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Dagens fråga

FLYGDAGEN I MOSKVA

Den stora flygdagen vid Tushino-flygfältet utanför Moskva den 9 juli var det första stora
evenemanget av detta slag i Sovjet pA fem !r. Ett tiotal nya typer av flygplan och helikoptrar visades, om vilka man i Vist hittills endast haft mycket knapphändiga uppgifter
eller inga alls. Nu visades för första gAngen offentligt tre nya överl?udsbombplan, tv!
nya jaktplan med fartresurser troligen över dubbla ljudhastigheten, en jetdriven flygb!t
och flera VTOL-typer av ansenlig storlek.
Bilder av de nya flygplanen visar pA att Sovjet helt hunnit ikapp Väst pA det flygtekniska
omrAdet b!de i fr!ga om aerodynamik, utrustning och beväpning. Bombplanen har fått attackrobotar av liknande slag som den amerikanska "stand-off-bomben"; jaktplanen har fA tt modern radar för allvädersbruk samt jaktrobotar. I de flesta fall visades de nya krigsflygplantyperna i förband om tre eller flera. Det är alltså inte fråga om mer eller mindre
misslyckade prototyper och därmed faller de i Väst ofta omhuldade teorierna om "propagandabluff".
Sovjet har tydligen insett att de interkontinentala robotarna inte ensamma förmAr utgöra
östsidans strategiska vapen för vidmakthållande av terrorbalansen. För vissa uppgifter
krävs bemannat flyg. Denna !sikt delas av amerikanska flygvapnets ledning, som de senaste
Aren kämpat för att fä behålla och modernis0ra sin flotta av bemannade strategiska bombplan. Ej heller inom luftförsvaret torde robotarna ha fAtt den dominans som frAn ryskt
hAll antytts. Sovjet gör ju anspr!k bl a pä världsrekordet i höjd med ca 34000 m för sitt
jaktplan E-66 med ;'lATO-beteckningen "Fishpot". Vid Tushino visades också ett nytt jaktplan
med en extramotor i form av vätskeraket. Allt pekar mot att luftförsvaret genom kombinationen flygplan-jaktrobotar nu effektivt kan verka pA de höjder dlr det amerikanska U-2
tidigare ostört utförde sina spaningsflygningar.
USAs B "stand-off-bomber" kan också ha medverkat till jaktens förstärkning. Man anBer i
västvärlden att luftförsvarBrobotarna koncentreras till en inre kärna medan jakten utgör
en mycket bred yttre gördel. De nya typerna förefaller att ha stor aktionsradie, vilket
gör det möjligt att möta fientliga bombplan lAngt utanför eget territorium. Möjligheten
till beredskap i luften och identifiering av "främmande objekt" mäste ocksA beaktas.
Den nya flygb!ten - betecknad Be-8 - uppträdde med flera olika slags utrustning. Den är
avsedd för ub!tsjakt, n!got som förvisso kan fA vital betydelse i och med tillkomsten av
PolariB-ubAtarna.
De vertikalstartande typerna imponerade genom sin lastkapacitet. Betecknande nog demonstrerade de förflyttning av markrobotar. Liksom de fältmässiga transportflygplanen, oftast konstruerade för start och landning pA smA provisoriska filt, torde helikoptrarna
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vara kapabla att transportera avsevlrda mlngder trupp och tyngre materiel lven pA relativt lAnga strlckor.
Uppvi•ningen ger vid handen att ry•sarna flygtekniskt kommit i nivA med Vist vad giller
jaktflygets kvalitet. Samma salt torde gilla det strategiska bombflyget, lven om Vist
kvantitativt har större re•urser. Sovjet utvecklar flygplan av hög kvalitet, emedan
robotar och flygplan blgge har sina givna uppgifter inom krigsmakten. Man gör sig beredd
att in•ltta bemannat flyg i de fall dA detta ger den bästa stridsekonomin. Den ryske
regeringschefens tidigare uttalanden om att bombplanen vore mogna för skrothögen har
jlvats av Sovjet självt. (Bilduppslag frän Moskvaflygdagen pä sid. 16 och 17)

Rapport från årets flygsalong i Paris
Det tycks bli alltmer uppenbart att det är

tredje år vore lagom, varvid värdskapet borde

fransmännen som bjuder pA världens förnämsta

skifta mellan Farnborough och Paris'le Bour-

flygshow. Årets flygsalong, som ägde rum kring

get-flygfält. Även om man ej fattat beslut i

mänadsskiftet maj-juni, presenterade närmare

denna fräga är man överens om, att nuvarande

hundratalet flygplantyper från femton olika

frekvens är för hög. Den snabba utvecklingen

länder. Det var den tjugofjärde i ordningen
sedan 1909. De ärliga, snart legendariska

inom aviatikens och missilernas omräden täcks
trots allt förvånansvärt väl främst av fack-

brittiska Farnborough-utställningarna fär ur-

pressen men ocksä av den numera synnerligen

säkta, men deras hittills renodlat nationella

tekniskt sinnade dagspressen.

karaktär kan i längden ej konkurrera med den
högst internationellt betonade franska motsvarigheten.

Den statiska utställningen var inrymd pä utställningshallarnas 22.000 m2 golvyta. Alla

Några stora överraskningar hade man dock inte

där av cirka trehundra utställare. Miniatyri-

att bjuda pä. Det är kanske bäde mot bakgrun-

s.e rad elektronikmateriel trängdes sida vid

den härav och de för utställarna sä dryga
kostnaderna - utställningen beräknas ha kostat

sida med landställ, flygsäk:erhetsutrustning,
jetmotorer, SAAB's 105-modell, Flygmotors

tänkbara konstruktionsfinesser presenterades

ca 70 miljoner kronor - som man nu inom ut-

RB 322 och mycket annat. Här fanns plats för

ställningsbestyrelsen börjat diskutera ett

expertgrupper att djupdyka i si'lla respektive

samgäende med engelsmännen, varvid i sä fall

fackområden.

den engelska utställningen skulle internationaliseras och den sammanlagda utställnings-

Den dynamiska utställningen bjöd på special-

frekvensen minska. Mänga hävdar, att vart

program de olika dagarna. Sälunda var en dag
vigd åt helikoptrar, en annan åt sport- och
turistflyg o s v. Detta hindrade inte att de
båda sista utställningsdagarnas stora flyguppvisningar, flygsalongens kulmen, även innehöll väsentligheterna från tidigare dagars
specialvisningar.
Dessa båda stora flygdagar började omkring
kl 1000 och pågick ända till kl 1830. Programmet var som vanligt synnerligen välregisserat,
men man kan knappast begära att ens den ihärdigaste flygentusiast skall hinna tillgodogöra
sig och njuta av allt det som bjöds. Det blir
WF-2 Tracer är avsett för radarspaning mot
flygplan och följaktligen en mycket viktig
komponent i USAss framskjutna luftbevakning.

för mlk:tigt. Det gäller alltsA att i förväg
sovra med hjälp av programmet. Flygvapnets
representanter kunde med hjälp av detta koncentrera sin uppmärksamhet till efter kl 1400,
dA i huvudsak: krigs- och transportflygplanen
förevisades.
Nedan berörs inte sA mycket de tekniska detaljerna som de intryck en svensk pilot fick
vid första kontakten med nAgra av de modernaste utländska flygplanen pA Arets flygsalong i
Paris.

F-104
Man är vid första kontakten med F-104 beredd
att satsa ein sista femma pA att det inte gAr
att flyga en sAdan här apparat. Det är ju inget
flygplan utan liknar mera en raket i liggande

F-104:s tunna vinge jämförd med ett paket cigaretter,
F-104 skiljer sig i mAnga avseende frAn de
andra, moderna, amerikanska jak:tflygplantyper-

ställning. En annan svensk pilot sade första

na. Det är ett litet och lätt flygplan med god

gången han sAg F-1041 "Dom här vingarna kan

manövrerbarhet och en användning som i stort

dA inte vara nAgot annat än ett moraliskt

påminner om exempelvis J291ans. De övriga

stöd för piloten".

amerikanska flygplanen i 100-serien är stora
tunga flygplan med komplicerade beväpnings-

Av alla de avancerade flygplan, som visades

system; flygplan som piloten sällan eller ald-

pA utställningen var F-1041an det, som gjorde

rig har anledning att vinda pA rygg och med

det starkaste intrycket. Dess utseende har

vilka han ej heller kan ge sig in i den av

framgått av en mängd publicerade bilder men

alla jaktpiloter sA uppskattade "dog-fighten".

att vingarna är sA tunna och korta kan ingen
bild ge full rättvisa ät, Vid vingspetsen
är vingen som tjockast fem cm. Vingframkanten
är sA vass att man nästan kan skära sig pA
den.

