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Generalaajor Stig

Nor~n

betänkande, vilket publiceradee

början av feb ruari . Major Tore Pereeon, flyg

ahe ! pA F 13 i Norrköping, medarbetar med en
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intreeeant artikel om den epeciella arbeteruti
nen vid ett Draken-förband. ( I ett tidigare
nummer har en fältflygare berättat om hur det
känne att flyga Draken). I detta nummer debute
rar färgen i Flygvape nnytt. Red tyokte att man
för en gängs ekull kunde kosta pä eig lite färg

Bidrag frän flygvapnet e alla personalkategorier
är välkomna. Manuskripten adreseerae tilll
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bäde trevliga och l uetiga divisioneemblem, som

De ska vara försedda med avsändarens (författa

fortfa rande finne kvar inom vapnet efter att i

rens) befattning, namn och bostadeadre ss. Där

allmänhet ba "vllrkt e" fram under beredekapsären.

s i gnatur ( initialer eller peeudonym) finne ut

Sidorna

med divieions embl em är placerade sä

att de lätt går att ta ur tidningen och eättae
up~

pä väggen, ifall nu nägon önskar göra det.

Överet elöjtnan t Nile Kindberg forteätter ein

satt under manuskriptet införs blott denna i
etäIlet för det fullständi ga författarnamnet.

•

uppskattade artikeleerie om beredekapetiden
inom flygvapnet. I en annan artikel eias det om
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FöRSVARSKOMMITTENS BETÄNKANDE
I

b ~r j an

av februari mAnad överlämnade 1962 ära

försvar skommitt~

sitt be tänkande. Den ekono

miska ramen för krigsmak t e n under den kommande fyralrsperioden har redan tidigare fastlae ts.
Kommit t6n unders tryker att det militära fö r svarets huvuduppgift är att var a fredsbevarande.
Den uppgiften l ö ee bäst om krigemakten är sä sammansatt att den tvingar en angripare till
sA hög kri gsni vA som möjligt.
För att nä det resu l tatet mAst e vi ha en krigsmakt som är allsidigt sammansatt och där de
olika för avaramedl en är avvägda mot va randra med hänsyn till sin effekt i försvaret mot
i nvasion. Vad gä ller den oper at iva d l sättningen understryker kommi tt~n behovet aven sädan
med hänsyn till pl a neri ngen

1958

!~e

inom kri gsmakten och anger att de av försvarsministern inför

r ik s dag angivna möjligheter na ger uttryck f ör den operativa mAlsättning

eom bör

gllla. Ur det 'syttade y t trandet (si d 81) kan f Bljande ci teras!
"_tt allsidigt ooh .oderat lufttörsvar ko.mer att .ö jli ggöras i de far r i kefö revaret vi k ti
gaste l andsdelarna, dook e sa.ti di gt i nom a l la de fö r b ere dda områ dena . I nvasioneförsvar
kan samtidigt upprittae i tv! huvudrik tnlngar. ~rsv.re t uta nför vAra gränser och kuste r
ko. .er att i ökande grad lvila tlygst ri dek r aft erna. ÖVervat t e nef r t yge n fär eina huvudsak
liga uppgifter 1 kue t omrldena. Dat saa•• gil ler s j älvfall et kus t arti ll e riet. Fältför bande n
koncen trsrae t ill f6revar av de viktigaete grllne- oc h kU!l tav!l ni tten."
Dan av kommitt'n f Bre.lagna redukt i onen i r örbliiande t i ll alternativ 3600 under de fyra Ar
8verenskom.el ..a giller, är för f l ygvapnets de l 124 mi l lioner pä driftbudgeten och c : a 23
mi llioner pi kapitalbudgeten. neBsa suamor kan i f8rb!1la nde ti ll flygvapnets sjuårsr amar,

tir - tillsam.ans .ed b r istande kompe nsati on för ändrade pris - och löne
%i stället för 3,5
%) - en stor inverkan pi tlygvapnets mlSjli ghe t er at t under fy ra!rsperio den svara upp mot den
av ko.mi tt'n töres l agna mAl eät tningen. Btter peri odens s lut for dras en kraftig engångshöj
ning av förevar.anslagen samt en hejning av u tveck lingspro c enten till av ÖB föresl agna 3,5
%för at t .il slttning n i f ortsät tni ngen skall kunna upprätth Allas.
synas vara ..l .

lägen sa.t otillräokligt ekonomiskt utrymme tö r teknisk utveckling (2,5

För evar ekommit t 'n betonar att pl anl äggningen mAe te va r a flexibel . Men för att kunna genom
fö ra en sAdan mAete de t fi nnas vissa f asta anordningar som stridskrafterna kan stödja sig
på t ex

be~letningar,

mari na ba somrl den, en utbyggd !ltrid!lledningsorganisation och flygba

ser. Vad beträttar de mili t ära f örbanden är en fl exibel planläggning inte svAr

att genom

f öra, i varje tall inte tBr t lygflSr banden.
Värdet av att kostnadsrame n inte rubbas med häneyn till skiftande tendens er i det utrikee
och milit ärpo li ti ska l Aget

fram h~ll es

speciellt samtidigt som

kommitt~n

understryker nöd

vändigheten aT a tt man hiller möjligbe ten öppen att vi d behov höja den normala insatsbered
ekapen genom medelstilldelning utöver f asts tälld koetnad!lra m. Från flygvapnets synpunkt är
detta värt att no t era med t anke på den

incidentbe~edskap

som främs t flygvapnet mäste hälla

och bAl ler idag.
FlSr.varskommi t t'n bar ä gna t spsci ell uppmärks amhet åt flygvapnets framtida utformning. På
gru ndval av det underlag, ISverbefälhavaren presenterat samt den speCiella utredning som
Försvarets forskningsanstalt gj or t i ärendet har kommitt6n förklarat att behov föreligger
a tt ersätta ut gående a ttaokf lygp lan ocb - pä längre s i kt - ä ven spaningsflygplan och jakt
flygplan med e n ny flygplan typ . Me n man h lver att prestandak r aven noggrann t övervägs med
hänsyn till såväl de takti ska upp gifterna som kostnaderna och att vi sär skilt beaktar vikten
av att inom faetlagd koetnadsram erbålla e t t f rAn operati va synpunk ter erforderl igt antal

