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ägnar stort utrymme at flygv apnets nä.sta flyg

pl an - Saab 37, döpt till Viggen. I en för e t a 

artikel återges den information som vid en 

pressorientering den 6 de cember gavs i fly gsta

ben beträffande den operativa bakgrunden till 

och mhlsättningen för Viggen. I en a ndra a rti 

kel be r ättas utförligt om System 37 - värt näs

ta b em annade v apens ys tem . Överstelöjtnant Nils 

Kindberg inleder med sn första a rtikel en serie 

om "Flygvapnet under b e redska pstiden". Serien 

kommer a tt återfinna s i Flygvapsnny tt e tt antal 

nummer f ramåt. Den är ba serad på Kindberge om

fat tande verk ( sammanlagt 69 fol i ovolymer: ) om 

" Flygvapnets beredskapshistorik" • PA sidan 14 

kan man l äs& om en int ress ant stress-undersök

ning, som kOlllmi t till stånd bl a t ack var8 

specialflygläkare Frykholm, Flygstaben, och på 

sidan 16 börjar en sammanställning om vi lken 

skiftande syn man genom Artusendena haft på 

möjligheten att flyga. 

Innehåll 

För tidigt att kommentera • •••• • •••••••• s id 3 

Flygpl a n 37 Vi ggen - operativ bakgrund 

och målsättnine••••••••••••••••••••• sid 3 

System 37 - näs ta bsma nnade vapensys

stem•• , •••••••••••••••••••••••• • •••• sid 6 

Flyr,vapnet under beredskap s tiden •• • ••• • sid 9 

Det moderna militRrtransportplane t • •••• si d 12 

Undersökning av stress i linktrainer ••• sid 14 

lir 	det överhuvudtaget möjligt att 

flypa ? • ••••••• , •••••••••••••••••• II sid 16 

Kongo-film om FN-svenskar ••••• • •••••••• sid 17 

51-~ri g flygarpokal pris i flygfem

kampen • • •• • •••••••••••• • ••• •• ••••••• sid 18 

Viggen i pressen • • • ••••••••••••••• • •••• sid 19 

Recension av The Narro." Ma r gin ••••••••• sid 19 

Märkesma n ur tiden ............ . ........ s id 20 

eR: B Finlandsbesök •••••••••••••• , ••••• s id 20 

Frhn läsekretsen••••••••••••••••••••••• sid 21 

Bruket av DDT ökar s nabbt •••••••••••••• sid 21 

Nytt m~lbogBeringsplan ••••••••••••••••• s id 22 

Var sip;nalsinnad... .... ................ sid 23 

FlygvapennyH 


framställs inom Flygledningen (flygs taben, 

flygförvaltningen, inspektionerna, flygöver

l äkaren) un de r me dverkan frän flygvapnet s 

övriga organ (eskade staber, f lottiljer , ut 

bildningsanstalter, fly gver kstäder m m). Bi

drag från al l a personalkategori er ä r väl komna. 

Bidragen adresseras till: Flygvap e n nyt t 
Flygledninge n 
STOCKHOLM 80 

med uppgift om avsändarens (förfa t tarens ) be

fattning, namn o cb adr ess. Där signatur (ini

ti a ler eller p s eudonym) finns utsatt under ma

nuskriptet införs b lot t denna signatur i Flyg

v apennytt i stället fö r det fullständi ga f ör 

fattarnamnet. 

ANSVARIG UTGI VARE 
fBr Flygvapenny tt 

gene ralma jor Sti g Nor6n 

OMSLAGSllILDEN: 

Denna gaml a ärsvördiga fl y

garpokal har skänk t s av 

Flygjournali s t ernas Klubb 

ti l l f l ygvapnet för at t an

vändas Bom pri s i den f l yg

mili tära femkampen. Läs me

ra P<~ sidan 18. 
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FÖR TIDIGT ATT KOMMENTERA ... 


I fö regAende nummer kommenterade vi öB-svaret 62, i vilket redovisades överbefälhavarens 

lösning pA f örsvarets sammansä ttning i tre ol ika kostnadsalternativ. Dessa definierades 

med ett vi sst bas belopp för budgetåret 1963/64 ooh en viss utveoklingsprooent under en 

sjuårsperi od. Däri genom hade man erhållit en t otal summa inom vilken planeringen under 

sju år avsåga ske med ett visst organi satoriskt ooh materiellt innehåll som resul tat . 

Av fBrsvarskommitt~ns ställningstagande är ännu i huvudsak endast kos tnads i nriktningen 

känd, liksom uttalanden om mAl sättningen. Kommitt An har föreslagit ett basbelopp som 

liggar mellan de tv! högre av de alternativ som ÖB haft att räkna på samt begränsat sin 

bedömning till en 4-Arsperiod. Under denna period bedÖms även med det lägre basbeloppet 

1958 Ars mål sättning kunna bi behå l l as. En ny försvarsutredning bör ta ställning till ut

vecklingen efter denna 4-årsperi od. 

Det är att fö rvänta y t t erli gare ut talanden från försvarekommitt~n ooh frAn statsmakterna 

i denna fråga, varför det är för tidigt att kommen tera den nya ekonomiska ramens inver

kan på flygvapnets planer i ng. 

En riktlinje torde do ck redan nu stA klar. Om de t gäl l er at t gå ned trån en högre kost

nadsram till en lägre, från våra beräkni nga r för 3600 till den nu föreslagna, skall man 

inte Astadkomma besparingar genom att tunna ut innehållet i enhe t er, som man funni t vil l 

avvägda. I n t e heller bör man skjuta pA framtiden delar av dessa enheter. Strävan bör 

vara att sätta upp trAn börj an kompletta enheter även om de mAs t e bli fär re. 

FLYQPLAN 37 VIOOEN 

- operativ bakgrund och målsättning 

1. FLYGVAPNETS KRI GSFLYGFÖRBAND är som bekant 

uppdelade i t re flygs lagl j akt , attack ooh spa

ni ng. Med bänsyn till f lygmateriel ens moderni

tet och f örsli tning kommer ersättningsbehov att 

uppllH: 

för attaokförbanden, som har A 32 Lansen se

dan 1956 , under slutet av 196o-t a let; 

för spani ngsförbanden, som har S 32 ooh fAr 

S 35, under början t i 11 mitten av 1970-talet, 

samt för jaktfBrbanden, 80m nu hAller på att 

f A J 35 Draken, fr~n slutet av 1970-talet. 

2. FR~GAN OM FLYGPLANETS ROLL som vapenbärare 

framti da krig di sku te ras ofta. Uppfattningen 

att det helt skulle komma att ersittas av ro

botsystem har framförts f rAn fl era hAll. St u

dier som gjorts både här ooh i u t landet visar 

emellertid at t flygp l an även i framtiden kommer 

at t ut nyttj as som bärare av vapen och spaninge

utrus t ning ooh i ökande grad f ör insats av 

lu~ttransporterad trupp och materiel. Som komp

lement till flygplanen komme r robotsystem att 

användas för speoiella uppgifter, vilket eär

ski lt torde komma att bli fallet vid höga krigs

niv~er (kärnvapenkrig). 

Ett framtida krigs karaktär ooh krigsriskerna 

för vår del har ingående studerats i samband 

med ÖB 62. Sl utsatserna är välbekanta. De inne

bär att vårt fÖrsvar i första hand skall utfor

mas för invasionsförsvar. Härför krivs vapsn

system fö r spaning, luftförsvar ooh anfall mot 

s j ö- och markmAL Gjorda studie r pekar fö r vAr 

del mot en utveokling av system för dessa upp

~ifter anl igt fö l jandel 

i 
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Spaning: 	 Spani ngsflyg för s trategisk och 

takti sk spaning, even t uel l t spa

ni n~srobotar Bom kompl ement för 

speci ella uppgiftsr. 

Luft försv ar: 	Jaktflyg för att f~ erforderlig 

uthålli l):het och y t täckning, möj li g

het till kraftsaml ing i nom för 

til l fäl le t aktuel l t omrA de samt 

för neutrali t etsskydd. Luftvärns

robotar som komplemen t till j akt 

flyge t för användning främst mot 

m~l ph extremt höga höj der och far

ter samt där endast mycket ko r ta 

förvarningstider kan erhå llas. 

Anfall mo t 
sjö- och 
markmAl: Mot sjömAl kustrobotar och attack

flyg. Dst senare är nödvändigt f ör 

att ti l l godose kravet pä rörlighet 

och kraftsamling. För anfall mot 

markmäl utanför armestridskrafter

nas (artilleriets ) varkansomrAde 

är attackflyg för vär del det enda 

a l ternativet, eftersom markrobotar 

utan kärnladdningar inte kan bli 

st r idsekonomieka. 

At t ackfl yget har fördel en at t kun

na i nsättae oberoende av i nvasi one

fo rm eller krigsnivA. 

3. SOM HITTILS FRAM CJTT kommer vi a t t eucces

sivt behöva ereätt a de olika flygslagens flyg

planbestAnd med nya flygplan. Kostnader na för 

utveckli ng av mode rna flygplansystsm är emel

l ertid mycket höga. Det är frAn ekonomisk eyn

punkt därför önskvärt a t t vi utvecklar sA få 

flygp l antyper som mÖjligt. För a tt förenkla 

baa- ooh underhAlletjänaten är de t önskvärt med 

~ f lygplantyp. Med hänsyn till at t olika typer 

av uppdrag (at t aCk, spaning, jakt ) kräver ol ika 

utrustning är det inte mö j ligt att med den 

storl ek hos flygplanet som vi kan acceptera, 

realisera ett enhetsflygplan som kan lösa a l la 

uppgifter. Däremot kan flygprestandakraven, som 

är i stort lika för ds olika flygplanen, före

nas i ett och samma rlygpl an ( nygpl anskrov ooh 

motor). 

Fl ygp l an 37 kommer att bygga p~ detta - en en

heteplatt form som u tvecklas i ol ika versioner 

för jakt, attack och spaning. De olika versio

nernas flygplan ha r samma grundutrustning och 

ski lj er sig endast i fra ga om specialutrust 

ni ~ar, främst beväpning, för att l ösa olika 

uppgifter. 

Jakt- och attackvereionerna kommer att ha r obo

tar som huvudb eväpning. I 37-versi onen för spa

ning kommer beväpningen att ersättas med spa

ningsutr ustni ng. 

Stor ope rativ och tekn iek fl exi bilitet blir 

möj h g genoDl rör versionerna enhe t lig system

uppbyggnad beträffande den el ektroniska utrust

ningen. I denna i ngAr en central numerisk kal

kyl ator, som ersät ter speciel la sikten och smA

kalkylatorer för diverse ändam~l. 

4. PÖR VÅRA NUVARANDE FLYGP LANTYPER utbygges 

ett omfattande bassystem av permanenta baser. 

Det ta är t i l l viss grad särbart om fi enden väl 

jer en hög krigsni v~ (kärnvapeninsats) • För 

att minska effekten av baebekämpning kommer som 

komplement t il l de permanenta baserna ett antal 

reservv~gbaser att utnyttjas. 

r~ergång til l flygplan med STOL-egenskaper med

för m~t t liga fördyringar av f yp.pl ans t medan 

känsl igheten f8r basbekämpni ng kommer at t mins

ka aVB ev!lrt. Start- och landning kan ske på 

del vis utslagna baser, r eservvägbaser kan med 

hänsyn till de korta raketräckor som erfordras 

anordnas i ett mycket stort antal. 

VTO L-flygp lan blir avsevllrt dyr are än STOL

flygpl anen ut an att f1Sr v~r del, med v~ra geog

rafiska och befolkningsmässiga f1Srbållanden, 

medföra nAgra väsentli ga operativa f ördelar. 

Flygplan 37 kommer därför a tt få STOL-egenska

per. 

5. HöG DRI FTSJ:KERHET och utnyttj &lldegrad är 

nÖdvändig under eAv!l freds- som fältmässiga 

förhållanden. För att uppnå detta mAste en 

måttl ig komplicitet bos flygplaneystemet 

eftereträvas, vilket bl a medför medvetna be

gränsningar i den operativa mAlsllttningen. Ut

nytt j andegraden Ökas vi dare genom att numeriska 

kalkyl atorer kan användas för självtest av 

f l ygplansystemet varigenom vi d fel reservfunk

tioner kan utnyttjas. 

