:
torsdag, lördag och måndag. Enligt rapporterna från
Radio Lagos och BBC var man beredd i Nigeria – vårt
anfall borde vara väntat och alla försvarsåtgärder
vidtagna.
I min dagbok skrev jag den 25 maj kl 17.00:
”Martin och jag har bara gått och slöat, halvsovit
på rummet och diskuterat vårt nya mål. Vi drar upp
huvudlinjerna, men vill ge varandra möjligheter att

variera så mycket som möjligt. Denna gång avser vi
att komma in i två rotar. Den första väcker luftvärnet
med ett långt skott mot något flygplan. Ser vi
varifrån det kommer luftvärnseld koncentrerar vi oss
på honom direkt. Denna gång skall kanonen definitivt tystas. Vi kommer västerifrån, halkar nerför bergsluttningen i skuggan, får bra översikt över flygplatsen och bryter sedan efter skjutningen åt varsitt
håll, en norrut över bushen, den andre söderut över
kullarna. Den andra roten får veta vilka mål som är
kvar och kommer in så snart vi avbrutit vårt anfall.
Därefter anfall från norr och från söder eller från
väster igen. Hem på lågan längs bergsluttningen eller
över berget. Stigning då mörkret är i det närmaste
totalt, mörkernavigering hem och mörkerlandning.”
Men det blev inte riktigt så som vi hade
planerat...
Omkring klockan 16.00 på måndagen startade vi
från den bas, där vi landat efter Benin-attacken. Vi
flög åter ut över djungeln, tätt över träden och ibland
mellan dem. Martin var suverän, när det gällde
lågflygning: hans maskin låg en bra bit under oss
andra. Då och då tappade jag bort honom. Men trivs
han där nere i gräset är det väl hans sak, tänkte jag.
Auguste roade sig också, men var i varje fall inte nere
under palmkronorna så ofta som Martin. CG flög
högt och höll rak kurs. Det var alltid något envist
över hans kärra.
Själv trivdes jag bäst ungefär mitt emellan Martin

och CG. Jag njöt av åsynen av de till det yttre så
ynkliga flygplanen - Biafran Babies.
Vi följde en sluttning norrut. Terrängen var här
ganska kuperad: små kullar med palmer och något
enstaka jätteträd, en och annan odling och slingrande
småvägar. Jag flög på vänster sida bakom CG och
följde honom noga, ty han var svår att se. Martin låg
rakt ut till höger om mig längre ner i sluttningen –
han skymtade då och då mellan trädtopparna.
Auguste flög bakom Martin och var nästan omöjlig
för mig att upptäcka.
Motorn spann som en katt och oljetemperaturen
visade som vanligt ett mycket bra värde – en aning
högre än hemma i vårt kyliga klimat, men temperaturen låg konstant.
Vi använde gasreglage i stor utsträckning under
lågflygningen: drog av något i nedförslut och ökade
då vi skulle över en kulle eller ett högt träd.
Visserligen drog motorn något mer bränsle genom
det ständigt ändrade varvet men vi hade bränsle nog.
Huvudsaken var att vi flög lågt och inte visade oss.
Framför oss reste sig stolparna till en kraftledning
och jag tänkte genast på CG, som ju låg först. Vi
brukade varna varandra genom att trycka
på
sändarknappen två gånger i tät följd. Jag gjorde så
och fick svar. Jag var säker på att CG hade sett
stolparna. Då vi kom närmare och även trådarna
syntes väntade jag mig att han skulle stiga en aning
för att passera över. Till min förskräckelse fortsatte

han på sitt envisa sätt rakt fram mot kraftledningstrådarna, som hängde förrädiskt någon
meter ovanför trädkronorna. Det var för sent att
varna en gång till och jag väntade på att maskinen
skulle göra en volt över trådarna och försvinna ner i
grönskan.
Till min häpnad och lättnad fortsatte maskinen
till synes rakt igenom kraftledningstrådarna. Jag
trodde knappt mina ögon. Själv måste jag stiga
ungefär fem meter och jag såg hur också Martin och
Auguste steg för att klara sig över. Jag fattade inte
hur CG kunnat undvika att kollidera med ledningarna. Kanske han hade flugit mellan dem – det
tycktes vara mest troligt. Eller kanske han hade
passerat över med hjulen nästan på trådarna.
Terrängen övergick alltmer till slättlandskap. Vi
flög över små byar, men såg inga vägar. Emellan
syntes bara enstaka hyddor med odlade täppor. Jag
lutade planet ibland och vinkade då jag såg någon stå
och titta. Till min glädje vinkade man ofta tillbaka.
Terrängen skiftade ständigt: skog, kullar, odlade
områden, byar...
Vi hade nu vant oss vid värmen. I vår utrustning
ingick inte längre vattenflaskan. Jag hade min
kamoflageskjorta och min egen klocka, mina väl
ingådda skor och de nu skrynkliga kartorna. Jag
kände mig hemma med kärran. Men ibland var det
verkligen fruktansvärt hett i kabinen.
Vi flög i bred formation över en front. Jag hörde

enstaka skott, men såg inte en människa. Däremot
syntes utbrända hyddor och hål efter granater. Det
rykte från små bränder i gräset. Detta var stridsområdena norr om vägen mellan Onitsha och Enugu.
Sedan råkade jag ut för samma sak som under
anfallet mot Port Harcourt: jag tappade bort de andra
bland träden. Det var lätt gjort. Flög man för högt
försvann de andra mot den gröna bakgrunden. Flög
man lägre tvingades man att ägna större uppmärksamhet åt att flyga och väja för hinder än åt att hålla
utkik efter de andra. Och plötsligt, då man inte var
beredd, var de borta!
Jag fortsatte på egen hand och följde färdlinjen
på kartan. Under eftermiddagen hade stora åskmoln
växt upp och en och annan regnskur kommit. Men
nu, närmare aftonen, upplöstes molnjättarna och
solen lyste igenom och gav landskapet färg. Små
stigar och vägar slingrade sig fram utefter sluttningarna, men knappast någon människa syntes till.
Det var annorlunda i Biafra, där det inte fanns en väg
utan folk. Miljoner människor var ju hopträngda på
ett litet område – och utsatta för nästan dagliga anfall
av MiG-planen.
20 minuter gick utan att jag såg till de andra. Jag
inställde mig på att göra anfallet efter egen förmåga
och utan samverkan med de andra. Men jag beslöt
mig för att ändå anfalla den del av flygplatsen, som
var avdelad åt mig. Jag skulle ligga på fjärde plats
längst ut till höger, det vill säga i den andra roten,

och anfalla högra delen av flygplatsen från det håll vi
kom, västerifrån.
Terrängen var nu kuperad och jag flög i dalgångarna mellan höga kullar. Allt verkade öde. Efter
att ha passerat berget väster om Enugu följde jag ett
långt nerförslut och farten ökade. Långt nedanför
sluttningen skulle enligt kartan staden Enugu och
flygplatsen ligga. Jag passerade utbrända hem och
bränd mark. Striderna måste ha varit hårda, då
nigerianska trupper intog staden. På en kulle låg ett
stort palatsliknande hus, som föreföll oskadat.
Jag såg nu staden, som låg mycket vackert i
skuggan av den höjdsträckning jag hade passerat.
Kvällssolen lyste på bergets toppar och himlen
skiftade i gult. Jag fortsatte mot målet, som jag ännu
inte såg men borde se om någon minut om tidsberäkningarna stämde. Jag var nu helt nere i dalens
skugga och gled fram över låg vegetation. Här och
där stod tomma hus.
Under den allra sista delen av anflygningen fick
jag syn på de andra planen. De låg till vänster om
mig och bakom. Jag hann inte fundera mer över det,
ty strax ovanför de låga träden såg jag ett MiG-plan
köra på marken. Det var en knapp kilometer dit.
Jag gjorde mitt lägsta anfall dittills – steg
ingenting utan sköt nästan alla raketer i en lång följd
mot MiG-planet. Ingen av mina raketer träffade
direkt, men de slog ner alldeles intill planet, som
omvälvdes av rök och splitter. Jag såg hur planet

stannade upp och stod stilla. Hade det hunnit komma
i luften skulle det säkert ha besvärat oss under
hemflygningen.
Då jag svängde åt vänster, så som vi hade
bestämt strax före starten, låg de andra MFI-planen
på linje snett bakom mig och skulle börja skjuta. För
att inte hindra dem dök jag så lågt jag vågade för att
komma under deras raketbanor. Strax ovanför mig
drogs streck av röken från de avskjutna raketerna. I
samma ögonblick slog min högervinge i en trädtopp.
Det var visserligen bara ett litet träd, men löven rök
och stöten i planet gjorde mig förskräckt. För en
sekund trodde jag att jag skulle kraschlanda. Men i
nästa sekund visade det sig att planet forfaande var
fullt manöverdugligt. Jag fortsatte i sick-sack mellan
buskarna och bestämde mig för att hålla bättre
uppsikt i fortsättningen.
Jag passerade ett hörn av fältet och över en
rykande Canberra-bombare, fortsatte in över bushen
igen och bort från flygplatsen. Först då märkte jag
hur tyst det blev: tydligen hade man skjutit
ordentligt mot oss. Hur det hade gått för de andra
visste jag inte alls. De pratade visserligen på radion,
men jag kunde inte uppfatta vem som var vem.
Fukten hade inte varit nyttig för våra radioapparater
– ibland bara raspade det i dem.
Då jag var i säkerhet över bushen och ovanför de
utbrända husen funderade jag över hur många
raketer jag hade skjutit och tyckte att jag borde ha

någon kvar. Jag cirklade runt över buskarna tills det
tycktes vara lugnt borta vid flygplatsen och smög
sedan tillbaka mot fältet, höjde nosen och sköt ett
långt skott i terminalbyggnaden. Jag såg raketen gå i
en båge, som slutade i byggnaden. Klockan var 18.40,
då jag sedan svängde bort och började navigera
hemåt i skymningen. Jag hörde CG och Auguste
prata med varandra, men teg själv. Det syntes en
buckla på vingen efter kollisionen med trädtoppen,
men rodren kändes som förut.
Skymningen föll mycket snabbt nu, som den gör
i tropikerna. Solen lyste på åskmolnen i väster.
Kullarna och träden låg i ett grågrönt dunkel under
mig. Jag flög nu efter instrumenten, kanske 50 meter
över marken. När mörkret blev kompakt steg jag upp
i den skyddande natten. Stjärnorna tändes och det
sista ljuset försvann i väster.
Mot det ytterst svaga ljus, som fortfarande fanns
kvar i väster, upptäckte jag två silhuetter – som två
jättestora svarta flugor. Det var CG och Auguste, som
gjort sällskap efter anfallet. Trots att de flugit en
annan väg bort från målet än jag och trots flera
kursändringar under den timme som gått efter
anfallet råkade våra färdvägar sammanfalla. Jag
anslöt mig till dem och en halvtimme senare landade
vi i mörkret på den primitiva banan. En soldat sprang
framför med en ficklampa och visade vägen till
maskinens uppställningsplats under träden.
Jag frågade efter Martin. Till min förvåning kom

han gående i mörkret och frågade om allt var väl.
Som vanligt samlades vi i vår bungalow och
drack varsin öl. CG, som var märkbart lättad över
utgången, drack också han öl och rökte till och med
en cigarett, han rökte eljest ytterst sällan. Auguste var
på ett strålande humör. Fanjunkarn och mekanikern
satt som vanligt och lyssnade och kommenterade då
och då.
Så berättade Martin sin egen fantastiska historia
om vad som hänt honom i anfallet mot Enugu. Han
hade följt mig i anfallet, men på grund av min
vänstersväng blev han hindrad, höll igen med att
skjuta en kort stund och riktade sedan en salva mot
något som såg ut att vara ett bensinupplag vid
terminalbyggnaden. I slutet av denna salva, då han
själv var alldeles i kanten på de höga buskar och träd,
som växte i sydvästra kanten av fältet, blev hans
plan träffat i bakkroppen av eldgivning från marken.
- Jag dök, då jag märkte detta, berättade Martin,
men kom så lågt att nosen gick i de översta topparna
på det sista trädet vid fältet. Bladen rök kring huven
och en del fastnade i luftintaget. Motorvarvet sjönk
medan jag dök vidare, svängde åt höger och fortsatte
i en lång vänstersväng runt hela flygplatsen. Jag
gjorde förtvivlade försök att få upp varvet och öka
farten. Under denna vida sväng passerade jag runt
det MiG-plan, som stod stilla efter beskjutningen, in
över bebyggelsen i stadens norra del, vidare bakom
terminalbyggnaden, förbi några stora radioantenner

och tillbaka in över flygplatsen. Jag såg ett MiG-plan
framför terminalbyggnaden men kunde inte svänga
så snävt att jag skulle kunna skjuta. Jag såg de andra
MFI-planen försvinna över trädtopparna norrut.
Jag tvekade mellan att försöka komma undan
genast eller bara fortsätta att skjuta sönder flygplan.
Jag fortsatte längs hela banan på lägsta fart. Stallvarningen pep hela tiden.
Banan på Enugus flygplats ligger i riktning östväst och är över 1000 meter lång. Martin flög längs
hela banan med hälften av raketerna kvar. I västra
delen av banan stod fyra eller fem Canberra-bombare
med nosen in mot de träd både han och jag kolliderat
med, och längst bort en Heron.
- Jag var förvånad över att ingen sköt, berättade
Martin. Kanske var det för att jag flög så lågt, hela
tiden bara någon meter över asfalten på bana 09-27.
Skyttarna i buskarna skulle ha skjutit mot varandra.
Ungefär 500 meter från raden av kamoflagmålade
flygplan sköt jag resten av mina raketer och tror att
jag träffade ett av bombplanen och med säkerhet
Heron-planet. Planets vikt minskades, då raketerna
avlossats, och jag lyckades med knapp nöd stiga över
buskarna i banänden och försvinna över bushen.
Martin fortsatte mot berget, men måste göra fyra
eller fem flygningar fram och åter längs sluttningen
för att vinna höjd och till slut kunna krångla sig ner i
en dalsänka. Sedan föll skymningen. Martin svängde
söderut tidigare än oss för att komma hem så snabbt

som möjligt, eftersom motorn befann sig i dålig
kondition. Han flög rakt över fronten mellan Awka
och Onitsha. Där blev han åter beskjuten, denna
gång i planets stabilisator. Det var nästan helmörkt
och Martin dök ner mot dunklet i djungeln, flög så
lågt han vågade och undkom återigen eldgivningen
från marken.
- Min kropp tål inte långa promenader, sa Martin.
Jag var ju tvungen att flyga hem
Han var lättad och nöjd, drack sin öl och upprepade flera gånger att det hade varit väldigt
försmädligt att behöva landa på Enugus flygfält.
Medan vi satt och pratade kom flygvapenchefen
in och gratulerade oss till resultatet. Han höll en liten
ceremoni, läste en uråldrig lyckönskan på ibospråket
och bjöd oss sedan på whisky. För första gången i
Afrika drack jag en klunk äkta whisky och det
smakade inte alls illa.
Cikadorna spelade som vanligt allt vad de orkade
i natten. CG tillät för ovanlighetens skull att vi
använde hans radio till att lyssna på musik. Det
fanns inga reservbatterier och han var därför väldigt
rädd om radion. Radionyheterna var ju vår enda
kontakt med världen utanför Biafra.
Efter varje anfall skrev vi varsin rapport. Dessa
skickades till flygvapenchefen, som jämförde och
sammanfattade dem. Man jämförde dem sedan med
de rapporter som kom i radiosändningarna från BBC
och Radio Nigeria.