4

fly gp l an. Vidare aä er kommittån att den räknat med möjli gh eten a tt utrus t a näeta ekol
flygpl an s il. att det blir användbart Bom ett lätt attackfl ygp l an för samverkan med armA- och
marins tridskrafter t~ä.lt i ÖVr. Worr land och i anst l utnin 5 t i ll väl' kust.
Det eistnämnda ä r helt i linje med vad s om f ör es l agits i ÖB 62, med avsikt att del s avlaeta
en del uppgi ft e r från den "tunga" a ttac ken, dels fö r bättra
möjli ghe t att

f~

a rm~-

och mari ns t r i dsk raft ernas

direkt samve r k an med at t a ckf l yg. Främs t f å r denna samverkan sin betydelse

i Övre Norrland där de lätta at tackförbanden kan insätt as mot l uft landsättni ngar och mot om
råden dit arm ~fö rbanden inte nAr f r am i tid. Äv en re sonemanget om prestan dakrav, kostnads
ram och antal flygplan i f rAga

0111

"Vi ggen" är ett problem Bom sedan lånRe beaktat s av flyg

ledningen och eom ägnae etor upp märklamhet i synnerhet som den teknieka utvecklingen Bl!r
hårdalI t i genom på flygetri dek r att ernas omrAde. Detta f or drar stor AterhlUlsamhet v i d plane
ringen f ör att konstaderna Ika ll kunna begränsas. Result ate t fAr dock int e bli a tt v i med
"Sys tem 37" gAl' under minimikr avet pI\. kvalit et. De tt a gäl l e r ookså jaktversionen av

En eä nkning av de ss kvali tet innebär en f örsvagni ng av en

lä~

"Viggen~

i luftförsvaret, som gör det

möjlig t för an griparen att även använda mindre kvali f i cerade vapenbärare och därmed Bkar
risken för inVAs ion. En effektM inskning kan del- och pu nktvis komp enseras genom utÖkad an
skaff ning av luftvärnsro botar. En !lAdan lösning blir sanno likt i nte ens penningmässigt
lönande. Med tanke

p~

kommitt6nl uttalande att varje f örsvarsmede l skal l s e s i relation till

sin eft'ek t i förevaret mot invasion bö r man även beak t a "Sy stem 3 7" f l exibil itet och dess
användbarhet i alla fo rm e r av försvar mot i nvaeion .

FIYQtjänst på 35 A-förband

I Flygvapennytt nr 3-1962 berättade förste

fäl t f l ygare B Ado l fBson, F 13, om hur det
kä nns att flyga Draken. Hans i ntressan ta ar

Tjänsten vid en 35- flo ttilj har m!'nga !lä r drag

ti ke l följ s här upp av major To re Persson.

jämfört med arbetsrutinen pA exempe l vi s ett 29 

F 13 , som re dogö r fö r s ina srfarenheter av

förband. Det kan därför vara angel äg e t att re

flygtj äns ten me d J 35 A f r ån flygchefene syn

dov is a dem dels i orienterande syfte, dels som

punkt.

rena erfarenhete r a tt eventuell t till godogör as
av kommande 35-förband. De framförda !lynpunkter

C.

na grundar si g ph två och ett halvt års 35 A

hela den tid av

flygning vid F 13.

halv till tre timmar f öre kl 22.

Under det första halvåret f l ög vi J 35 A paral
lellt med J 29 A och g j orde
att all t !lom k an

d~

den erfarenhet en,

D.

Bedriv mörkerf l ygt j ans t två kvällar i v ecka n
~ret

dh det [r mörkt två och en

Ut nyttja a lla divi sionsmedlemmar till aktiv

medve rkan i organisation och utbildning.

ör as f ör att förkort a perioden

med tv~ j aktflygplant yp er (bAda med ko r t ak

För de all ra flesta

t i onstid) på en fl ottilj mAste göras. S!v!!'l frAn

bekant del s at t flygplan

i

flygvapnet är det sikert

35 är lätt att flyga,

fl ygeäkerheteeynpunk t Bom frAn utbi l dnings- och

dsls at t passt i derna såväl under rena utb i ld

underhälleBynpunk t var de n periode n mycket be-

ni ngspass som under tillämpade former dr kortsl

svärli g. Den här vintern har

c :a 50 - 60

fl ygt jä ~ en

l öpt

b ra och b&ssidsn pro ducerar dsn fl yg tid 80 m e:r

%av

ett 29-företag. ~'en dett a ä r

ph i nte t sätt liktydigt med att en reducering

fordras. Samt l iga fö r are har fått f l ygti d enl igt

av utbildningstiden i luften kan glSras. Många

utbi l dning.anvisni ngarna. Fö r at t l yckas med det

fak t orer ta l ar för dst motsattal

f ordras fö lj ande hö rnstenar på vilka tjänsten
m!ste vi la.