6. ATG~ RDER FöR ATT UPPNl högsta mÖj l iga flyg

säkerhet kommer a t t vidtas . Bl a kan nämnas att 

den för flygplanet valda motorn är en ful lt ut

provad ej pressad motorkonstruktion, som visat 

sig mycket driftsäker. För att sBka minska en 
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av de nu vanligast förekommande haveri typerna. 

nämligen landningshaverier, krävs för flygp l an 

37 l ~g landningshaetighet samt god eikt och 

manövrerbarhet vi d lAg fart. 

Den funk t ioDaövervakning med kalkylat orn, so m 

tidigare nämnts, kommer att göra det möjli gt 

för flygföraren att upptäcka fel i systemet och 

i ti d övergå till reeervsystsm, varigenom flyg

säkerheten kan ökas yt terligare. 

7. ATTACKVERSIOUEN, A 37, kommer att utnytt j as 

far anfal l mot s j ö- och markm~l med tunga ooh 

lätta attaokrobo t ar s amt för minfällning. Mot 

mi ndre kvalificerade m~,l kommer bomber och ra

keter att användas. Versionen kommer vidare att 

f örses med ut rustning f ör begränsade jaktupp

gifter. 

Spaningaversionen, S 37, kommer att fö rses med 

radar för havsövervakning ooh kameror f ör spa

ning mot markmAl. Kompletterande nya utrust

ni ngar, som skulle medföra ökad effektivite t 

och f örbättra aamverkansmöjligheter med övriga 

f örsvarsgrenar, är önskvärda. MÖj ligheterna a t t 

anskaffa sAdana utr~stningar beror pa kostnads

utveokl ingen. 

Den tekniska utvecklingen BynS leda till ökad 

motverkan. För att trots detta hAlla för l usten 

nere mA*te vAra dttaok- och epaningaflygpl an 

kunna uppträda på lägats hBjd med bBg fart , 

vilket vi kräver av ~lygplanet. Ökad insata av 

telemot medel kommer dessutom att bli nÖdvändig. 

8. 1VEN EN FIENDE KOMMER sannolikt att i ökad 

utsträckning upp träda pA lAg hö jd. h~gb öj dstak

t iken kommer givetvia i nte he l t att ersätta 

uppträdande på hög höjd med hög ~art, i vi saa 

FLYGPLAN 37 


fall extremt höga hö j der och/eller fart er . LAg

hK j dafBrsvara t syns emellertid f A ökad betydel

se. 

Prestandakraven fö r attack- och spaningsuppgi f

tema ger f l ygp lan 37 tillräckliga flygpreatan

da för att kunna l öaB j aktuppgi ftar frAn lägsta 

upp til l höga höj der. 

Utrust ningen i jaktvereionen, J 37, kommer att 

~mensioneras fö r I Aghöj dsför ava r , som är den 

avArasts luft föravarauppgift en. Anfallamöjlig

heter mot mäl pA ma delhBg och hög hÖjd fAr man 

på köpet. Mot mAl pA mycket höga höjder är 

lUftvärnsrobotar, t ex Bloodhound, bättre läm

pade än jaktflyg. Beväpningen i jaktversionen 

bl ir bl a jaktrobotar. 

J aktförbanden skall s om hittills kunna lösa 

visaa a t tackuppgifter. Mö jligheterna härtill 

komme r i framtiden att öka jämfört med nuläget 

genom til lkomsten aven lätt attackrobot som 

även J 37 kan medf öra. 

10. SAm'iANFATTNING 

Under nu överb li ckbar tid l<ommer flygplan i 

stor utsträckning at t ut nyttj aa som vapenbärare 

ooh i ökad utetr ä ckning som t r ansportmedel för 

luftlandsättning. 

Försvarets krigsavhA l lande effekt är i avgöran

de grad beroende p~ l uftför evarets beredekap 

och styrka. 

"Enhets f l ygplanet" 37 kommer att möjliggöra att 

bAde j akt- ooh a t tackförb anden insätts för 

l uftf örsvarsuppgifter under ett krigs inledande 

- och uts l agegivande - ekade. I senare sked~~ 

Forte. pA nästa s i da. 
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SYSTEM 37 - nästa bemannade vapensystem 


Den svenska i ndustrin är nu i fu ll gäng med ut

vecklingen av flygvapnets nästa generation av 

bemannade vapensystem, system 31. som skall kom

ma i t j änst i slutet av 1960-talet . I systemet 

ingår som en av de väsent l igaste huvudenheterna 

flygplan 31 och dessutom all den övriga materiel 

80m behÖVS f ör att flygplanet skal l kunna använ

dae eom e t t effektivt f örsvarsvapen, i korthet 

f BIjandel 

f l ygplan 31 med motor och flygburen utrust


ning, vapen, ammunition ooh fotomateriel 


speoie l i materiel rör bastj!nstsn bl a prov


ningsutrustning 


speci e l l utbildningsmater1 sl bl a träninge


simulatorer. 


Under utvecklingsarbetet kommer stor h!l.neyn att 

tagas till at t syst em 31 skal l operera på bästa 

sätt i flygvapnets basorgani sat 1on och stri ds

ledningssystem. 

OVANLIG UTroRMNI NG 

Flygplan 31 har en ovanlig utformning, näml igen 

en nosvi nge ooh en del taformad huvudvinge. Denna 

konfiguration har valts fö r a t t medge den nämnda 

l Aga landingsfarten med bibehållande av goda 

högfartsprestanda. FBr att ytterl igare höja 

effekt ivi t eten vid låga f a r t er fö rses nosvi ngen 

me d klaf fb l åsning . FBraren har god sikt vid 

l andningsn även vi d de högsta förekommande an

fa ll svinklarna tack vare den höga huven. 

kraf tsrevers ering), s om avsevärt f örkortar rull

sträckan inte mins t v i nt srti d . Flygplane t s ut 

formning ger dessutom god stabilite t och manöv

rerbarhet ända ner t il l de lägsta farterna vid 

start och l andni ng. Slutligen ger den ovan l i ga 

konfi gurat i onen låga pdfreet ningar i form av 

skakningar p §. föraren vi d f lygning i "kyttigt" 

väder pA l Ag hö jd vid hög fart, vilkst är en 

vik t i g egenekap hos ett at taokflygplan som van

ligen opererar ph l ägs ta höjd. 

SVENSK-AMERIKANSK MOTO R 

För enhstsflygplan 31 har valts en amerikansk 

motor av fabr ikat Prat t & Whitney. Denna motor 

f i nns i dag i en version avsedd för civilt bruk, 

men skall av Svenska Flygmotor AB vidareutveck

las och anpassas t ill de speciel la krav som 

flygplan 31 etäl l er, bl a innebärande ut veckling 

av en eft erbränn~ammare. En väsentlig egenskap 

hos den amerikanska motorn är dess synnerl i gen 

l Aga underh~l lskostnader. 

För at t yt terligare nedbringa l andningssträckan 

hsr f lygplanet fBrsetts med str!l broms (drag-

FLYGPLAN 31 VI GGEN - OPERATIV BAKGRUND OCH 
MPLSX'M'NI NG. Forts. frAn f ör egAende s ida . 

kan t i l lgängliga resurser, attack- och jakt f ör 

banden, i nsattas för l ösande av attackuppgi f ter. 

Förmågan at t oberoende av fiendens strat egi 

kunna kraftsamI a al l a tillgängliga resurser i 

ti d och ru~ ti ll maximal i nsat s mAste för en 

nat ion som vAr med snävt begränsade ekonomi ska 

och personella resurser t i llmä t as störata be

tydelse vid f örsvarete vi dareutveckling . 

De f l ygburna systemen har denna egs nekap och 

den allsidighe t som a l lti d karaktäri serat flyg

vapne t kOmmer a tt Rn mer förbä t t ras genom sys

tem 37: 9 ti l l komst. 

Saab-direkt ören Tryggve Holm och generalmaj or 
Greger Falk, f l ygförvaltningene souchet, Vid 
den pr esskonfs r ens som höll.s vid Saab i linkö
ping den 6 dec ember dA man lät t ade pA förl Aten 
till 31: an. 

Motorn är av "by-pass" typ (dubbelströmslOotor) , 

vilke t innebär att endast an del av den i nsugna 

luften eAr i genom motorn pä vanlig t Bät t, medan 

den a ndra delen strömmar i en yttre kanal och 

blandas med den heta luf ten efter t ur binen. 

Häri genom uppnås de l s lAg bränsleförbrukning 

med släckt efterbrännkammare - viktigt vid spa

ni ng och at taokuppdrag pA lAg höjd - och dels 

mycket hög dr agkraf t med t änd efterbrännkammare. 

Sistnämnda egenskap ä r av avgörand e be t ydelse 

för flygplan ets accel e r at i ons- och högfartepres

tanda och därmed anvåndbarh eten fö r j ak t uppdrag . 
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l·lot orna egenskaper kan häri genom sägas vara väl 

anpassade till "enhetsflygplantanken". 

JU NIATYRISERAD DATAMASKIN 

I flygplanet måste en mängd beräkningsuppgifter 

utföras i samband med olika fase r i ett anfall, 

t ex navigering, anflygning och siktning vid 

attack. Dessa beräkningar utfÖres i en av Saab 

konstruerad starkt miniatyriserad datamaskin 

(kalkylator), varigenom föraren avlastae frAn 

sAdana uppgifter, som en datamaskin gör säkrare 

och snabbare. Föraren kan dA mer ägna sig At 

sln huvuduppgift, att genomföra den optimala 

taktiken i varje läge. Vidare kan ändringar till 

följd av nya f örutsättningar, ny taktik och nya 

utprovningser farenheter i viss mAn införas utan 

fysi sk ändring av utrustningsenheter, genom änd

ring av maskinens r§kneprogram. Denna flexibili 

tet är en av förutsättningarna för att grund

flygpl ant anken skall kunna genomfö ras. 

A 37 FÅR NY SVENSK ATTACKROBOT 

Attackflygplane t A 37 är i första hand avsett 

för at tackuppgi f t er mot sjömAl och markmAl. 

Huvudbeväpning är robot 304 

at tackrobot (mark- och sj Ö

mhl), samt dessutom attack

raketer, bomber, kanoner 

och minor. Genom sina goda 

flygtekniska prestanda kan 

A 37 ävsn utföra jaktupp

gifter och utrus tas då 

även med j aktrobotar. 

Den nya attackrOboten, som 

Arenco Luftdataenhet, instrument 

LME Radar 

Philips Navigeringsutrustning 

Saab Flygplan 37, kalkylator, attack
robot 


SFA Motor 


SRA Viss teleutrustning 


SRT Stril-utrustning 


Flygförvaltningen har fastställt nya principer 

för anskaffningen av system 37 för att de till 

gängliga reeurserna sAväl vid flygledningen som 

vid industrin, skall utnyttjas ph bästa sätt. 

Som huvudleverantör av system 37 har utsetts 

Saab, som under flygförvaltningen skall samman

hålla anskaffningen av hela systemet genom att 

bevaka att det levereras enligt Överenskomna 

specifikationer, i rätt tid, i komplett skick 

och inom given ekonomisk ram. I mAnga fall kom

mer den ovannämnda utrustningen att anskaffas 

på beställning frAn Saab till skillnad från ti 

digare, då praktiskt taget all sAdan materiel 

utvecklats på direkt beställning från flygfö r 

valnningen. Det sistnämnda förfarandet kommer 

fort farande att tillämpas, fast i mindre ut 

sträckning än förr. 

är under utveckl ing pa Saab, beräknas ge goda 

mÖj lighe t er till i nsats mot de flesta typer av 

mål till lands och till sj öss. Jämfört med äld

re vapentyper medger roboten att flygplanet kan 

gör a Bin vapeni nsats med högre precision på 

större avstånd från mAl et och därmed lättare 

undgå fientlig mot verkan. Roboten är fÖrsedd 

med en högeffektiv stridsladdning och drive av 

en raketmotor med överl j udfart. Den har fyra 

atark t pilformade vingar och akterplacerade ro

der. 