Radio Nigeria hade gjort en ändring i rapporteringen av våra anfall: de nämnde nu aldrig antalet
dödade soldater utan talade i stället om dödade
civila. Det lät väl bättre så.
Senare kom några pojkar och spelade gitarr och
sjöng för oss. Vi satt ute i månskenet och njöt av
deras rytmiska afrikanska sånger. Någon hade skaffat flera flaskor palmvin åt oss, men det uppskattades
visst bara av mig – Martin kunde inte alls med det.
Det blev sent innan vi kom i säng den kvällen. Vi
glömde bort tiden och njöt bara av den afrikanska
natten. Alla de, som i veckor arbetat för at få våra små
plan att fungera, var också med.
CG:s mjuka diplomati och taktiska kunnande
hade gett ett resultat, som vi alla hade hoppats på
men kanske inte helhjärtat vågat tro på: Efter tre
attacker visste vi nu att Operation Biafran Babies var
en framgång.
Dagen efter Enugu-anfallet sov vi ut ordentligt.
Jag tog sedan en långpromenad tillsammans med CG
till ett postkontor, där vi köpte några frimärken. Vi
blev bjudna på palmvin och pratade med byfolket.
De tycktes vara märkbart lättade: det hade nu gått tre
nätter utan bombningar av Ulifältet.
På eftermiddagen lyssnade vi till en lång rapport
på Voice of America. Attacken mot Enugu hade
förstört två MiG-plan, två Canberra-bombare och ett
trafikflygplan, sade kommentatorn, som också
konstaterade att man var oroad i Lagos och att

attackerna skulle kunna driva Nigeria till fredsförhandlingar.
Det var anmärkningsvärt att Canberra-bombarna
nämndes. England hade ju hela tiden intensivt
förnekat att sådana användes i kriget. Vi gladdes åt
att Voice of America antydde en möjlighet till
fredsförhandlingar. Det var ju just till sådana som
både vi och biafranerna syftade.

BIAFRANERNA GH
Detta är den första afrikanska revolutionen. Det är en
kamp mot den ekonomiska imperialism, som alltid
funnits i Afrika. Jag har varit i 40 länder och talat med
revolutionärer i Östeuropa och Mellanöstern. Men jag
har sällan mött en sådan kampanda som i Biafra.
Herman Lindqvist i Aftonbladet 21 september 1969
En kväll träffade jag en mycket ung soldat, som var
hemma i sin by på permission. Jag bjöd honom på en
cigarrett och vi pratade om kriget och om Biafra. Jag
frågade rakt på sak vad han ansåg om Ojukwu.
- Ojukwu är vår ledare, sa han.
- Tror ni på honom? frågade jag.
- Vi går i döden för honom! svarade den unge
biafranen och jag såg att han menade allvar. I dunklet glimmade inget leende, bara ett par blixtrande
ögon.
Jag lämnade ämnet. I stället frågade jag den unge
soldaten om livet vid fronten.
- Vi infiltrerar byar långt inne på nigerianskt
område på andra sidan fronten, berättade han. Frontlinjen är mycket flytande. Många biafranska gerillasoldater har ju släkt och vänner i de ockuperade
områdena och kan röra sig där utan svårigheter. Men
någon nigeriansk infiltration i Biafra förekommer
inte alls, sa han.

Han förbannade bristen på ammunition:
- Hade vi lika mycket ammunition som de skulle
vi vinna varje anfall, sa han. Men vi måste alltid
hålla igen.
Han hade legat vid fronten ett helt år, men hans
kampvilja var helt obruten. Det föreföll nästan som
om han längtade tillbaka. Han var fast besluten att
fortsätta kampen.
Jag lyckades skaffa en öl från vårt hus och gav
honom den. Han öppnade den inte utan tog den med
sig, då han gick. De andra biafranerna skrattade och
tyckte att det var en bra gåva.
En av våra baschefer var veteran från fronten - en
liten man med ett stort skägg, stor mage och ett
mycket stort och hjärtligt skratt. Han presenterade en
dag Martin och mig för en av sina kamrater från fronten. Världens störste kämpe, kallade han honom.
Och ”Världens störste kämpe” var också ovanligt
stor. Vi började tala om våra anfall och vår taktik.
Gerillakrigaren strålade av entusiasm och skrattade
åt våra skämt. I två år hade han oavbrutet legat vid
fronten – detta var hans första permission. Han måste
ha upplevt ohyggliga strapatser, han hade sett
kamrater stupa, han hade sett skövlade byar,
massakrerade civila. Allt detta ohyggliga våld hade
ändå inte märkt honom. Nu njöt han av att höra våra
berättelser. Ibland skrattade han som ett barn åt våra
skämt, denne ofantlige biafranske krigare. Men då vi
frågade honom om något blev han gravallvarlig och

svarade direkt med ord, genom armrörelser, gester
eller genom att rita på ett papper.
En gång förde oss CG till ett arméhögkvarter ute i
djungeln. Fem unga kaptener i gerillastyrkorna redogjorde för det aktuella läget och för hur de trodde det
skulle utveckla sig. Deras beskrivning var saklig och
de talade nästan perfekt engelska. Ingen av dem var
över 30 och många var betydligt yngre. De gjorde ett
starkt intryck på oss.
Många gånger hörde jag biafranska soldater berätta om hur de överlistat nigerianerna. Det roade
dem att beskriva sådana händelser, som naturligtvis
bidrog till att sporra kampviljan och stå emot strapatserna.
Jag hörde till exempel berättas om hur man ”stal”
mat från en nigeriansk styrka, som var omringad på
södra fronten – det var förmodligen under den
biafranska belägringen av Owerri. Nigerianskt flyg
släppte ned förnödenheter till den inringade styrkan,
som tände gröna signalskott för att visa var den
befann sig. Men nästa gång planet kom tände
biafranerna gröna signalskott: piloten blev villrådig
och släppte hela lasten på den biafranska sidan. På
det sättet fick biafranerna både mat och vapen. Den
soldat, som berättade det för mig, skrattade gott och
var stolt över kuppen – det var han som förde befälet
över den biafanska belägringsstyrka, som kom på
knepet.
Helhetsintrycket av den biafranska armén var en

imponerande kunnighet, målmedvetenhet och hög
moral. Naturligtvis träffade vi också på undantag.
- Men ge dem tid, ge dem bara tid, sa CG flera
gånger. Innan ni vet ordet av är de snabbare än ni
själva.
Den biafranska baspersonalen gjorde sitt yttersta
för att allt skulle fungera. Disciplinen var mycket
god. De flesta hade ingen utbildning men arbetade
mycket effektivt. Ett hundratal man hade till uppgift
att kamoflera banan, tända belysningen och så
vidare. De gjorde det med stor entusiasm – bara
någon minut efter landningen var planen täckta av
palmblad. Nattetid var landningsbanan utmärkt av
oljelampor – det stod en man vid varje lampa för att
tända och släcka den. Också detta fungerade perfekt.
Någon brist på arbetskraft existerade ju inte i Biafra.
Mellan flygningarna hade vi tillfälle att se oss om
i omgivningarna. Vi rörde oss helt fritt och jag tog
ofta promenader till byarna och träffade biafranerna,
som under de första dagarna inte visste riktigt vem
jag eller de andra svenskarna var, men snart fick veta
om det biafranska flygvapnets attacker.
Vägarna var alltid fulla med folk i Biafra och det
var intressant att studera folklivet. Där gick de unga
kvinnorna med bördor på huvudet och kanske också
ett barn i ett knyte på ryggen – de rörde sig med
behagfull elegans. Och där var de äldre männen, ofta
på cykel och ibland i färggranna kläder. Och alla
barnen...

Vägen var rödbrun och hård av all trafik. Palmer
och andra höga träd lät sin grönska hänga ut över
vägbanan, där det var skuggigt och skönt.
Vår hudfärg väckte aldrig något uppseende: det
var en sak som först förvånade mig litet. En afrikan
på en gata i en svensk landsortsstad väcker nog
egentligen större uppseende än en europé i en
biafransk by. Och ändå var det mycket få européer i
landet, förutom vi flygare endast missionärer och
hjälparbetare. Vi träffade ingen annan europé.
En dag då jag var ute och gick på egen hand slank
jag in i en palmvinsbar och slog mig ner på en bänk.
Barägaren log vänligt och jag njöt av att se på hans
stora barnaskara. Hustrun satt på golvet med den
minsta i knät. En annan mamma kom in och de
pratade livligt på ibospråket utan att ta någon
särskild notis om mig. Jag kände mig välkommen.
Jag drack ett stop palmvin och det ville barägaren
bjuda på, men jag insisterade på att få betala –
betalningen var ändå bara en bråkdel av vad man får
betala för en öl i Sverige.
Jag upplevde många sådana rofyllda vardagsstunder i Biafra och människornas behärskning
förvånade mig. Man levde vidare trots det ständiga
hotet om utplåning. Aldrig märkte jag någon hatstämning mot Nigeria eller England.
Barnen och ungdomarna var påfallande öppna
och naturliga. Ibland såg de på oss med stora ögon –
det var innan ryktet om vad vi gjorde i Biafra hade

spritt sig. Men fick de ett leende gav de genast ett
blixtrande leende tillbaka.
Av denna till det yttre så fridsamma miljö skulle
man kunna förledas att tro att kriget knappast
berörde civilbefolkningen. Och av alla de odlade
fälten runt byarna, mangoträden, kokospalmerna och
oljepalmerna runt byarna, där det också fanns gott
om höns och getter, skulle man ha kunnat tyda att
inte heller bristen på föda var särskilt stor.
Verkligheten var emellertid en annan. Ett okänt
antal miljoner människor var hopträngda på en yta
motsvarande Östergötlands – kanske sex, kanske 12
miljoner: ingen kunde uppskatta människomassorna.
Då jag såg detta människomyller undrade jag hur de
egentligen tillbringade nätterna – många familjer
bodde naturligtvis i samma hus, men många måste
också sova utomhus. Och hur man än arbetade för att
odla upp varje ledig kvadratmeter kunde maten inte
räcka. Särskilt beklämmande var att se barn med
uppsvällda magar och taniga armare – de fanns i
varje by.
Många, många var flyktingar. De berättade att de
flytt från Enugu, Onitsha, Port Harcourt eller andra
orter, som erövrats av nigerianerna.
Våra promenader var verkliga avmagringskurer i
värmen. Skuggan under ett bambutak blev ofta
rädd-ningen, då svetten flöt i hettan. Men det var
alltid givande och intressant. Vi mötte en rörande
gäst-frihet. En liten grabb kunde komma till oss med

ett fat mangofrukter – utskickad av sin familj, som
trängdes i en hydda vid vägen. Ofta fick vi sådana
enkla gåvor av folket. Efter hand började de också
känna till vad vi gjorde i Biafra. De litet undrande
blickarna utbyttes mot vänliga leenden och hälsningar.
En kväll efter ett häftigt tropiskt oväder gick
Auguste, Martin och jag tillsammans ut i månskenet
– vi hade hört att det skulle bli musik i närheten av
basen. Vi letade oss till ett stort stenhus med ett enda
stort rum. Där fanns en orkester med trummor och
gitarrer och till och med en högtalaranläggning.
Massor av folk hade samlats och närmast orkestern
fanns officerarna med sina fruar.
Orkestern hade redan börjat spela enkel, rytmisk
popmusik och en av musikanterna sjöng på engelska.
Ute i mörkret fanns ändå mera folk. De hängde i
fönstren och i dörrarna. Allteftersom natten framskred blev musiken mer och mer intensiv. Melodierna återkom, ty repertoaren var inte så stor, men
ljudet blev ett annat. Man började dansa. Snart
dansade alla i trängseln – folkmassan i rummet blev
kompakt och stämningen var oerhört suggestiv.
Jag betraktade en liten pojke, kanske tolv år, och
hur han följde rytmen perfekt, var ett med massan,
som fyllde hela rummet och hade förvandlats till en
rytmisk enhet. Det var en fantastisk afton. Natten var
svart, luften var skön – kriget och svälten tycktes vara
långt borta.

Vi hade alltså, då vi åtagit oss uppdraget, inte
varit övertygade om det rättvisa i Biafras kamp – vi
hade tvivlat på vad som var sanning. Nu tvivlade vi
inte längre. Den entusiasm biafranerna visade, deras
obönhörliga försvarsvilja, som var genomgående hos
alla vi mötte, förvånade oss. Vi kom att identifiera
oss med biafranerna.
Hemma sökte man från visst håll förlöjliga oss. I
den nigerianska propagandan kallades vi för
”semesterkrigare”.
- Det här är min semester, sa också CG en gång.
Det här är min avkoppling. Nu känner jag att jag
uträttar något mer än om jag skulle flyga halvfulla
turister till Mallorca eller Kanarieöarna. För första
gången på mycket länge känner jag att jag gör nytta.
Men en morgon var CG uppenbarligen på dåligt
humör. Han kom ut från sitt rum ovanligt tidigt och
klarade snabbt av morgonbadet, som bestod i att man
hällde två hinkar iskallt vatten över sig. Vid
morgonkaffet klagade han på att alltihop, hela
Minicoin-systemet, fungerade sämre än det borde. Vi
höll med honom. (Minicoin – "Miniature-CounterInsurrection"- var ett annat namn för MFI9B).
Från vissa ledande officerare i Biafra mötte vi
nämligen ett motstånd, som bottnade i bristande
kunskaper och ovilja mot nya idéer. Ingen kunde
förneka att effekten av våra första anfall varit mer än
tillfredställande. Men för att kunna utveckla systemet och göra det ännu slagkraftigare behövde vi

mera hjälp av biafranerna. Det fanns planer på att
anfalla mål i Nigeria med andra metoder och annan
taktik. En grupp i ledningen höll på de planerna.
Minicoin-systemet riskerade att skjutas åt sidan av
prestigeskäl.
Nu var CG högst irriterad och bestämde sig för att
uppsöka general Ojukwu redan samma eftermiddag
för att försöka reda ut svårigheterna. Efter frukosten
försvann han i en bil och lämnade endast ett dammmoln efter sig i den torra sanden.
Auguste, Martin och jag slöade i skuggan och
väntade på att CG skulle komma tillbaka och rapportera resultatet av överläggningarna. Efter åtskilliga timmar kom han också åter från högkvarteret. Nu
var ha på ett helt annat humör än på morgonen. CG
hade först fått vänta utanför Ojukwus rum i det
hemliga högkvarteret, medan den eskorterade
officern var inne hos generalen. Efter en stund
återkom officern och meddelade att Ojukwu inte
hade tid att se dem båda. CG blev förbannad och
skrev ett meddelande, som lämnades in till Ojukwu.
Därefter fick både officern och CG komma in.
- När någon anstränger sig så för att få träffa mig
måste det vara viktigt, konstaterade Ojukwu.
CG, som var lagom uppretad, skrädde inte orden.
Han betonade att Minicoin-systemet, om det skulle
kunna fungera måste få ett helhjärtat stöd. De små
flygplanen hade visat sin effektivitet – att inte
erkänna det vore direkt oansvarigt.

Ojukwus blick blev svartare och svartare och
CG:s eskorterande officer konstaterade efteråt att
generalen tydligen varit rasande. Samtalet slutade
med att Ojukwu utlovade CG allt det bistånd han
ville ha och han sade det på ett sätt som visade att det
låg allvar bakom – att han inte tänkte tolerera annat
än att hans order åtlyddes till punkt och pricka.
CG log då han berättade om den officer, som fick
ta emot Ojukwus tysta vrede.
Men just denne officer, som CG i det närmaste
skällt ut inför Ojukwu, lade senare sin prestige helt
åt sidan och gjorde allt för att hjälpa CG att förbättra
Minicoin-systemet.
Många gånger hade CG att kämpa mot den
byråkrati, som frodades i Biafra, men han betonade
att den var ett arv från kolonialtiden, som Afrika
långsamt höll på att göra sig av med. Naturligtvis
kunde Operation Biafran Babies ha nått ännu bättre
resultat, om inga hinder alls hade rests. Men
prestigehungriga militärer, korrumperade politiker
och förstockade byråkrater finns i alla länder. Biafra
var inget undantag. Ändå tror jag att man skulle
kunna leta upp mycket värre exempel på de nämnda
förteelserna i Sverige än jag träffade på i Biafra.

UGHELLI GH
Ett ensamt biafranskt flygplan svepte ut ur
solnedgången här i går kväll och avfyrade raketer, som
satte kraftstationen i brand. Ljusen i staden och de
omgivande förorterna släcktes, då en raket slog
igenom en vägg, förstörde turbinerna och satte eld på
kraftstationen. Arbetare flydde i panik från sina
bostäder, men inga personskador rapporterades.
Ughelli, Nigeria, 30 maj – Reuter
Hur man än ser på det: denne man är dödsbringande!
Det är också de svenska piloter, som flyger hans plan.
Hotet från dem är nu känt och det gäller för det
nigerianska flygvapnet att omedelbart genomföra
uppgiften att söka reda på och förstöra von Rosen och
hans plan var de än må finnas.
Sunday Observer (Nigeria) den 1 juni 1969.
Resultatet av våra tre första anfall hade bland annat
blivit att det för första gången på mycket länge var
tomt i Biafras luftrum. Röda korsets och kyrkornas
hjälpflygningar rapporterades också kunna ske ostörda.
Men en dag, medan CG, Martin och jag satt och
drack kaffe, hörde vi ljudet av jetplan. Vi gick ut och
såg en bombare på hög höjd, eskorterad av två MiGjaktplan.