Den tekni ska ut rustni ngens stora omfat tning.

A.

Kr aven på al l vädersupptriidande.

Snabbh e ten i de ol ika momenten undar företag.
Utnyttja Bt örs t a möj li ga del av tjänstet iden

för flygtj änet.
B.

Utnyttj a fl ygpl ane n IIh ef fek ti v t som det

n~ns in

ghr under denna tid.

St örre indivi duell t kunnande s!v!il tekniskt
Bom t akt iekt hos förarna som i etor ut sträck
nin g a r betar enski lt.
Kravet pr, en grundmurad rut in oc h hlSg flyg
t r i m hos fö raren.
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Det är

all t s~

inte an t ale t f l ygpass so m är av

kort v arsel. Mina erfarenhete r beträffande

m~j

görande för utbi ldningsresultate t . Det är den

l igh eterna att nå all flygande personal vid en

ackumulerade 'flygtide n i r n

cent ral

tt

flygpass som ge r resul t at. Att

.t~rre

sk~ta

an t al

den t eknis

genomg~ng

är dock inte enbart positiva.

Det t a ä r inte specifikt för 35-tjånsten, kanske

ka utrust ningen mAs te nö t as in un der tillämpade

snarare för fly gtjänsten modell -60. Incident

former om och om igen fClr at t "knappexerci sen"

b eredskap, mö rk erflygning, dagtjänst, civilan

skall lllpa utan tanke möda. Tankearb et et behövs

ställning och övningar samt omfördelad arbetstid

fö r at t klara ut

!!&

som skall göras

~. ~

det skall göras måste v ara i nstsa t i bakhuvudet

på grund hä rav reducerar i hög grad möjligheter
na.

och utföras ref l exmässigt. Det är mo t den bak
grunden

är s t rävan efter intensiv flygt j änst

under st örs ta del en av tj äns tetidsn

f ~r.

ses.

Förberedelserna f ör fly gtjänsten är mera om
fa ttande än på förband med i varje fall J 29.
An talet e nheter för vilka Övningar skall orga
niseras är större. Utrustningen i flygplanet

ÄNDRAD RUTI N

f ord r ar mer omfattande ordergivning där det

En del f örändringar i rutin en har skett sedan
fältf lygare Adolfsson skrev sin artike l. Han
säger att fly gtj l!.nsten ko mme r i gäng 0930, och
a t t det i samband med morgo nens

geno mg~ng

ees

tid till orient eringar och kort a re lektioner av
skilda slag .

alltid finns anledning att repetera och kontrol
lera

handhavandefr~gor.

Resultatl StÖrre del av

tj äns tetiden än tidigare tas nu i anspråk innan
fly gt jäns ten ko mmer igång .
De kortars passtiderna medför ett stÖrre antal
starter och landninga r samt klargö ringar, vilket

Numera startar f örs ta f l yepasse t 0915 - 0920,
vi lket medfört: att orienteringarna och lektio
nerna t rängts undan av kravet ph det divisons
visa förb erede lsearbetet för flygd gen.

~Iöj li g

heterna att ha samtliga fl ygplan Ater på plat

medför kortare fly gtider per tjänstgöringstid.
Erfare nheten vi sar f yra timmars tjänst per
för rflYGtimme och skall det stanna därvid er
ford ras en "briefad" förare redo att genast
~v er t a

ett klargjort flYeP lan.

tan fClre kl 1200 etter dagen. fjärde sk j utpass
eller tred je i ostrurnentpss8 har härigenom ökat,

Flygp l ane t är mycket trevli gt att handskas med

v ilket är av stor be t ydelee s edan arbetsti ds

under mörke r, och taktiskt mycket användbart.

regl eri ngen hArdare markerat gränserna mell an

Instrum entbelysningen är föredömli g och skapar

t jänstetid och icke tjänstetid.

en "ombonad atmosfär". Inga svårigheter har
förelegat i samband med inflygning av ny per

Genomgångar av central karaktär som dock är nöd

aonal. Det verkar dock som två till tre mörker

vändi g a mÄste p l anläggas till ti der när

pass i Sk 16 omedelbart f öre mörkerutbildning

personal är i tjänst och

d~ f~r

samtli~

fl ygtjänsten in

ställas under ett el l er tvA pass med relativt

på J 35 gör gott. Inte minst f ör att ge förarna
tillfälle att l är a känna övningsområdet under
mörke r.
Det fordras stora övningsområden under mörker
utbildning och konfliktanlednin" arna med andra
förband är må nga i dessa frågor. Ett 35 A-fÖr

6

ba nd fordr ar stort utrJmme även i höjdled och
det Rr särsk i lt där so m

öns kem~ l en

rats mycket kraftigare än vid tidi Gare flyg
planskiften

korsas .

p~

F 13 genom stark t ökat antal

"störningsmedde landen". Buller- och chockstör
För mång a av fly (;vapnets fö r band koncentreras

ningar är allvarliga nog och har ocks å ökat i

utbild ninge n til l f ör mAean att starta , landa

och med J 35-flygningen men är inte specifika

och ombasera un de r mörk e r . Det syns mi

för 35-tjänsten. Bangproblemet är det nya i

v ara

ett rimli Gt kravatt bedriva den utbildninge n

sammanhanget.

företrä desvis p& höjder under 3000 m och lämna
höjdski k tet däröver fri tt fö r natt jakt- och a11