I

För att kunna pressa ner landningsfarterna till
de nu använda ca 250 km/h, som ligger obetydligt över Lansens landningsfart, har hela
vingframkanten försetts med en elmanövrerad
nosklaff, Landningsklaffarna har pA översidan
försetts med slitsar för utbläsning av komprimerad luft (gränsskiktskontroll). Med detta
arrangemang fördröjs avlösningen, varigenom
landningsfarten minskar med ca 30
ningssträckan med ca 25

Fenan pA F-105 Thunderchief innehåller bl a
värmekänslig elektronisk utrustning, som kyls
genom det okonventionella luftintaget {se
bilden nedan) i fenroten,

%och

land-

%.

De ursprungliga, amerikanska F-1041orna utgjorde ett relativt okomplicerat och föga
flexibelt vapensystem. Radarutrustningen bestod i stort av en avståndsmätare med begränsade spaningsmöjligheter. I de europeiska versionerna har vapensystemet avsevlrt förbittrats och flygplanet torde nu med fördel kunna
användas även nattetid. Användbarheten för allvädersuppdrag begränsas av att huvudbevlpningeq
Sidevinder, inte gAr att skjuta i täta moln.
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Då US Air Foroe för nAgot Ar esdan bestämde

och gör ocksA att det mAnga gAnger är avArt

sig för att ej längre använda F-104 i USA1a

för piloten att fA "lAna" planet frAn teknikerna.

jaktföravar, var det med stor saknad som piloterna skildes frAn denna flygplantyp.

F-105
Flygplanet är stort med en startvikt överstigande 20 ton. En ytterst avancerad radar-,
siktes- och navigsringsutrustning gör F-105
till ett mycket flexibelt vapsnayatsm. Ett
flertal kärnvapen kan medföras, vilket gör
att ett enda plan av denna typ har en slagkraft, som väl överstiger andra världskrigets
tussnplansarmador. Spaltinstrument, av ungefär

B-58 Hustler

samma typ som i J35, kombineras med konventionella instrument. Kabinen är ungefär lika

3 timmar och 19 minuter tog B-581ana flygning

stor som förarplatsen i Lansen. Alla de olika

frAn Amerikan till Paria. Det är tider som

elektroniska system som F-105 utrustats med

imponerar. Men smakar det, sA kostar det ock-

för att möjliggöra för en enda besättningsman

så. B-581ans pilot uppgav kostnaden för de

att klara de tänkta uppgifterna, gör dock att

hittills ca 60 tillverkade exemplaren till

antalet instrument, reglage och säkringar är

75 miljoner kronor styck. I en utökad serie-

överväldigande stort. De mAnga "black boxes",

produktion bedöms kostnaden kunna minskas till

som denna avancerade flygplantyp fordrar, stäl-

ca 50 miljoner.

ler stora krav på den elektroniska servicen
För att fA flyga dessa värdefulla flygplan
fordras i USA minimum 1500 timmars erfarenhet
från flermotoriga jetflygplan. Piloterna uttas
med stor omsorg, är i regel regementsofficerare
och naturligtvis stolta över sAväl utmärkelsen
som flygvapnet. Varje förare fär, förutom tvA
aimulatorpaas, i medeltal endast göra tvA flygningar per mAnad.Detta kan verka nAgot i underkant, men dels uppgavs flygplanet vara mycket
lättflugst, dela torde det vara lika svArt att
få i luften som F-105. Mängden av "black boxas"
är överväldigande.

En 12-grupp Mysters IV A genomförde en per-

B-581s aooelsrationsprsstanda är väl i klass

fekt uppvianing i förbandsflygning under Parissalongsn.
Nsdan1 Supsr-Caravelle väntas fA möjligheter
att under slutet av innevarande decennium
befrakta paasagsrars med övsrljudafart. Flygplanet förevisades i modell.

med och överträffar i en del fall de moderna
amerikanska jaktflygplanens. Begräsningsn av
maximalt tillAtsn indikerad fart gör att
Mach 2 fAr nAa först pA en höjd över 12 kli.
Den normala marschfarten Ar M 0,9.
Landningsfarten håller sig omkring 275 km/h.
Landningssträckan kan med hjälp av bromsskärm
nedbringas under tvA km.
Enligt uppgift är avancerad flygning ej tilllAten aed B-58. Det var därför nAgot förvAnande att i samband med Huatlerns flyguppvianing
fA se piloten göra en stigande roll och sedan
försvinna i moln. NAgra sekunder därefter havererade flygplanet utom aynhAll för AakAdar-

na. Om rollen orsakade haveriet, var orsakad

Vapensystemets flexibilitet torde vara väl i

av haveriet eller vad som annars kan ha in-

klase med F-105. Sex "Sparrov 3"-robotar eller

träffat har ännu ej publicerats. ÅekAdarna pA
Le Bourget fick ej veta nAgot om haveriet,

ett stort antal Sidswinder utgör jak:tbeväpningen. Olika kärnvapenalternativ föreligger

utan flyguppvieningen fortsatte som om inget

för attackbeväpningen.

hade hänt.
Det intressantaste med Phantom II är dock ej
dess stora användbarhet utan att besättningen

FSU-2 Crusader

här utgöra av tvA man.

Mycket väsen för litet är det intryck man fAr
vid en företa kontakt med Crusader. Flygplanet
är stort och mycket imponerande ooh har liksom de övriga moderna amerikanska flygplanen
goda fartresurser, men vapensystemet är begränsat. Radarn är i stort sett densamma som
i tidigare versioner av F-104, och möjligheterna att använda flygplanet för allvädersuppdrag begränsas av att huvudbeväpningen utgörs
av Sidewinder.
Intressant är piloten~ möjlighet att ändra
vingens anfallevinkel, vilket gör att sikten
framAt under landning blir god även vid lAga
farter.

F4-Hl Phantom Il
Ett mycket intressant flygplan, som ännu ej
är ute pA förband, är Phantom II, ett hangarfartygsbaserat allvädersjaktflygplan med maxfart omkring Mach 2,4. Världsrekordhällare i
böjd med över 30 km och i planflykt pä 100
resp 500 km sluten bana med ca 2235 resp
1975 km/h som god medelfart.

Överst t h visas F8U-2
Crusader. Därunder och
nedan F4-H1 Phantom II

~.....1'.

'

~,

US Air Force fasthäller även i sina modernaste
jaktflygplan vid en enda pilot, som med hjälp
av automatiserade system skall lösa alla
stridsuppgifter. US Navy har här gätt in för
en arbetsfördelning mellan pilot och radar-

operatör. De moderna jakt- och bombflygplanene

planets och framför allt dl vingarnas frik-

höga farter gör att mycket stora krav still•

tionsmotst!nd reduceras. Systemet benämns
Laminar Flow Control (LFC). Ett stort antal

pl radarn• prestanda och pilotens f5ralga att
upptäcka mllet och llsa radarn. Detta arbete
försv!ras av etörmotverkan. Mycket stora krav
p! simultankapacitet, flygskicklighet och
träning m!ste stillas p! jaktpiloten om han
skall kunna 15sa sina stridsuppgifter. Arbetet
f5renklas och kontaktsannolikheten höjs avsevärt om en radaroperatör kan avlasta piloten
radararbetet. Det är intressant att följa utvecklingen utomlands pl detta omr!de. Engelsmännen säga f n fundera på att använda den
dubbelsitsiga skolversionen av P1B Lightning

tunna "slots" finns anbringade i vingytan
parallellt med vingframkanten. Genom dessa
sugs gränsskiktsluften in i vingarna och pressas sedan ut via de ordinarie jetmotorerna,
som här f!r ett extra dragkraftstillskott.
Insugningen av luften möjliggörs av ett par
extra "sug-turbinaggregat", ett i vardera
vingen utanför de ordinarie motorerna. FörslSk
p!börjas nästa Ar i samarbete med USAF med
två modifierade väderspaningsflygplan typ

RB-66.

som normal stridsversion. Det originella i de
engelska tankegångarna är dock att besättningen avses utgöras av tv! piloterf b!da
kompetenta att genomföra stridsuppdragen

LODRlT START OCH LANDNING

men av vilka den ena avdelas att svara för

Lodrät start och landning demonstrerades

radarmanövreringen.

redan vid 1957 Ars Paris-salong men dl bara
med den sA kallade flygande järnsängen. I Ar

FLYGPLANET MED VINGAR SOM "ANDAS"
Northrop Corporation arbetar f n febrilt med
en radikalt ny teknik, som skall möjliggöra
väsentliga bränalebeaparingar genom att flyg-

bjöds p! riktiga flygplan, llt vara p! experimentstadiet. Engelska "Short SC 1" gav klar
försmak av vad som är pl väg. Att se ett i
stort sett vanligt flygplan bildlikt talat
lyftas av en osynlig hand rakt upp utan att
flygplanets horisontalläge ändras var en ovanlig syn. Flygplanet stod därp! stilla
ett ögonblick pl n!got femti tal meters höjd,
varefter det plötsligt accelererade ganska
snabbt för fortsatt flygning pA vanligt sätt.
Landningsförfarandet gick i exakt omvänd ordning och säg följaktligen minst lika kufiakt
ut. Man fick i övrigt det intrycket att det
kommer att ta !tskilliga Ar innan VTOL-flygplan är mogna för praktisk tjänst inom krig•flygplanparken. Sv!righeterna består f n
främst i att !stadkomma motorinstallationer,
som ej tar för stor plats och där drivkällan
om möjligt kan utnyttjas b!de för rörelae i
lodled och i horisontell led. "Short SC 1"
har inte mindre än fem jetmotorer. Enligt