Plötsligt svängde MiG-planen och dök. Sekunderna efter exploderade splittergranaterna. Vi
kastade oss ner i skydd och hörde sedan under mer
än tio minuter tjutet, kanonelden och krevaderna.
Ljudet från kanonerna var kärvt och hårt och kom
oregelbundet. Efter varje dykning blev det tyst några
sekunder, medan maskinerna svängde för att komma
tillbaka i ett nytt anfall. Deras manövrer i luften var
inte särskilt imponerande och anfallen gjordes inte
med någon större finess. Men kanonerna ingav
respekt. Jag kände mig som ett kryp, där jag låg.
Martin svor över att han inte hade en jetkärra, så att
han kunde ta upp kampen med MiG-planen. CG var
helt övertygad om att planen fördes av engelsktalande legopiloter – han sa sig till och med ha talat
med dem via radio vid ett tillfälle. En av dem
kallades Mike.
De här piloterna tog aldrig några onödiga risker
utan anföll helst på platser, där det inte fanns
biafranskt luftvärn. Att de nu tydligen råkat hitta oss
kunde bero på något slarv med kamoflaget. Eller
kanske hade vi varit oförsiktiga, då vi gått ut och
tittat efter dem, medan de cirklade runt där uppe. De
kanske hade sett våra vita ansikten.
CG försökte lugna Martin:
- Vänta du, sa han. Snart är vi åter själva i luften
med plan, som är mycket mindre men lika effektiva,
fast de inte för lika mycket oväsen.
Lika plötsligt som anfallet hade kommit var det

över. Vi hörde rop om att en brand utbrutit och
skyndade oss ut. Flera av basens bilar var genomsållade av kulhål, där de stod under palmbladstaken, och en av dem brann för fullt. En man hade
dödats och nio skadats. Flera hus blev genomskjutna
av grovkalibrig 37-millimeters splitter-ammunition
och 22-millimeters automateld. Vi hittade en del
blindgångare och kunde konstatera att det var ryska
granater, av allt att döma flera år gamla. Vi sparade
de hylsor vi fann.
Vi konstaterade att det nigerianska flyget faktiskt
för en gångs skull hade anfallit ett militärt mål.
Tidigare hade vi sett flera utbrända marknadsplatser
och en gång hade vi passerat en väg, där ett MiG-plan
strax innan beskjutit en civil folksamling och många
hade skadats.
Fanjunkarn kom gående och blodet rann från ett
sår i pannan.
- Hur är det? frågade jag.
- Ja, det flög litet skrot i luften nyss, svarade han.
Efter en stund dök också mekanikern upp och
visade sig vara helskinnad. Men nervpressen i Biafra
hade tagit hårt på honom och det här MG-anfallet
roade honom inte alls.
Baschefen, som födde upp ankor, hade en ankmamma med 17 ungar, som han var mycket stolt
över. Under MiG-anfallet var ankorna som vanligt
ute och plockade bakom huset. Efteråt gick vi ut och
räknade dem. De var 17 och baschefen andades ut...

Vid ett senare tillfälle såg Martin och jag på
avstånd hur en MiG anföll ett militärt mål. Planet
flög fram och åter och vi såg tydligt hur det blixtrade
från nosen. Någon sekund fördröjt nådde ljudet oss –
ett kraftigt knattrande.
En officer, som kom i en bil, stannade och frågade
om vi ville följa med och se hur det gått för dem där
borta, om anfallet orsakat några skador. Då vi kom
fram var allt lugnt. Vaktposterna stod på sina platser
och stramade upp sig, då officern med Martin och
mig i släptåg kom gående. På marken fanns spår efter
grovkalibriga kulor. Soldaterna kom fram med
oskadade kulor och officeren konstaterade att det var
rysk 22-millimeters och 37-millimeters ammunition,
som tydligen använts också denna gång.
Uppe på balkongen på ett tomt, fönsterlöst och
övergivet tvåvåningshus en bit därifrån fanns en
kulsprutepostering. Vi gick uppför trappan och in
genom en förfallen dörr till balkongen på övre
botten. Där ställde sig skytten i givakt. Han kunde
inte vara mer än 17 år gammal. En annan pojke, som
skötte patronbandet, var i ungefär samma ålder. Båda
var stolta och glada.
MiG-planet hade skjutit på huset och det fanns
kulhål överallt. Pojken rapporterade att han besvarat
elden så gott han kunde och att han också trodde sig
ha fått in en träff. Andra soldater bekräftade senare
att de sett en plåt flyga från MiG-planet.
Att hålla nerverna i styr och besvara elden från ett

anfallande jetplan med en gammal kulspruta, som
dessutom saknade ett ordentligt fundament – för det
behövs en stor portion mod.
Officern beordrade skytten att flytta sin kulspruta till ett annat ställe, ty den kunde ha blivit
upptäckt.
Samma dag som vår bas anfallits av nigerianska
plan startade vi själva vår fjärde attack. Två plan
lyfte från en bas, de andra två skulle starta något
senare från en annan bas och vi skulle alla mötas i
luften över en liten by inte långt från Nigerfloden.
Före starten lyssnade vi som vanligt efter ljudet
från jetplan, men allt verkade lugnt. Solen skymdes
av moln, men sikten var god. Om någon timme
skulle den korta skymningen komma. På återvägen
skulle det vara helmörkt. Det var därför vi startade så
sent. Mörkret var vår vän och vårt skydd.
Vi var på väg västerut, långt in över nigerianskt
område. Vårt mål var turbinkraftverket i Ughelli.
Kunde vi sätta det ur spel skulle nästan alla oljepumpar i Västnigeria stanna. Kunde Biafra slå till
effektivt mot oljebolagen skulle politikerna kanske
inse att det på lång sikt inte gick att tjäna på kriget.
Kunde vi stoppa oljeexporten kanske också kriget
skulle kunna hejdas. I bushen rörde sig biafranska
gerillastyrkor. Nu angrep vi från luften.
Vi flög åter på låg höjd över trädtopparna i en
vacker trakt av böljande skog. Vi hade passerat Niger
och dess vattenlandskap med alla flodarmarna. Vi

noterade på kartan de vägar vi passerade och vi såg
flera oljepumpstationer ute i djungeln – arbetarna
tittade upp mot oss, några vita ansikten, några mörka.
Jag vinkade några gånger, men hälsningen besvarades inte. De följde bara planen med blickarna.
Vi flög som vanligt i bred formation på lagom
avstånd för att inte hindra varandra. Ibland försvann
de andra, men jag hade vant mig nu. Efter en stund
dök de upp igen. Och skulle vi förlora kontakten
med varandra var det ingenting att oroa sig för. Jag
visste vägen – vi kunde alla hitta till målet på egen
hand. Det låg nu inte långt borta. Under en vid
sväng formerade vi om och kom in i en lång rad, CG
först som alltid. Klockan var omkring 18.45.
Så såg vi målet till vänster om oss: en stor grå
byggnad. Innanför betongväggarna fanns kraftverket. Byggnaden var verkligen jättestor, där den
reste sig upp ur den låga bushen.
Vi fortsatte västerut, förbi kraftverket. Från
början hade vi avsett att CG och Martin skulle anfalla från ena hållet, medan Auguste och jag skulle
anfalla från det andra, så att byggnaden skulle bli
beskjuten från två håll. Av någon anledning hade
emellertid inte Auguste kommit fram till den punkt,
där vi skulle mötas. I detta läge fick jag bestämma
mig för om jag skulle slå mig ihop med CG och
Martin eller gå runt byggnaden och själv anfalla från
andra hållet. Vi nådde en kraftledning. CG svängde
runt och vi följde ledningen tillbaka mot kraftverket.

Den grå byggnaden dök åter upp framför oss och jag
beslöt mig för att följa de andra.
CG:s och Martins maskiner avtecknade sig som
silhuetter mot fasaden i skymningen.
Man hinner tänka mycket under dessa komprimerade sekunder och man hinner observera mycket:
omgivningen, naturen, vädret, var solen står, hur de
andra planen beter sig, hur målet ser ut i detalj. Allt
hinner man se.
CG låg nu mycket nära huset – alltför nära,
tycktes det, men byggnaden var ju mycket stor och i
skymningen var jag nog offer för en synvilla. CG:s
maskin steg en aning och sänkte sig igen. Hans
raketer sköt iväg mot fasaden. Blå och vita blixtar
slog ut från kraftstationsväggen - det blev tydligen
en hel serie kortslutningar.
Då CG skjutit hela sin serie blev Martin irriterad
– han var på lämpligt skjutavstånd och tyckte att CG
låg kvar för länge i sin flacka dyning.
– Flytta på dig för fan! sa Martin i radion.
CG svängde åt vänster och Martins salvor
blixtrade iväg med flera explosioner i byggnaden
som följd. Så snart Martin svängt undan var det min
tur. Jag tryckte på utlösningsknappen, kände den
lätta stöten i planet och hörde väsandet, då raketerna
gav sig iväg. Men de gick inte riktigt som jag hade
väntat. En av dem försvann över taket på byggnaden
– var slår den ned, hann jag tänka. Kanske någon får
sätta livet till på grund av min miss. Jag höll igen en

sekund och lyckades sedan från mycket kort håll och
genom att trampa planet i skjutläge med sidrodret
skjuta in två raketer genom fönstren på fasaden. Jag
varken hörde eller såg krevaderna, bara hur raketerna försvann in i byggnaden. Sen svängde jag undan
och flög bort över träden. Efter en stund hittade jag
de andra i skumrasket.
Under denna flygning passerade vi över de
områden väster om Niger, som Biafra uppgavs hålla.
Nigeria förnekade att biafranerna var på den sidan av
floden. Att strider förekom sågs tydligt från luften.
Det brann här och där i gläntorna och man såg små
svarta fläckar efter granatexplosioner. Men bränderna och granatnedslagen låg inte så tätt som på andra
frontavsnitt. Vid ett par tillfällen hörde vi skottlossning, då vi flög. Men några soldater såg vi inte,
vilket var ett tecken på att strider förekom – bakom
fronterna rörde sig soldater nämligen fullt synliga
och längre bort såg man även civila.
Det var alldeles mörkt, då vi åter passerade Niger.
Flodarmarna blänkte i deltalandskapet. Natten var
klar och stjärnorna lyste så starkt att vi såg varandras
silhuetter. Då vi kommit in över biafranskt område
tindrade svaga ljus mot oss från byarna – på något
sätt kom de ljusen mig att känna mig som hemma.
Den 30 maj, Biafras nationaldag, då Ojukwu höll
ett långt och innehållsrikt tal i radion, gav vi oss ut
på vårt sista uppdrag..
Biafranska arméstyrkor hade stoppats upp söder

om Owerri, där man anföll i hopp att återerövra hela
detta bördiga område fram till kusten och Port
Harcourt. Nigerianska trupper höll en vägsträcka och
en by besatta. Biafranerna hade lyckats skära av dem
där, men den inringade styrkan hade grävt ner sig
och man visste att de hade förråd och ammunition
för lång strid. Avsikten var att vi nu för första gången
skulle bistå armén i landkriget, något som antogs få
rätt stor psykologisk betydelse.
Vi startade på förmiddagen. Meningen var att vi
skulle flyga an mot vägen och skjuta längs den. Vi
skulle sedan också skjuta upp den by, där det
nigerianska ammunitionsförrådet antogs finnas.
CG och Martin startade först, jag och Auguste
efter dem. Det visade sig emellertid vara mycket
svårt att lokalisera målet. De kartor vi använde var
allt annat än exakta och vi insåg att risken för misstag
var mycket stor. Vi nådde emellertid en by alldeles
intill fronten och visste då exakt var vi befann oss.
Sedan blev vi alla tveksamma. Byarna såg nästan
likadana ut överallt. Små vägar förenade dem och vi
fann ingen riktig orienteringspunkt.
Medan Auguste och jag lade oss i väntläge flög
CG och Martin in över fronten. De diskuterade hela
tiden på radion. CG:s radio krånglade och han måste
fråga om hela tiden. Auguste och jag kunde se de
andra båda, som höll sig på farligt hög höjd och
kanske hela tiden blev beskjutna. Martin blev
irriterad och menade att man var på rätt plats, men

CG var osäker och ingen av dem sköt sina salvor.
Efter tio minuter bestämde CG att det var bäst att
återvända. Vi visste med 75 procents säkerhet var
målet var, men vi måste ha 100-procentig säkerhet
och CG:s beslut att inte riskera beskjutning av egna
trupper var riktigt. Vi landade vid basen med raketerna kvar i kapslarna.
Vi fick senare på dagen veta att vi verkligen hade
varit på rätt plats. Från marken hade man observerat
och hört hur nigerianerna skjutit vilt mot CG och
Martin, då de cirklade runt. Man hade skjutit med
artilleri, bazooka, kulsprutor, automatgevär... allt
man hade. Det var väl snarast ett under att CG och
Martin hade undkommit.
Vi noterade den här attacken som en rekognoscering. Det var inte tid att göra om den. Våra
civila arbeten och våra familjer väntade oss i Sverige.
Vi måste återvända hem. Redan nästa eftermiddag
meddelade CG att vi skulle göra oss i ordning – vi
kunde följa med ett plan ur Biafra på kvällen. Vi
hade fått många vänner i Biafra, men vi hade nu inte
tid att ta avsked. Själv hade jag gärna stannat, men
jag hade inget val. Naturligtvis hade jag också
hemlängtan: jag hade ju inte sett min dotter på över
en månad. Och om vi inte återvände nu måste vi
riskera att förlora våra anställningar hemma. Det
skulle nog ändå bli svårt att förklara vad vi sysslat
med – vi insåg det, men anade föga vilken uppståndelse vårt engagemang i Biafra hade orsakat

hemma i Sverige. Vi for den eftermiddagen till högkvarteret och träffade Biafras flygvapenchef en sista
gång. Jag minns hans ämbetsrum väl. På väggen satt
bland annat ett fotografi, där flygvapenchefen och
några andra biafraner visade upp huven till ett
nedskjutet MiG-plan.
Vi hade ett långt samtal och flygvapenchefen
tackade oss. Just då vi skulle ge oss iväg fick han
ögonen på min kamoflageskjorta och frågade om jag
inte tänkte byta till civila kläder. Men min egen
skjorta hade försvunnit under våra förflyttningar
mellan olika banor. Jag fick en vit skjorta av flygvapenchefen, men stoppade ner kamoflageskjortan i
portföljen som en souvenir.
I mörkret for vi längs de becksvarta vägarna mot
flygplatsen. Vi fick punktering och blev stående mitt
i bushen, men lyckades stoppa en annan bil, som tog
oss vidare och vi hann i tid till fältet. Där väntade vi
sedan länge. Stämningen var en aning laddad: en
MiG hade attackerat fältet strax efter skymningen
och man var beredd på bombningar.
Jag satt bredvid en biafransk arméofficer längst
bak i DC:an som startade utan intermezzon. Det var
en ovanlig känsla att sitta i den stora flygkroppen
och lyssna till motorernas jämna surr. Det var tid att
tänka. På räderna vi gjort. På hur ödet hjälpt oss så
många gånger. På alla tillfällen, då det varit verkligt
nära att någon av oss omkommit.
På Biafras folk – alla de döda och döende barnen,

alla kvinnorna, alla soldaterna. Måtte detta ohyggliga
krig ta slut!
För vår del var uppdraget avslutat.
Men Operation Biafran Babies hade bara startat.
Skulle den uppnå det syfte den hade: vapenstillestånd, fredsförhandlingar?
Vid midnatt landade vi i ett land utanför Biafra.
Under den fortsatta hemresan nåddes vi av
nyheten att ett Röda kors-plan skjutits ned av nigerianskt flyg och att besättningen av allt att döma omkommit. Andrepiloten, Stig Karlsson, var en god vän
till mig.
Vi väntade oss att detta medvetna överfall på ett
Röda Kors-plan skulle vålla stor uppståndelse: att
man äntligen skulle förstå Nigerias verkliga avsikter.
Men ingenting hände. Att våra attacker mot rent
militära mål kunde vålla ett sådant rabalder till och
med på regeringsnivå, medan en brutal nedskjutning
av ett obeväpnat Röda Kors-plan kunde få ske utan
att man ens protesterade – det är någonting jag ännu
inte riktigt kan förstå.