Gränsen för överljudsflygning höjdes efter dyr

vädersförbanden .

köpta erfare nheter frän en bang Över Sandbyhov

En god levnadsre g e l är att v isa hänsyn mot sin

varande gäller 10.000 m som l ägsta tillätna

i Norrköping s norra utkant

v~ren

1961 . För när

omgivning. Jag ä r inte helt s äke r på att F 13:s

flyghöjd över land. Min uppfattning är att även

närmas te f lyt;Vapengrannar anser att vi strikt

om rieken för skadegörelse av bangar från högre

till ä mpar den rege l n i kamp e n om mörkerluft

höjder är små, åstadkommer de chockverkan och

rummet. Men ge n temot våra grannar runt flottil

irritation hos allmänheten. Irritation inte

jen gÖ l' vi det bestämt när det gäll er buller

bara genom den plötsli ga smällen utan även ge

fr&gor . Med jetbuller som föl jeslagare dage n

nom besväret att rätta till tavlor pä . väggarna

l ång måste Norrk öping kunna kräva att flottil

och att kontrollera fönsterrutor.

jen "kuperar" nä r de fl es t a stadsborna

g~ r

till
my c~et

vila . Klagom1l.1en pekar på detta , Av den anled

Det är en svår fr åga där

ni n ge n har vi funnit det nödvändigt att så

återstå, inte minst när det gäller verkningarna

l~ngt

av baniSal' vintertid vid låga temperaturer med

det är mö jligt frfm utbildningssynpunk t

outforskat syns

sluta mörker tj!l.nst en kl 22 sam t att sluta mö r

krafti c a markinversioner i kombination med

kerfl ygsäsongen när vettigt utbyte inte nås fö

minskad elasticitet i taktegel, fönster och he
la byggnadskroppar. Flottiljchefen fär gö ra en

re den tid en på kväll e n,
Flyg tj äns ten dag tid är av naturliga skäl in
tens ivare än mörkerflygningen. Allmänhetens
reaktion u teb lir inte heller då. Övergången frän
29 A t ill 35 A har pil den här "fronten" marke-

svår balansgång mellan krav frii.,} allmänheten
om större hä nsyn och kravet på effektivitet i
u tbildningen. I och med fly gp lan 35 har balans
akten blivit sä svär att fr ågan tagits upp i
högre instans,x)

Norma lövni ngso mr å de f~r mörkerflygning enli gt
det fly tp ro gra m Bom presenteras på sidan int il l.
OVNI lWSOMRÅDEN
Fr ~gan

om övning sområden har delvis behandlats

under mö rkerflygavsnittet. Under dag tid är det
än svårare att h &lla flottiljens övningso mråden
inom ri mli ea gränser fran grannflottiljernas
sida sett. En kontaktövande rote 35 sveper utan
besvä r över områ det F 13 - Tranl\.s - Jönköping 
Motala

F 13 under ett pass och det syns vara

det mest rat i onella från radarjaktledarnas syn
punkt. Dii.rtill kommer att det avbetade omr.'tdet
iir avsevärt även i höjdled. Vi har många rotar
i luften och har F 3, Fe, SAAB och F Il som

I

mycket nii.ra grannar.

R'+--"'\u'--r--C p - 

x) P g a tilltagande klagoml\.l fr~ n allmänheten
inom östgötaomr?,det har chefen f ör fly r:vapnet
tillsatt överste N SÖderlindh, E 3, att till
sammans med olika experter utreda .under vilka
betingelser skador kan ha orsakats av flygplan
i samband med överljudsflygning eller av flY t
plan på lAg höjd med hög underljudsfart. (Red I s
anm).
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Flygsäkerhetsfrl\.gan är brännande aktuell och
kravet pI\. övervakning

f~~n

ar stort. 351an har fört

SAMMANFA'I'l'ANDE INTRYCK

markradarstationer

. tlott~ljerna

i södra

Tjänsten har skärpts pI\. förb a ndet i och med

Sverige väl nära varandra.

J 3 5-flygningen. Flygtjänstens r am har vidgats
pI\. grund av den taktiska utrustningens omfatt

Lugn och ostörd rutin pI\. divisionerna med fast

ning samt genom mörkerflygningen. J 35 A är

förarstyrka vars enda uppgift är att flyga för

l ä tt att flyga, men ford rar stor uppmä rksamhet,

att hl\.lla trimmen pI\. högsta nivå är önskedröm

omdöme och ansvarskä nsla frl\.n förarens sida.

men för en flygtjänstledare.
Medfödd simultankapacitet hos föra rn a har
Civilanställningen under vinterhalvl\.ret är en

väckts till 100 %-i gt liv geno m utrustni ngens

negativ faktor i sammanhanget. Frl\.gan om att

komplexibilitet. Härd, no ggrann fly gning och

avskaffa den är väckt. För 35-tjänstens effek

mycket gott samarbete med radarjaktledaren är

tivitet och konti"nuitet hoppas jag att den

nödvändigheter fÖr att lyckas med huvuduppgif

snabbt försvinner. Formerna för den utbild

ten - det tillämpade företa get. Den förare som

ningen skiftar dessutom f n mellan aftonskola,

tror J 35 A vara en "halvrobot" i vilken han

korrespondensstudier ooh vuxenläroverk, vilket

satts att övervaka funktionen, har i grund

inte bidrar till enkelheten i divisionernas

vilseletts beträ ffande kraven pI\. 35-piloten.

planläggning och uppföljning.
Inget tidigare svenskt jaktflygplan torde vara

A. (FN

Tidigare har påvisats behovet av att använda

sI\. effekt i vt i attackuppdrag som J 35

tjänstetiden i huvudsak till flygtjänst. pI\.