Norske CFV på svensk blixtvisit
Norske flygvapenchefen generallöjtnant Odd
Bull gjorde en blixtvisit i Sverige i aomraa.
Han och hans maka medföljde dl ett Scanapflygplan (C 119) som mellanlandade för lastning pl F 8 och sedan fortsatte via Köpenhamn till Pisa. Generallöjtnant Bull möttes
av chefen för 3.flygeskadern generalmajor
Lennart Peyron.
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Första årskursen flygofficerare i marktiänst

des den törsta egentliga årskursen flygoffice-

b) !o~t.!a1t_11.!,r5,t..1.äs•iuih!.l!Jl!.n& .!.F!U.1 som
motsvarar GrsU, omfattar 15 mAnadera utbild-

rare i marktjlnat. De lr till antalet tem och

ning. Utbildningen är uppdelad i tem skeden,

Vid !reta otticeraexamen pA F 20 utexaminera-

har genomgått en utbildning som motsvarar den,

tvA vid F 2 (ett vid vardera STRIS och FRJ.S)

som deras kamrater i flygtjänst har fått.

och tre vid aektorflottilj. Utbildningen om-

Skillnaden i stort är att flygtjlnsten er-

fattar vid STRIS grundläggande rrjalutbild-

satts av luttbevalcnings- och stridsledningstjänat och vidare att utbildningen som helhet

ning, vid FRAS fortsatt teknik- och allmän•
militärutbildning samt vid sektorflottilj

getts en mer teknisk, främst elektroteknisk

praktisk striltjänatgöring. Utbildningsmålet

inriktning. Mllet för utbildningen har varit

är krigsplacering som radarjaktledare (och

att ge dem de kunakaper och färdigheter aom

chefsobservatör) vid PS-08.

erfordras tör tjänstgöring som tlnrik i följande befattningars

o) .Q.f!.i.E.e~s!s_u~s_(Q.Km).&. som omfattar 12 månaders utbildning, sker huvudsakligen tillsam-

a)

Radarjaktledare i strilaystem 50 med PS-08,

mans med OKf vid F 20.

b)

Ställföreträdande adjutant, radarofficer

eller signalofficer i sektoretab (tlottilj-

Efter officersexamen genomgår fänrikarna en

stab) samt
c) Bitrldande lirare vid stridsledningaut-

motsvarande flygkursen för övriga fänrikar.

bildning.

Målsättningen för strikursen är fortsatt

central stridsledningskurs, i Ar vid F 13,

instruktörs- och ledarutbildning liksom för
Med ledning av erfarenheterna frln f örata

fänrikarna i flygtjänst parallellt med en upp-

Arskursena utbildning har utbildningsg&ngsn

friskning av rrjaltrimmen.

för kommande kurser nAgot ändrats och utbildningen omfattar f n följande tre perioder1

Efter strikursen har fänrikarna placerats
vid de sektorflottiljer, som f n är utrustade

a) Ql"!!llil,!gs&,!ld.!, J!!.a~k1j!n.!.t~t!2,ild!!i!!L(Q.Jc![),
som motsvarar GFU, omfattar 11 månaders ut-

med den mest moderna strilutrustningen. Av-

bildning, huvudsakligen vid F 2. Utbildnings-

marktjänat i första hand skall utnyttjas i

målet är bl a chefsobservatörsutbildning ooh

striltjänat men utrymme finns även för special• .

utbildningen omfattar vidare allmänmilitär

utbildning, t e till signalofficer.

sikten för framtiden är att officerarna i

utbildning samt grundläggande utbildning i
tele- och atriltjänst.

När det gäller genomgång av militärhögskolan
kommer den att ske vid samma tidpunkt som för
officerare i flygtjänst, d v s

uppgift krävdes av bränsletekniska skäl fem
mellanlandningar för flygningen från England
till Paria. Nlgot avkall pl flygplanutvecklingens övriga prestanda sAsom t e hastighet,
beväpning och brlnsleförråd flr ju inte gärna
göras. Mycket talar sålunda för att S'l'OL-id6n
i stället blir den billigare och llttframkomligare vägen.

f n allmänna

kuraena början efter 5 lr som officer. För
officerare i marktjänst kommer den förestående utbyggnaden av strilorganiaationen och
uppsättningen av robotförband med säkerhet
att innebära stimulerande uppgifter och goda
möjligheter för dugliga officerare att avancera till chefsbefattningar alväl i atabaaom förbandstjänat.
Flygvapnet• behov av att utbilda officerare

Jetskolflygplan förevisades också. Särskilt

i marktjänst är f n större än vad som hit-

mot bakgrunden av svenska flygvapnets planer

tills kunnat rekrytera• med sökande av er-

pl nyanskaffning var det intressant att se

forderlig kvalitet. Det är därför angeläget

Fouga Magister, Macchi 326 och Gnat, vilka alla

att de officerare aom utbildats och de as-

redan lr bekanta för svenska flyglärare. SAAB:s

piranter aom är under utbildning omhändertas

105 liksom Kanadas CL-41 förekom endast i mo-

el att de förstår vilka kvalificerade upp-

dell men rönte båda stort publikintresse.

gifter aom väntar dem.
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5.800 kilometer i timmen
I l"l.ygvapennytt nr 1/61 redogjordes kortfattat
för de plgA.ende proven med det raketdrivna

randa pA fullgaa. Efter 75 sekundera glngtid
slog han ifrln motorn och farten var dl cirka

forekningefi7gplanet X-15. Sedan deee har fartproven drivits lnnu llngre. De utföra av majo-

5800 km/t. Luftfriktionen höjde dlrvid teaperaturen pA utsatta ställen till 425° c. Senare

ren i amerikanska flygvapnet Robert Wh1 te, som
n;rligen intervjuats av tidskriften u.s. News
and Vorld Report.

vlntar man sig ln högre temperaturer. Ttter-

Eftersom proven delvis sker i militär regi har
m!nga trott att X-15 skulle vara prototyp för
kommande krigaflygplan. Mllet är nämligen att
nA 75 kilometers höjd och sexdubbla ljudhastigheten (6400 km/t). Med aAdana prestanda
vore X-15 med nuvarande luftföravarareauraer
ett ytterst avlrbekllmpat mll. Det lr dlrför
naturligt att man skulle kunna tänka sig flygplanet som efterträdare av U-2 för apaningeföretag pA extremt höga höjder. SA lr dock inte
fallet, betonar major Vhite, X-15 lr enbart avsedd för prov som siktar pl att fl fram nya

akalet lr därför gjort av en mycket vlrmebeetlndig legering och konstruktionen atrlvar
efter att avleda vlrmen frAn de mest uteatta
punkterna i riktning inlt. Detta lr a&11111a
princip som tillllmpae pA rymdkapseln Mercury.

INGEN TID FÖR RÄDSLA
Föraren har aldrig tid att bli rldd. Han har
fullt upp att göra med att manövrera fi;rgplanet och att göra iakttageleer av instrumentvlrden och reaktioner hoa sig ajllv och materielen.

material och bittre raketmotorer. Vidare studera. högfartsflygning, problemen vid Aterintrl-

Under rekordflygningen fallerade kabintrycket.
Dlrvid bllatea tryckdrlkten automatiskt upp

det i ataosflren och - naturligtvis - fl7gning
i tlmligen lufttomt rum dlr ju bl a viktlösheten gör sig gillande.

och ak;rddade piloten som annars skulle ha utsatta för ett lufttryck pA endast nAgra fA
millimeter kvicksilver. Tryckdrlkten trlder

Dl det nlanda fartrekordet sattes startade

ockaA automatiskt i funktion om töraren blir
tvungen att llllllna X-15 med katapultstolen. Ut-

x-15 so• vanligt trän moderflygplanet B-52
ooh steg brant. Under övergA.ngen mellan stig-

hopp kan dock inte ske vid de här nlllllnda farterna, utan White hoppas i en nödsituation

ning och c!J'kning pA cirka 30 kilometers höjd
intrldde viktlöshet under en dryg ainut. White

kunna nedbringa fart och höjd till rialiga
vlrden innan han lllanar planet. Rlddningsanordningarna lr nämligen av typ liknande dea i

övergick aed avsikt tidigt i dykning - tortta-
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moderna krigstlygplan och Ar nlrmast avsedda
tör dessas tart- och höjdomräde.