HEMKOMSTEN GH
Med anledning av uppgifterna om svenska medborgares medverkan i en flygstyrka, som deltager i
striderna i Nigeria på Biafras sida, har ambassadör
Swarts i Lagos instruerats att till den federala
nigerianska regeringen framföra att svenska
regeringen tager bestämt avstånd från aktioner av
detta militära slag.
Regeringen har som bekant ständig hävdat att
svenska insatser i samband med konflikten i Nigeria
skall göras genom humanitär hjälp till de nödlidande i
de krigsdrabbade områdena. Vi har velat avhålla oss
från initiativ av annat slag med mindre att sådant
kan bidra till en fredlig lösning av konflikten.
Åtgärder har vidtagits för att undersöka huruvida
handlingar begåtts som strider mot svensk lag. Som
bekant har vi sedan många år inte medgivit export av
krigsmateriel till länder i Afrika.
Pressmeddelande från svenska utrikesdepartementet den 27 maj 1969
I Sverige mötte oss en pärs, som nästan var värre än
det vi upplevt under flygattackerna. CG tog även nu
den första stöten från press och TV. Själv hade jag
nog med att söka reda upp situationen med arbetsgivarna.
Vi förhördes alla av polisen, som var tvingad att

göra en undersökning efter beskyllningarna mot CG
för att ha värvat svenskar för krig i utlandet, något
som inte är tillåtet. CG friades. Hans kritiker kom
tydligen inte att tänka på att någon i hans omgivning
kunde ha egna åsikter om Biafras kamp..
När man alltså inte kunde komma åt CG på det
sättet försökte man andra vägar. Till det mest
olustiga i sammanhanget hör riksdagsman Torsten
Hanssons agerande. Han var en av de två svenska
parlamentariker, som haft förmånen att under kriget
besöka både Biafra och Nigeria och det är svårt att
tänka sig att han inte skulle ha tagit intryck av det
elände han fått se. Både han och andra svenska
politiker hade haft god tid på sig att göra något på
”sitt” sätt, men inte gjort något nämnvärt. Nu greps
hr Hansson tydligen av panik över att det fanns
svenska icke-politiker, som gick från ord till
handling. Han försökte med formuleringar som ”det
von Rosenska semesterkriget” jaga upp stämningen
mot CG och påstod att ”den grundmurade good-will,
som vi inbillat oss att vår neutralitet och våra uhjälpsinsatser skulle ha gett oss, tycks i ett slag ha
utplånats”. Att det biafranska folket höll på att
utplånas var tydligen av mindre betydelse. Torsten
Hansson frågade: ”Borde vi inte ha en möjlighet att
förhindra att enskilda individer självsvåldigt
påverkar vårt lands utrikespolitiska förhållande och
äventyrar den politiska kurs, som vi har beslutat oss
för under demokratiska former”. Denna förbluffande

tanke fullföljdes senare i en socialdemokratisk riksdagsmotion, där man påstod att ”enskilda svenskars
uppträdande i militära konflikter i avlägsna delar av
världen kan föranleda allvarliga missförstånd om
Sveriges utrikespolitik” och ifrågasatte om inte
restriktionerna för export av krigsmateriel kunde
anses tillämpliga på ”svensk personals engagemang i
en konflikt”.
Att regeringen tagit avstånd från Operation
Biafran Babies var väl helt i sin ordning – den hade
ju absolut ingenting med saken att göra. Men att
försöka hindra enskilda människor att handla efter
sitt samvete, det skulle betyda en oerhörd inskränkning i åsiktsfriheten,
Torsten Hansson var säkert inte representativ för
majoriteten av det svenska folket, då han ägnade sig
åt att försöka stifta sådana lagar, men riksdagsmotionen var ett gott exempel på vilka underliga
konsekvenser vår enrollering i det biafranska flygvapnet kunde få här hemma.
Den nigerianska nedskjutningen av Röda Korsplanet fick emellertid betydligt allvarligare konsekvenser: efter den händelsen stoppade Röda korset
sin luftbro.
Den federala regeringen hade vid flera tillfällen
visat sin irritation över hjälpflygningarna som
betraktades som illegala. Den 6 juni gick två MiG17plan, förda av legopiloter, upp och upptäckte en
Röda kors-märkt DC6:a i skymningsljuset öster om

Port Harcourt med kurs mot Ulifältet. Enligt
nigerianska uppgifter beordrades DC6:an att landa i
Port Harcourt eller Calabar, men då Röda korsplanets kapten, en amerikan, vägrade öppnade ett av
MiG-planen eld. DC6:ans högra vinge började brinna
och strax därefter exploderade planet i luften.
Resterna av den fyrmotoriga maskinen hamnade i ett
träskområde i närheten av Eket, väster om Calabar.
Samtliga ombordvarande omkom.
Det var verkligen en stark kontrast mellan detta
drama och den idylliska scen jag några dagar senare
själv upplevde på Öland – och ändå hade de båda
händelserna ett nära samband.
Major Olof Stroh, generalsekreterare i Svenska
Röda korset, firade semester och för att få ett
uttalande av honom om det plötsliga stoppet i
hjälpflygningarna måste det svenska TV-folket
sålunda resa till Öland. Vinden fläktade och lätta
sommarmoln drog fram över en klarblå himmel. Det
doftade svensk sommar. TV-männen träffade major
Stroh och man rådgjorde om var TV-inspelningen
lämpligen borde göras.
- Visserligen kunde vi fara hem till mitt sommarställe, men som ni säkert förstår vill jag inte
blanda in mitt privatliv i det här, sade majoren.
Intervjun gjordes vid havet, långt borta från det
trygga privatliv, som inte fick störas. Det blev en
ganska lyckad intervju. Samma kväll, som den
sändes, grät många biafranska mödrar över att deras

barn svultit ihjäl under dagen.
Jag undrade vad den svenska regeringen egentligen hade för inställning – ringde upp statsminister
Tage Erlander och bad att få träffa honom. Det gick
bra – han var intresserad av att få del av mina intryck.
Jag träffade honom i kanslihuset, släpptes in på
avtalad tid och gick direkt på ämnet.
- Betraktar du Biafra som en demokratiskt styrd
stat? undrade statsministern.
Det kunde jag utan tvekan svara ja på. En
representant för regeringen bör resa dit och skaffa
fram uppgifter, föreslog jag. Jag visade den ryska
ammunition, som Nigeria använde i kriget mot
biafranerna och jag berättade om folkets vilja att
försvara sig och om människornas hängivenhet och
mod trots alla lidanden.
Efteråt skrev jag ett brev till statsministern:
”Min åsikt är att något mycket grymt håller på att
utspelas hos våra bröder i Afrika, i Biafra. I denna tid
av oro, misstänksamhet och vinsttänkande vore jag
ytterst tacksam över att märka något rättvist tänkande eller agerande. Endast det kan rädda de
inblandade från skam. Och inblandade är ju alla på
sätt och vis.”
Jag skrev flera brev till Tage Erlander, Olof Palme
och Torsten Nilsson, men fick aldrig några svar. Och
något resultat blev det heller inte – men det hade jag
förstås aldrig väntat.
Under tiden fortsatte det politiska rävspelet.

Nigeria körde ut Röda korset definitivt och nigerianska krigsledare förklarade att utsvältning är ett
”tillåtet vapen i kriget”. Allt gick tydligen efter de
engelsk-nigerianska ritningarna: Röda korset stoppade
inflygningarna,
schismen
underblåstes,
Internationella Röda korsets Västafrika-chef Auguste
Lindth förklarades icke önskvärd och Röda korset
avpolletterades som samordnare av hjälpinsatserna.
Men när de nigerianska krigsledarna, yra över
denna heroiska seger över Röda korset, började prata
för öppenhjärtigt och både finansminister Awolowo
och överbefälhavaren Katsina än en gång förklarade
att de inte tänkte tillåta några hjälpsändningar till
biafranerna blev premiärminister Wilson tydligen
ängslig för världsopinionen. Han iscensatte vad som
kallats ”airliner diplomacy” (flyglinjediplomati).
Denna typ av rävspel går ut på att i kritiska opinionslägen skicka någon högre diplomat på ett trafikflygplan till lämplig plats. Sedan kan man tysta
kritiken med antydningar om ”förhandlingar”,
”näraliggande överenskommelser” och sådant.
Wilson skickade först en brittisk UD-man till
Genève för att tala med Röda korset, varefter den
nigerianske utrikesministern Arikpo, som redan
befann sig i Europa, kallades till London. Där infann
sig också en representant för Röda korset.
Den brittiske utrikesministern Stewart försäkrade sedan att Röda korset och Nigeria nu tack var
det engelska ingripandet slutit fred och att hjälp-

flygningarna när som helst kunde komma i gång –
allt hängde nu, sade han, på general Ojukwu. Den
brittiske premiärministern gästade vid tillfället
Sverige och Harpsund. Han gav förmodligen samma
besked.
Beskedet var emellertid falskt. Röda korset, som
var tydligt irriterat över den engelska inblandningen
dementerade det. Men dementin hade ju mindre
betydelse, ”Flyglinjediplomatin” hade redan nått sitt
syfte. Wilson och Stewart hade kunnat lugna
opinionen – att det skedde genom att vilseleda den
skulle inte komma att avslöjas förrän senare.
Det var den härliga sommaren 1969, då svenska
folket kopplade av vid badstränderna.

21 ATTACKER GH
Den federala regeringen i Nigeria medgav på lördagen
att biafranskt flyg skjutit sönder en av Gulfs viktigaste oljeanläggningar och därmed framgångsrikt
skadat de utländska oljeintressena i Nigeria. Det är
det första direkta medgivandet av Lagos-regeringen
att Biafra haft framgång i sin nuvarande kampanj att
avbryta oljeproduktionen i Nigeria.
Statistik som offentliggjordes i Lagos på fredagen
visade att den större av oljeproducenterna i Nigeria,
Shell-BP, fått sin produktion nedskuren med mer än
40 000 fat om dagen under juli.
AP-telegram från Lagos den 16 augusti 1969.
Det var alltså slut på vårt engagemang i Biafras
flygvapen. Men de fem MFI-planen fanns kvar i
Biafra. Där fanns också Auguste Okpe. Biafran Air
Force var inte ”Swedish Air Force” eller ”von Rosens
privata flygvapen”, som vissa anhängare av den
nigerianska militärjuntan ville göra gällande. Biafran
Air Force existerade fortfarande och Operation
Biafran Babies var allt annat än avslutad. Det vi
deltagit i var endast inledningen.
Den oerhörda publiciteten överstämde inte alls
med de biafranska planerna. Nu drog man tillfälligt
ner järnridån: de hundratals journalister, som hals
över huvud kastat sig iväg till Sao Tomé, Libreville

eller Cotonou, kom inte längre än dit. Om Biafran Air
Force's fortsatta aktivitet fick man inte veta mycket.
Men efter några veckor kom kortfattade telegram
från Nigeria, som tydde på att MFI-plan åter varit i
luften. Trots att CG bevisligen inte var åter i Biafra.
Under juli 1969 hade Biafran Air Force endast två
piloter i tjänst: Auguste Okpe, som inte kunde eller
orkade göra allt på egen hand, och en mycket orädd
och duktig svensk flygare, som inte vill framträda
och som vi därför i fortsättningen kallar för Nils,
vilket alltså inte är hans riktiga namn.
Tredje dagen efter sin ankomst träffade Nils
Ojukwu tillsammans med flygvapenchefen och CG.
Han berättar om detta möte:
- Ojukwu hälsade på oss i tur och ordning. Han
var allvarlig och gjorde ett mycket behärskat intryck.
Han såg oavbrutet på den han talade med. Hans sätt
var mycket sympatiskt, han utstrålade lugn och
koncentration. Han ingav stort förtroende.
Under en månads tjänst i Biafran Air Force
gjorde Nils sammanlagt 21 attacker, några tillsammans med Auguste men de flesta på egen hand.
Nils gjorde bland annat flera anfall vid fronterna
mot rent militära mål. Dessa anfall var strategiskt
samordnade med arméns aktioner. Han flög både på
nordfronten norr om Onitsha och på sydfronten
söder om Owerri.
Problemet vid frontflygningar var alltid att orientera rätt, att säkert konstatera var frontlinjen gick och

var de egna och de fientliga styrkorna befann sig.
Vårt anfall på sydfronten den 1 juni 1969 hade ju
måst inställas, därför att vi hade svårigheter med
orienteringen. Nu utvecklade biafranerna en metod
att underlätta orienteringen: biafranska styrkor lade
ut från luften väl synliga plåtar till pilotens ledning.
Där den sista plåten låg visste piloten att fronten
fanns: bortom plåten var trupperna fientliga.
Dessutom sköt biafranska styrkor signalskott till
pilotens ledning.
Auguste och Nils anföll på det frontavsnitt, där vi
tidigare vänt sedan CG och Martin förgäves sökt
orientera sig. Nu följde man vägen med ledning av
plåtarna och attackerade sedan, Auguste från vänster
och Nils från höger, mot den by som hölls av
nigerianerna. Detta var Nils första anfall och han
noterade att raketerna gick lägre än han väntat. Han
såg soldater springa i byn och siktade mot
byggnaderna. Auguste hann han inte se mycket av
under anfallet.
Under anflygningen hade Nils iakttagit hur
Auguste strax norr om Owerri besköts av eget
luftvärn. Svarta rökpuffar slog upp bakom och
alldeles intill Augustes maskin. Nils förstod först
inte vad det var. Han trodde att planet börjat brinna
eller att motorn tagit eld. Så slog det honom att det
måste vara luftvärnsgranater. Då hade de redan
passerat och målet låg nära. Då Nils efteråt berättade
om luftvärnsbeskjutningen blev Auguste minst sagt

förskräckt – han hade inte märkt någonting.
Flygvapnet hade i vanlig ordning informerat
luftvärnet om flygningen, men meddelandet hade
aldrig nått fram till batteriet. Den som var skyldig till
detta sattes i arrest. Det var alltså ytterst nära att
Auguste och Nils blivit nerskjutna av biafranskt
luftvärn under denna attack. Owerri hade dagarna
innan utsatts för flera attacker av nigerianska MiGplan, vilket tydigen gjort luftvärnstrupperna nervösa.
Efter landningen ville Nils omedelbart återvända
till samma frontavsnitt för en ny attack, men denna
uppsköts till nästa dag. Både Auguste och Nils
startade då, men mötte kraftiga regnskurar och
vände. På marken fanns CG, som kommit åter till
Biafra, och Nils bad att få ge sig av själv. CG sade att
ingenting hindrade det och Nils startade omedelbart
på nytt.
Han kom nu in från söder mot samma by som
dagen innan och letade efter ett ”grönt hus”, där
biafranerna trodde att det fanns ett nigerianskt
ammunitionslager. Han gick rakt över frontlinjen,
sköt mitt i byn, svängde – och fick då syn på det
gröna huset. Efter en ny sväng flög han någon
sekund rakt mot huset. Han fick in ett par fullträffar
och resultatet blev en oerhört kraftig explosion. Delar
av huset flög upp i luften och högre än flygplanet
och Nils var nära att få hela hustaket över sig.
Efter dessa biafranska flygattacker anföll markstyrkor och intog delar av byn.