2910rna inbegripna) Hela effektökningen i luft

grund härav finns det riak att konditionen

försvaret genom flygplanets tillkomst inses

sjunker genom att idrotten kommer pI\. undantag.

inte av den enskilde föraren förrän efter full

Det är ett nytt problem aom dyker upp i samband

omskolning:

d~

däremot mycket lätt och utan

med 35-flygningl det kan lösas, men är vart att

förbehl\.ll även av den mest konservative och det

peka pA.

vill inte s äga litet

det gäller jaktförare.

n ~r

Ovning
Kurshast
Al t fl ygplatser

F L YGP RO GRAM
Den 24/1 1963

K. Navhjälpm. ombord
L. Antal ombord
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K2
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K4
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Bl - 3: BarbroIandning F 6
Exempel pI\. norrna1f1ygpro
gr&lll: frAn 35-divi8ionen.
"\IIlIrkerfBrarna" har 01llf6r
delad arbetstid och b6rjar
tjänsten kl 13. Div-cbefen
(HB) kan endast 1 undantagsfall omfBrdela sin
tjänstetid ooh tjänstgör
därf6r som arbets1 s dare
minst en kvä11/veoka ut6
ver ordinaris ti d.

behövliga, redan kon t rakterade, viktiga, hög
klassiga utländska f l ygplan ooh motorer samt

Iygvapnet

stopp för nya leveranser m m, ooh

under beredskapstiden
c) lAS !,v!,l!,t.!i på vies flygmateriel, vilken
s!som en nödlösning likväl kunnat importeras

Avsnitt 2
:'.Vl'r::; tolii,j

(främst frAn I t alien) ,

tn ant ,\11,S Kl JDBERG forts? t ter

hi;r oin artikplaerie om Svenska f l YfVapnet
qn er bnrsdskap s tiden.

var dock under Aren 1940-1944 de svenska krigs
flygplanens !.n!al ~oh .2.t~i~sy'ä~d!. ännu i huvud
aak alltför ringa - ooh vAr materiella bered
skap svag ooh otillräcklig.

De n i

föreg~ende

nummer av FLYGVAPENNYTT utlo

va e f o rtsättningen pä fö svarsberedskapshie
to ri kens "!t!!.!!.li.C~", gäll ande vArt flygvapens
beredekap, verksamhe ~ och utveckli ng under de
kri t iska Aren 1936-1945 fö l jer här nedan, I dag
behandl as närmast

!l~ale~~ll

beredskap och

n.t gFirderna f ör att förbättra ~A.!:.t_b!.B.!.rin~slä~
- för kr1 och i fred. I den nyssnämnda tI.!t!.r::
.!!.li.c!s.en" i nhämta.r vi &.1 1 t s~ ned.&nsUende I
"Fr!n Ar 193 6 ti ll beredskapstidens s lut !!lärk
tes främet följande i frAga om den

~a!e~i!.l1!

.!!.e~e~!s.a~e!!s_s!ä~k!.n~e~

Faststäl l da flygmateri elplaner, avpassade efter
de i f örsvarsbesluten

ID

m preciserade, av till

gängliga anslag begränsade behoven av flygplan,
flygmotorer, flygplanbeväpning och annan flyg
utrustning m m. och efter den ständigt plgAende
flYITtekniska utvecklingen, sAg dagen Aren 12l&,
~ och ~. Under t i den töre den l juli

Arner1 ka- l sve r ans srna 1940 blev cm hal äventyrs
roman, Av cI a 300 b stAl I da jakt- och bombpl an
m m f i ck vi med ot ro li ga ansträngningar i huvud
s ak enda s t hem 60 st j aktp l an J 9, Sev ersky
Republi e EP-l, med omkrin g 1000 hk Twin Wasp
motor. Av dem bann 20 et i hamn vid Trondhe im ,
Nor ge, före den t yska ockupati onen. Resterande
40 skeppades därefter di r ekt till Petsamo. Nord
fin l a nd. Av flygförva tningen or dnade lastbil
transporter förde de m ti l l Haparanda.
Först omkring oktob er 1 940 var samt li ga J 9 i
tjänst hos F 8, Barkarby. Avarande flygingen
jöre ~ O. E, Thunel l skötte hemförande t med al l
ära. Pl anets högsta fart omkri D_ 480 km/ti m.

~

1936 bade nÄgon futställd flygmaterielplan i
egent l i g meni ne inte funn it s.
I bor,ynne1sen av Ar 1936 bestod flygvapnet ocksl
~ndast av omkrin
e tt 80-tal svagt beväpnade
krigsflygplan av mest äldrs typer. Vid samma tid
saknades i stort sett även en inhemsk flygindu
stri med för f Jygvapnets uppbyggande ocb vid
makthål l ande behövlig kapaoitet.
~i11

den l juli 1942

h~de

total antalet krigs

flygp l an ökats ti ll omkring 450, varav n~ot
över 300 var omedelbart p!räkneliga f Bl" opsra
tioner. Part iella, kval i tativa sveneka förbätt
ringar, bl a pA flygplanbeväpningens omrA.de.
hade genomförts. Ti 1] följ d aVI
den frå n !ren 1936-37 igångsatta inhs~~
fly~~ndustrien startsvårigheter ooh dess mänga

a)

leveraneförsen1ngar o d,
b)

den sA gott som totala i.m~o.!:t'!p!r.!:e!! för

Nä:r USA-leveranserna stoppad s våren 1940 mAete
vi köpa. en del ej fullt högk l assiga plan från
I t ali en, eom en nÖdfallsutväg . O an nA.g:ra
j akt pl an J 11, Fi at CR 42, levererade t i l l F 9
1940- 41, upps täl l da pÄ f l otti ljfl ygfäl tet Säve.
1·1oto r i t ali~msk Fiat A 74 pI\. 840 hk. Planets
högs ta f art nA.got över 400 km / t i rn . Ef t er mars
1945 uppbörd e J 11:8 t j änst hoa flygvap ne t. !len
ere at te s n~rma8t med typ J 22, ko ns t r uerad och
bYF.gd i Sveri ge.