Skummatta eliminerar brandrisk
vid buklandning på flygfält

X-15 torde dock kunna rlknas som en direkt töreglngare till ett mera militlrt betonat pro-

(Ur tidningen Brandvisendet nr 5-1961)

jekts Dyna Soar. Det ir avsett att bli llnk:en
mellan extrema flygplan - sådana som X-15 och satelliter. Det skall sålunda kunna manöv-

I den engelska tidskritten "Fire" (april 1961)
redogör en brandchef för en möjlighet att å-

rera med hjilp av vingar och roder i atmoatlren

stadko11111a en sk:ummatta pl landningsbanan, som

men lndl vara i ständ att tlrdas utanför denna

ett militlrt flygförband inom hans slicknings-

med raketers hjllp, kanske lven i satellitbana.

diatrikt ordnat. Skummattan är avsedd att liggaa ut, när ett flygplan tätt fel pl landning&

Tidigare har i pressen angetts som topphöjd

atillet eller av någon annan anledning tvingas

tör X-15 cirka 150 kilometer. Major White vill

göra en a k buklandning. Skummet minskar dl

inte bekrltta en sädan aittra men anser att

friktionen mellan landningsbanan och flyg-

erfarenheten trän senare flygningar inom

planskroppen, samtidigt som en viss kylning

forskningsprogrammet tär visa om man senare

sker. Vidare samlar skummet upp och "drink:er"

skall våga sig sä högt - eller rättare sagt så

de uppkomna gnistorna, och det utspillda

Ungt ut.

bränslet blir övertäckt. Risken för antändning av utrunnet och utrinnande bränsle elimineras dJlrigenom i hög grad under den kri-

Bekämpning av strategiska ytmål
(Wehr und Wirtachaft 6/61)
Genom en undersökning företagen av NATO-experti s har det visat sig att USA och Sovjet vardera innehåller omkring hundra ytmäl av största strategiska betydelse. Förintandet av dessa
försvarsanläggningar och trafiktekniskt viktiga mäl anses kunna bli krigsavgörande.
För att absolut säkert förstöra dessa ytmål
skulle motståndaren bli tvungen att skjuta
ca tusen interkontinentala robotar av den
största typen, d v s tio robotar per mäl. I
fråga om punktmäl spelar träffsäkerheten en
mycket viktig roll och medeldistansrobotar
har i detta avseende bättre prestanda än de
interkontinentala. Förstöringen av punktmål
blir mycket problematisk om man bara har de
interkontinentala att tillgå. Den blir nästan omöjlig dä robotbaserna - som fallet är i allt större utsträckning anläggs under

tiska tidsperiod, dl flygplanet sitta ner pä
landningsbanan, och dl det pl buken glider
framåt pl banan.
DEN ANVÄNDA UTRUSTNINGEN
Att lägga ut skum pä en landningsbana tör att
ernä ovanstående fördelar är ingen direkt nyhet, och man har länge varit klar över de
vinster, som härigenom kan ernås. Svårigheten
har dock varit att med användande av en enkel
utrustning och en fåtalig personal kunna tl
den erforderliga skummattan utlagd tillräckligt snabbt.
Den utrustning som beskrivs är uppbyggd kring
en bogserbar tank, rymmande ca 48 m3 vatten
och ca 7 m3 skumvltska (i ett särskilt fack).
Vattnet och skumvltskan blandas i en blandningskammare, och blandningen g!r sedan till
en stor bogserbar motorspruta. Skummet framställa därefter i fyra skumrör, monterade på
en lättmetallställning. Hela enheten bogse-

jord, Man har beräknat att en underjordisk

ras med en fart pl mellan 5-8 km/tim. Man kan

bas kräver en insats av 100 till 150 robo-

då lägga ut en

5 cm tjock skummatta, 900 m

tar för att den med säkerhet skall oskad-

lång och 27 m bred, pl 20 minuter. Enhetens

liggöras.

bemanning utgörs av endast tre man, vilket
är väsentligt, då dessa ju måste vara utr,yck-

USA har genom sina talrika stödjepunkter mer

ningsklara slvil dag som natt, Vidare tas de

eller mindre nära Järnridån en vidsträckt

ordinarie brand- och rlddningsfordonen inte

operationsbas för sina medeldistansrobotar.
Det bästa skyddet ger dock rörliga utskjut-

pä nägot sätt 1 anspråk, vilket är vikiigt,
dl de kan komma att behövas om en brand,

ningsbaser, varigenom de moderna atomubåtarna

trots de vidtagna försiktighetaätgärderna,

fått den största strategiska betydelse.

Forts. pl nästa sida.

Mer an tvåtusen svenskar har
deltagit i FN-insatsen i Kongo
Den evenaka FN-insatsen i Kongo har nu pågått i över ett år och under denna tid har
mer än tvåtusen svenskar tjänstgjort i landet, varav på ettårsdagen den 22/7 sammanlagt 902 svenskar fortfarande fanns där.
Sedan ytterligare personal anlänt från
Sverige omfattade FN-bataljonen och specialistgrupperna i mitten av augusti 1345 man.

på vilket landningsstället inte kunde fällas
ut, var på väg mot fältet ooh beräknades vara
där 1415. För att skummet inte onödigtvis
skulle ta skada av den kraftiga vind, som
rådde, väntade man i 15 minuter innan skumbeläggningen påbörjades. För att få skummet
så beständigt som möjligt tillsattes denna
gång en extra stor skumvätskemängd. Skumutläggningen var avslutad kl 1400. Flygplanet
befann sig då i närheten av fältet, där det
cirklade runt för att bränslemängden i tankarna skulle minskas. Flygplanet fick per radio order att sätta sig just i början pä skum-

Bland specialistgrupperna är flygetyrkan en
stor enhet. Den består av 56 man, varav 45
på flygfältet invid Leopoldville och de å-

mattan och efter en provlöpning kom det in i
en mycket låg anflygning ooh sattes ner på
beordrad plats kl 1438.

terstående på Kamina-baeen. Helikopterdivisionen omfattar 25 man förlagda till Leopoldvi lle. Dessutom finne svensk byggnads-,
transport- och teleteknisk personal samt
poet- och brandpersonal i Kongo.
FN-bataljonen är i sin helhet förlagd till
provinsen Katanga, med ett kompani i Kamina,
ett kompani i Kolwezi och med resten i Katangae huvudstad Elieabethville. Ett detachement finne också vid Kitona-baeen vid
Kongoflodene mynning.
Specialisterna är förlagda med huvuddelen
av flyg-, tele- och transportgrupperna i
Leopoldville, där även vise administrativ
personal finnes. Dessutom finne flyg- och
transportpersonal i Bukava (Kivuprovineen),
Luluabourg (Kaeaiprovinsen) och i de katangesi eka städerna Albertville, Kamin& och
Elisabethvi l le.

SICUMMATTA ELIMINERAR BRANDRISK VID NÖDLANDNING
PÅ FLYGFÄLT.
Forte, från sidan 11.
ändock skulle uppstå i samband med landningen.

EXEMPEL PÅ INTRÄFFADE TILLBUD
"Fire" har tidigare haft rapporter om flygplan, som utan att någon brand uppstått lyckligt har landats på detta sätt. I aprilnumret
lllmnas ytterligare några exempel härpå.
Klockan 1320 den

5

deo 1960 fick ett flyg-

fält, där ovannämnda utrustning fanns stationerad, besked om att ett flygplan (typ Victor)

Ingen gnistbildning förmärktes, ooh ingen
brand uppstod, när flygplansskrovet mötte
landningsbanan. Flygplanet plöjde fram genom
skummet likt ett sjöflygplan på vatten, allt
medan farten suooessivt minskades. Genom den
stora tillsatsen av skumvätska hade den utlagda skummattan denna gång blivit kortare
än normalt. Detta resulterade i att flygplanet så småningom gled ut på den icke skumbelagda delen av banan. Hastigheten var då fortfarande så hög, att antändning genom gnistForta. på aidan 26.
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Flygvapennytt presenterar:

ENQLISH ELECTRIC Pl B LIQHTNINQ
Royal Air Force· modernaste jaktplan, Light-

Lightning har fullstllndig servostyrning samt

ning, drivet av tv! Rolls Royce Avon med ef-

autopilot. Denna kan användas för många slag

terbrännkammare började för ett halv!r sedan

av flygning, bl a vid inflygning f5r land-

sin förbandatjänat. En kort teknisk beskriv-

ning i d!ligt väder. Troligen är den ockaA

ning var införd i Ufl 4/57. Flygplanet har
Ferranti Airpasa eldledningssystem och är be-

kopplad till eldledningssyatemet så, att den
kan användas vid anfall mot flygplan i luften.

väpnat med tv! 30 mm Adenkanoner och tv! de

Eldledningsayatemet kan ookaA eventuellt vara

Havilland Firestreak jaktrobotar. De sist-

kompletterat av ett automatiserat navigations-

nämnda har inframålsökare.

ayate11.