Nils gjorde därefter en rekognosceringsflygning
för flottans räkning mot ett mål söder om Ulifältet.
Han följde Niger på låg höjd över småbuskar och
vass vid stränderna. Det är här en labyrint av
flodarmar, men Nils hittade sitt mål, byn Kigani, och
kunde konstatera att den var helt utrymd. Han
fortsatte längs floden för att om möjligt finna någon
nigeriansk kanonbåt, drog sig sedan österut och
befann sig enligt kartan på fientligt område söder om
Ogota. Han följde en totalt blockerad väg och
passerade en postering, som sköt mot planet. Detta
styrkte hans uppfattning att han befann sig på
fientligt område och han sköt med dåligt träffresultat
på ett par lastbilar. De sista raketerna avlossade han
mot något, som han tog för ett av nigerianerna intaget
hus. Det visade sig efteråt ha varit en biafransk
postering, men detta sorgliga besked lämnades inte
ut förrän strax innan Nils lämnade Biafra.
Tillsammans med Auguste gick Nils så mot
Asaba och Onitsha, där han närmast syftade till att
störa den nigerianska färjeleden över Niger vid den
sprängda Onitsha-bron. Han sköt sönder några hus
och en bil, men utsattes för mycket kraftig beskjutning av luftvärn, som hade hörts av biafranska
trupper i närheten. Då Nils under senare anfall
passerade Onitsha passade han alltid på att stiga och
visa sig en kort stund för luftvärnet, som då sköt för
fullt. Han ansåg sig göra nytta även på det sättet:
nigerianerna sköt ju bort ammunitionen till ingen

nytta och alltid tröttade det någon.
På egen hand gjorde Nils samma dag två anfall
mot nigerianska högkvarter i Onitsha. Han korsade
frontlinjen, som på det här avsnittet syntes mycket
tydligt, och hade inga svårigheter att hitta målet: ett
sjukhus, som enligt den biafranska underrättelsetjänsten användes som nigerianskt högkvarter. Han
kom in norrifrån och sände raketerna mot olika
ställen i huset. De gick in genom väggarna, men
utanför huset sågs inga tydliga spår av förödelse.
I nigerianska tidningar rapporterades senare att
ett sjukhus anfallits och att tio civila skadats. Nils
inser att det kan ha varit ett sjukhus, men håller det
inte för troligt eftersom den biafranska underrättelsetjänsten alltid visade sig vara mycket effektiv och
lämnade korrekta uppgifter.
Nils flög tillbaka till basen, landade och startade
därefter omedelbart i ett nytt plan, som stod klart.
Han for exakt samma väg åter till Onitsha och hittade
utan svårigheter sitt andra mål, några byggnader,
som enligt underrättelsetjänsten också användes som
högkvarter och baracker för soldater.
Nils hade fått en mycket detaljerad och välritad
karta att orientera efter och han såg, då han på låg
höjd passerade, de biafranska linjerna med bunkrar
och skyttegravar. Husen han skulle skjuta på stod i
norra utkanten av Onitsha. Kartan stämde exakt och
just de angivna husen dök upp bakom några träd.
Husen kom i siktet, ett par korrektioner och raketer-

na träffade även denna gång från ganska kort
skjutavstånd. Då han låg i en sväng bort från målet
såg han en nigeriansk soldat, som skakad av explosionerna låg på alla fyra med armarna över huvudet
och vapnet bredvid sig.
Vid den bas från vilken Nils och Aguste startade
hade man ett dubbelt flygvarningsystem. Om
nigerianskt flyg siktats varnade man dels via radion,
dels visuellt: om vaktposterna fanns vid barackerna
var det klart för landning. Sågs de inte till var det
fara på färde. Då Nils nu kom tillbaka var
vaktposterna borta. Han gjorde ett extra varv runt
stråket men gick till slut ändå in för landning. Då
kom också varningssignalen på radion men han låg
nu strax över landningsbanan med låg fart och fick
ner hjulen, taxade vidare i dammet mot de träd, där
han skulle parkera, och svängde i bra fart in i skydd.
Han hoppade ur planet och lyssnade, men det enda
som hördes var fåglarna och vindens prassel i löven.
Det visade sig att ett par MiG-plan under fem
minuter legat ovanför basen men sedan tydligen
försvunnit.
- När jag åkte därifrån tycktes det som om folk
inom ett område på minst en mils radie redan visste
vad som hänt, berättar Nils. De stod efter vägarna och
applåderade, hurrade och vinkade. Ungar, kvinnor,
karlar... alla. De var jätteglada för att det gått bra. Jag
vet inte hur de kunde veta det. Det var ofattbart hur
snabbt ryktena om attackerna spred sig.

Nästa attack var särskilt noggrant planerad. Nils
och Auguste skulle gå till Warri i Mellanvästregionen för att angripa ett kanonbåtsvarv. Man hade
tagit ut kurserna och räknade med en flygtid av 48
minuter via en viss brytpunkt till målet. Auguste var
redan från början ur form och ovillig att starta. Han
hade flugit länge och hans olustkänsla var fullt
förståelig: han var helt enkelt flygtrött. Det var
Augustes tur att leda attacken. De flög i trädtoppshöjd och försökte gå vid sidan av byarna, där man
ibland utsattes för beskjutning.
Efter 43 minuters flygning möttes man av en
måttlig regnskur och Auguste vände plötsligt. Nils
blev förvånad och spanade efter MiG-plan, men
upptäckte ingenting. Auguste svängde till kontrakurs och Nils förstod hur det låg till: Auguste tog
vara på första bästa anledning att få avbryta deras
flygning. Nils flög upp på sidan om honom och lade
sig alldeles vid vingspetsen, och försökte med
teckenspråk få Auguste att gå tillbaka. Men denne
ruskade på huvudet och pekade mot basen.
Under anflygningen hade Nils sett en eldslåga
som han förmodade kom från ett oljeborrtorn. Han
fick nu idén att titta närmare på den eldslågan – hade
ingen lust att återvända till basen med raketerna kvar
i kapslarna. CG och han hade tidigare diskuterat
möjligheterna att anfalla oljeanläggningar nattetid,
då man lätt kunde hitta eldslågorna.
Nils steg något och kunde se lågan på långt håll.

Han gick åter ner på lägsta höjd och flög i riktning
mot detta improviserade mål. Väl framme flög han
först på sidan om för att varna de människor, som
kunde befinna sig vid anläggningen. Därefter
svängde han vänster och steg och lade sig i en lång
flack dykning mot platsen. Under denna långa
dykning konstaterade han att där fanns något som
liknade en trycktank, på vars sidor två rör reste sig.
Ur rörens övre ändar brann ljuslågan. Där fanns
också en byggnad.
Han sände två raketer, som gick rakt in i
byggnaden. Ingenting hände. Han fortsatte, siktade
och sköt två raketer till, men fortfarande hände
ingenting vid målet. Han började tvivla på att det var
någon oljeanläggning, men sköt ytterligare två
raketer, som resulterade i en explosion och en
eldflamma vid trycktanken.
Han försökte sedan skjuta sönder den ledning,
som gick mellan eldslågorna, men vågade på grund
av explosionsrisken inte gå tillräckligt nära. I stället
sköt han de återstående raketerna in i byggnaden och
återvände hem.
Nils skrev som vanligt en rapport om anfallet.
Sent på kvällen kom chefen för underrättelsetjänsten
till honom och bad Nils att på en karta peka ut exakt
var målet låg. Eftersom han inte navigerat under
anflygningen, då Auguste flög först, hade han svårt
att ge besked men sedan han lagt ut sina kurser och
tider för hemflygningen kunde han göra det.

Officern konstaterade omedelbart att Nils skjutit
sönder en av den nigerianska oljeproduktionens
hjärtpunkter. Härifrån pumpades olja från flera olika
källor vidare ut till kusten. Efter denna attack sjönk
den nigerianska oljeexport, som till stor del finansierade kriget, avsevärt. Exportsifforna hemligstämplades senare.
Denna attack – som alltså tillkom av en slump –
visade kanske tydligare än någon annan Minicoinsystemets effektivitet mot militärt ekonomiska mål.
Nigeria och England förstod nu att oljeproduktionen
var allvarligt hotad inte bara i Biafra utan också i
Nigeria.
Avsikten med några attacker, som gjordes väster
om Nigerfloden, var att störa de nigerianska förbindelselinjerna. Nils berättar om en av dessa räder:
- Jag passade som vanligt på att irritera den
nigerianska posteringen i Uku Amara, en liten by
från vilken nigerianerna alltid sköt våldsamt. Jag
ökade höjden och drog på gasen, så att det skulle
höras: de sköt fruktansvärt. I maskinen kändes
ingenting, men däremot hade skottlossningen hörts
av de biafranska trupperna på andra sidan Niger. Jag
följde vägen mot Benin och fick se en Landrover,
som körde bakom en stor lastbil. Jag flög an från
norr, sköt och träffade en palmkrona, som
förvandlades till en eldflamma. De måste ha fått en
massa splitter i bilen. Jag missade med två raketer,
men fick sedan en träff i Landrovern, som hade satt

full fart. Den körde brinnande i diket. Jag fick syn på
en Landrover till – soldaterna stannade bilen och
hoppade ur. Bilen stannade så tvärt att den välte och
låg tom på sidan i diket. Några träd skymde sikten
och jag svängde tillbaka.
Vid återflygningen följde jag en annan väg och
passerade över en postering. Kanondundret hördes
genom motorbullret, då jag passerade. Jag flög ofta
rakt över fronterna och såg skyttegravarna. Först
trodde jag att där inte fanns något folk, men senare
lärde jag mig att det fanns massor av soldater i
skyttegravarna och eldställningarna, fastän de var
svåra att upptäcka från luften.
Under några anfall på denna front var också
Auguste Okpe med. Man gjorde bland annat en
attack mot Asaba, där Nils sköt mot ett nigeriansk
högkvarter. Den biafranska underrättelsetjänsten
gav alltid uppgift om målen och CG betonade ständigt att militära mål och ingenting annat skulle
anfallas. Under denna attack mot Asaba tappade Nils
bort Auguste och låg under fem minuter i väntläge på
låg höjd. Han var övertygad om att Auguste blivit
nerskjuten, men det visade sig att Auguste redan
återvänt till basen, sedan han skjutit sina raketer.
Nils åt lunch och gick sent på eftermiddagen åter
upp för att anfalla Asaba. Underrättelsetjänsten hade
åter försett honom med mycket bra kartor och han
visste exakt vilka hus han skulle anfalla och hade
inga svårigheter att hitta dem.

Det blev sedan några dagars uppehåll i
attackerna. Nils tog igen sig och gjorde utflykter
kring basen. Vid det här laget hade biafranerna blivit
rädda om sina piloter: Nils hade ständigt livvakter
med sig till skydd mot eventuella infiltratörer.
Sent en natt väcktes Nils och Auguste av flygvapenchefen, som medan Nils hörde på gav Auguste
en rejäl avhyvling:
- Här kommer svenskar frivilligt och hjälper oss,
men du intresserar dig bara för att vila och ha det bra!
Nils hade då hunnit med 12 attacker. Auguste
hade under samma tid bara gjort tre eller fyra.
Auguste hade tidigare fått krigskorset av Ojukwu för
sina insatser och man hade kanske onödigt stora
förväntningar på honom.
Flygvapenchefen berättade också att nigerianerna
nu anfallit på fronten söder om Enugu. Trupptransportplan hade landat på Enugus flygplats med
materiel och soldater från Lagos. Flera DC8:or
rapporterades ha landat nattetid. Med kännedom om
deras färdplaner hade det varit möjligt att anfalla och
skjuta ner åtminstone något av dem.
Nigerianerna avancerade från Abagana mot
Okugbo och den biafranska fickan norr om EnuguOnitsha-vägen hotades. Man bad om hjälp av
flygvapnet och Nils startade. Han gick först rakt över
Onitsha-fronten och sköt sönder en lastbil norr om
Abagana, några andra lastbilar och en artilleritrupp
längre norrut. Han utsattes för kraftig beskjutning,

men klarade sig och återvände till basen, där ett
annat MFI-plan stod klart. Han bytte till detta plan
och startade omedelbart en andra attack med
uppdrag att anfalla en by, som nigerianerna nyss
hade tagit i närheten av en flod, som slingrade sig
genom djungeln norr om fronten i det område, som
biafranerna fortfarande höll. Över floden fanns en
bro och längre norrut låg byn. Nigerianska soldater
uppgavs ha trängt in i den. Biafranerna skulle
befinna sig strax norr om byn längs en väg.
Nils orienterade sig utan större svårigheter och
passerade bron. Han såg lastbilar och jeepar med
artilleripjäser på släp på väg norrut. Han kom fram
till byn söderifrån och såg en mängd soldater i
närheten av vad som tycktes vara en skola. Han
passerade öster om byn, vände utom synhåll, steg och
gick sedan in i anfall mot byggnaden, som han sköt
sönder fullständigt med sex fullträffar.
Nils var övertygad om att det var ett nigerianskt
högkvarter han hade anfallit. Inte förrän dagarna före
hans hemresa från Biafra avslöjade man att just detta
anfall vållat stora egna förluster: högkvarteret var
biafranskt. Felet var inte Nils utan underrättelsetjänstens. Kontakten mellan trupperna och högkvarteret i Biafra hade inte fungerat. Biafranerna hade
återtagit byn från nigerianerna strax innan Nils
anföll.
Sju biafranska officerare och mellan 20 och 30
biafranska soldater omkom i och intill byggnaden,

som blev totalt urblåst av raketerna. Nigerianerna tog
byn strax efteråt och det är möjligt att denna
olyckliga flygattack starkt bidrog till att biafranerna
senare måste uppge detta område.
De två relaterade attackerna, vilka orsakade
biafranerna egna förluster, var de enda tillfällen, då
olyckliga omständigheter förhindrade snabb kommunikation mellan fronten och föraren av Minicoinplanet.
Samma dag, efter lunch, lyckades Nils få Auguste
med på ännu en räd emot området norr om Onitsha.
Man sökte närmast efter några artilleripjäser, som
Nils tidigare sett i en by, men fann dem inte. Längs
en väg observerade Nils en skåpbil och gick till
attack. I samma ögonblick, som han avlossade den
första salvan, såg han Röda kors-märken på bilen
Raketerna missade och Nils avbröt attacken.
Rapporteringen från de biafranska styrkorna i
området bröts senare. Nils gjorde dagen efter en
spaningsflygning och sköt på några nigerianska
bilar. På återvägen besköts han med raketer från
nigerianska ställningar i Onitsha, men klarade sig
över fronten genom att gå ner på lägsta höjd. Inga
fler Minicoin-anfall gjordes därefter i detta område.
Nils gjorde också en attack på den östra fronten,
där avsikten var att förstöra nigerianska pansarbilar,
Saladins och Ferrets, som hade dragits samman vid
järnvägen mellan Port Harcourt och Enugu. Han hade
svårigheter med orienteringen och gick upp på 1500

fots höjd, men kunde inte få kartan att stämma. Han
hittade inga pansarbilar, då dessa antagligen var väl
kamoflerade. Han fann några andra fordon i stället
och sköt mot dem. Åtminstone en bil förstördes helt.
Innan Nils återvände hade man för avsikt att göra
ett anfall mot oljeinstallationerna i Esocavoe i
Nigerias Mellanvästregion. Auguste, som nu kommit
över sin flygtrötthet, skulle leda anfallet. Nils ville
helst att man skulle gå på kompasskurs direkt på
målet, som man hade detaljkartor av. August
föredrog i stället att följa vägarna ut till kusten och
man fortsatte över havet. Det var klart väder och man
följde kusten norrut på ganska hög höjd, men
lyckades inte hitta målet. Efter tre och en halv timme
var man tillbaka vid basen utan att ha avlossat några
raketer – Auguste hade vid navigringen inte räknat
med att det blåste svagt och därför var en viss avdrift
från den beräknade kursen.
Man gjorde om försöket ett par dagar senare. Det
var Nils sista anfall och även det intressantaste. Nils
berättar:
- Meningen var att vi skulle flyga på samma kurs
fram till kusten och att vi då, om beräkningarna
stämde, skulle vara vid målet. Vi flög över låglandet
med alla flodarmar och den yppiga djungeln. Vädret
var växlande. Ibland sken solen fram mellan moln,
fulla av regn. Skurarna hängde som vita slöjor från
dessa moln. Vi höll hela tiden exakt samma kurs och
styrde sydväst bort mot kusten, Auguste först, jag