NYA PRINCIPER FöR VERKS AM HETEN 

Utvecklingsn av de olika enheter som ingår i ey

system 37 pAgår f n bos et t stort antal välkända 

svenska industri f Bretag. Följ ande kan nämnas: 

AGA Fly~l ägesinst rument, radio 

Flygförvaltningen utövar givetvis i tekniskt 

och ekonomiskt avseende ledningen av anskaff

ningsverksamheten för hela system 37. För att 

samordna verksamheten inom förvaltningen har 

där bildats "Systemgrupp 37", i vilken repre

sentanter för berörda byråer m ID i ngAr . 

För motsvarande funktion inom industrin ha r ge

mensamt för de berörda företagen inrättats ett 

speciellt organ "Central beredning system 37" . 
Detta best~r aven industridelegation med rep

resentanter för huvudleverantören och övriga 

leverantörer sA att varje stBrre delsystem el 

ler utrustningsenhet härigenom företrädes i de

legationen. Vidare ing~r i detta organ ett mind

re antal heltidesysselsatta personer med arbets

uppgifterna teknisk samordning samt kostnads

och tidplanering fBr systomet som helhet. ~ 
VJ\ ND: 
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Centrala beredningens huvudarbetsuppgift är 

all tsA att samor dna hela verksamheten rörande 

system 37 så att bäs t a resultat erhåll es genom 

att bevaka de tekniska, tidsmässiga och kost

nadsmässiga förutsättningarna för verksamheten 

hos de berörda företagen. Erforderliga beslut 

fattas av resp linjeinstanser hos de olika fö

retagen samt i viktiga frågor av flygförvalt

ningen enligt de samarbetsöverenskommelser m m, 

som gäller mellan Flygförva ltningen och indust

rien. Beredningen har därfö r att bereda uppträ

dande frågor så a tt förslag till beslut kan 

fö reläggas de beslutande instanserna samt redo

vi sa kon sekvenserna av ol i ka alternativ. 

En viktig upp gift för den centrala beredni ngen 

lir att sllka ås t adkomma ett tillfredsställande 

informationsutbyte mellan berörda instanser hos 

de o l ika föret agen och hos Flygfllrval tningen. 

Detta är väsentligt med hänsyn till at t syste

mets ol ika delar är starkt beroende av varandra 

och på grund av verksamhetens mycket s tora om

f attning. 

NY PLANERI NGSM ETOD MED HJÄLP AV AU'roMA'l'!SK DA

TABEHANDLING 

En huvuduppgift för den centrala beredningen är 

den tidsmässi ga samordnin~en av hela verksam

heten fllr sys tem 37. Hittillsvarande metoder 

fllr t1dep l anering av u t veoklingsarbete har ioke 

visat sig tillfredsstäl l ande när det gäller 

övervakning av mycket etora pro j ekt. Anl ed

ningen är främst a t t ds ger dålig överskådlig

het och ej medger t i ll räckli g snabbhet vid rap

portering, analys ooh åtgärdande. 

I samband med utveckl i ngen av s t ora mi l i t ära 

projekt i USA vi sade det sig nödvändigt att 

fÖr bätt ra plane ri ngsmetoderna och en speciel l 

meto dik utvecklades, kallad "Program Evaluation 

and Review Teohnique", förkor tat PERT. Enli gt 

amerikaneka uppgifter har denna metod väsent

li gt bidragit till att utveokl i ngstiden avs e

värt kunnat f örkortas. 

Me toden innebär i korthet f öl jande . I utveck

lingsprogrammet definie r as ett antal en tydiga 

hände lser. En händelse fAr defini tionsmässigt 

ej ta nAgon tid i anspråk. Den verksamhet som 

mAste bedrivas mellan olika händelser, benämnes 

ak tiviteter. Dessa defini er as likaså på ett en

tydigt sätt och så att en ansvarig instans 

finns fö r varje aktivitet . Aktiviteter och hän

delser sammankopplas i ett nätvsrk som äskå d

liggör hur olika händelser är beroende av va

randra. Genom att låta de ansvariga instanserna 

uppskatta den tid de olika aktiviteterna be r äk

nas ta i anspråk är det möjligt att beräkna he

la programmets genomloppstid samt även konsta

tera vilken av de olika existerande vägarna i 

nätverket som är längst och därmed tidsbestäm

mande. Denna kallas den kriti ska l i n jen och bör 

sålunda ägnas speciell uppmärksamhet, s~ att 

den om möjligt kan förkortas eller i var je fall 

ej förlängas ytterligare. 

I ett stort utvecklingsprogram kan an tal e t ak

tiviteter uppgå till några tusen, kanske upp 

till 10.000. Det är då ej l ängre möjligt att 

räkna igenom nätverket för hand, u tan datamaski

ner utnyttjas. Med hjälp av dessa och lämpliga 

rapporterings rutiner kan även stora projekt pla

neringsmässigt genomräknas sä ofta s om en a två 

gänger per månad, med en ständigt akt uell pl a

neringsbild som följd. 

Planeringsmetoden PERT ger väsentliga fördel ar 

beträffande snabbhet, övers khdlighet, logisk 

defini tio n av arbetet och möjli .,;;-het till urval 

av tidsbeståmmande verksamhet. Metoden har s tu

dera ts sedan tv.'\. ~. r ph Saab och ti llämpas för

sIlksvis sedan ett Ar tillbaka, bl a pli. fl ygplan 

105. Den anvlinds nu för planering ooh uppfölj

ning av system 37, och man fäster stora förhopp

ningar vid den när det gäller samplanering av 

den mycket omfattande verksamhet som utveck

lingen av systemet kräver. 

DATABEHANDLING I LUFTEN 

Redan i flygplan 35 Draken finns apparatur, som 

räknar, t ex hur mycket pi lo ten skal l gensk juta 

sitt mäl för att kunna träffa det med en avfyra~ 

robot. Men dessa apparater räknar icks med eiff

ror utan är snarare komplicerade mä t apparater, 

s k analogikalkylatorer. DA Kungl Flygförvalt

ningen i dagarna av Saab beställt sifferkalky

latorer för flygplan 37 innebär detta, att man 

inom det svenska fl ygvapnet nu är beredd att, 

liksom i USA, ta steget från analogiteknik till 

die:i tal - eller sifferteknik. Man skall snedes 

även i luften använda samma typ av databehand

ling som i de stora räknecentralerna på mar ken. 

För att detta skall bli mÖjligt har en drastisk 

reduktion av volymen hos datamaskinen mAs t eke 

utan att dess räkneförm~ea minskas. Detta tek-
Forts. p~ sidan 18. 
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Flygvapnet 

under beredskapstiden 

"Flygvapnet genomgiok en märklig utveckling un

der den i dess andel av beredskapshistoriken 

skildrade tiden. Från fBga mer An ett lBtta Ar 

1936 hade det vid den fBrstArkta fBravBrsberad

skapstidena slut år 1945 blivit en betydande 

fBrevarsgren med respektbjudande resureer. Deesa 

var främat en slagkraftig ooh effektiv atyrka 

i lutten, en inhemsk flyginduetri därbakom, en 

viI utbyggd, spri dd krigebaseri~g ooh en full

vlrdig utbi l dningsorganisation 1 tjänst. 

En viss föreställning om utvecklingens art, tem

po ooh omfång erhålles vid en jämförelse mellanl 

a) det i eeptember 1939 fBr o.edelbara operatio

ner klara, i viss. avssenden goda, i andra - bl 

a de materiel tekniska - evaga ooh fBr stt krig 

helt otillrAckliga flygvapen pA en flygeekader 

ooh nAgra aamverkansfBrband II m, totalt omkring 

fyra ofullstlnd1ga flottiljer, med fBga mer än 

ett hundratal på intet vie moderna "krigsflyg

plan", och 

b ) det i aaj 1945, under andra vlrldskrigets 

elutskede krigsberedda, hBget avaevärt stArkta 

flygvapen pI. tre, snart fyra flygeskadrar II m, 

i all t mer In 15 flygflottiljer (en del vid den 

tiden ännu ioke fullt fred.uppaatta), med to

tal t omkring 800 krig.flygplan, varav Omkring 

600 omedelbart operationsdugliga, och viktiga 

kvantitativa och kvalitativa, snart fBrestAende 

fBrblttringar fBrberedda inom bAde flygvapnet 

och flyginduatrien." 

På ett annat at!lle i hiatorikena huvudredogB

relae, del III llaer man fBljande om ~en ma~ 

.om lyckadea genolnfBl"a den svåra uppgiften att 

ekafta oss ett krigsdugligt flygvapen - i hArd 

kamp med mAnga utanfBr flygva~neta krets, vi l ka 

var endera likgiltiga fBr eller klart ovi l liga 

i denna för vArt land livsviktiga eak. Man l A

ser all tsA däri 

I föregAende nummer av FLYGVAPENNYTT, eid 31 

lovade vi att återkomma med några artiklar, 

belyeande flygvapnets beredskap ooh utveck

l ing under de fBr vAr försvarsgren BA Viktiga, 

kritiska ären 1936-1945. I dag infBr vi den 

förata. Den utgöres av första delen i den 

".!t!.r!!.l!.c~" på den nyssn!imnda perioden, 80m 

tillhör fBrsvarsbered.kapehistor1kens " Hu

vudredogöralse, del III". 

"En jllmfBrelee mellan historikena t i digare av

snitt och vad dir anförts 0111 flygvapnet, dess 

krige- ooh beredakapsorgani 8ation och dese ut

veokling som helhet betraktat ger vi d handen, 

!!1 till halvårsskiftet 1945 (d v s till tid

punkten för den förstärkta fBravaraberedskapene 

upphävande) - bort.ett frAn per8onella, kvalita

tiva ooh andra förbättringar - sedan Ar ~ en 

omkring !tia~! ii~f~l~S!B~s!~~in& av vArt 
flygvapen genomfBrts, under de s x Ar den för

stärkta för8varsberedskapen plgl.t t. 

General :!!._G!.s~n_N~rg,e.!l8!9-~1i. flygstab8chef 

l juli 1936 - 30 juni 1942, chef för flygvapnet 

fr o m 1/7 1942, tillkommer !r!m~t_bla.!ld_all~ 
Iran ooh hedern härför." 

Vi återgår eA till avsnittet "Iterblick"r 

"Under åren 1936-1945 framkom ookaA en del pA 

mAnga hAll ovAntade skiftningar i uppfattningen 

om bl a de olika flyg.lagena inbBrdea varde och 

betydelee - till l~t~z~t~ förmAn. Dessa åsik

ter vann under krigs- ooh beredskap.Aren snabbt 

insteg Aven i vArt land. 

De var fBljder av luftkrigefBringen. enormt 

ökade betydelse, luftkrigeta snabbt växlande, 

Forte. på nästa slda. 

De 64 till ohefen 
för flygvapnet in
l ämnade foliovo
lymerna - en värde
full tillgång vid 
studiet av flygvap
nets beredskap m m. 
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Pl hösten 1938 började utlandet p"taRli gt int
ressera si g för svenskt flyes utvecklingsnivä 
m m. Här n&gra hö ga tyska flyeofficerare vid ett 
studiebesök den 29 augusti 1938 på Ljungbyhed. 
Fr v e eneralerna ~1ilch och Stumpff i "kordial t" 
samspr&k med dAvarande chefen för flygvapnet, 
generallöjtnant Torsten Friis, och chefen för 
flygstaben, dåvarande översten Bengt Norden
skiöld. I bakgrunden adjutanten kapten Bengt 
Flach. 

"Vär beredskap är god", sade den svenska etate
ministern i ett tal p i sommaren 193 9 kort fö re 
andra världskrigets utbrott. - Ovan är försvars
mi nister Per Edvin Sköld och en del andra herrar 
fr'l.n kanslihuset i Stockholm pli inspekt i on av 
F 1 i Västerås. Längst t h generall öjtnant Tors
ten Friis. T v ses statsr~dets adjutant , seder
mera majorp-n Karl Lorichs, som omkom i f lyg
tjänst :'er 1944. 

överraskande, nya aspekter samt därmed följande 

nya strids- och betvingelsemetoder. Tillämp

ningen hos 089 möjli ggjordes av den tekniska 

standarden i landet och av statemakternae be

redvilli ghet att bevilja anslag till flygvap

nets utveckling och modernisering. 