Lightning beordrades redan från början i hela

Bränaleayatemet har en anmärkningsvärd detalj.

20 förproduktionsexemplar (1954). Det företa

Förutom vingtankar och "buktank" är även

av dessa flög för företa g!ngen i april 1958

klaffarna fyllda med bränsle. I beväpningen

och redan i oktober 1960 lämnade det första

anses jaktrobotarna vara det viktigaste. Ett

serieflygplanet fabriken.

alternativ innebär även 48 jaktraketer och
ett annat ytterligare tv! Aden-kanoner utöver

Motorernas placering i kroppen - den ena ovan-

de som ligger i kroppens övre del.

på den andra - gör att säkerheten ökas, ty föraren fAr vid motorbortfall aldrig besvär med
kraftmoment som strävar att föra flygplanet

ÖVRIGA VERSIONER

ur dess normala bana. Dragkraften är 5100 kp
utan och 6500 kp med efterbrännkammare för

Tidigare i Ar har tillkännagetts att två mo-

vardera motorn. Flygplanets topphöjd är bortåt 20 km och det accelererar från Mach 1 till

dernare versioner, F. Mk2 och F. Mk3, är under utveckling. Inga detaljer har lämnats,

Mach 2 pA under 3,5 minuter. Toppfarten anges

men det gissas pA Bolla Royce RB. 146 Avon

till 2400 km/tim.

300 som ger 8200 kp med efterbrännk&111111are.
Forts. på nästa sida,

Bilden t v: Tregrupp P1B i luften.
Nedan: P1B i landningsvarvet,

ENQLISH ELECTRIC P1 B LIQHTNINQ
Forta. fr!n föreg!ende sida.

Deaaa versioner lir fl mera variabel utruatning och bevlpning samt bittre jaktrobotar
likaoa atörre bränslelast.
T. 4 lr skolversionen med förare och elev
sida vid sida. Den har tullständigt dubbelko11111ando och varje division flr ett eller
tvl exeaplar. All operativ utruatning inglr
och prestanda lr knappast slmre In för P1B,
varför flygplanet tullt ut kan användas i
krigaoperaticner. T. 4 användes meat för den
taktiaka utbildningen men utnyttjas ockal
vid typinflygning.
Lightninga pl prcduktionabandet i Engliah
Eleotrica fabrik i Samleabury.

DATA FÖR P1B
Splnnvidd
Längd
Böjd
Vingens pilfora

10,61 meter
15,24 aeter
5,92 aeter
60°

RO

JN

N!

FÖRKLARINGAR TILL SKISSEN
Allmänt

Beväpning

32.
46.

Noakon - radom
Luftintag för motorerna
Efterbrännkammare
Luftbromaar med hydraulmanövrering
Vridbar stabilisator, tillika höjdroder

52.

Bromsakärm

1.

Vingar
66.
Hjulhua
70A.

Kroppatank

Motorinatallation

92.
93.
96.
99.

Nedre motorn
Ovre motorn
~draulpumpar

Startanordning

ROLVJ-ROYCE

JNON EN<1INE

N~2

t

R OLLS-ROYCE
JNON ENG-INE

NS21

7

135.
136.

Aden-kanoner (2 at) med magasin
BeväpningalAda med kanoner, raketer
eller robotar

ENQLISH ELECTRIC P1 B LIOHTNINQ
Forta. frän föregäende sida.

Deeaa versioner lär få mera variabel utrustning och bevlpning samt bittre jaktrobotar
likao• atörre bränslelast.
T. 4 är skolversionen med förare och elev
sida vid sida. Den har fullständigt dubbelkommando och varje division får ett eller
två exe•plar. All operativ utrustning ingär
och prestanda är knappast sämre än för P1B,
varför flygplanet fullt ut kan användas i
krigeoperationer. T. 4 användes mest för den
taktiska utbildningen men utnyttjas också
vid t;ypinflygning.
Lightnings pä produktionsbandet i Engliah
Electrics fabrik i Samlesbury.

DATA FÖR P1:B

10,61 meter

Spännvidd
Längd
Höjd

15,24 meter
5,92 meter

Vingens pilform

60°
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FÖRKLARINGAR TILL SKISSEN
Allmänt

Beväpning

32.

Noakon - radom
Luftintag för motorerna
Efterbrännkammare
Luftbromaar med hydraulmanövrering

46.
52.

Vridbar atabilisator, tillika höjdroder
Bromsakärm

1.

3.
14.

135.

Aden-kanonar (2 at) med magasin

136.

BeväpningslAda med kanoner, raketer
eller robotar

Vingar
66.
Hjulhua
?OA.

Kroppatank

Motorinatallation
92.

Nedre motorn

93.
96.

Ovre motorn
Hydraulpumpar

99.

Startanordning

ROLLS-ROYCE

JNON EN<1INE
7

t

ROLLS-ROYCE
INON ENGfINE

NQ1

BB.r:!KE!VVEPT

BNHEDRBLLED
WING-

Olimtar från Tushino

(Ur Aviation fteek den 24
juli 1961 återges här en
del bilder och uppgifter
om deltagande flygplan i
årets stora flygdag

Den nya "Beauty" anses göra dubbel ljudfart och bar en attackrobot som kan vara
av ballistisk typ liknande den amerikanska "Skybol t". Roboten, som syns vid pilarna, är raketdriven, omkring 20 meter
lAng och delvis infälld i flygplanets
kropp. Räckvidden bedöms vara över 800
kilometer vid överljudfart.

Nedanst!ende Mikojan-konetruktion
är utrustad med jaktrobotar och
har tvA turbinmotorer, dubbla utblAaningsrör samt en raketmotor
mellan dessa.

pA

Tushino-fältet i Moskva)

Del av stort "Fishbed"-förband
under förbiflygning i divisioner. Vingens deltaform och robotbeväpningar framgår av silhuetterna. Även bukfenan är
synlig,

Den ryska Beriev Be-8, en tvåmotorig, jetdriven flygbåt har motorerna under vingarna och medelhög placering av stabilisatorn.
Den skiljer sig alltså i dessa avseenden
från amerikanska Martin P6M och kräver högre skrov för att få upp motorerna från vattenytan. Be-8 är alltså mindre slank än P6M,
men kroppen medger lägre stjärtplacering
medförande enklare konstruktion. Motorerna

förefaller vara placerade tätt intill kroppen, Den komplicerade nosut,formningen och
avbärarkanten från nos till luftintag kan
ha tillkommit för att hindra vatten att nå
luftintagen,

Nedan:
"Fishpot" konstruerade av Pavel Sukhoi bar
utvändiga kapslar som antingen torde innehålla bränsle eller raketer. Som prototyp
förekom "Fishpot" redan vid uppvisningen
1956 och har varit i produktion och förbandstjänst såsom dagjaktplan i flera Ar.

Två olika jaktplansprototyper i Mach 2-klassen flög vid Tushino (ovan och tv). Båda
förefaller vara Sukhoi-konstruktioner och
har en stor jetmotor och deltavinge, Flygplanet ovan var egendomligt målat med röda
band längs vingframkanten och runt kroppens
mitt,
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F&ksimile av direktör NeumUllers gävobrev
den 8 juni 1911. Nedan1 Flygvapnet hyllade
direktör Neumullers minne genom en enkel
ceremoni den 8 juni i är dä tvä officerare
ur flygataben lade ned en krans på hans grav.
Xrananedläggningen förrättades av överstelöjtnant Kindberg (t v) ooh major Chriatell.

Mörner ,

~.........._--.7

V=-L....

Chef fur lolnrinsloben •

Gåvobrev för 50 år sedan gav
impuls till svenskt militärflyg
I är är det femtio är sedan det första egentliga initiativet togs till ett svenskt militärflyg. Den 8 juni 1911 sändes till dåvarande Kungl Sjöförsvarsdepartementet det första
av tre gAvobrev frän framlidne direktören
Otto Emil Neumuller i Saltsjö-Nacka. Detta
brev, som äterges nedan, ledde i december
1911 till att försvaret fick sitt första flygplan genom ett beslut av Sveriges dåvarande
regering att "med välbehag" motta gåvan - ett
svenskbyggt Nyrop-monoplan av Blåriotliknande
typ och med en fransk 50 hästkrafters roterande Gnomemotor.
Sverige hade kort förut - är 1909 genom de
av fransmannen Legagneaux verkställda första
flygförsöken på Ladugärdsgärdet vid Stockholm och den ocksä pä Gärdet avhållna första
svenska flygveckan med den legendariske "flygbaronen", friherre Carl Cederström som främste
deltagare, förts in i de aktivt flygande nationernas led.
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Krigsflygskolans 35-årsiubileum
Krigsflygskolan firade sitt 35-Ars jubileum
med en stor flygdag den 18 juni. Tyvärr började dagen med hällande regn, vilket bland
annat medförde att den ankomsttävling, som
anordnats för civila flygplan mAste inställas.
lven pA publiktillströmningen hade det dåliga
vädret en ogynnsam inverkan. Lagom till flyguppvisningarna klarnade det dock ooh hela
programmet utom fallskärmshoppen kunde genomföras.
Uppvisningen inleddes med en applåderad överflygning av 57 st Sk 50, som formerade "F 5
35 Ar". Sedan följde avancerad flygning enskilt och i förband. "Aero Huntera" frAn
F 18 och Drakarna frAn F 13 uppskattades
särskilt av publiken, liksom ballongjakten
med Sk 50. Finalen utfördes av 32 st J 28 i

I juli 1909 hade fransmannen Louis Bl6riot
gjort sin epokgörande flygning över Engelska
kanalen. Möjligheterna att använda flyg för
krigsändamAl skymtade. Man tänkte väl dA närmast pä att använda "aeroplanen" för spaning.
Det var främst flygepaning till sjöss ät
flottan, som direktör Otto Emil Neumilller
är 1911 hade i tankarna, när han förberedde
sin donation av det som sedan blev den

~venska

Ovan: Formationsflygning.
Nedan: CF'l utdelar ST1s
guldmedalj.

krigsmaktens företa flygplan - det neumilllerska Nyrop-monoplanet.
Det av direktör Neumilller skänkta flygplanet
flögs första gängen i militär regi är 1912.

formation "Tre kronor".