efter honom och båda på lägsta höjd. Ju närmare vi
kom kusten, desto tätare blev molnen och till slut
regnade det kontinuerligt. Auguste hängde på och vi
fortsatte, trots att sikten försämrades mer och mer.
Tydligt var att Auguste inte ämnade avbryta denna
gång, det sista anfallet vi skulle göra tillsammans.
Vid den beräknade tidpunkten dök kusten upp
strax framför oss. Sikten var nu knappt en kilometer
och vi kunde inte känna igen oss efter kartan.
Antingen hade vi kommit för långt söderut eller för
långt norrut. Någon vik fanns i varje fall inte. Inte
någon med oljecisterner vid stranden. Vi kom på
radion överens om att gå söderut. I svängen kom jag
före Auguste och vi fortsatte så. Sikten försämrades
ytterligare. Den var med säkerhet inte mer än 400
meter – det var det kraftigaste regn jag upplevt.
Stranden svängde plötsligt åt vänster och en vik
framträdde genom den immiga huven. Längst inne i
viken skymtade cisternerna och vi svängde nu till
kontrakurs ut mot en stor oljetank, som skulle ligga
någon kilometer från land ute i vattnet. Jag tittade
bakåt, Auguste var med. Sikten föreföll nu än sämre
utan någon kustlinje att hålla sig till. Höjdmätaren
visade 10 meter.
Efter några minuter vågade jag inte fortsätta
längre. I detta dis och denna dåliga sikt skulle
antagligen cisternen dyka upp för snabbt för att vi
skulle hinna komma i skottläge. Dessutom fanns en
radiomast intill cisternen ute i vattnet. En riskabel

fälla, som var svår att undvika, då vi inte visste
mastens exakta läge i förhållande till cisternen. Vi
svängde således åter in mot viken.
Ytterligare några minuter flög vi i det våldsamma
regnet med ytterst dålig sikt. Vi kom in i vikens inre
och följde norra stranden. På mycket nära håll sköt
jag två raketer, som försvann in i en cistern. I den
vänstersväng jag sedan gjorde in över skogen såg jag
hur svart olja sprutade i en bred stråle ner på marken.
I nästa sekund brann oljan.
Auguste låg tätt bakom mig och vi svängde båda
runt platsen i en högersväng för att skjuta från andra
hållet. I den svängen upptäckte vi båda till vår
förvåning en kort landningsbana. I bortre änden, inte
långt från cisternerna, stod tre helikoptrar och vi sköt
båda mot dem. Raketerna träffade aldrig direkt men
vi räknade ändå med att ha skadat dem med splittret,
som måste ha yrt kring dem. Nedslagen var bara
någon meter från dem.
I diset dök det också upp en byggnad, kanske en
stationsbyggnad, men våra raketer var slut och vi flög
hemåt på kompasskurs. Vi steg en aning och flög
utan marksikt en god stund, innan vädret blev bättre
och vi kunde gå lågt igen. När vi landade på basen
sken solen åter.
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Om försök av något slag görs att tillämpa det
reguljära krigets befälsmetoder i gerillakriget blir dess
stora smidighet oundvikligen begränsad och dess
livskraft undergrävd. Ett högt centraliserat befäl står i
direkt motsättning till gerillakrigets stora smidighet
och får inte tillämpas däri.
MAO TSE-TUNG i Militärpolitiska skrifter, I
Det svenska engagemanget i Biafras flygvapen var
hela tiden avsett at vara av tillfällig natur. För CG
gällde det i första hand att bevisa MFI-planens
effektivitet. Det hade nu skett. Hade biafranerna
velat enrollera flera utländska flygare – svenskar
eller andra – skulle detta säkert inte ha mött några
svårigheter. Men i motsats till nigerianerna, som
hade så gott som enbart legopiloter i MiG- och
Ilyushin-planen, ville biafranerna föra sitt krig
själva. Den handfull legosoldater, som under en
period kämpat på den biafranska sidan, hade nu för
länge sedan rest hem och man ville göra också
flygvapnet till en renodlat biafransk styrka. Detta var
helt i linje med CG:s principer. Han åtog sig nu att
träna biafranska piloter, men gjorde själv inga fler
attacker.
Då Nils rest hem var Auguste en tid ensam pilot.

Han gjorde emellertid endast ett par attacker på egen
hand. Han hade bristfällig utbildning i instrumentflygning – var i den ohållbara situationen att själva
flygningen och navigeringen för honom var mer
skrämmande än beskjutningen under attackerna.
Han var mera rädd för sin egen bristande rutin i
instrumentflygning än han var för det nigerianska
luftvärnet.
Auguste fick emellertid senare en grundlig
träning och lärde sig flyga hundraprocentigt säkert
både dag och natt. Han lärde sig behärska också
instrumentflygning och nattlandning.
Under CG:s ledning startade pilotträning i
augusti. Eleverna togs i två omgångar in till det så
kallade Camp One, där de fick en snabbkurs i
typinflygning och så mycket VFB-flygning att de
kunde göra raketattacker i dagsljus och hjälpligt
klara sig i instrumentflygning, Lågflygning och
navigation på låg höjd, vilket är mycket svårt,
tränades också.
Piloterna deltog sedan i kriget under några
veckor, varefter utbildningen fortsatte med instrumentflygning och nattflygning. På detta sätt byggde
Biafra alltså mitt under brinnande krig upp ett nytt
flygvapen.
Från augusti 1969 till sammanbrottet i januari
1970 tjänstgjorde den svenske piloten Chris
Christensen som flyglärare i det biafranska flygvapnet, men deltog aldrig själv i några attacker.

Christensens första grupp bestod av Auguste, som ju
behövde ytterligare skolning, Goody, Willy och en
fjärde, som inte kunde godkännas. I senare kurser
utbildades ytterligare några grupper
Christensen ger några av sina elever följande
betyg:
Goody – absolut den bäste. Självständig,
snabbtänkt, en flygare i toppklass. Borde ha haft en
ledande ställning i flygvapnet.
Johnny – också en mycket fin pilot. Mycket
skärpt och lättlärd.
Auguste – ville först och främst överleva. Men
samtidigt en viljestark man, som aldrig tvekade, då
han gick ut på anfall, men var tacksam då han kom
tillbaka helskinnad.
Willy – också en duktig pilot, men räddhågad.
Han var först rädd för avancerad flygning, men efter
två pass sade han plötsligt: Ska vi inte göra en
looping i dag? Han hade känsla för flygning och
skulle med ytterligare träning ha blivit utmärkt.
Inga allvarliga olyckor inträffade under flygträningen. Men en gång var det ytterst nära:
En av piloterna fick för sig att han skulle landa
utan att slå på landningsstrålkastarna. Följden blev
att han dammade ner på banan för tvärt. Nosstället
knäcktes och planet började skena i sidled. Han drog
på fullgas, lyckades komma upp på tio meters höjd
och låg sedan och flög med fulla sidroder runt banan.
Sidrodret är kopplat till noshjulet och eftersom

nosstället brutits måste han skeva emot så mycket
som möjligt. Han lyckades ta sig runt och komma ner
igen. Det visade sig att ena propellerbladet var
bockat i 90 grader ute i spetsen och det andra i 45
grader inne vid roten! Att den landningen slutade
lyckligt var ett under.
Teknisk chef i Biafra Air Force från augusti 1919
till sammanbrottet i januari 1970 var den svenske
flygingenjören Karl Bruno Ljungberg. Han ledde
reparationsarbetet och hade en mycket skicklig
biafransk personal. Man hade nu fått flera MFI-plan,
som först användes för skolflygning och sedan sattes
in i attacker.
Planen hade ofta skottskador, då de återkom från
räderna. På en maskin räknade man till elva kulhål,
då den hade landat vid basen. En annan maskin fick
ett oljerör avskjutet och under en attack skadades en
roderlina. Två bensintankar svetsades efter att ha fått
skottskador.
Man gjorde praktiskt taget allt, som hör till
flygunderhåll i krig. Man lagade även girindikatorer,
variometrar och andra instrument. En biafransk
mekaniker, som tidigare varit anställd vid Nigerian
Airlines, arbetade praktiskt taget dygnet runt med
motoröversyn. Trots de primitiva förhållandena med
fukt och sand fungerade planen fint hela tiden. Det
enda, som vållade egentliga problem, var radioapparaterna. En svensk radiotekniker var en tid inne
i Biafra och lärde en biafran att sköta underhållet,

men bristen på reservdelar gjorde att radioförbindelserna ofta bröts.
På Ljungbergs begäran gjordes stora ansträngningar att försöka bärga ett plan, som störtat på
biafranskt område. Det fanns en del oersättliga delar
som behövdes. Bärgningen misslyckades emellertid.
Då Ljungberg första gången kom till Biafra
möttes han omedelbart av en del problem. Den
biafran, som då stod som teknisk ansvarig, visade sig
helt oduglig för uppgiften. Han avskedades och
Ljungberg fick hjälp av en annan man. Ljungberg
imponerades särskilt av de biafranska plåtslagarnas
skicklighet.
Ljungberg reste inte definitivt ut ur Biafra förrän
den 9 januari, ett par dagar före sammanbrottet. Han
upplevde krigets slutfas på nära håll och såg bland
annat resultatet av en terrorbombning mot en marknadsplats söder om Ihiala, där över 30 civila omkom.
- Man hade skjutit med splitterraketer, berättar
han. Kroppsdelar hängde i träden. Småbarnen satt
och grät vid blodiga kroppar och tygbylten. Det var
mest mödrar och barn, som dödats.
Han berättar en annan obehaglig upplevelse;
- Det var innan jag hunnit vänja mig. Det kom en
Röda kors-lastbil med torkad fisk. Den körde inte
särskilt fort, bilen var i dåligt skick. Då hoppade två
karlar upp bakpå bilen och grabbade åt sig fisk, men
det stod vakter i bilen och de slängde av männen. De
ramlade i vägbanan och slog sig illa. Vakterna var

beväpnade. De fick tag i den ena mannen och ryckte
ifrån honom fisken. Hela höften på honom var
fullständigt sönderslagen. Han blev desperat – han
skulle ju ha maten till sina barn. Han fick beskedet
att om han bara höll sig undan skulle de inte skjuta
honom – det var dödsstraff för sådana där stöldförsök. Han uppmanades att söka upp en förbandsstation i stället. Men mannen lyckades ta sig fram till
bilen och då de försökte köra undan honom sprang
han framför bilen och hindrade. De hade att välja
mellan att stanna eller att köra över honom. De
stannade och gick ut med sina vapen igen och föste
undan honom. Han sprang in i bushen och kom ut
med en stor käpp, som han försökte slå sönder bilen
med. Vakterna hindrade sig så pass att de inte sköt
efter honom, men det var mycket nära att de gjort det.
Ja, de kunde naturligtvis göra vad som helst, då de
var utsvultna, till och med offra livet för en enda
lutfisk.
Ljungberg gjorde flera resor i och ut ur Biafra
med den biafranska luftbron. En gång var han passagerare i en fyrmotorig maskin, lastad med 15 ton
trotyl. Den gången lade radionavigationssystemet av
på planet. CG var också med. Piloten återvände ut till
kusten och följde sedan Imofloden in över landet,
medan CG stod i cockpiten och dirigerade honom in
till fältet. Sista sträckan flög man på klocka och
kompass och CG gav piloten vägledning i stil med:
- Du, jag tycker du ska ta och stiga nu, för du

ligger på bara 750 fot och här intill finns berg på 795
fot.
Flera gånger besköts planet av nigerianskt luftvärn
CG deltog i pilotträningen och betonade ofta att
Operation Biafran Babies var en typ av gerillakrigföring och att man, då man drog upp taktiken,
måste ha detta i tankarna.
I gerillakrig, menade CG, är var och en mer eller
mindre sin egen general. Det går inte att ge order –
piloterna måste tänka själva. Det är inte alls säkert att
allt stämmer, då man kommit fram till målet. Fienden
arbetar hela tiden på att förändra faktorerna, så att all
måste kastas om i sista ögonblicket. Då får det inte
finnas någon prestige eller något slags förlegad
militär kadaverdisciplin som hindrar piloterna från
att handla på eget initiativ.
Då den biafranska flygoffensiven senare sattes in
visade det sig många gånger att CG:s teorier om ett
luftens gerillakrig var fullt riktiga.

FLYGOFFENSIVEN – 1
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Biafras flygvapen förstörde på tisdagen ett oljeförråd,
en fabrik, två fartyg och en militärkonvoj, uppgav det
biafranska försvarsdepartementet i en kommuniké på
onsdagen. Anfallet var riktat mot hamnstaden Sapele.
Samtidigt sade en nigeriansk militär talesman i Lagos
att de nigerianska trupperna hindrat ett anfall av tre
biafranska plan mot oljeanläggningarna vi Oghare i
västra Nigeria. En man sades ha dödats vid attacken.
Dagens Nyheter 16 oktober 1969 (TT och UPI)
Under hösten 1969 tjänstgjorde nio aktiva piloter i
Biafran Air Force. Freddy Hertz, som ju hade varit
med ända sedan krigets inledningsskede, hade nu
anslutit sig till Operation Biafran Babies och flög
Minicoin utan svårigheter. Han var ende utlänning i
flygstyrkan. De övriga var Auguste Okpe, den ende
som varit med utan avbrott sedan Biafran Babies'
första attack den 22 maj, Ibi Brown och Alex, vilka
båda senare omkom, Shooky, Goody, Sammy, Larry,
vilken tjänstgjorde som operationschef, och Willy,
som stod som reserv.
Att Freddy överhuvudtaget fick vara med i denna
i övrigt rent biafranska pilotgrupp berodde på hans
goda kämpahumör och hans enträgna begäran.

Man hade ett hemligt antal flygplan. I pressen
uppgavs antalet i några fall till 15-20, vilket dock var
en stark överdrift. För bedömningen av det biafranska flygvapnets insatser under krigets slutskede har
uppgiften om det exakta antalet plan mindre
betydelse. Antalet piloter gjorde det ändå omöjligt
att flyga med fler än nio plan samtidigt. I praktiken
anföll normalt endast två eller tre plan varje gång.
I oktober intensifierades den biafranska flygaktiviteten. Nya piloter tränades i instrument- och
mörkerflygning och man inriktade sig nu dels på att
söka stoppa bombningarna av Ulifältet, dels på att
störa den nigerianska oljeexporten. Men dessutom
gjordes ett stort antal attacker på fronterna, där
nigerianskt pansar och artilleri förstördes.
Ett av de farligaste men också mest lyckade
anfallen gjordes mot Benins flygfält den 10 oktober.
Genom radioavlyssning hade den biafranska
underrättelsetjänsten konstaterat att den bombare,
som nästan varje natt störde hjälp- och ammunitionstransporterna till Ulifältet, var stationerad i Benin.
Man visste att England hade sänt åtskilliga ”rådgivare” till Benin och att det nigerianska luftförsvaret
där troligen förstärkts med automatkanoner och
kanske även luftvärnsrobotar. Trots detta beslöt man
att gå till attack.
Vädret var soligt och sikten god. Man beslöt att
göra anfallet på eftermiddagen. Ibi Brown kände till
Benin mycket väl, eftersom det var hans hem-trakt.