9

Bland de Atgärder, so

p! materielsidan vidtogs

för att å s tadkomma ett fHrbät trat läge, kan
nämnas'
a)

den vid Svenska Flygmotor A/E (SFA) i Tro ll

hättan med hjälp av andra leverantBrer, bl a
Weda-verken i Södertälje, utan licensunderlag
I krigets elfte t imIDe l ät tades i mportstoppet. Vi
lyckades då köp a ett 90-tal USA-by ggda j aktp l an
typ North Ameri c n P-51 D "Mustang". Moto r 17 50
hk Packard-byggd bIerli n, av Roll s-Royce-typ.
Pl an e ts svenska beteckn ing b l ev J 26 . VAr då
nyas te j aktfl ottilj F 16 bl ev den f örs ta, som
utrustades med type n. Senare l eve r a nse r Mus t ang
plan kom F 4 och F 21 till godo, e fter 1945. Pla
nets högs ta fart omkring 680 km/ tim.

djärvt och framgAngarikt ge nomförda kop ieringen
och t illverkningen av ett betydande antal l uft
kylda flygmotorer av amerikansk Tvin Wasp-typ,
till flera IOO-tal sveneka krigsflygplan,
b)

den bAde hos Svsneka Flygmotor A/E i Troll

hättan och hos A/B Bo l inder-Munktell 1 Eskils
tuna - jämte samarbetande företag, bl a Pen ta
verken i Skav de m fl - bedrivna, vällyckade
svenska l i censtil l verkningen av vätskekylda
flygmotorer av tysk DB 60S-typ, främst avs dda

}.r 1937 beställde flygvap net hos SAAB i Linkö
ping svensk tillve rkni ng p~ licens aven ameri
kansk, l ä tt bombp l an typ , här kal lad B 5, Nortb
rop 8 A- l . Motor 980 hk No hab-SFA Mer cury. Om
kring ma j 1940 bör jade typen at t t illföras F 4.
Hä r s es en lätt bo mbdiv1eion B 5-p l an över Stor
s j an i Jämtl and. Högsta f ar t omkring 330 km/ti m.
VAren 1944 g jo rd e typens ersät tare, också SAAB
by~gda, Bvs TIskkons tru rada pl an typ B 17 (Saab
17), s in farsta debut vid F 4.

Statens och flygvap ne ts stora "ramavt a l " 1 940
med SAAB och SFA flerdubblad e den svenska f lyg
i~du e tri en s kapacitet. Här den däreft er förs t a
nya produkten, l ä tt bombplan typ B 17 ( Saab 17)
under "rotefly gning" över sven ska Lappl a nd e
fj äl l . Mo tor (på de fotograferad e plane n ) 1020
hk PP XI (Piaggio P XI bi s, itali en sk). Flyg
plantype na högs ta fart omkring 400 km/ tim , 70 km
mer än f öre gångaren B 5.
BILDEN LJu"WST llETl TILL VÄNSTER I

•

Importstoppet 1 940 t v ang flysvap net att bygga
jaktplan i Bc en regi. D~ vB rande f lygi ngen j ören
Bo Lundbe r ko nst ru er a de hos f lygför,al t n i ngen
type n J 22 , som f:örsAg a med av SFA i 'l'ro ll h1.l ttan
förb ä.t trade s venska 'l'win Wasp-motorer om 106 5
hk. Arbe tet bHrjade i januari 1941. I de cembe r
1943 fann s de f örsta J 22-p l a nen i tj äns t vid
F 9. Vid bere dskape tiden e elu t 1945 hade fö r uto m
F 9 äv en F 10 och F 13 ful l upps ät t ni ne J 22.
F 16 hade hunnit f h ett 4o-ta1 . J 22:s högs ta
f r t va r om,ri ng 570 km/ti m. Serien byggdes i
Stockho l m, avs lu tades i · Arbo gs vi d flygvapnets
egna verk st ä.der.

Tv ~ "mede ltunga" bombflottil jer skulle enligt
1 936 Ar s föra va rsbes l ut ingA i flygvapnet. Den
för e t a av dessa - F 1 i V~ste ~e • erhöl l frÄn
1938 ty skbyggda pl an B 3, J nkers Ju 86 K, som
v i sas här. Mo t orer 2 st 760 / 885 hk USA-tillver
k de Hornet, senare 6PO/8E 5 hk svenskbyggda SPA
r,iy I II, restl M XII. Planets högs ta fart omknog
320-340 Icm!tim. Efter tj änst BOm "strategisk t
spani ngsplan" 1939-40, bombplan 1938- cmkring
1947,torpe d- och bombp lan samt spani ngsplan,
sist transportflygp l an t ogs typ en ur ·t j äns t
1956 .