Detta är, under vilket den första militära
flygorganisationen skapades, räknas som det

De omfattande utställningarna "Mllnnen pä

svenska militärflygets födelseär.

marken" och "F 5 35 är" tilldrog sig ett
mycket stort intresse, inte minst den gamla
Sk 6 Heinkel, som flög pä Ljungbyhed i början av 30-talet samlade mänga äskädare. Den
hade F 5 fätt läna för utställningen av ägarna, ett par flygintresserade pojkar, som hoppas kunna fä den i luften igen. Demon~tra
tion av säkerhetsutrustning och röjdykarnas
arbete i simbassängen var en omtyckt programpunkt.

En extra festlig prägel fick flygdagen genom
att dåvarande fänriken Clementsson, F 17, ur
flygvapenchefens hand fick ta emot StockDirektör
Neum'liller.

holms-Tidningens guldmedalj för 1960 Ars
flygarbragd.

AMERIKANSK MILITÄRBUDGET

motväg• av besparingar. Slutreaultatet blir

Under det budgetår som i de flesta länder -

Järnridån är däremot liksom tidigare svårt

En revision i den angivna riktningen var allmänt väntad, men eamtidigt framlade preaident
Kennedy sina motiv för revideringarna. Deaaa
är intresaanta såtillvida att de delvis innebär en ny försvarsfiloaofi.

att analysera. Atlantpaktens styrka växer un-

Syftet med krigsmakten är fred, inte krig.

liksom i Sverige - börjar den 1/7 1961 har
militärutgifterna i allmänhet ökat bland västmakterna. Vad som i detta avseende eker bakom

en ökning på nära två miljarder dollar.

dan för undan. Av årets brittiska "vitbok"

Det gäller att avskräcka frän totala eller

angående föravarabudgeten framgår att ett a k

begränsade krig såväl som nukleära eller kon-

V-bombplan kostar lika mycket som åtta bomb-

ventionella. USA hoppas alltjämt på allmän

plan gjorde 1946. Med sina kärnladdade bomber

nedrustning, men bakom förhandlingarna kring

har det emellertid 500 000 gånger större ver-

denna - liksom vid övrig diplomati - behöva

kan än föregångarna under andra världskriget.

vapen.

För USA1s del lade avgå&nde presidenten Eiaen-

USA ämnar aldrig all först men skall ha till-

hover fram sitt budgetförslag strax före sin

räckliga vedergällningaatyrkor för att förmå

avgång i början av året. Förslaget var på

fienden att avstå frän att börja krig. Allt

42,9 miljarder dollar och innebar en ökning på

skall göras för att åstadkomma besparingar

1,4 miljarder. Därmed har efterkrigstidens

på försvarets område, men likväl vågade presi-

högsta siffra i detta avseende, som inföll un-

denten inte lova, att man inte skulle behöva

der Korea-perioden, överträffats. Av anslagen

öka militärutgifterna ytterligare under senare

får flygvapnet ensamt 45 procent.

budgetår.

Med den nya administrationen skedde en om-

Den fria världen måste effektivt skyddas mot

fattande revidering av föravarsbudgeten. Detta

den ständiga urgröpning som försiggår. Tiden

innebär tilläggaäskanden, vilka i någon män

efter 1945 har präglats av icke-nukleära krig,

Examen för österrikarna pa f 15
0

Torsdagen den 29 juni avslutades utbildningen
vid F15 av de österrikiska flygare och markpersonal, som varit i Sverige sedan mitten av
aars. Avslutningen övervars bl a av den österrikiske flygvapenchefen generalmajor Paul
Lube. I •&mband med att österrikarna återvän-

de hem flögs de femton av Österrike inköpta
J291orna av svenska och österrikiska flygofficerare till Wiens flygplats. På bilden ovan
aea en av "Tunnorna" med österrikiska nationali tetsbeteck:ningar.

begrlnaade konflikter och guerillakrigföring.

användes kameror som fotograferade marken och

USA mAate öka aina möjligheter att bekämpa

gav underlag för triangelberäkningar.

konventionella vapen med egna konventionellt
rustade styrkor. PA de flesta hAll måste dock

Tydligen gick flygplanet genom ljudvallen un-

det lokala försvaret bära huvuddelen av denna

der dykning, ty under aamma flygning uppnåd-

börda. Risken för totalkrig är ett gemenaaat

des 15240 meters höjd. Därmed alogs nytt re-

problem för väatvärlden, anser president Ken-

kord för jettranaportplan genom att flygpla-

nedy. Det är lättast för USA att hjälpa de

net bar sin normala last till denna höjd.

nationer som i försvarshänseende försöker atå
på egna ben.

BEMANNADE FLYGPLAN NÖDVÄNDIGA
För närvarande är den existerande bombflygplanflottan den viktigaste strategiska styrkan. För att undvika att denna alls ut pA
marken skall beredskapen höjas, vilket bland
annat innebär att ett antal flygplan ständigt
befinner sig i luften beredda att slå mot

Armens och marinens flygemblem

praktiskt taget vilken punkt i världen som
helat.

Ovan avbildas armens flygmärke. Det är utfört
i "metallfärg m/60 11 och bärs på vänster bröst-

De kommande strategiska systemen skall dock

ficka. Märket anläges av personal som god-

påskyndas. Stora anslagsökningar äskas därför

känts i armeflygförarutbildning samt personal

för polarisubåtar med sina robotar, för den

som genomgått grundutbildning och dessutom un-

interkontinentala roboten Minuteman och för

der repövningsskede I-II godkänts som artille-

den flygburna Skybolt.

riflygförare eller under särskild artilleriflygförarkurs förklarats lämplig som artille-

Bemannade flygplan kommer att behövas under

riflygförare. Armens märke har utdelats till

perioden 1965-75 för uppgifter i samband med

samtliga som sedan 1957 genomgått flygförar-

begränsade krig. De krävs sålunda för identi-

utbildning.

fiering av mAl och för precisionsanfall där
så erfordras. Vidare erhålles luftherravälde

Marinens helikoptermärke, som ses nedan, är

över av fienden besatta områden lämpligast med

av förgylld metall. Av flottans personal och

jaktflyg.

personal i för marinen gemensamma kårer bärs

Ett nytt jaktplan måste tas fram till 1965 för

om sådan finns, och annars på motsvarande

märket på livplagg ovanför högra bröstfickan,
ersättning av då föråldrade typer vid flygvap-

plats. Av kustartilleripersonal bärs märket

net och marinen. Under tiden skall F-105 modi-

på livplaggets vänstra bröstficka nedanför

fieras för att ernå bland annat ökad fältmäsaighet. Luftförsvaret av nordamerikanska kon-

ficklocket. Personal som tidigare tilldelats

tinenten får mera pengar för stridsledning

stället.

m m.

