Slaget om England

Detta är framför allt en spännande flygbok där de unga piloter – många av dem bara tonåringar –
som utkämpade det dramatiska luftslaget om England sommaren och hösten 1940 får komma till
tals. Christer Bergström avlivar även många myter och rättar till åtskilliga felaktigheter i historieskrivningen. Var beredd på att ompröva mycket av det som ansetts som ”sanningar” om slaget
om England!

CHRISTER BERGSTRÖM

”En lägre flygande Spitfire darrade i Werner Mölders sikte. Det tyska esset avfyrade sina automatkanoner. Losslitna delar kom flygande mot Mölders, och det brittiska flygplanet började ryka. Men
trots att Spitfirepiloten, Flight Lieutenant Anthony Lovell, blivit träffad i höften, lyckades han
manövrera undan. Han styrde ned sin skadskjutna maskin mot flygbasen Manston, som låg inom
synhåll, och kunde efter bara några minuter landa för att omedelbart lyftas in i ambulansen.
Under tiden fick Mölders syn på en Spitfire som anföll en Messerschmitt. Han manövrerade in
i position bakom det brittiska jaktplanet. Men detta gjorde omedelbart en överrumplande tvär sväng
och hamnade bakom Mölders! Den brittiske flygföraren, Pilot Officer Terry Webster, rapporterade
efteråt: ’Fiendeflygplanet passerade mig och jag avfyrade korta eldskurar på mellan 100 och 50
meters avstånd. 109:an släppte ut tjock svart rök.’
’Det smattrade våldsamt i maskinen’, berättade Mölders. ’Kylaren och bränsletanken var sönder
skjutna, och för mig återstod ingenting annat än att ge mig av i full fart. Jag fick hela ansamlingen
Spitfireplan efter mig.’
I det ögonblicket störtade sig en grågrönfläckig Messerschmitt 109 med vrålande motor ned i
position bakom Websters Spitfire. I 109:ans trånga sittbrunn satt flygaresset Oberleutnant Richard
Leppla. Just som Leppla tog upp sin maskin och tryckte ned avfyrningsknapparna, sköt Webster sitt
gasreglage över spärren. Med hjälp av Spitfireplanets möjlighet att kortvarigt öka toppfarten med
40–50 km/h undkom han sin förföljare.”

Slaget om
England

”Fullt i klass med Pierre Clostermanns och Adolf Gallands memoarer.”
Flygtidningen Mach om bokens första upplaga.
”En lysande, välskriven och grundlig genomgång. Författaren har skrivit ett stort antal
böcker om andra världskriget och är internationellt välrenommerad som expert.”
Bibliotekstjänsts Tord Rönnholm om Christer Bergströms förra bok.
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