Italie n- l everanser na 1940-4 1 omfattade bl a
bomb-, spa ni ngs- och "torpe d" pl an typ Caproni
Ca 313 , här be nämnda r esp B 16, S 16 och T 13
i t jä ns t (e l av s edda f5r ) r esp F 7, F 3 och F'll
samt F 17. Köpet - nödutväg i brist på bättre _
blev e n ständi g k·' lla t i l.l bekymme r , fö r stärk
ningar ooh ombyggnader, p e a ty pe ns brister.
De cembe r 1940 fick F "{ s i na först a. På våren
1945 var samtliga köp t a sl ut - ÖVe r 80 s t. Pl a
net hade tvA 725 hk I ao tta-Fr 8.scbini motorer.
Högsta fart omkri ng 440 km/t i m.

10

för bos SAAB nykonstruerade och byggda fl yg
plan av "1 8 " och "21"typ,
c)

fly gf örvaltnin&ens år 1940/41 i egen regi

igi ngsat ta o ch sedan t o rn !tr 1944/45 med fram
gin g bedri vna konstruktion och tillverkning av
det helsvenska, r ör sin tid mycket goda jakt
planet typ
d)
Armåspani ngsfl yget frÄ n F 3 bade f rån beredska
pens börj an bip l an typ S 6 ( Fokkar C V-E i si n
tjä ns t . Lio ensby ggd Bri s t ol -motor BJ VI m fl
versioner, o m 41 5/ 45 0 hk . En epaningagrup p s1\.
dana plan var med nAgra uppehåll baserad i ÖVre
Norrla nd 1939- 1945, Fokker typen, som börj ade
li c ens byggas i Sverige i börj an av 3 ~t a l et ,
hade en högsta far t av omk i ng 200 km/tim.

~.

Svenska Aeroplan A/B:s (SAAB) från år 1937

/38 och därefter med h jälp av m,l\n ga undsrl eve
r a nt örer eft erhand framskap ade till verkning av
bl a de hs l s vensk a flygplantyperna

!l

11,

18 och

t i ll ber e dskapaflygför band.

Lä~ et

1 j uni 1945. vid tiden för den svenska,

först ärk ta f örsvarsberedskapens slut, med över
800 krigsfl ygp lan, varav c:a 600 opera tio ns
klara, - har a ngi vits ovan."
(Se f ör egående artikel i FLYGVAPENNYT'l' nr 6/62)
Historikens " Åte rb l i ck" fortsätt er:
"Sva gheter förelåg äve n 1945, bl a ifräga om
flygp l a npres t a nda o d, jämfört med utlandets
modernaste typ er. Och antalet krigs fly gp lan
januari 1940 b örj a e en love r a ns tyskbyggda
Fieseler Pi 156 Sto rcb- lan - S 14 - t i l lde l a de
F 3. Motor 240 ( ooh 27 0) hk, Ar~ s AS 10 . Pl ane t
anvä des för a r t ill e r ifly ~ ni n (mäl spaning och
eldreglering frAn luften ), t ak t i sk spa ning,
f örbindels e- ( sambands- ) f ygnin g, v i ssa t ran
sport er av chefer ur armå n m m. RR d~~ in gs f l yg
gruppen "Fjäl l s t orkR.rna" 1944-45 vi d nor dvä str
'Torgecrilnsen bestod av Stor ch-pl an .

I

Tjäll ossning och öve rsvRmni ng p& e n f l ygbas .
FIJrhH l anden s om de ph bil de n var f örutom nöd
vändi gheten att ge nom t spr i dn in g ocb döl jande
ekydd den svårersättli ga ma t e r i el en och per
sonale n bidratan de orsaker t i l l at t man f ö e
och under beredskap s t i den äs te s~ s nabb t som
möj l igt bygga upp v ä r t sys t em me d kr i gsfl y g
fäl t och f örs e de s s a med h.l\rdg jo r da banor r:l:c
!l tar t och l andn ing m ro.

mo t svarade på intet s ä t t Sveri ges strategiska
behov, om kri ge t då kommit till vAr t land.
I huvudsak hade emellertid en sådan både kvan

titativ och kvali ta tiv förbättrin g nåtts under
de s ex försv arsberedskapsåren, att den i be
t rak tande av vära möjligheter kunde bete cknas
80m ganska enas tående. Härtill kom, att huvud
delen av flygvapnet då blivit försett med
~v~n_k~

~el

plan, framdri vna med i Sveri ge til l 

verkade motore r, och i allmänhet väl beväpnade
och

utl~et ad e.

Vid samma tid var jämväl en del

förberede l ser träffa de för en öve rgång till
~e!dLi yn~

plan, i första hand för jaktflyeet.

Man hade även börjat komma radarteknikens,
r adarluftbevakningena och jaktstrids ledningens
problem nära inpå livet, och fr o m är 1944 dä r
uppn~. t

t de första, vik t i ga resul taten."

FI.Yr.V APNE'l'S BASERI NG
Om denna för ett flygvapen livsvikti ga fr,l\ ga
heter de t:
"Re dan föLe den händelserika och Ödesdigra da
gen de n l sept embe r 1939. d& i det andra
v är ldskri gets öppningsak t Polens oskyddat och
samlat uppställda flygvapen ti digt på morgonen
F'o r t s . p ~ s iJ.an 28 .