DC-8 flög fortare än liudet
För första gången har ett transportflygplan
flugit fortare In ljudet, meddelas från
Douglas-fabriken. Denna fart uppnåddes på
12300 meters höjd där ljudfarten under rådande förhållanden var 1060 km/tim. Provet utfördes med ett fyrmotorigt jetflygplan av typen DC-8, alltså samma flygplan som förekommer
i SAS. För kontroll av den verkliga farten

flygvapnets flygförarmärke må bära detta i-

Nedbantad revolver pricksäkert flygarvapen
En ny fattning och övning är allt som . fordras

Det första jag lärde var att det vedertagna

för att uppnå prickaäkerhet med den genomslags-

greppet om en stor målskjutningsrevolver icke

kraftiga lättviktsrevolvern Smith & Wesson

passade för "Chief" ifråga om min hand. För

Chiefs Special Airweight, berättar skytten

varje skott fick långfingrets andra led ett

Roger DeBaun i en "recension" i amerikanska

kraftigt slag av varbygelns baksida. Upprepade

tidskriften Gun. Denna Smith & Weeson används

försök under flera dagar gav vid handen att

sedan våren 1959 av den flygande personalen i

det grepp som rekommenderades av några "double-

svenska flygvapnet. Här har den beteckningen

action"-förespråkare var det som gav mig de

9 cm re ·.»c lver m/58. DeBauns erfarenheter av sin

bästa resultaten vid all sorts skjutning med

Smith & Wesson är alltså direkt tillämpbara på

dvärgvapnet. Med denna fattning kom långfingrets

revolver m/58.

andra led förbi varbygein och kolven ligger

Fastän avsedd för den kraftiga 0,38 Specialpa-

vapnets sida och pekar

stadigt i handen. Tummen ligger tätt intill
n~dät

mot pekfinger-

tronen väger Smith & Wesson Chiefs Special

toppen. Den ger i detta läge ett fast stöd och

Airweight revolver endast ca 3,5 hg. Pipan är

löper ingen risk att skadas av säkerhetsspär-

bara 2" 11\ng och visirlinjen 3 1/2". Den ytterst

ren eller revolvertrumman vid rekylen, samti-

lilla kolven ger utrymme för endast två ordinä-

digt som den kontrollerar avtryckarfingret vid

ra mansfingrar. Hur effektivt kan detta lilla

långsam "double-action" eld.givning.

vapen vara i stridsskjutning?
För mängden av skyttar som under är vant sig

TRE VIKTIGA FÖRDELAR

vid tanken att träffsäkerhet vid skjutning med
Tre viktiga fördelar uppnås med denna fattning.
Vid "doubls-action" vinns stor hävstängsverkan
eftersom pekfingrets andra led vilar mot avtryckaren. Revolvern omsluts så väl av handen,
att de två tycks vara ett. Man får utan medveten ansträngning en mycket säker fattning
utan spänning eller darrning och därmed undviks att vapnet glider eller vrider sig i handen. Allt som allt kändes rekylen ej längre så
hård och jag slapp såriga knogar.
När jag kommit underfund med att vapnet kunde
hållas tillräckligt säkert för att medge någon sorts bestämning av dess värde, sköt jag
Figurskytte.

1000 skott som jag handladdat. Dessutom hade
jag till hands ett förråd av Remingtons fabrikstillverkade patroner för dubbelkontroll
och jämförelse.

handeldvapen erfordrar ansenlig tyngd, 6 11 pipa,

All avfyrning skulle ske utan hand- eller arm-

"skräddarsytt" grepp och justerbara siktmedel,

stöd, eftersom den viktigaste uppgiften var att

kan detta oanser.liga vapen tyckas vara enbart

ta reda på vad som kunde förväntas av revolvern

en roande leksak. Hur skulle det vara möjligt

som själförsvarsvapen under naturliga omstän-

att kontrollera rekylen och stegringen från

digheter. Det var inte enbart en fråga om re-

detta nästan viktlösa vapen?

volverns inneboende, fabriksmässiga träffsäkerhet, utan den mer omfattande huruvida det

Vad händer med skyttens hand? - Kan man räkna

var möjligt kontrollera ett vapen som tycktes

med någon träffsäkerhet eller anslagsenergi

sakna allt som generationer av mästerskyttar

från en så kort pipa? - Dessa frågor gjorde

fordra för precisioneekjutning.

jag mig själv, när jag började pröva vapnet
för halvtannat år sedan.

Uppriktigt sagt fruktade jag att det skulle va-

ra omöjligt att flera gånger i följd träffa en

vände

30 cm prick på 9 m håll på grund av den korta

Dessa lades ovanpå varandra och bands tillsam-

jag väl torkade kvistfria furuplankor.

siktlinjen och vapnets ringa vikt. Intet anta-

mans till en kompakt trave, som placerades mot

gande kunde vara mera felaktigt. Dvärgvapnet

ett ordentligt stöd. Som jämförelse använde jag

satte alla skotten i det svarta, tio gånger av

min K38 med dess fabrikstillverkade 6-tums pi-

tio. Inte heller på 50-fots hållet blev det

pa. Dessa revolvrar har ett spel mellan cylin-

några bommar, så jag satte upp en pistoltavla

der och pipa på 0,004 tum. Båda piporna är av

på 25 yards avstånd. Även på detta håll, när

exakt 0,356 tums kaliber och högglanspolerade.

jag gjorde vad på mig ankom, höll Airweight
alla skotten i det svarta, som här bara har en

Dä jag prövade patroner med ogival projektil

diameter av 14 cm. Ibland satt sä mycket som

och min egen ovannämnda Wadoutter-ammunition
Forta. på aidan 25.

sju skott av tio i en 9 cm grupp.
Härnäst satte jag upp några plåtburkar i en
snövall på 37 m avstånd. De var 3 tum breda
och 4 tum höga och sotade för att synas. Till
min förvåning kunde det otroliga lilla vapnet
träffa två och ibland tre gånger av fem med de
flesta bommarna alldeles tätt invid, som syntes av hålen i snön.

Ha~e

jag själv varit

skickligare, tror jag att jag kunnat notera tio
träffar.

SKJUTNING UTAN SIKTMEDEL
Så långt hade all skjutning varit "singla action" med användande av siktmedlen, och resultatet hade vida överträffat träffsäkerhetsfordringarna vid stridsskjutning. Men hur effektivt kunde vapnet vara vid skjutning utan
användande av siktmedlen, t ex vid skjutning
från höften, "singla" eller "double action"?
Skulle den lilla kolven och mitt invanda grepp
resultera i för stor spridning och många bommar?
För att få ett svar använde jag en silhuetttavla. Det tog mig ett par dussin skott långsam "double action" skjutning för att fä den
rätta känslan för vapnet vid skjutning från
höfthöjd. Sedan fick jag snart lika hög träffprocent med det som med min Colt Officer's
Model eller med min S&W K38. Vid hastig eldgivning visade lättviktsvapnet ingen som helst
benägenhet att stegra sig eller att vridas
löst i handen tack vare den redan beskrivna
fattningen. Eldhastigheten var 5 skott på 1 1/2
till 3 sekunder, vilket ansågs snabbt nog för
stridsskjutning.
För att vara av något värde måste ett självfÖrsvarsvapen ha både stoppande kraft och träffsäkerhet. Hur skulle Airweight med sin 2-tumspipa motsvara dessa fordringar? För ett prov an-

Bilderna ovan visar fattningen om kolven:
långfingerleden bakom varbygeln; tummen
säkrar greppet.
Nedan: I hukande håller man hårt om revolvern.

LASV.ÄRD LI TT ERA TUR:

Sådant var bombkriget
av Hans Rumpf

Nlr de stridande under andra världskriget
tillgrep metoden att bekämpa varandras hemorter var detta början till det totala kriget.
Numera är det totala kriget accepterat som
oundvikligt om det blir en virldskonflikt.
Men nlr de stora bombanfallen mot städerna
började, var det en revolutionerande händelse,
som helt förll.ndrade krigets ansikte.
Efter kriget lät de allierade en kommission
undersöka verkningarna av hemortebekllmpningen.

för den militärt och historiskt intresserade.
Den nämnda bitterheten måste man se mot bakgrunden av Rumpfs egna upplevelser under kriget och det är sannolikt dessa som även dikterat hans motivering för sin bok som lyder
"Dieses Buch ist ein Appell an Moral und Vernuft1 Die Unverletzlichkeit der Waffenlosen,
nicht kampf'beteiligten Zivilbevölkerung musa
wieder oberstes Gesetz, muss wieder politisches Credo werden".

lngeniör från flygvapnet deltog
i amerikansk decelerationskurs

Resultatet publicerades i en rapport "United
States Strategic Bombing Survey - European

I slutet av juli hölls en 14 dagars fortbildningskurs i "Aerodynamic deceleration"

War", som i detalj angav hur mA.nga ton bomber
som fällts, hur mA.nga människor som dödats

vid 11 nniversity of Minnesota". Kursen hölls

o s v. Det märkliga är, att tyskarna själva
efter kriget i mycket liten utsträckning har
berört denna del av krigshandlingarna. Nu
har emellertid den tyske författaren Hans
Rumpf i sin bok "Das war der Bombenkrieg"
gjort ett försök att sammanställa de tyska
erfarenheterna och analysera verkningarna av

vid center for "Continuation Study of the
General Extension Di vision" i samarbete med
"Department of Aero-Nautical Engineering"
under ledning av Dr Relmut G Heinrich, "Professor of Aeronautical Engineering". (Flyttade frän Tyskland 1946 och för närvarande den
västliga världens främste expert inom området).

de allierade bombanfallen mot tyska hemorten.
Hans Rumpf var under kriget inspektör för