FrAn att är 1936 ha blivit gestaltat med ut

p räglad tyngdpunkt pA bombflyget, kom Sveriges 

f l ygvapen under kri gsåren 1939 - 1945 och där

efter, med et öd av r önen frän utlandet och 

svenska överväganden m m, a lltmer in pä en ut

vecklin .slinje, som frän ~r ~ - det finska 

vinterkri gets och 'Battle of Britain's' märk

liga år - blev mera jaktflygbetonad. Vllrt hem

lands, dess krigsmakts och rikets alla resur

sers effektiva, ~kli~a_s~~d_mQt_a~f~ll Ke~o~ 

lu!t~ blev det krav, som trädde i förgrunden. 

Medverkan i försvaret mot invasion och motan

fall fr!n luften f örblev ook viktiga uppgifter. 

Vid tiden omkring den l juli 1946 hade propor

tionen j akt- 1 bomb- 1 spaningsflottiljer hun

nit bli f örändrad till 11111." 

(!o!!!.' 	 Bombflottiljerna döptes 1948 om ti 11 "at
tackflottiljer".) 

"Den inte mi ndre märkliga tekniska utveokling, 

som . j älva flygplanen, de luftburna vapnen och 

e lektroniken m m undergick unde r ären 1936 

1945, l iksom under 'avvecklingst i den ' 1945 

1946, Aterverkade bäde under dessa t i der och 

däreftsr starkt p! vArt f l ygs och hela det 

svenska, saml ade luftf6rsvaret s framst eg. 

Uppkomsten av reaktionsmotorflyg, radarhjälp

medel och robotvapen - de s istnämnda s~väl 

f l ygpl anburna som andra - sat te redan mot slu

tet av f6rBvarsberedexapsAren i gäng arbeten 

här på deesa t ekniska spec i al områden. Det gäll

de att vinna kännedom om ocb f6r Sverige köpa 

Svenskt operativt flygs kärna i början av bered
skapstiden: tvämotori ga "tunga bombplan" typ 
B 3, köpta frän Tyskland ~ren 1937 och 1938. 
Ovan t vå divisioner p~ tillfälli g bas i Ljun{,:
byhed i Skåne . Maekeri ngsm!Uni ngen, verkst älld 
f öre leveransen till oss m~ste - avsikt l i ~t el
ler inte? - r öja planen p ,~ varje spaninp:efoto . 

Efter "septemberkrisen" 1939: H K H kronp r ins 
Gustaf Adolf inspekterade F 1 den 25 eept ember 
pli Hässlöfältet. Käcka flygsoldater och "tunga 
bombplan" typ Junkers Ju 86 K, svensk beteck
ning B 3. T v dIIv arande flottil j chefen överste 
Axel Ljungdahl, 1954-61 chef f ör flygvap ne t. 
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eller til l byta sig !tminstone nhgo t av vad ut 

landet i dessa avs eenden kunde b juda. ·Samti digt 

nödgadee man a t t parallell t härmed bedriva helt 

svenska forekni~g&r och fö rsök, d~ det icke var 

mö jligt a tt annat än til lfäl ligtvie bryt a vAr 

iso l ering i i nköpebänseenden. 

Utan vAra egna, svenska tekniska och indust

riella fackmäns ineateer hade det vari t omöj 

ligt att såsom det skedde bygga ut vArt flyg

vapen 1 omfäng och kval i tet, ooh at t vi d krigs

slutet 1945 förse flygvapnet med övervigande 

svensk materie l. 

PERSONELL OCH ORGANISATORI SK BEREDSKAP 

Den personella beredekapen stlrkande samman

hängde vad f l ygvapnet beträffar nära med den 

organisatoriska och utbi l dningsmässiga utveck

lingen och med de tekniska ooh ekonomiska möj

ligheterna. En översikt av de vikt i gaste orga

nisations3kningarna fBljer nedan r 

Översikt av större enheter 1936-1 945 

a ) !111_d!,n_32/§.19.l7,!. 
4 flygflott11jer, l central flygskola, 2 cent 

rala flygverkstider. 

b) ,!111_d!,n_32/§. 19,!2,!. 

l flygeskader, l a flygflottiljer, l flygbaekAr, 


l oentral flygekola, l flygkr1gshögako la, 2 


oentrala flygverkstIder. 


c) ,!11l_d!,n_32/§. 1.9.,!5,!. 
3 flygeskadrar (en f j ärde inför uppsättandet) , 

5 flygbasomrAden, 15 flygf l otti lj er (en 16rde 

inför uppsättande, en l71de förber edd), 1 flyg

baskAr, 5 utbildningsanstal ter och 3 cent rala 

tlygverkatllder. 

Flygvapnets ~e~s~n~lnuae~ä~ skul le enligt 1936 

Are försvarsordn1ng uppg~ t ill obetydligt över 

2.600 samtidigt tj änstgörande (civila oräknade). 

Vi d den f örstärkta försvarsberedakapst idens 

slut Ar 1945 var den i f8 l jd av successiva riks· 

dagebeslut m m och uppbyggnadsarb~tet i all t 

nAgot över 11 . 000. BIrtil l kom över 5.000 

civi la (verkstadspersonal m fl). 

VArt enda j akt flyg höeten 1939: F 8, Svea f1y~ 
fl ottilj , med sina 1937 och 1938 fri n England 
köpta Gloster Gladiator - jaktplan typ J 8 och 
J 8 A. Mo t or Mercury S2 resp S3 (licens Bri stol) 
på 625 reep 740 hk, max hastighet omkr 360 resp 
390 km/t im. - I frivilligflottiljen F 19 till 
Finland 1940 ingick en av v~ra tv~ jaktdivisio
ner J 8 A från F 8. - Planen i luften ovanfÖr 
är B 310r frän F 1. 

F 4, Jämtlands flygflottil j , om två divisoner 
"lä tta bombplan" typ B 4 (Hawker Hart), 11cens
byggda bos ASJA i Linköping (Saab: s föregångare ) 
CVM (Cen t ral a flygverkstaden på Malmen) och Gö
taverken i Gö teborg, ingick höeten 1939 i vår 
dAvarande enda flygeskader . Motor 650 hk Nohab 
Mercury. - En grupp B 4 i ngi ck 1940 i F 19 un
finsk-ryska vinterkriget. 

Over skärgårdar och kueter spanade hela bered
skapstiden ut sjöeäkra Heinkel-monoplan typ 
S 5 A frän F 2, Roslagens flygflottilj. De var 
svenskbyggda med likas .~ svenskbyggda 415/450 
hk No hab Mercury-motorer av Bristol-typ. Efter 
hand e....g utvecklade och förb1ittrade versioner 
dagens ljus - S 5 B, C och D. Max hastighet för 
S 5 A 140-150 km/tim. Tv~ kulsprutor och bomber 
hörde till utrustningen. 

Artikeln om FLYGVAPNET UNDER BEREDSlCAPSTI DEN fortsätter på sidan 15. 

http:111_d!,n_32/�.19.l7
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Det moderna militäriransportplanet 

De f l esta k r i gswakter värl den över ä r utrus tade 

med t ransport flyg, ofta i ansenli g om f att ning. 

I nom stormakt erna har sedan länge i nförts spe

ci ell a t yper av t r ansport flygplan avsedda f ör 

fäl tmässigt bruk. De avviker i några avseenden 

från de vanliga trafikflygpl anen, me n til l ver

kas i al l mänhet även i den eenars variant sn. 

Gemensamt f ör den ~lygplank&tegori som syftar 

till mi litärtransporter är att STOL-egenskaper 

i stö r re eller mindre uts t räckning eftersträvas. 

Flygplanen skall allts! kunna användas p! emå, 

proviSOriska fä l t e l ler strAk och bör kunna kla· 

r a eig även p! mjuka, icke permanent ade ytor. 

En annan f öruteättning är att mÖjl igheterna 

t i l l snabb i- och urlaet ning av t ung och skrym

mande materiel t illgodosee, varvi d flygplanen 

m~ste vara oberoende av yttre l a s t anordni ngar . 

STOL-egenskaper s t äller krav pA starka motore r, 

och lastni ngeproblsmen medfö r, att r e jäla öpp

ningar mAste tas upp i kombinati on med l a s t

ramp . 

TRANSPORTBEHOVET ÖKAR 

Flygstridekrafter, sOm ju till stor del har ein 

verksamhet förlagd till flyghaser, är ejäl vfal

let i hög grad betjänta av att kunna utföra Si

na transporter luftvägen. Detta understryks av 

den oerhörda rör ligheten hos luftkri gfBringen, 

so~ medtBr krav p! snabba ombaaeringar Bver 

stora avstånd, där ~lyg är en förutsä ttning, 

i nte minst sedan landkommunikationerna r ör-

stBrts genom fientli ga angrepp. Det är emeller

tid inte bara personal, som m!'ste snabbförflyt

tas utan ocke~ tung och skrymmande materiel, 

scm inte kan tas cmbord pÄ trafikflygplan av 
gängse typer. 

Även landstri dskrafterna behöv er flygt ranspor

ter. I f öreta hand gäller detta givet vis f all

skärmstrupp, men ocks! annan trupp samt mat e

riel. Kärnvapenhotet har gett upphov till Yt 

kri get, d v s e tridskrafterna måste grupperas 

glest över stora områden medfö r ande vidgade av

stAnd mellan f örbanden. Omgrupperingar och un

derhåll av olika slag påskyndas därför betyd

ligt om luftvägen kan utnyttjas. I vi ssa fall 

är VTOL-maskiner, främst helikoptrarna, enda 

lBsningen, men de har liten lastkapacitet. Där

fBr är STOL-flygplan av den speCiella typ som 

här berörts ett transportredskap, eom det blir 

all t svArare att avvara. 

SVENSKA PROV PÅGÅR 

I Sverige pr ovas för närvarande det kanaden

siska Caribou. De tta torde kunna kallas ett 

verk ligt STOL-flygplan. NAgon vedertagen defi

nition av begr eppet f i nns dock i nte. Caribou 

kan - med viss last - starta och passera ett 

15 meter s hinder pA ett avs t änd ~v dryga 200 

meter, frAn s tar t punk t en. I landni ngen kr lvs 

det bor t !t 300 me t e r Bver ett 15 meters hinde-r. 

Det är en f ördel med bakre lastpor t som på des
s a bilder av Caribou . Fal l skärmsuthopp - lik
som fällning av skrymmande materie l - vAl lar fö~ 
e;a problem. 
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Dessutom ~r landstä llet och hjulen utformade 

för att tjänstgöra ph mjuk mark sÄsom sand sl

l er lera, 

Genom att stjärtparitet är uppltsvept har en 

stor last öppning kunnat upptas i bakkroppsn, 

en av de vanli gaste och bästa lösningarna, 

Arrangemanget lämpar sig inte bara vid last

ning på marken utan också för fällning i fall

skärm av tung materiel. Det torde dessutom va

r a idealiskt för fallskärmstrupp, eftersom 

riskerna att fastna i planets stjärtparti kan 

anses helt eliminerade. 

MILIThRTRANSPORTPLAN FöR FREDSBRUK 

Sneglar man mot större lastkapacitet och högre 

fart ä n för Caribou har marknaden flera andra 

typer att välja på. Några är fortfarande i ut

provningsstadiet. Betecknande är att de även 

tillverkas i vanlig passagerarversion för 

fredsbruk. Se sammanställingen nedan. 

Det militära lufttransportbehovet är dock inte 

lika stort i fred som i krig. Visserligen finns 

övsrallt civila luftflottor vars materiel i 

krig kan rekvireras för militära ändamål, men 

detta lÖser endast delvis transportproblemet. 

Trafikflygplanen är ju byggda helt med tanke 

på effektivi t et och ekonomi för andra ändamål. 

Som sn l ösning kan man dock tänka sig att ut

nyttja samma materi el. Detta förutsätter att 

trafikf l yget kan utnyttja de militär t lämpade 

typerna, vi lket är f'ull t mi:5j ligt. Dessa e;er 

emellertid sämre transportekonomi, ty de är 

genom sin konstruktion tyngre och aningen lång

sammare, och torde vara dyrare i tillverkning. 

Möjligheten är dock utan tvivel värd att beak

tas och eystemet lär enligt utländska källor 

delvis vara genomfört i Sovjetunionen. 