Han skulle flyga som nummer ett. De övriga i
gruppen var Alex, Sammy och Freddy.
Planen hade tankats och laddats, motorerna startades upp och planen lyfte, medan markpersonalen
stod och såg på hur de små maskinerna segade sig
upp över de låga träden i banänden. Det gick bara att
starta åt ett håll på denna bana. Start åt det andra
hållet omöjliggjordes av de höga träden i den änden
– planen steg mycket dåligt, då de var fullastade med
raketer.
Efter över en timmes flygning såg Ibi Brown
husen i Benin City skymta ovanför trädtopparna.
Gruppen vek av norrut och gjorde en vid sväng,
varefter samtliga vände söderut igen och anföll flygplatsen från norr. Alla planen gick mycket lågt och
kom i stort sett in i bredd. Klockan var 17.30.
Freddy fick syn på nattbombaren och visste vad
den betydde för hjälpflygningarna. Han ropade till
det andra:
- Rör inte bombaren, ingen av er, lämna den åt
mig! Sväng åt varsitt håll och kom in och anfall från
båda sidor efter mig!
Freddys första salva träffade för lågt, alltså
framför bombaren. Av en ren tillfällighet hamnade
denna salva emellertid i ett litet kraftverk eller en
transformator, som gav ström till radiofyrarna på
flygplatsen. Fyrarna sattes ur funktion.
Freddys andra salva träffade bombplanet. Han
svängde undan och de andra kom in och anföll från

sidorna. Freddy hann observera att folk gick mellan
flygplanet och stationsbyggnaden och bar på lådor,
Dörrarna på planet var också öppna: det föreföll som
om nattbombaren höll på att lastas.
Freddy var nu ute över bushen igen och kom
tillbaka för ett nytt anfall. Nattbombaren brann och
smärre explosioner skakade planet. Hål efter
raketerna visade att också de andra träffat med sina
salvor. Freddy sköt en salva mot stationsbyggnaden.
Medan raketerna befann sig i flykt genom luften
mot stationsbyggnaden såg Freddy hur en grupp på
sju-åtta khakiklädda män rusade ut ur entrédörren. I
nästa sekund exploderade raketerna mitt i gruppen
och allihop bokstavligen försvann. Freddy sköt flera
raketer mot byggnaden och svängde sedan åter bort.
Denna attack mot Benin var en av Biafran Babies
allra hårdaste. Resultatet verifierades genom uppsnappade radiomeddelanden mellan nigerianska
förband och rapporter från biafranska spioner, som
befunnit sig vid Benins flygplats.
Nattbombaren hade brunnit upp helt. En hangar
hade också brunnit och inuti denna hangar hade en
rysk Super-MiG förstörts. Detta plan hade levererats
till Nigeria enbart för att sättas in mot hjälpflygplanen. En luftvärnskanon hade tystats och 10-15
bilar förstörts.
Av nigerianska radiomeddelanden, som dechiffrerades av biafranerna, framgick dessutom att den
nigerianske flygvapenchefen varit en av dem, som

rusat ut ur stationsbyggnaden just som en raketsalva
exploderade där. Han ljöt en ögonblicklig död.
Flygvapenchefens död bekräftades senare i
nigeriansk press, men han påstods ha omkommit i en
flygolycka.
Resultatet av Benin-attacken sporrade till en
betydligt ökad aktivitet av Biafran Babies under
slutet av 1969. Under resten av oktober månad
genomfördes följande anfall:
11: Två Minicoins gjorde frontanfall.
16: Två Minicoins startar från Ugafältet och
anfaller vid fronten.
13: Sammy och Freddy anfaller mot mål i
Mellanväst.
14: Sammy, Ibi Brown, Johnny och Freddy
anfaller en oljeanläggning i Segele, Mellanvästregionen. Dessutom beskjuts två fartyg. På
hemvägen finner Freddy en militärkolonn, som han
attackerar. Johnny, som gör en sväng för att söka efter
mål, flyger över en oljeanläggning i Oghare. Efter
denna attack gör Ilyushin-bombare vedergällningsanfall mot Owerri under två dagar.
17: Ibi Brown och Freddy anfaller mellan kl 10.25
och 12.45 en oljeanläggning i Mellanvästregionen.
18: Ibi Brown och Freddy anfaller 13:e nigerianska divisionens högkvarter vid Omeko. Det är mulet,
sikten endast omkring en kilometer. Resultatet
mycket gott. Flera byggnader förstörs och några
ammunitionsförråd exploderar. Det plan Brown

flyger, BB 909, har efter anfallet flera kulhål.
20: Freddy gör flera testflygningar med den
skadade maskinen, men godkänner den inte.
21: Efter tre nya testflygningar med BB909
godkänner Freddy planet för fortsatt bruk. Under
den sista testflygningen gör han en looping med
raketkapslarna monterade.
22: Alex, Freddy och Brown gör en räd mot ett
fartyg på omkring 8.000 ton, som ligger i docka i
Warri. Samma dag anfalls en fabrik i Sapele. Anfallet
mot fabriken sätts in först femton minuter efter det
att den siste arbetaren beräknas ha lämnat anläggningen. Fabriken skjuts i brand.
25: Freddy ber flygvapenchefen att få göra ett
anfall mot en fientlig radiostation, som en längre tid
stört radiotrafiken mellan Minicoin-planen. Man vet
att stationen ligger i Mbiama väster om Port
Harcourt. Två plan lyckas hitta stationen och skjuter
sönder den. Man har i fortsättningen inget obehag av
radiostörningar.
27: Tre attacker samma dag mot fronten vid
Okigwe. Två Saladin pansarvagnar skjuts sönder.
Saladin-vagnarna var mycket svåra att upptäcka.
Så snart varning gått ut om Mincoin-plan gömde de
sig i bushen, kamoflerades och var omöjliga att
upptäcka från luften. De båda Saladins man nu sköt
sönder upptäcktes av en ren tillfällighet. De övriga
pansarvagnarna vände och de biafranska trupperna,
som var hårt trängda på frontavsnittet, fick möjlighet

att vinna terräng.
28: Frontattacker.
30: Ibi Brown, Sammy och Freddy anfaller nedgrävda oljecisterner i Forcados. Raketerna har föga
verkan, då cisternerna skyddas av cementblock.
Sammy avbryter då sitt anfall och flyger ut mot
kusten för att försöka finna den stora oljecistern, som
ligger ute i vattnet och vilken Nils tidigare letat efter
men inte funnit. Vädret är denna gång bättre och
Sammy finner målet. Bredvid cisternen ligger en
oljetanker och två kanonbåtar. Kanonbåtarna lämnar
sin ankringsplats, då de tydligen förvarnats om
anfallet. De skjuter för fullt, men Sammy klarar sig
och lyckas träffa oljetanken och en av kanonbåtarna.
Sammy hade inte lytt order utan på eget initiativ
avbrutit attacken mot de skyddade cisternerna, då
han funnit raketerna verkningslösa. Resultatet av
hela uppdraget blev nu ändå lyckat.
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Lagos 10 november 1969 (TT-AFP).
Biafranska flyganfall har föranlett oljebolagen
Shell och BP att inställa driften vid sina anläggningar
i Nigeria mellan kl 10 och 15 och i vissa fall har
arbetet helt stoppats, uppger personer i Lagos med
anknytning till oljeindustrin.
Shell BP vägrar att ge några detaljer, men sagesmännen förklarar att enligt rapporter från hamn- och
industristaden Warri i Mellanväststaten har entreprenörer som arbetar för oljebolagen permitterat
tusentals anställda.
Flertalet av de biafranska flygräderna omnämns
aldrig i Lagos, men enligt sagesmännen räknar nu
Shell--BP och Gulf med möjligheten att oljeexporten
kan komma att stoppas.
Den 1 november återupptogs bombningarna av Ulifältet av en nigeriansk ”intruder” (inkräktare), som
opererade nattetid. Åtta bomber fälldes den natten
mot en DC6:a.
Biafra hade tidigare köpt 12 T6:or, enmotoriga
amerikanska plan från andra världskriget, men
endast fyra var i sådant skick att de ansågs lämpliga
att sättas in i kriget. De skulle flygas in nattetid.
Genom ett misstag tändes emellertid landningsljusen

på Ugafältet för sent och rotechefen fortsatte förbi
basen och in på nigerianskt område, där han kraschlandade och tillfångatogs. Plan nummer två vände
och gick tillbaka. Endast trean och fyran landade.
De två T6-maskiner, som kom in, användes under
några attacker. Underhållet var emellertid flera
gånger svårare att klara än då det gällde de betydligt
mindre komplicerade MFI-planen. T6:orna förbrukade också mycket mera bränsle än MFI-planen och
användes därför sparsamt.
ATTACKER I NOVEMBER
4: Jimmy, Alex och Freddy startar för ett anfall
mot Calabar. Vädret är mycket dåligt. Jimmy
meddelar efter en stund att hans huv vibrerar kraftigt
och att han avser att flyga tillbaka hem. Strax därefter
meddelar Alex att oljetemperaturen är för hög och att
också han önskar bryta. Hela uppdraget avbryts och
även Freddy vänder tillbaka.
Att anfallet avbröts innebar att tre Ilyushinbombare, som befann sig i Calabar för reparation,
undgick hotet att bli sönderskjutna.
8: De två T6:orna startar kl 06.00 för anfall mot
Okigwe-fronten. Planen är endast i luften 36 minuter.
Genom ett misstag bombas och beskjuts egna trupper.
10 november: T6:orna utför ett nytt anfall mot
Okigwe-fronten, där fientliga mål hittas och
beskjuts.
12: Två T6:or och två MFI-plan anfaller flyg-

platsen i Port Harcourt. Resultatet blir mycket gott:
en DC8 och tre MiG 17 eller MiG 10 förstörs eller
skadas. Dessutom förstörs flera bilar.
Samma dag anfalls Escavaros av Minicoin-plan.
En DC3, en Do 27 och två plan i en hangar förstörs.
14: Warri i Mellanvästregionen anfalls kl 13.10.
18: Frontattack. Ett av MFI-planen får fem kulhål i
flygkroppen.
22-23: Frontanfall.
25: En skolbyggnad i Omoko, använd som förläggning av nigerianska soldater, och fyra andra
byggnader förstörs i ett MFI-anfall. Då planen
återkommer till basen har man i det biafranska
högkvarteret redan uppsnappat nigerianska radiomeddelanden, som tyder på att fienden lidit svåra
förluster.
26: Hela byn Obrikon skjuts upp i en attack av tre
MFI-plan, förda av Alex, Sammy och Fred. Under
anfallet ropar Alex i radion:
- Sväng höger! Sväng höger!
Fienden har börjat skjuta och Freddy upptäcker
luftvärnskanoner strax till höger. Han svänger då i
stället åt vänster och dyker, följd av Sammy. Alex har
svängt höger och går på nordvästlig kurs hemåt.
Sammy ber Freddy följa efter Alex för att se om hans
plan träffats. Båda följer honom någon minut men
bestämmer sig sedan för att gå tillbaka och avlossa
raketerna. Alex svarar inte på radioanropen. Freddy
gissar att han har motorfel.

Sammy och Freddy anfaller målet. De noterar
kraftiga explosioner i de främre husen. Under hela
tiden utsätts de för fientlig moteld. I det biafranska
högkvarteret har man uppsnappat ett radioanrop från
Obrikon till Port Harcourt:
- Send help, send MiG:s, the enemy are overhead
and they drop stones which are very very hot. (Sänd
hjälp, sänd MiGs, fienden är över oss och de släpper
stenar, som är mycket heta).
Vid återkomsten till basen har Sammy fem kulhål
i sin maskin, Freddy inget. Alex har inte återkommit.
Man väntar på honom, men tiden går och man
konstaterar att hans bränsle måste ha tagit slut. Man
sänder ut meddelanden till marinen och armén om
att hålla utkik efter planet i det område, där Alex kan
beräknas ha gått ner. Hela tiden ligger MiG-plan i
luften.
29: Man startar kl 06.40 en rekognosceringsflygning i hopp om att finna Alex, men sökandet ger
inget resultat. Senare på förmiddagen görs ett nytt
anfall mot Obrikon. Man ser förstörda hus i byn men
ingen eld. Man utsätts inte för beskjutning, men
fienden är tydligen förberedd på anfall från
Minicoin. Biafranerna har nämligen återigen uppsnappat nigerianska radiomeddelanden med begäran
om hjälp. Från Port Harcourt svaras:
- You will have MiGs in three minutes. (Ni
kommer att få MiG:s inom tre minuter.)
Sammy och Freddy har ingen radiokontakt med

basen och vet alltså inte om MiG-larmet. Inte heller
ser de några fientliga plan under återfärden mot
basen. De gör en formationslandning. Då Sammy
landar och Freddy just skall sätta hjulen i marken
ropar man i radion;
- Yankee! Yankee!
Detta är kodordet för fientliga plan över fältet.
Freddy, som taxar på banan, får i samma ögonblick se
en MiG17 komma över trädtopparna i riktning mot
honom I stället för att taxa in i skyddet har Sammy
fortsatt rakt fram för att på det sättet ge Freddy en
chans att taxa in på den enda taxiväg, som leder till
skyddet under de stora brödfruktträden. MiG-planet
har hunnit svänga tillbaka och Freddy ser inne från
träden hur Sammy stannar, hoppar ur, stänger huven
och springer några meter från planet, då den första
salvan från jetplanet gräver sig allt närmare. Den lilla
maskinen, som står tom med stängd huv, träffas och
exploderar. Sammy är då endast tio meter därifrån,
men undkommer utan skador.
Freddy är svettig av skräck. Han kastar sig ur sitt
plan och tar beteckning bakom trädstammarna.
Ytterligare en MiG är nu över banan. De båda planen
gör omkring tio attacker med 22- och 37-millimeters
automatkanoner. Mellan attackerna drar sig Sammy
och Freddy längre bort i skydd av träden, men ser ett
av MiG-planen endast 80 fot över sig. Freddy
skymtar ansiktet på en vithyad pilot.
Freddys plan träffas också under anfallen. Ett

stycke av vingen sticker fram och sågas fullständigt
av. Raketkapseln förstörs och hela högra sidan får
splitterskador.
Att Freddys plan var klart att gå i luften igen efter
endast tio dagar var en av de största mekanikerbedrifterna under flygkriget. Man satte dit en ny
vinge, bytte samtliga sidoplåtar på höger sida.
Arbetet försiggick under ett träd och under mycket
primitiva förhållanden, utan maskinell utrustning
och utan elektricitet. Oerhört skickliga biafranska
plåtslagare klarade av ett precisionsarbete, som av
den svenske tekniske chefen betecknades som
snarast otroligt. Två biafraner med 20 års erfarenhet
ledde arbetet. Mellan 10 och 14 man arbetade
samtidigt på planet, nitade för hand med hammare
och don. De tog plåt från havererade plan. Maskinen,
som hade varit i ett sådant skick att man diskuterat
om den överhuvudtaget var värd att reparera, flög
lika bra efter reparationen som före.
På eftermiddagen, då piloterna lämnat basen i bil,
dyker en MiG och en Ilyushin upp. Banan totalförstörs av bomber och raketer. De många civila, som
bor alldeles intill banan och dagligen sett Minicoinplanen starta och landa, klarar sig emellertid förvånansvärt bra. Endast en pojke får lindriga skador.
Man undersöker sedan flygplanen. En Minicoin,
som är helt oskadad, flygs av Goody över till en
annan bas.
30: Biafran Airforce's första regemente, som be-

står av mycket unga pojkar, har beordrats att gå
skallgång i det område, där man antar att Alex landat.
En av pojkarna rapporterar att han tror sig ha sett en
vinge sticka up ur vattnet i en av Nigers bifloder
strax norr om byn Obiofu. Han har försökt ta sig ut i
floden men tvingats vända på grund av gyttjan och
dyn. Marinen är beredd att sätta in marinsoldater för
en expedition till området.
Ibi Brown, Larry och Goody beger sig dit. De är
fullt beväpnade, då platsen ligger mycket nära
fronten. De finner maskinen, som troligen har
kolliderat med trädtopparna och sedan hamnat i det
grunda vattnet. Ena vingen är avsliten och motorn
ligger i vattnet 25 meter längre bort. Alex sitter kvar i
kabinen, som legat helt under vatten. En finkalibrig
kula har gått in i halsen från höger och fortsatt ut
genom huvudet. Hela högra sidan av kroppen är
svårt bränd. Raketerna, som Alex aldrig avfyrat, har
exploderat vid nedslaget i vattnet.
DECEMBER
1: En man, som bor alldeles intill floden,
rapporterar att han vid tidpunkten för kraschen eller
strax därefter hört höga rop. Det kan emellertid inte
ha varit Alex, som ropat. Han måste ha dödats
ögonblickligen av kulan genom huvudet. Alex kropp
förs till högkvarteret och läggs i en kista.
2: Goody, Jimmy, Sammy, Willy, Freddy och
Larry bär kl 2.00 kistan med Alex till en grav man
grävt i hans egen trädgård. Man skjuter salut med

tolv gevär. Alex död tas mycket hårt. Han var en
försynt ung man, som hade visat stor oräddhet och
skicklighet, speciellt i instrumentflygning. Han
tillhörde den grupp som gjort de flesta anfallen och
nått de bästa resultaten.
3. CG anländer efter en tid på en annan bas och
får en redogörelse för de senaste dagarnas händelser.
Samma dag anfalls konvojer i Port Harcourt-området
med två Minicoins och de båda T6:orna. En T6:a
kommer hem med 12 kulhål och en Minicoin med
fyra kulhål.
5. Två räder mot Opobo, båda med Minicoins,
den första kl 07.30-09.00 och den andra kl 17.50-20.00.
6. Frontattack med två Minicoins och en T6:a.
Samma eftermiddag anfalls samma mål med fyra
Minicoins.
10. Provflygningar. Planen är ganska illa
sönderskjutna. Oljetrycksmätare, cylindertemperaturmätare och andra instrument ur funktion.
13. Mörkeranfall mot fronten. På återvägen hittar
Freddy varken Uga- eller Ulifältet. All radiokontakt
är bruten. I svagt månsken flyger han längs Niger till
Onitsha och går därifrån på kurs 120 grader i elva
minuter för att finna den smala bas, som MiG-planen
skjutit sönder vid ett tidigare tillfälle. Terrängen
under planet är absolut svart och han har ingen
möjlighet att orientera sig. Efter ett par varv över den
plats, där han förmodar att basen finns ser han ett
grönt signalljus nere i mörkret. Efter några minuter