Kursen rörde huvudsakligen uppbromsning och
bärgning av föremäl i luften (människor,

det tyska brandskyddet. Han är sA.ledes väl
insatt i sitt ämne. Rumpf s uger i inledningen
att han med sin bok inte avser att kasta

bomber, laster, satelliter etc) och metoden
för beräkning av decelerationsbanor och kan
därför sägas vara synnerligen aktuell med

skulden för det skedda pä någon. Han vill sä
objektivt som möjligt redovisa bombkriget

hänsyn till de ryska och amerikanska rymdfärderna. Företrädesvis studerades fallskllrmssystem som uppbromsningsanordningar.

från tysk synpunkt. Men boken har även ett
annat syfte. Rumpf vill för tyska folket
klargöra, vad som verkligen skedde och detta
därför att man under tiden efter kriget av
olika anledningar undvikit ämnet. PA. grund av
denna attityd var risken mycket stor för att
väsentligheter skulle glömmas bort och att
det eä smäningom skulle bli svärt att skriva
luftkrigets historia. Rumpf har i "Das var
der Bombenkrieg" pä ett överskldligt och
intressant vis redovisat inte bara siffermaterial utan även parallellt med händelserna
givit en resum6 av de politiska och militlra

Till kursen hade kommit ett 60-tal ingenjörer
frän olika delar av USA, frän forskningsinsti tutioner, militära försöksanstalter och
privata firmor. Dessutom en man frän Canadensiska flygvapnet, en man frän Deutsche
Forschungsanstalt filr Luftfahrt, Braunschveiz
samt en man frän flygförvaltningen i Stockholm (byrA.ingenjör Lennart Bewe).
Kursen väckte stort intresse i press, radio
och 'J!V. Den ansvarige ingenjören för "Mercury

bedömandena och besluten.

project", som var en av kursdeltagarna, intervjuades i 'J!V med anledning av att USA sköt

Trots författarens deklarerade föresats att
vara objektiv kan llsare inte undgå att stund-

kur11en pågick.

tals märka en viss bitterhet i vad som sägs.
Men boken är intressant och av stort värde

Kursllmnet har stor aktualitet i USA. Ett
flertal universitstsstuderande med "Bachelors

upp sin andre rymdman (Grissom) under det

Degree~

arbetade inom !1.mnet i samband med

ter 2-3 minuter bröt örnen ut åt vänster och

studierna för sin "Masters Degree". Dessa

försvann ur sikte under dykning med bakåt-

presenterade sina försöksresultat under kur-

fällda vingar.

sen.
Under kursen togs värdefulla kontakter, och

NEDBANTAD REVOLVER PRICKS!KERT FLYGARVAPEN
Forta. från sidan 23.

ett omfattande tekniskt underlag medfördes
hem, som kan komma att ställas till förfo-

blev det bara en halv tums skillnad i inträng-

gande av flygvapnet för intresserade insti-

ning med 158 grains "Round-nose"-prj frAn 2-

tutioner och firmor.

tums pipan jämfört med 6-tummaren. Och ändå ha-

Det finna ett starkt intresse för att lägga

vilket framgick av de något ovala hAl de gjort

dessa fortbildningakurser på en internatio-

i brädytan, Skott frAn 6 fots håll gav emeller-

de kulorna från den korta pipan slagit an snett,

nell basis för att i diskussionerna dra in

tid icke något snett anslag, vilket visar att

övriga intresserade nationer, bredda delta-

pA detta avstånd ger den korta pipan tillräck-

garunderlaget ooh få del av erfarenheterna

lig rotation för att stabilisera kulan, Wadcut-

inom övriga länder. Tidigare fortbildnings-

ter-ammuni tionen gick icke snett på någotdera

kurser har hållits vid Massachusetts Insti-

avMtåndet, vare sig från den korta eller den

tut for Technology, Perdue University och

långa pipan,

närmast föregående (1958) vid Univeraity of
Minneaota. Man var inte främmande för att

De tvivel beträffande mekanismens och lättme-

möta upp i Stockholm, ifall man där kan

tallramens hållbarhet som jag hyste till en

få fram de lokaler etc. som behövs för

början var grundlösa, Lossandet av 1400 skott

kursen.

kunde icke framkalla några påvisbara fel.
Stor varsamhet tillrådes vid skottlossning med

Från läsekretsen

denna revolver i ett slutet utrymme, t ex rum,
källare eller skjutbås, I likhet med alla kort-

Reservare i Sk 15 roteflög med örn

pipiga vapen är knallen från detta skarp och
kraftig,

Från en kapten i flygvapnets reserv har red.
mottagit nedan återgivna brev:
FLIGHT CLEAIANCE

När jag läste Eder artikel i FV-nytt angående en F16-pilot, som flög i rote med en havsörn erinrar jag mig en liknande händelse under en flygning någon gång 1943,
Jag hade startat med en Sk15 från F12 på väg
till F8, När jag befann mig utanför kusten
mellan Västervik och Valdemarsvik på ca
500 m flyghöjd närmade sig en havsörn från
vänster med ungefär samma kurs och kom så
småningom att flyga på linje med mig med ca
30 m lucka, Försiktigt drog jag mig närmare
örnen till dess luckan var ca 10 m1 jag kunde
tydligt se detaljerna i fågelns teckning.

NÅGRA SYNPUNKTER PÅ TALKOMMUNIKATION
Artikeln "Några synpunkter på talkommunika tion" i Flygvapennytt nr 2 1961 var ett

Vid ytterligare försök att minska luckan

utdrag ur en redogörelse med aamma rubrik

gjorde örnen motsvarande kurskorrektion åt

och med registreringanummer ELR 1566. Den

vänster så att luckan hölls konstant, Örnen

består av a!Täl text som bild och ljudband och bar aänta ut från flygförvalt-

vred då och då huvudet åt höger för att iaktta sällskapet. Fågelns lugna vingslag var
tillräckliga för ca 150 km/tim, Någon större
fartkorrektion från min sida var onödig, Ef-

ningena utveoklingaaektion (ELR 5) till
samtliga flygtlottiljer,
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Rikssamtal är ~ och ofta
både långsamma och olämpliga
som sambandsmedel.

·s'V/
Jag kan inte hitta uppgifterna
utan mäste fräga flottiljing.
Jag äterkommer i eftermiddag.

TELEF 0 N
0

/

Jag har lunch just nu och har
inte tillgäng till mina papper.
Jag ringer senare.

"

Luleä och löjtnant
Berg underrättar.

Menar Du med nordligaste
"snurran" den nära Lövstad?

Det här mäste jag först föredraga för flottiljchefen. Jag
ringer i morgon.

Använd fjärrskrift dä Du bedömer det osäkert
att mottagaren direkt kan besvara Dina frågor.
Tänk p! risken att under samtalets gäng oavsiktligt yppa uppgifter av hemlig natur.

SKUll.MATTA ELIMINERAR BRANDRISK VID NÖDLANDNING
PÅ FLYGFÄLT.

Forts. från sidan 12.
bildning där uppstod i utrinnande bränsle.
Denna brand blev dock av liten omfattning och
slocknade av sig själv, när flygplanet stan-

dan en 180 meter lång matta lagts ut, då det
meddelades att flygplanet nu landade. Även

nade upp. Flygplatsens brandfordon var då pä

här sattes flygplanet ner just där sk:ummattan
började. Flygplanet plöjde genom skummattan,

plats, och frän dessa skumbegöts flygplanets

kanade ut pä den obelagda banan och gled så

undersida i förebyggande syfte.

ut och lade sig på den banan omgivande gräskanten. Ingen brand uppstod.

Den 24 jan 1961 inträffade ett liknande tillbud med ett Canberraflygplan. Klockan 1240

I de omtalade fallen har skadorna blivit

meddelades att flygplanet måste nödlanda på

förhållandevis emå, inga människoliv har

flygfältet inom 15 minuter. Skumbeläggningen

spillts och faran för brands uppkomst har

påbörjades omedelbart men måste avbrytas se-

blivit ytterligt reducerad.
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Årets FVM i flygfemkamp
Årets flygvapenmästerskap i flygfemkamp avgjordes i juni pA F 16. Deltagarantalet var inte sA
stort, men femton tappra frAn sju flottiljer
ställde upp till kamp. F 20 var representerat
av fyra man, F 9 av tre, F 1, F 16 och F 18
av vardera tvä, F 7 och F 11 till sist av vardera en man. Segrare och flygvapenmästare 1961
blev fältflygare Hans Andersson, F 11, med fältflygare Brattberg, F 16, pä andra och fältflygare Bengt Andersson, F 18, pA tredje plats.

Bilden t h: Bengt Andersson, F 18, och Brattberg,
F 16, i en fäktduell under tävlingen.
Nedan: Tättrion i Arets
FVM, fr v trean Bengt
Andersson, F 18, ettan
Hans Andersson, F 11, och
tvAan Brattberg, F 16.

FIRMA KONTORSOFFSET
STOCKHOLM 1961