MÖjlighet till ett 

dylikt gemeneamt ut

nyttjande ger nog 

knappast rena STOL

flygplan som torde 

vara alltför extrema 

för en större trafik

flygmarknad. ~! e n 

bland de övri ga mo

dellerna fin ner man 

flera som lämpar 

sie f ör normala in

rikes distanser i 

fredsanvändnin g . SVEN SAN DBERG 

Transportflygplan 


Breguet är en extrem STOL-konstruktion. De fyra 
motorerna är sam~ar~opplade och propellrarna 
försedda med frihjulsanordning. Därmed är man 
garderad mot att flygplanet utsättes fi:5r kraf
ti ga trimä ndringar vid motorbortfall i l!\g 
fart. För att f~ ett "rent" lastutrymme är hu
vudhjulsysternet placerat helt utanför fly gkrop
pen. 

i 

Skissen visar lastningsalternativ fer Avro 75E. 
Arm~fordon, som kan k i:5 ras in för egen motor. 

Flygplantyp Max last Antal man, b!\.rar Marschfart Start
sträcka 

Landnings
sträcka 

Avro 748 

Br~guet 941 

De Davi 11and Caribou 

Fokker Troopship 
27 M e e rie 200 

r'andley Page Dart 
Herald 

4700 kl:\" 

6000 kg 

4000 kg 

5500 kg 

6800 kF, 

42 man, 32 fa11 -
skärmssoldater 

40 man, 24 bArar 

32 man, 24 fa11
skärmssoldater 
14 bårar 

45 fallskärms
soldater, 24 
b!\rar 

42 man, 29 fall
skärmssoldater 
24 b?trar 

426 km/t 

435 km/t 

293 km/t 

482 km/t 

443 km/t 

520 m 

135 m 

165 m 

-

600 m 

400 m 

95 m 

160 m 

-

450 m 

Dart Herald är till utseendet representativ för 
hur de fl eata hä r omtalade tranaportflYm>lan ä r 
utformade. 
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Undersökning av 

stress 

linktrainer 

En undersökning som omfattat mät ni ngar av vissa 

fysiologi ska vari ab l er under flygn i ng vi l ka 

simulerats i linktrainer har gjorts under no

vember. Andam!let med undersÖkningen var att 

akaff a erfa r enheter inför bredare upplagda och 

speoi el it m!l inriktade unders8kningar i simula

tor och under flygning. De frägeetällni ngar 80m 

varit akt uella Ar del s mItapparat urens funktion 

och kalibr ering under r elativt normal belast

ning p! en f örare, del s graden av denna belast

ning under .i~ulerad f lygning. 

Initiativtagar e t i ll undersökningen har varit 

Tekni sk a Hl$gekolan (professor Luthander), SAS 

(dr N Sundgren) och Flygst aben (dr Frykholm). 

Unders ökni ngen har l et ts av en arbetsgrupp med 

repress ntant er f r An samt l i ga dessa ins ti tut i o

ner. Som förs ökspersoner stäl l de si g till f8r

fogande 41 flygförare f rän me l l ansvenska fö r

band, 16 frAn fl ygledni ngen, tvä frän SAS och 

en civil, i nal les 60 full t utbildade flygförare 

full flygtrim. 

TÄVLIUG STIMULERADE 

Flygningen i l i nktrai nern omfattade en relativt 

noggrann i nflygning, dIretter en preoieionstlyg

ning snl i gt förelagt ooh medför t program, en 

ori enteringsflygning enligt radiodirektiv om 

ku r ser ooh t i der där slutuppgiften var att utan 

ledni ng Atervända ti ll utglngapunkten samt slut

ligen en enkel hell11'l ygning under di st r aher ande 

radiot r afik. För att i mö j l i gaste mAn l ikställa 

f ör a rnas int r esse at t kcncent rera sig och göra 

en bra flygni ng hade ett tävlingSMoment inl agts 

under precisionsfl ygni ngen cch or1ente! ingsflyg

ningen dä r KTH stä l lt 10001- ti l l f örfogande 

som ett f~rst.pris för deltagarna ooh dessutom 

ut l ovat andra och tredj ep r iser . 

1) St r essundersökni ngen gick under benämningen 
COSMI uttyt t Cal ibra t i on of Stress MeaBure In
strument s , d v s kalibrering av inst rument far 
mätning av stres•• 

En av förs6kapersonerna i linktrainern med 
givare till olika mätinstrument kopplade 
runt kroppen. 

Belastningsn pä föraren bade ökats nAgot. Kyt t 

el l er 8vr lga störningar 1 linktrai ner n kunde ej 

f8rdelas rättvist pä fararna och kunde d!r far 

e j användas. Iställs t f8 r elades f öraren n Agra 

huvudräkningauppgifter och vi dare stör des han 

av rad lampa och lj udsignal sA snart han avvek 

trAn anbefal l d kurs, ba jd, tid eller fart. Om 

svärighetsgraden oob belastningen under f5r85ke~ 

har f~rarna i genomsni tt anset t at t precisions

f lygningen var svAr ooh att orienteringefl yg

ni gen var medel svAr. I ngsn deltagare har ansett 

nlgon av övningarna "alltfar svAr". Flygningen 

i linktrai nern har planerats ooh i varj e detal j 

l etts av flygkapten Petrus Ericsson, SAS. 

Far den vetenskapliga undersökningen reg1strera~ 

des blodtryck, puls, andni ngafrekvens ocb POR 

(psylc.ogalvanio akin responae). Den senaTe mU

ningen registr erar motstlndef5rändringar i hu

den. Dessa f8r ändringar försk j utss snabbt uppAt 

och ned!t och är betingade av förarens koncent 

ration och emotionella llge; (apparaturen an

vindes normalt i f8rekommande fal l 80m 16gnde

tektor). I enl ighet med den förut sät tning som 

meddelats deltagarna kommer ingen i ndividuel l 

sammanstäl l ning av fysiologiska data a t t fB-re

tagasl "nyckeln" mell an namn och anonyma t llr

s8k8nummer har förstö r ts. 

I tä.vl ingsmomentet regist r erades som t i digare 

sagts avvikel ser frän kurs, t i d, fart ooh höj d 

( robotkamera) ooh dessutom felakt~ gt l östa och 

obesvarade räkneuppgifter samt fel läge och 

hö j d etter orienteringsflygningen (krabban). 

Al l briefi ng och all övningsl edning var stan

dardiserad genom anvlndande av bandspelare. Som 
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tävlande deltog endast flygvapnets personal. 

Ingsn del tagare hade nägon aktuell erfarenhet av 

linktrainerflygning . 

Det genomsni t tliga antalet prickar i t ävlingen 

kom att li gga omkrin~ 100 med 6 del tae;are under 

50 prickar och 11 del tagare över 150 pri ckar. 

Som segrare i t ävlingen ut f, ick kapten Hjelte, 

PS, med 23 pri ckar f öljd av kapten Gellner, FS, 

med 35 prickar och kapten Blomberg, FS, med 

44 prickar. Flygnineen i linktrainer är i mänga 

avseenden helt olik vanlig flygnin g och resul

tatet bör dä rför ej direkt översättas till 

"instrumentflygtrim", vilket emellerti d e j för

ringar segrarens prestation. Individuella t äv

linp,sresultat kommer, utöver den granskning som 

företagits för att utsöka vinnarna, e j att ut

värderas eller a nvändas på nAgot sätt. Även här 

har förbindelsen mellan namn och försöksnummer 

bruti ts. 

Som resultat av undersökningen har utvunnits 

värdefulla erfarenheter av mätapparaturen. Där

utöver kan redan nu sägas att den registrerade 

psykiska belastningen under flygning i link

trainsrn har varit hÖ ffst betydande. Detta resul

tat påverkar direkt fördelningen av planerad 

forskning pli. simulator och flygni ng . Med hänsyn 

dels till mätapparaturens tillfredsställande 

funktion dels till de markerade f örändringarna 

av de undersökta fysiologiska variablerna är en 

noggrannare bearbetning av materialet befo gad. 

Denna bearbetning kommer att ge värdefulla in

formationer rörande de fysiolo giska variablerna 

och deras inbördes samband samt relationen till 

pälagd psykisk belastning och utvunnen presta

tion. Utöver för ini tiativtagarna'och flygsäker

hetsarbetet kommer resultatet med s äksrhet att 

kunna utnyttjas i fysiologisk foreknin g hos 

Flyg- och Navalmedicinska Nämnden och i den 

experimentalpsykologiska fo rskni n~en vid För

svarets Forskningsanstalt. 

FLYGVAPNET UNDER BEREDSKAPSTI DEN[ Forts. från sidan 11. 

Vid de n personella beredskapens stärkande måste 

för ett kri gsdugligt flygvapen krav pÄ ~v~lit~i 

städse gÄ före kvantitet. En viss kvantitet 

syntes likväl alltid nÖdvändi g , f ör att kunna 

uppsätta ett mot de strategiska behoven svaran

de ~nlal krigsflygförband. Under beredskapsti

den kom vi aldrig s~ långt, att detta sist

nämnda kravens tillnärmelsevis kunde fyllas. 

De mest framtrAdande önskemälen om ett mot to

talbshovet ava~ande antal nya förband blev 

emellertid, genom flygledningens, överbefälha

varens och s t atsmakternae åtgärder åtminstone 

delvis tillgodosedda. När kriget syntss stä för 

vår dörr - sås om under vintern och vären 1940 

samt de kritiska Ären 1942 och 1943 - blev 

betydande förbättringar snabbt beslutade . Genom 

förandet kom dock - bl a pi\. grund av personal

behoven, utbi l dningskraven och inträffande för

dröjningar ifräga om flygplanleveranser och ba

ser - att ta läng tid. 

En klar strävan hos de ansvariga att minska 

uppsättningstiderna från 1936 ärs sjuå riga 

uppsättning till 1942 ärs femåriga - kan note

ras. I övrigt bör bemärkas, att den personella 

och organisatoriska beredskapens tillväxt stod 

i intim och omedelbar samklang med åtgärderna 

för höjandet av flygvapnets ~ale~i~l~ bered

skap m m." 

FLYGVAPENNYTT ~terkommer i närmast följande tv~ 

artiklar i serien närmast till "Äterbli ekens" 

översikt över de under försvarsberedskapsåren 

vidtagna viktigare åtgärderna för den materiel

la beredskapens stärkande och till de väsent

ligaste å tgärderna för att förbättra flygvap

nets baser ing . Därefter avses följa en över

bli ok över de resultat m m, som uppnåddes under 

beredakapaverksamheten och genom det ständigt 

pågående, hårda och krävande, ofta prövande 

arbetet på f lygvapnet. uppbyggnad och stärkan

de. I samband därmed åt erka llas i minnet några 

av de fa ll, där kamrater i beredskapsflyget 

stupat på sin post. "Återblicken" avslutas med 

några rader om de slutsatser, som man i avseen

de på flygvapnet har att draga ur försvarsbe

redskapstidena erfarenheter. 

21. 12.1962 NILS KI lfDBERG 

Augusti 1939 insattes de förste. "beredskape
förbanden", två grupper tvåmotoriga plan för 
strategisk övervakning av kringliggande hav, 
tänkbara fient l i ga inekeppningehamnar ffi m. ~n 
av grupperna, uppsatt av Roelagens flygflottilj 
F 2, bestod av T 2-plan, Heinkel He 115 , med 
tv.'\. 830 hk BMW-motorer. lfä r " grupperna" senare 
vä xte till hel fly gdivisions styrka var nuvaran
de överbefä lhavaren, General Torsten Rapp, under 
~in kaptenstid chef f ör F 2:s T 2-division. 
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Är det överhuvudtaget möjliCjt att flygat 


Vi fi r ar i Ar flygvapnets 50-år sjubileum. Al la 

är vi, 8 0m i n! gon form verkar i nom vArt vapen, 

påtagligt medvetna om den enorma utveckling s om 

skett under det ha l vseke l vArt militärfl yg fun

nits ti ll. 