sätts tre ficklampor ut i rad för att markera stråket.
Bränslet är i det närmaste slut och Freddy svänger
omedelbart in mot lamporna, lyckas finna ut på
vilken sida om dem han skall landa och sätter ner
planet utan missöden.
14: Mörkerattack mot Warri med tre Minicoins.
Anflygningen avbryts på grund av mycket dåligt
väder med åska och häftigt regn. Uppdraget
uppskjuts till nästa dag.
15. Auguste och Freddy startar kl 18.15 mot ett
mål i närheten av Ughelli. Det är just i skymningen.
En halvmåne stiger upp vid horisonten och ger
tillräckligt ljus för att man skall kunna orientera sig.
Auguste flyger först, Freddy bakom honom och något
högre. I närheten av målet, några truppkoncentrationer, gör Auguste misstaget att ge en kort signal
med lanternorna. De råkar befinna sig över fientliga
trupper och Freddy, som kommer efter, hamnar i en
skur av kulor från marken. Freddy dyker genast så
lågt han vågar i månljuset och ser Auguste flyga i
sicksack bort över träden. Motorvarvet på Freddys
plan sjunker till 1750 per minut och hela planet
vibrerar av träffar från kulor.
Auguste skjuter sina raketer helt omedveten om
vad Freddy råkat ut för. Resultatet av raketsalvorna
blir en kraftig explosion på marken, där eld utbryter.
Freddy, som vinglar fram efter Auguste, hinner
uppfatta att folk springer i eldskenet, men kan inte
skjuta. Han kämpar för att hålla flygplanet i luften,

tar ut klaffen en aning och sätter kurs hemåt med
samtliga raketer kvar i kapslarna. Oljetrycket står på
noll och motorn går så dåligt att han väntar att den
skall stanna vilken sekund som helst.
Då han närmar sig biafranskt område anropar
Freddy Ulifältet på radion och får klartecken för
landning där i stället för på basen. Hjälpflygplanen,
som just börjat anlända för natten, får tillfälligt
landningsförbud och det plan, som redan ligger på
finalen, beordras att dra på gas igen och stiga samt
vänta intill fältet. Trafikledaren lyckas klara ett
besvärligt problem: ett av hjälpflygplanen har samma kodsignal som Freddys plan.
Freddy finner Ulis landningsbana och svänger in.
Banljusen är tända. Klockan är 22.30. Vid sättningen
börjar planet svänga kraftigt åt vänster. Freddy drar
på så mycket gas som möjligt och håller sig någon
decimeter över asfalten. Han försöker på nytt sätta
ner planet och lutar denna gång mot höger. Han får
ner högerhjulet först, släpper sedan ner noshjulet,
drar av motorn helt och tvärbromsar. Planet blir
stående mitt på banan med kraftig slagsida åt
vänster. Alla de högexplosiva raketerna sitter kvar.
Folk kommer fram till Freddy i mörkret och när
tillräckligt många samlats lyfter man bort Minicoinplanet från banan och placerar det intill ett kärr, där
otaliga grodor håller serenad. Hjälpflygplanen börjar
åter landa. Deras stora vingar passerar över Minicoinplanet.

Det visar sig att Minicoin-planet har en magnet
sönderskjuten, en oljeledning avskjuten, åtta kulhål i
flygkroppen och vänster hjul borta. Att motorn inte
tagit skada av ungefär 25 minuters flygning så gott
som utan olja är Brunos förtjänst: han har försett
oljan med antifriktionsmedel av ett särskilt slag,
avsett just för sådana situationer som denna.
Planet dras längre bort från banan och kamofleras. Reparationerna påbörjas och kl 06.00, då
hjälpflygningarna upphört, flyger Freddy planet till
basen.

SAMMANBROTTET
Första veckan i januari tog de nigerianska trupperna
genom en snabb manöver kontrollen över de sista
områdena, varifrån vi hade en möjlighet att erhålla
livsmedel. I snabb följd satte demoraliseringen in med
hot om nationell upplösning och med kaos och
massutvandring i sitt kölvatten.
Som folk har vi uthärdat blott vad giganter
uthärdar. Vi har kämpat som hjältar kämpar. Vi har
vågat vad blott gudar vågar. Vi är desillusionerade
över världens okänslighet för vårt folks lidanden. Men
därför att vår sak är rättvis anser vi inte att vi
förlorat kriget, bara att slagfältet har skiftat. Vi är
övertygade om att Biafra skall överleva. Biafra kan
inte förstöras enbart med vapenmakt.
Odumegwu Ojukwu 15 januari 1970.
Under december 1969 ökade terrorbombningarna mot
Biafra kraftigt. Ilyushin-bombare anföll biafranska
byar. De opererade från hög höjd utom räckhåll för
luftvärnet. Det föreföll som om bombplanens
besättningar endast var intresserade av sin sold och
egentligen inte brydde sig om var bomberna föll,
bara de kunde återvända med tomma bombrum,
rapportera uppdraget som utfört och kvittera ut
betalningen. Men resultatet blev att ännu flera män,
kvinnor och barn dödades eller lemlästades i det

återstående biafranska området, där miljoner
människor trängts samman.
Man fällde till största delen så kallade
anipersonell-bomber på 20 kg. Då de exploderade
spreds ett stort antal splitterbitar, vilka med stor kraft
trängde in i allt som fanns i närheten.
Ett par av de biafanska piloterna passerade på väg
mot basen ett litet hus vid vägen. Strax innan hade
huset ramponerats av en bomb, fälld från en
högflygande Ilyushin-bombare. I huset fanns en
äldre kvinna och en flicka i 17-årsåldern. Piloterna
rusade in bland resterna av huset och bar ut de
skadade. Den äldre kvinnan hade hela högra sidan
söndertrasad och var medvetslös. Den unga flickan
hade fått ena armen avsliten och blodet forsade från
axeln. Hon var ännu vid full sans.
De skadade bars in i bilen och i två timmar körde
man omkring för att finna möjligheter att ge de
skadade vård. Då man till slut nådde ett sjukhus,
som hade resurser, var den äldre kvinnan död och
den yngre hade förlorat medvetandet.
Piloterna fortsatte till basen. Upplevelser som den
skildrade bidrog till starka påtryckningar från både
militära och civila för att det biafranska flygvapnet
skulle svara med vedergällningsaktioner mot
nigerianska civila mål. Den 17 december hölls ett
sammanträde om detta i Biafran Air Force's
högkvarter. Flera biafranska arméofficerare talade för
vedergällningsaktioner, men BAF:s piloter var ense

om att sådana räder saknade militär betydelse men
kunde inverka negativt på världsopinionen och
försvaga Biafras sak.
Goody, Sammy och Freddy fick tio minuter till
förfogande för att redogöra för sin ståndpunkt inför
de övriga officerarna. Freddy förde allas talan i tre
minuter och förklarade kort och gott att den, som
önskade anfalla civila mål i Nigeria, måste göra detta
själv: ingen av de aktiva piloterna ämnade under
några förhållanden utföra sådana uppdrag.
BAF inriktade sig alltså även i fortsättningen
enbart på rent militära eller militär-ekonomiska mål.
Trots de ständiga nigerianska terrorbombningarna
mot sjukhus, flyktingläger och marknadsplatser
förekom under hela kriget inte en enda biafransk
vedergällningsattack mot civila mål i Nigeria. Det
föreföll som om denna målsättning också hade stöd
av en majoritet av det biafranska folket trots alla
lidanden man fick utstå.
På nigerianskt område vinkade man alltid åt
Minicoin-planen. Detta började redan under de
första attackerna i maj och blev alltmer vanligt under
hösten 1969.
Dagen efter sammanträdet på högkvarteret
startade två plan för en rekognosceringsflygning till
ett område vid Imofloden, där man rapporterat
fientliga truppsammandragningar. Man fann en bro,
över vilken man väntat att trupperna skulle röra sig,
men såg inga soldater och inga fordon. Planen

svängde norrut och följde floden vid sidan av träden
och tätt över djungeln. Längre norrut vadade soldater
över floden med vapen och utrustning på huvudena.
Vägarna var på båda sidor av floden fulla av lastbilar
och trupper. En stark fientlig uppladdning pågick.
Minicoin-planen anföll ögonblickligen både mot
trupperna i vattnet och längs stränderna.
Biafranska spioner i området rapporterade senare
att döda soldater flutit nerför floden och att övergiven utrustning hittats på stränderna.
Den 19 december gjordes två mörkeranfall i
månljus mot fiendetrupperna vid Imofloden.
Minicoin-planens attacker riktades under de sista
veckorna av år 1969 främst mot fientliga mål vid
fronterna, där en nigeriansk offensiv startat. Anfallen
hade stor militär betydelse. Vid flera tillfällen slogs
nigerianska trupper, speciellt pansar- och lastbilskonvojer, tillbaka. Ett farligt anfall mot Ulifältet
avvärjdes.
Nigerianska trupper drogs samman i allt större
koncentrationer i både norr, söder och öster. BAF
fortsatte räderna med två eller tre plan varje gång.
Den 4 januari, då en grupp Minicoin-plan var på
hemväg från ett anfall vid fronten, flög man rakt över
en fientlig truppkoncentration. Alla planen träffades.
Ibi Browns maskin exploderade i luften. Den
störtade brinnande i en vänstersväng ner i ett område
mitt emellan biafranska och nigerianska trupper.
Maskinen brann upp totalt. Under en framryckning

nådde sedan nigerianska trupper fram till resterna.
Den 11 januari bröt Biafras försvar samman. En
biafransk soldat berättar om slutskedet:
- Det började vid tolfte divisionen, som opererade
vid Aba-fronten och kommenderades av brigadör
Eze. Fienden bröt igenom längs vägarna Aba-Ikot
Ekpene, Aba-Umuahia och Aba-Owerri
Många
brigader och divisioner blev avskurna. Flygplan
användes för att släppa ner mat och ammunition till
dem. Men moralen hos de stridande trupperna
vacklade. Det var som om Biafras ryggrad hade
brutits. Civila i Ngua demonstrerade och krävde att
brigadör Eze skulle utbytas mot en dugligare officer.
Eze blev senare förflyttad men fick posten som
arméstabschef i stället för att häktas. Detta gjorde
andra officerare upprörda.
Fjortonde divisionen kring Port Harcourt var
fortfarande kvar och höll stånd liksom elfte divisionen vid Onitsha,, femtonde divisionen vid
Okigwe och kommandotrupperna nära Sapele i
Mellanväst. Men mannarna i skyttegravarna var
verkligen trötta. Ingen mat fanns, ingenting att täcka
över sig med och ingen medicin. Många soldater led
av kwashiorkor.
Den 14 december meddelades att situationen höll
på att gå oss ur händerna och man begärde hjälp från
BAF:s flygsoldater. Alla BAF:s soldater skickades till
fronten, de flesta till Okigwe-avsnittet för att hindra
fienden att nå Ugafältet.

Den tolfte divisionen blev helt upplöst och stod
utan befäl. Fienden marscherade stadigt framåt utan
att möta något motstånd från vårt folk. Dess trupper
bestod till stor del av vita legosoldater och av soldater från olika afrikanska stater, ty alla bar OAU:s
(afrikanska enhetsorganisationens) emblem på sina
uniformer.
Omkring den 8 januari intog fienden åter Owerri.
Civila rörde sig i massor från den ena platsen till den
andra. Fientliga soldater blandade sig med flyktingarna och gömde sina vapen. Några vita legosoldater kom in på Awomane-sjukhuset några miles
från Ulifältet under förespegling att de var Röda
kors-män. Då de kom in i sjukhuset började de
skjuta och panik utbröt, ty folk trodde inte att
fienden fanns i detta område. Våra trupper höll ju
fortfarande ett stort område ända till Elele nära Port
Harcourt.
Den 9 fick fjortonde divisionen order att retirera
för att inte bli avskuren. Våra trupper drog sig
tillbaka genom Oguta och fienden kom till en punkt
omkring 15 miles från Ulifältet.
Den 10 januari lämnade statschefen Ojukwu
landet efter att ha hållit ett radiotal, där han överlämnade
regeringsmakten
till
överstelöjtnant
Effiong. Denna natt besköt fienden Abi med artilleri.
Det blev stor förvirring och alla drog sig mot Ugafältet. Omkring kl 18.00 dagen efter gav Effiong order
till soldaterna att lägga ner sina vapen och över-

lämna sig till fienden.
Soldaterna retade sig på de officerare, som nu
försökte bege sig till Ugafältet De omringade fältet
för att ingen skulle kunna gå ombord på något
flygplan och ge sig iväg. Omkring klockan 09.00
cirklade två flygplan över Uga. Det ena gav sig iväg,
men det andra landade och parkerade med motorerna
igång. Medan man lastade av livsmedel började ett
fruktansvärt skjutande från alla vinklar av fältet.
Planet startade och lyfte.
Pilot på den DC6:a från Kyrkohjälpen, som
gjorde denna sista dramatiska inflygning i Biafra, var
den isländske flygkaptenen Thorstein Jonsson, som
deltagit i slaget om Storbritannien under andra
världskriget. Avsikten var att evakuera strandade
missionärer. Ugafältet, som låg 27 kilometer nordöst
om Uli, var Biafras hemliga flygfält och hade främst
använts för de plan, som fraktat vapen och
ammunition. Jonsson hade aldrig tidigare landat där.
Man hade två ton torrfisk ombord och det var
under urlastningen, som planet blev utsatt för
automateld. Om denna kom från nigerianska eller
biafranska trupper är inte klarlagt. Både Jonsson och
hans besättningsmän träffades lätt av kulorna och en
kula träffade gasreglaget. Jonsson svängde och drog
på motorerna.
Ett kanadensiskt flygplan cirklade under tiden
över fältet och ett annat plan från Kyrkohjälpen låg
berett utanför den nigerianska kusten för att flyga in

om kapten Jonsson behövde hjälp. Två franska Röda
kors-plan försökte samtidigt förgäves landa på Uli,
men tvingades återvända till Gabon.
45 flyktingar, bland dem kvinnor och barn men
inga missionärer, räddades med kapten Jonssons
plan. Några passagerare skadades under beskjutningen.
Den 14, 15 och 16 januari gick ett hjälpflygplan
upp från Sao Tomé för att försöka få direkt
radiokontakt med den nigerianske militärkommendanten i Port Harcourt. Man fick också svar på
anropen, men då nigerianerna hörde varifrån de kom
tystnade de helt. Radion i Kano, Nordnigeria,
svarade på anrop och erbjöd sig att därifrån försöka
få kontakt med befälhavaren i Port Harcourt och
fram-föra en begäran om tillstånd att fortsätta hjälpflygningarna, utan vilka tiotusentals människor
skulle dö av svält. Kano lovade återkomma med
besked nästa dag.
Dagen därpå meddelade Kano-radion:
- Begäran om landningstillstånd måste göras
brevledes via gängse diplomatiska kanaler.

En fredlig version av Minicoin-systemet, där raketerna
utbytts mot sädessäckar som fälldes från luften,
iscensattes 1975-77 av CG von Rosen i det svältdrabbade Etiopien. CG dödades 1977 i en gerillaattack
i Ogaden. Också Gunnar Haglund deltog i ”matbombningarna” med MFI-plan i Etiopien. Han avled 1991.

BÖCKER PÅ SVENSKA OM BIAFRA-KRIGET
Carl Gustaf von Rosen: Biafra som jag ser det
(Wahlström & Widstrand 1969.)
Tord Wallström: Biafra (Norstedts 1968)
Frihetskrig eller fåtalsrevolt (Norstedts 1970)
Gunnar Haglund: Gerillapilot i Biafra
(Allt om hobby 1988)
Chimamanda Ngozi Adichie: En halv gul sol
(Bonniers 2007)