Kansks vi i bl and glömmer bort det tvivel be

t räffande männi skans möjl igheter att svi nga sig 

upp i lurten 80m en gång f unnits i tidernas be

gynne l se. Ti dskriften ~ har sammanstäl lt 

några kloka sentenser - som de dA framstod. I 

dag är frAgan kanske lö j l ig - eftersom vi räkar 

veta evar et. Men vad skulle vi själ va svarat 

för 1. 000 eller 100 år sedan, eller säg för ba

ra 59 år sedan? Frågestäl l ningen är när allt 

kommer omkring inte a lltf ör gammal . 

• 
MAnga skulle kanske garderat sig, l iksom Horace 

Wal pole 1795: " Hur kommer inte vAra efterkomman

de att skratta At oss - pA det ena eller de t 

andra sä t t et. Om ett halvt dussin bryter nacken 

av sig och ball ongs rna exploderar, då kommer 

de att kal l a oss dårar som någonsin trodde det 

ekul le vara möjl igt. Om det ! andra sidan skul

le vi aa sig genomförbart, dA skulle de ekrat ta 

At oas f ör a tt vi någonsi n t vivlat." 

De flssta evar som givits frAgan har varit ne

gativa, man erinrar sig os6k:t detta: "Om VAr 

He~e menat att vi skulle flyga sA skull e Han 

ell.kert givi t 08S vingar. fl 

FLYGNING BARA FÖR GREKER 

I en gammal indisk saga har man funni t ett svä

vande svar: " Det är i nte rätt ooh riktigt at t 

avs löj a för någon, vare sig hantverkare eller 

någon annan. hemlighet en med f l ygapparaten. 

Denna hemlighet Ar svAr att fatta fö r den som 

inte är grek. Det gäller hAr detsamma som bet

räffande hur man ti l lverkar BAngar, om hemlig

heten skulle läcka ut ~~ skul le den bli al lmän 

egendom och allmänhe t en ekulle behandla den med 

ringakt ning. Det skull e vara en grov synd att 

bidra til l att flygkons ten skull e komma att 

ogill as, s~ l ~t oss därför glömma det hela." 

En skiokl ig vetenskapsman, Dr ITenry Stubbs, Sll

de pA 1600-taletl "Flygningen är en konst dår 

man i nte i sA hög grad päverkas av det som är 

lätt ast i f öreöken, näml igen att bryta nacken." 

Italienaren Borelli sade 1680: " ••• Ikaros , upp

finning är enbart at t hänf öra t ill sagans värl~ 

enär den är omöjlig." 

Redan 1670 fund er ade man kring flygkrigfö

ringens mÖjligheter. En man kallad Fader de 

Lana ytt rade i det t a sammanhang: " ••• där finne 

ett hinder, det största av dem al la enligt min 

mening, ooh det är att VAr Herre skulle al drig 

tillåta att en dylik maskin gär att t illverka. 

Den skul l e nämligen skapa otaliga oroli gheter 

folken emel lan." 

FLYGNI NG OCH MORAL 

Man var Aven orol ig för den i nverkan flygkons

t en skulle kunna komma att t å på den allmänna 

moralen. Joseph Addieon skrev i Guardian 17131 

"Jag Ar fast beel ut en a t t mo t arbeta flygningen 

och hindra varj e person att flyga sA l änge j ag 

l ever. Den främsta orsaken är den inverkan tly~ 

ningen skulle f A på kärlekshistorierna. Den 

skul l e fyl l a världen med ett otal sedeslösa i n

divi der och ekapa nya möjligheter tör olovliga 

kärlekeaffärer som är omöj l iga när man bara har 

sina egna ben att tillgå. Man skul le f A se 

otal iga Al skande mötae vid midnatt högt uppe 

på monument, kupo len pA St. Paul ekyrkan sku lle 

vara fylld med indivi der av bägge könen precis 

som utanför ett duvslag. Man skulle ideligen fä 

se fri are flyga in genom vindsfönetren el le r 

frunti mmerskarlar jagande kvinnor likeom hökar 

eft er lärkorna." 

Den i t ali enske fi l osofen elemente Baron! skrev 

2/ 



1/ En av de älds t a kända flygteckningarna - ri
tad av ki nesen Aereon - visar at t det fanns de 
som r edan 2. 000 !>. r f lire Kr i etuB t rodde a t t fl;yg
ning kunde vara m8jlig. 2/ Fader de Lanas flyg
blt (1670). 3/ Den f ranske lAssmeden Besni ers 
f lygmaski n (1678 ) . 4/ Denna f l ygfarkost - Delfi
nen - r i t ades av Pauly och Egg 1816. 5/ En av de 
äldsta "flygekeppari t ningarna" daterad 1783. 
6/ Den f r anske gener alen Resnier byggde denna 
"flax"-apparat 1788 ooh det hävdas att man gjor
de kortare gli dflykter med en senare version 
till priset av et t brutet ben: 7/ Thomas Walker s 
"or nitopter" (1810) . 8/ Konstruktion av Sir 
George C~ley 1843. 

* • • * • * * • * * 
17531 "Atmosfären bar alltid varit ooh kommer 

att f 6rb l i ou t for skad av människan. In te ens 

Djävul en själv har !6rmAgan att uppfinna nAgo t 

som sku l le gara det m6jligt far människan att 

utforeka rym dsn." Den kände vet enskapsmannen 

Lord Kelvin var även han en stor tvivlare. Pil. 

tal om flygplan yttrade ham "Jag tror inte pil. 

nÄgon annan form av flygning än med ballonger. 

S4 Ni mAste fars t ! a t t j ag inte har det ringas te 

intresse att bli medl em i Edert Aeronautiska 

Sällskap." 

BRÖDE;RNA WRIGHT "NOBBA.DES" 

När bröderna Wright ha de gjort sin lyokade 

flygning 1903, möttes de av föga förs t~e1se i 

Amerika. De offererade därför sin uppf inni ng 

t i l l brit t iska staten. Sekreter r en i fö r svars

depa r t ementet. svarade: "Kri gmi ni steri et avse r 

ej att ge sig in p~ underhandlingar med n~gon 

som framstäl l er flygp l an. " 

Tvivlarna ä/Trlade sig även .~.t att författa lime

ricka r som denna, publicerad i London 19071 

"There was a young man of Mark Lane 

Who con at rue t en an aer oplane 

It f l ev, ao we beard, 

Like a Baautiful Bird. 

Rie tomb-stone ie pretty, but pIsin. " 

LAt ase elut a med vad amerikanske m4r~nminis

tern aade 1921, då f lygvapenganeralen Bil ly 

Mi tehell lovat viaa vad fl ygp l anen kunde åatad

kOlllD1a mot fartygamAl: " ••• j ag är beredd att stA 

barhuvad pA att a1agakeppsdäok ooh l ä ta gene

ral Mi t chel l sikta pA mi~ med ett av sina bomb

plan." - När mi ni stern sst t resul t ate t mAs te 

han ha vari t glad över att i ngen tagit honom p~ 

orden. 

Men lÄt oss vara ärliga och s6ka sit t a oss in 

i vad vi s jälva skull e ha svarat pA denna fdga. 

Det kanske kan hj älpa oss at t ee framÄt mot 

mö jligheterna att flyga till mAnen om nägr a Ar . 

* 

Kongo-film om FN-svenskar 

"P!> vakt i Kongo" är titel n pä en kortf ilm om 

svenskar i FN-t j änst i Kongo, som nyl igen f är

diginspelats aven utsänd fi l mtrupp frAn f l yg

vapnets f i lmdetal j . Fi lmen presenterar bl a av

sni tt frAn oli ka svensk-aktuel la p lat.er i Kon

go som Kamina, Leopoldvi l l e och Eli sabethvi l l e. 

Vidare har filmgruppen f ölj t en svensk pa t rul l 

pA uppdrag i bu.hen, fo t ograferat det mesta 

t r An kraval l exercis t i l l souveni rköp samt fö l jt 

en safari bland vi l da dj ur i en nati onalpark. 

Chefen far flygvapnets filmdet~lj - ~pten 

Eric Hu l t60 - har lett inspelningarna, medan 

stabafo t ograf Carl-Eric Edl upd sköt·t filmkame

ran. Sammanlagt h,"" man ta omkr ing 1.200 meter 

16 mm film, Bom nu skal l k1ipp8e ned till en 

film av cirka 15 minu t ers längd. Klippningsar

bet e t be räknas ta e tt par m~nader och farst 

därefter är filmen premi il rklar. 

MAn dagen den 17 december hade en ny flygvapen
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film premiäl' pit en stockholmsbiograf. Det var 

filmen "Svenskt militärflyg 50 är". Den är in

spelad av flygstabens filmteam - kapten Eri c 

Rult~n , stabsr egissör Hel ge Sahlin och stabs

fo t ograf Carl -Eri c Edlund. Smalfilmekopior be

räknas bli kl ara i mitten pä januari 1963 och 

de kommer dä att distribueras till f l ygvapnets 

olika förband. 

Sl-6rig flygarpokal 

pris i flygfemkamp 

Dl Flygjournalisternas Klubb h~ll års~3te den 

14 november i Stookholm passade klubben ocke! 

på at t ~ed anledning av det evenska militlr!ly

gete SD-Ariga ti llvaro !!:Irlra tlyg7apnet en 

unik .tlygarpokal. Pokalen gavs i flygets barn

dom som ett hederspris trAn Glvle stad till 

friherre Carl Cederstr~. "fISr rundtlygning 1Sfver 

staden vid flygningarna den 14-16 juli 1911". 

Pokalen 6verllmnadee av klubbens or~rand. 

redakt6r Gunnar "Knut .." Knutsson, SAS, till 

flygvapnet. repre.entant flygetab.oheten gene

ralmajor Stig lor4n. Den vackra pjäsen, eom 

beetA.r av nära ett kilogram rent ei l ver, 

lyokade. klubben f8rvlrva .trax t6re Aram6tet, 

dA den ut.tll l dea till f~r.lljning hoa en juve

l erare 1 Gl5teborg. Dat är nu meningen att poJta

len lika uppsittas 110m vandringspris vid de 

tlygmilitlra femkampstlvlingarna. Plygvapen

chefen kommer sjllv att utfärda b•• tämmelssr om 

hur pokalen ska erl5vras. 

Flygjournalisternas Klubb Ir en sammanslut

ning av främst journalister landet runt som 

regelbundet eys.lar med tlygjournalietik. Med

lemmar är ocka! flygvapnets tidigare pre••offi

oerare .amt dess nuvarande. Klubben fAr ha maxi

malt 60 medlemmar. 

SYSTEM 37 - N~ STA BEMANNA DE VAPENSYSTEM 
Forts. frAn si dan 8. 

niska under åstadkommes genom att man utnyttjar 

extremt SDl~ komponenter ooh packar tusentals av 

dem i en volym, 80m evarar mot en vanli g tran

sistorradio. 

Denna flygburna slfferkalkyl ator är ett resul

tat e.v mll.ngArig verksamhet vid Saab inom data

maekinomrAdet ooh representerar den 41e gensra

tionen datamaskiner, som utveoklats vid Saab. 

Tidigare prese nterade maski ner är Besk-kopian 

SARA (1957), llrototypmaskinen SUB D 2(1960) 

och kommersiella datamaskinsysteDlet SAAB D 21 

(1962) . Kostnaden för den nya kalkyl atorn är 

egendkoml1gt nog l!gre än för mänga andra ut

rustningsdelar i flygplanet, t ex r adarn. Man 

tror sig därför göra en god investering, dä den 

stora kapaciteten hos kalkylatorn glSr att vissa 

funktioner kan överföras till denna frAn annan 

dyrbar utrustning. 

Förde larna med at t använda slf feTteknik fö r be

räkningar i ett flygplan är s törre sAker het i 

funktionen och möjligheten till fler och bättre 

r äkningar. Därmed fAr pi loten den hj1l.lp han be

höver tör at t klara sina mänga svAra uppgifter. 

Bland kalkylatorns viktigare räkningsuppgi fter 

kan nämnas I helautome.tisk navi gering vBL~1d fö

raren al l t id meddelas exe.kt position, siktni ngs

och vapenberäkningar inklusive radarsiktning, 

automatisk styrning av f lygplanet (au topi lo t), 

5vervakning av bräns19situationen, Barnarbete 

med det markbundna stridsledni ngssystemet och 

dess kal kylatorer (STRI L 60.) Denna mängfal d av 

räkneuppgifter gör a tt kalkylat or n t jänstgör 

Bom en ren räknecentral i flygplanet. Genom att 

en aifferkal kyle.tor utan ombyggnad lätt kan ny

programmeras för lindrade räkneuppgifter kommer 

det att bli möjligt att suocessivt f örbättra 

Generalmajor Sti g Noren mo t tar den cederströmska 
pokalen av ordföranden i Fl ygjOurnalisternas 
klubb - redaktör Gunnar Knut sson, SAS. 
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f l ygplanet a användningBsät t bl ott genom att 

modi fiera r äkneprogrammet. 

Ovan angivna rll.kneuppgi f ter samt dst f B rhAl lan

det att ett modernt stridsflygplan opererar med 

h5g fart stAller böga krav p! sifferkalkylatorna 

räknekapacitet. Alla räkningar mAste nämligen 

utfBras s~ snabbt. att de i varje tids8gonblick 

är aktuell a. F8r att uppfylla dessa krav bar 

kalkylatorn utformatB som en fullt generell da

tamaskin med ator minns8volym, anabbminne st8rre 

in 8000 ord, ooh med en rAkneBnabbbet av ca 

100.000 additionsr per sekund. 

En myoket väsentlig del av kalkylatorn är dess 

in- ooh utmatningsenhet, genom vilken den 

kommunicerar med alla flygplanets övriga appa

rat er. Desaa avger till kalkylatorn primärsigna

ler och etter räkni ngarna mottager da styr- ooh 

kontrolls1gnalar. In- utmatninsenheten har ut

formats far olika Bignaltyper bAde analoga ooh 

binära. Den är ocksl utbyggbar, sl att att 

vlxande antal signaler kan anslutae till kalky

latorn. 

Debalvledarkomponenter, som anvlnda är av kisal 

i planarutf6rande med myokat hag livslingd. För 

att ti llgodose n8dvlndiga krav pI servicebarbet 

har den mek«niska uppb3ggnadan utformats enligt 

modulprino1per i utsvängbara ramar, st att alla 

detaljer är l ätt !tkomliga, 

LASVARD LITtER ATUR: 

The Narrow Margin 

av Derek Wood och Derek Dempster 

Denna bok är utan tvekan en av de bästa - för 

att inte säga den bästa - som skrivi ts om 

"Slaget on: Storbri tennien... Tf te ln har tagits 

frän Churohills bekanta ord. "All the great 

strugglea of history have been won by superior 

will-power wresting victory i n the tee th of 

odds or upon tbe narrowest of margins. " 

Bokene drygt 500 sidor utgör en konoentrerad 

sammanställning ev fakta trAn 8~väl RAF aom 

Luftwaffe. F3r!attarna syns ha gatt mycket nog

grannt tillväga dA det gäll t källmat erialet. Be

träffande det tyska underlaget har inan bl a 

studerat bland källorna hoa "Studiengruppe 

Luftwaffe bei der FUhrungeakademie dar 

Bundeawehr." Likaledes har man agnat stor om

sorg At de källor 80m finna at t tillgl inom 

Air Historical Branch R.A. F. Bokene fBreta av

sni tt behandlar Luft_tie'lI tillvlxt och f /Sr

fattarna avslutar med att konstatera att Luft

w&fie b6rjada kriget trots töl j ande vleentliga 

svaghetert 

~ man saknade ett realistiskt produktionspro

gram tllr flygplaninduatrin; 

C> man saknade fyrmotoriga bombplan, 
Forts. på nista eida. 

VIGGEN I PRESSEN 

Pr..entationen av ds redan längt framskridna 

planerna på det nya flygplanet 37 Viggen var 

givetvis en etor nyheta••Jc fBr prees, radio 

och television. När nyheten elApptee f8r pub

lioering på eftermiddagen den 6 december ha

de radion ett Dagens Eko-in~lag ooh 8enare pA 

kvällen en utfarl18 i ntervju med flygvapen

chefen . Televisionen presenterade det ~ 

planet i Aktuellt. Den 7 hade de evenska tid

ningarna näetan undantags18st stort uppslagna 

artiklar om 37,an, 

Österglltlands Fblkblad hittar man den 6 

decembar på Kommentar-ooh-debatt-sidan en ar

tikal som för tanken till sentensen I En hän

delss aom ser ut som en tanka! I den trespal

tiga artikeln berättar tidningen om anden 

Viggen, eom är "en karaktirsfAgel i mAnga av 

de 15atgötska vattenuagen". 

D_t lir 6jl1gt att man på Pol1 tiken i KBpen

hamn lAaer Öatergötlands Folkblad. I varje 

fall hade Politiken i sitt nummer den 7 de

cember kopplat ihop 37 Viggsn med fAgelvArl

den och tidningen döper helt resolut 37~an 

till Trollanden på grund av den"andnäbblik
oande nOBsn" 

Chefen f3r flygvapne t har som namn på 371an 
fastst!Ul t "Viggen". Namnet har härletts f1'An 
den gamle asaguden Tore t retungade Askvigg. 
Tretungad alluderar just på enhetatlygplanet 
37:B tre användningsomr åden (attack, jak t ocb 
spaning) 

- " 


I 
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t> 	 standardj aJc t planet Me 109 hade otillräoklig 

akt i onsradie och den tv~motor1ga Me 110, av

sedd f~r lhn~di8tansuppgifter, var al ldeles 

för särbar i l uf t strid mot enmotoriga j akt

pl an ; 

~ 	 man hade all tför lite radarutrustning och 

fö ga operativ erfarenhet av dess användning, 

detsamma gäll de motmede l mot radar och spe

cial ister pä omrädet , 

t> man hade ingen effektiv stridsledningsorga

nisation; 

~ man hade ont om goda chefer för flottilj

chefs- och eskaderchefsposterna; 

~ 	 slut li gen var underrättelseorganisationen 

svag i vad avsA f l ygunderrättelssr. Ch efen 

för denna var en icke flygande major Som 

hade ägnat sin mesta tid At att samla på 

britti ska och amerikanska annonser om olika 

flYBP l antYJ)er. 

Man fAr även föl j a hur det brittiska flygvapnet 

byggdes upp under flygmarskalken Trenchard. Av 

speciellt i ntresse är dAr att studera de pro

blem den brittiska flygindustrin stäl ldes in

för ooh hur de löstes. Ett kapitel ägnas också 

åt underrättelsetjänsten pA bAda sidor. 

Författarna har ägnat stort utrymme At uppbygg

naden av de t brittiaJca radarnätet, både dess 

t ekniska och organisatorieka bakgrund. LikasA 

beskrivs luftbevakningens organisation ingående 

ooh man avslutar med en beskrivning av hur hela 

systemet fungerade. 

Man beskrivsr sedan dsn närmaste tiden töre 

"Slaget om Storbritannien" och fCSrbersdelserna 

pä bägge sidor. Själva kampen är indelad i fem 

faser frAn 10 juli 1940 till 31 oktober. Där 

får man dag för dag fCSl j a de tyska anfal len och 

de brittiska mo t åtglrderna. Särskilt intressant 

är att studera de problsm man ställdes inför då 

det gäl l de att omförde l a jakttörbanden i nom de 

olika sektorerna al l teftersom de tyska anfal l en 

sattss in. Avsnittet avs l utas med et t kapitel 

där al l a s lutsatser och erfarenheter kompri me

rats pä ett överskådligt sätt. 

Till boken hör ävsn ett antal bilagor, där 

samtli ga del tagande flygplantyper present eras 

samt t abel l er över förlustsiffror pA bägge si

dor. Där finns även en alfabetisk förteckning 

över a ll a de brittiska j aktflygare som deltog 

i kampen. 

Det finne all anledning att i nstämma med den 

brittiske flygvape nohefen, Air Chief Mar s hal 

Sir Thomae Pike, som i eitt förord till boken 

säger bl a följ andes "Jag är mycket glad att fä 

skri va f örordet till denna bOk, vilken är ,en 

eaklig, inneh:\lleri k: och synnerli gen l äsvärd 

s t udie av ett av de mest betydeleef ull a s l agen 

i vår historia." 
0 1'1" 

Märkesman ur tiden 

Rsdaktör Bertil Jaoobse n, välkänd redaktör för 

Örlogeposten, avled den 13 november i lir. 

Han var född 1901 i Hälsingborg och gick redan 

som fjortonåri ng till flo ttan som skeppsgosde. 

S:\som styrman och fl aggstyrman i f lo ttans re

serv tjänade han med n~gra ärs undanta g ör

logsflottan huvudsakli gen som redaktör för Ör

logspos t en. Denna var ursprungligen en marin 

"fronttidning", som under beredakapsåren till 

flott ans personal av al la grader förmedlade 

känslan för traditioner och gott kamr atskap. 

Tidningen leddes hel t av Jacobeen. 

1952 ti llträdde J acobsen befattningen som re

daktör vid Mari nens Pressdetalj, där en av hans 

huvuduppgifter var det biträdande redaktörsska

pet t8r Marinledningens tidskrift lIlarinnytt. 

eFV:s BESöK I FINLAND 

På inbjudan av generalmajor O Seeve, kommendBr 

f8r de finska luftstridskrafterna, besBkte 

flygvapenchsfen Finland den 24 t o m den 28 ok

tober. General18jtnsnt Lage Thunberg Atf81jdes 

av major C Norberg, Flygstaben. Uppvaktningar 

gjordes den första dagen hos försvarsminister 

A Pentti ooh t jänetef8rrättande ÖB generallB jt

nant E Roschier. Fl staben för luftstridskraf

t erna gavs sedan en orientering om det f ineka 

flygvap net. 

Den 25.10 besökte flygvapenchefen transport

divisionen i Utti, där f i nska fallskärmsjägar

skolan gjorde en uppvisning. I Koureveei-Ralli 

visades lioenet i llverkningen av Fouga Magister 

vid Valmet AB. Samma fBret ags huvudfabrik i 

Tammerfors demonetrerades ocks!. 

Den 26.10 besÖktes luftbevakningscentralen utan

för Tammerfors, där ett epel genomfBrdes. Sena

re p~ dagen visades Häme flygflottilj och f1y
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gets signal batal jon i Luonet j ärvi utanför 

Jyväskylä.. 

Den 27 .10 gavs en ori entering vid f l ygkrigssko

lan i Kauhava. Skolans l ärare gjorde en upp

visning med Saab Safir och Fouga Magis t er. Den 

26. 10 l ade general löjtnant Thunberg ocksA ner 

en krans vid finska flygvapnets monument i 

Luonet j ärvi och dagen därpå gavs en presskonf e

rens i Helsingfors. BAda dessa evenemang visa

des i finländsk television. Den f inländska prss' 

sen ägnade stort utrymme At ~en svenske f lygva

penchefens besök. 

Från läsekretsen 

Tjänstepremien och skatten 

I ett aktuell t fall avsåg en fältflygare a t t 

efter avgAng ur t j äns t använ~a s i n tj änstepremie 

som st artkapital i en röre l ee . Följ ak t ligen öns

kade han l yft a premi en i form av et t eng~ngsbe

l opp. Ef texsom skatten i de tta fall skull e bli 

högre än om han tog ut beloppet i form av ett 

antal mAnads l öner skatt emässigt f ördelade på tv~ 

~r rådgj orde han med flygvapnets kaeBapersona l 

om hur ban borde förfara. Ran råddes härvid att 

söka ett vanl igt borgens l ~n i en bank ooh att 

återbetala l3net med den månadsvis utfallande 

premien. 

Ett hastigt överslag gav vi d hande~ att det Be

nare alternati ve t , även med hänByn tagen till 

räntan för bankl Anet, innebar en nettobesparing 

pA oa 500 kr för fä l tfl ygaren. 

En mö j lighet, som i sammanhanget gl~mdes bort, 

var att underaöka, huruvida det skulle löna sig 

att begära att få premien betraktad som aokumu

lerad inkomst. Som bekant slAs i den mAn en så

dan anBökan bifal ls, det ifrAgavarande beloppet 

ut på de är under vi l ka ~et kan anses vara in

t j änat. 

I v~rt fall vieade de t s i e . att t j il.nstepremi en 

i sin helhet ut tagen i Bamband med avgäng ur 

tj äns t och lagd pA toppen av sju tj änste~re be

skattningsbara inkomster Adro fält flygaren en 

skattekos t nad, eom med ca 2.000 kr undereteg 

"bankl l neal t ernative t". 

Jag bar hä r velat framhå l l a denna möj li gh et, 

speci ellt med tanke p~ fältflygarna. ~ven f ör 

andra personalkat gorier kan det emel erti d bli 

aktuel l t att utnyttja de gällande bestämmelser

na. I fråga om i nkomst av tjänst kan det nämli

gen ibland bli frAga om att betrakta engAngebe

lOpp, som utgAtt 1 stlllet f ör ärli g pensi on, 

retroaktiv l ön etc. såsom a okumulerad inkoms t . 

Fer att regeln skal l til lämpas f or dras eme ller

ti d, att den skatteskyldi ge hos prövningsnämnd 

begär att f~ et t ifrAgakommande belopp behand

lat p\ detta sä tt. 

Att prövni ngsnämnderna u tan tvekan i uppkomman

de fall behandlar f/il tflygarnas tj änstepremie r 

som a ckumul erad i nk omst framgå r av f ölj ande ci

tat ur SOU 1961 :56, s i dan 89: 

"I flera fall ha f ä l t flygare eller flygnaviga
t ör er, som uppbuxit tjänstepremie , begärt skat 
teb räkning fö r ackumulerad i nkomBt. Fräga upp
kommer i dylikt fal l dels om bes t ämm el s e rna om 
ekattebeTäkning för aokumulerad inkomst kan 
t illämpas även om tjänstepremien utbetalas mA
nadsvis enligt huvudregeln och dels om vid be
r äkni ngen aven ackumulerade inkomst en fö r
delningen skal l göras å det antal Ar , varunder 
i nkometen i nt j änats (al l tsA kontraktsti den e l
ler even t uellt längre t i d), el l er om den a oku
mul erade inkomsten skall fö r delas pA de t ant al 
Ar, varunder t j änstepremien normalt skall utgå. 
r sistnämnda fal l kan en fördelning enligt be
s t ämmelserna om skat teberäkni ng f ör aokumulerad 
i nkomst Ii aktuell endas t o tjil.nstepremi en 
l yftee i form avengångebelopp ••• Enligt utred
ningens mening fAr b s tämmelssrna om aokumule
rad inkomst aoses t llämpllga dA dylika ereii.tt
ningar och detta även om tjänstepremi en u be ta
las månadsvis. Därav föl j er 'a t t ersät t ningen, 
enl i gt utrsdningens mening, skall fördelas p! 
det antal Ar varunder inkomsten i ntjänats. Till
läggas m~ att skattsberäkning för ackumulerad 
inkomst kommer a t t löna sig endas t 1 de fall, 
d~ den skatteskyldige även bar an an inkomst än 
tjlnstepremien." 

Man bör all tså uppmärksamma, att det mycke vU 

l åter sig göra att f A de månadsvis utbetalade 

dslarna av tjänstepremi en betrakt ade som acku

mulerad inkomst. Det gäll er bara att under var

je ~r som sAdana utbetalningar sksr göra en be

gäran hos berörd prövningsnämnd. 

Christer Siegbahn 

Löjtnant i flygvapnets 
rsserv 

Bruket av DDT ökar snabbt 

Livförsåkringsbo l ag, korporationai drottsf8rbun

det, idrottstränare och mAnga läkare pxopagerar 

numera allt intensivare f ör DDT, om man därmed 

menar DEN DAGLIGA TRÄNINGEN. Det har blivit mo

dernt att man i stället för att diskutera sjuk

domar ooh gå omkring som en bl aserad hösäok, 

öppet talar om bantningsrecept, testvärden ooh 

VÄND! 
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hur härl i gt det var i skogen i söndags fas t det 

regnade. Man blir i nte längre anBedd som en 

sjä llö s muskel knutte, bara man bhI le r sig i nom 

rimli ga gränser. 

Om Du int e rMr pA Dig händer Dig fÖ l j ande obe

hagliga t ingl Skel ettet kalkas ur och bl ir skö

rare, musklerna mister en del av s ina blodådror 

och bl ir svagare, bindväv växer över de delar 

av l edyto rna eom i nte slits och Du blir stelare 

magi nnehAllet pöser fram t i ll en ful kalaskula 

om inte en muskel korsett hAller det p~ plats, 

hjärtat blir klenare och efterecm de t inte 

finns nAgo n orden t lig marginal mellan den dag

liga rut inen och preetati onsm&%imum halkar hu

möre t al l tför ofta ned under nollpunkten p g a 

pur trö t thet. 

Broder och medmänniska: Det är i ngen allketisk 

lära jag predikar. Jag försöker bara ge Dig 

nAgra t i ps hur Du ska f A ut sA mycket glädj e av 

livet som mö jligt. Du vet väl at t man i regel 

mAste satsa nAgot i ett f öretag, om man vill ha 

utdelning. Det är l ikadant i det här fal l et. 

Satsa en kvart om dagen och utför de enkla rö

relser Bom rekommenderadee i f örra numret av 

FV-Nyt t. Ti ll de m behövs inga r edskap ell~ and· 

ra krångli gheter. Rar Du ett annat program, som 

Du tycker bättre om, sA gAr det l ika bra. Huvud· 

saken är at t Du dagligen rör Dig eA kraftigt 

att hjärtat och andningen tvingas att göra någ

ra "pAdrag". ])ellsutom bör dell.a pådrag vara av 

minst 2-) minuters varaktighet fBr att trAna 

ci rkul ationsorganen. Vid kortare anstrAngningar 

fär man muakelkraften genom spjAlkni ngsproces

ser utan extra syretransporter. 

Korporationsi drot tsfBrbundet har lanserat ut

trycket "inbyggd motion". Med det menas t ex 

att man inte tar hiesen utan äntrar trappan, 

att man etiger av spärvagnen en hållplats fBr 

tidigt och gär sieta bi ten, a t t man regelbunde t 

hystar 2-Aringen därhsmma mot take t 20 gänger 

f Bre var je middag ( det uppskattas ) e ller att 

husfar hämtar glasBgonen och tofflorna själv 

stll.llet för att rya på famil j en. DDT 

Re d. av Flygvapennyt t f r amför h~rmed sit t be
k lagande av at t nummer 5- 1962 på grund av 
sv ~r tids nöd vi d redi geri neen kom a t t behäf
tas med et t flertal kor rekturfel. Speciellt 
i l l a u t satt i de t avseendet blev major Tor e 
Perssons art i ke l om Drsken-besöket i England. 

Nytt plan för målbogsering 

I övningarna för arm~ns och marinens luftvärns

förband i ngär dels riktövninear mot flygplan 

och del s sk jutövningar mot olika typer av mål 

bogserade av flyr,plan. Sedan drygt tjugo år har 

Svensk Flygtjänst AB ägnat sig åt detta mälflyg. 

Dougl a s AD-4W Skyr adier skall efter hand e r sät

tas de Fairey Firef ly, som gj ort tjänst i fir

man i snar t 15 å r . Tolv f lygplan har inköpts av 

flygförval tningen och s täl lts till fö r fogande. 

Dessförinnan har en ombyggnad ske t t som innebär 

i ns"tal l ation av vi ns ch samt speciella " fönst er" 

fl5r mskanikern, vilka ger denna bät tre sikt 

bakåt. De tclv p lanen med r es ervmotorer och 

andra r eservdel ar, markutr ustning och ombyggnad 

kos t ar ca 6, 8 mi lj kronor. Ett kont r akt med 

f lygförvaltningen r egl erar målflygverksamheten. 

Skyrai der har byggts i bort~ t 2000 exemp l ar. 

Tillverkningen började 1945 ooh pågiok i to lv 

år ti ll 1957 . ~io torn är pi 2700 hk och maxvi k

ten är 10 t on . Pl anet tar tre man och en bräns

l el ast av 2685 l iter, vilket medger en flygtid 

av f em timmar. St artsträckan är 400 meter och 

l andni ngsst räokan 800 meter. Vi d mAl g~ng är 

marsohf arten 475 km/ tim och vi d bogeeri ng ca 

400. "KorvmAl et" stj äl hela 500 hk av motor ef

fektsn. Vinschl inans längd är 2000 meter. 

i 
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Flygvapenmästarna i fotboll 

Med 4- 3 segrade F 5 8ver F 6 i ~ret8 f inal i 

flygvape nmäe t erskapet i fotboll. Matchen ape

l.dee på Folkungavall en i Nyköping. 

p~ bilden ovan mIstarna. Stående fr V I B Björk
lund(lagled&re ) , H Bj 8rk, J Joban••on, H Dahl , 
K-E Stensmalm, G Jonason, L Wendt . KnäetAendei 
R Harmode.on, T M~nseon, R Erikseon, Å Carls
eon ooh SPerason. 

VAR SIGNALSINNAD 

Signaltjln.ten ar en .erTioetjlnat, .08 .kall 

tillgodo.e alla led i det totala rtlravars.Je

te.et. So. "kundn b1Sr Du ligga rtlljande pI min

net - Ilen ~ i det djupa.te faoket: 

rerat av allt, Du har vAl klart t1Sr Dig att 

Du verkligen har nAgot av vikt att meddela and

ra. 

Skarra Dig klnnedoDl om .ispalorganisationens 

termAS! att betJlna Din stab eller Ditt terband. 

R!dgtlr eppenhjlrtigt aed .ignalperaonalen och 

t1S1j dera. an~sningar. Det 1Skar mlS j l1gheterna 

att ge Dig 80d .1gnalaervioe. 

Uttrlok Dis korttattatl Öva Dig att i tal 

oob skrift undvika on15diga ord. Inget a..bands

eJatea bar oalttlig kapacitet, ooh fler In Du 
bsh1Sver anvlnda .1gnalmedel. 

Uttrzok ~s entYdigt! Tydligt ooh klart ut

tr10ka.ltt g1Sr mottagaren a!ker pA i nneblSrden 

av Ditt meddel ande. Dlr1genom undviker Du on8

diga och tida1Sdande frå80r ooh Du f1Srhindrar 

tvekaamhet ooh irritation. 

Slnd Dina meddelande i tid! Undvik hlSg före-

trlde.rät t (t ex " i l" ) . Föret r ädesritten skall 

utnyt tjas Dled omdlSme och i begränsad omfattning. 

Kapa topparna! Spara inte färdiga meddelande 

till dagens el ler passets eis ta minuter. Sänd 

dem efter hand sA undvika onÖdiga trafikt oppar 

ooh atockni ngar i ei gnaltr afiken. 

~iv llsligt. texta gär na. Vinnl lgg Dig all

ti d om at t akriva tydl igt. Bar Du .vArlla~ hand

ti l, texta ellar använd skrivmaskin. Svårtydd 

akr ift ger lAtt mi ssrörs tAnd. TAnk på att en 

vpl telef oniat inte har samma utgAngallge som 

Din rut inerade sekre ter are. 

Stopp r Begrlnsa hemliga meddel nade ti ll an

~al och lIngd: Far Bk att formulera Ditt medde

lande i klartext. ÖVervI g annar a att slnda med

de l andet i en öppen ooh en hemlig del. ~om bara 

ihAg a t t Du i öppet meddel ande ~ fAr hAnvisa 

till hemliga meddelande . 

Ställ i nte orealistiska kr av. SvArigheter kan 

uppstå 80m medrör att Dina meddelande inte kan 

sIndas pA det vanliga sAttet. Jaga dA inte Sig

nalpersonalen uian rätta Dig efter den priori

tering av t r afiken, aom är nBdvlndig. 

Använd sambandemaekineriets alla t angenter. 

Si gnalmedlen l r bra ooh bekväma att anvl nda, 

men de t1Srringar inte vlrdet av andra .amband

mede l t ex post eller bud. LAnga t exts...anhang 

eamt ritningar, tabel ler om bi lder etc .Inder 

Du i allmlnhet biet med dem. 

VIXTIG1ST AV ALLTI All signa tjlnst bYgger 

pA aamverkan - ...verkan genom fBr troende. Du 

.-.verkar b&8t genom at~ medv rka till signal 

tjänsten. anpaaan1ng till eller utveckling i 

takt med de skilda leden i det totala f ör.var.

systemet . 
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