J
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linköping får flygmuseuml
De Gamla un ika museiflygp lanen p;., F 3 ut gör en
bi de patetisk och miserabel syn, där de i darr
st ~, I'

"vino-k lippta" och tillfi.illi gt uppal lade i

den Ramla l ägerhyddan frän livgrenadjärtiden.
Se dan planen togs fra m ur gömmo rna un der jubi
leumsdaga r na i hÖ stas och

n~Gr a

av de m t o m

l uf t ad9 [; tnr!U en gäng i sitt ri,tt a e lement har
man inte velat l ,igga ned tid och kraft p,,! a.tt
~ teri gen

st ä lla i ordning i den provisoriska

museilok ale n . Fö rklarin gen är att man väntar p:!\.
Bakom denna åldersti gn a l ägerh ydda s träväggar
döljs ännu så länge en del av vär lden s mest
unika museimateriel inom flyf' ornrå et.

att a111seifrl.gan slut{;"il ti gt ska Hisas .
r.luseet pä F 3 har pI\. senare å r all tmer betrak
tats som ett provisorium . Flyeplansamlingen
har växt och museet har för Hi,nge sedan blivi t
s~

tr~n F.bott

att flera fl ygp lan måst förva r as

utomhus. Lokalen - den gam la l ägerhyddan byggd
19 11

har heller aldrig varit

~

idealisk

för sitt nuvaran de ändam!'Ll. Bl a är den inte
godtagbar ur brandsäkerhetssynpunkt. Att den
li ggs r inom militärt områ de är ockss en ol ägen
het, som g jort och gör att det allti d måste bli
en del problem med utomståe nde besökare .
Fl y gvapnet självt har inte nÄgra mÖjligheter
att l ösa museifråga n. Att bygga en speci e ll
l okal och att f .... fram folk som sköter de t hel a
kos tar stora penga r och sådana finns det knap
past ut ai t e r att f A ans l a gsvägen. Andra fi nan
si e lla utvägar mås te s ökas och därför hälsades
det med tillfreds s tä llelse inom fl ygvapnet när
Linköpin{{s stadsfullmäkti Ge 1961 tillsatte en
k ommit t e för att utreda möjli ghete rna att skapa
ett fly ..::nuseum i Linköping . I fall ett

läIDp li~t

museum kunde s kapas 8ft st äl lde chefen för fl yg
vapn et välvilligt i utsi kt att museet skulle
få ta han d om de uni ka samlingarna pil. F 3 .
Löfte t "fi ller dock med förbehållet att det nya
muse et må ste skapas ino m rimlig tid. I

v~ntan

pA ett defini t ivt beslut har därfÖr museimate
rielen

p~

F 3 tills vidare magasinerats provi

s or sk t . De f les ta äldre flygp lanen s tår upp
stäl l da IDed vi ngarna avmont erade o ch den övri ga
mate r i e len är förv a rad

p~

ett

s~

lite skrymman

de sätt som mÖ j l ' gt.
11

tyck s det fi tm as goda förutsätt nir:gar f,ir

att ett mu seum ska kunna skapas inom en nära
f ramt id. KomrnittAn har nyli gen avslutat sin ut
redninf: ocll a vgi vit ett omfattande försla g till
fullm iikt ige , som vltn t ae ta stlHl nin,,; till fr '

.,an i apri l-maj. Kommi tt An har b l a föres l a gi t
att st adsfullm ä kti ge utta l ar sig för att ett
flyghistori ek t museum för l äggs till

Vall ao mr~

det i Linköping . Man har r liknat fram a t t de
bYRrnader s om b ehöv s f ör att b l a rymma ca 20
flY f:1l 1an (bl a en B 3 ~ ) kommer att kost a minst
2 mil j o ne r kr att bYGga. KommittAn

hemstäl l e ~

dä rfel' att den får unde rsö'a mö j l i ghet e n at t er
h1\ lla bidrag av staten, fö re tae ocll enskilda.
Det s k Va ll aom ridet i linköping l i geer kommuni
kationsmässi gt väl t ill vid E 4:an. Dår finns
redan de n berömda a t t raktionen "Gamla

inköpine"

- ett kultu rres e rvat, till vi lke t man samlat en
mä ned oersättli ga vi t tnesbörd om Linköpings his
toria och hebYBee l seutveckling. Där har man ook
sä erbju dande av SJ att uppföra ett smalsp&rs
mus sum oc h vidare
stt

ar man p l a ner

p~

att skapa

träde~ rd s muse um.

Ur fl Y:1"apn ets synvinkel är de t. mycket som t a l a r
Forts. på sidan 29.
Så hÄr trånp.;bott var det i Malm e n-musee t. I det
f öres l agna Linköpings-mus eet ska fl ygp l a nen s tå
uppstäl l da s~ att man f ~ r en go d öve r blick Över
varje enskil t flygp l an . Ovan fr v: S 6 B ( Fok
kar) , Nieuport I V n och J 9 (Seve rsky Repub l ie) .
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Flygvapnet flyger helikopter
lr 1962 har varit ett ovanligt livli Gt "hel i
kopterår" för flygvapnet. Särskilt på F

e

har

man besvärats av ilsket helikoptersurr , efter
som huvuddelen av våra helikoptrar har haft sin
verksamhet

förla~d

dit. Sedan gammalt har ju

flygvapnets två Hkp 2 (Alouette) tillhört F 8.

De har emellertid inte ensamma kunnat dominera
F 8: Il

luftrum. /·1 en un der f örsta hiilften av :',r

1962, har ett par

sm~

över bansystem och

civila Bell 47 svävat

str~k,

och det är väl inte

utan att många garvade förare ur flyglednin Ge n
då och då blev litet irriterade över deras när
g!\.ngenhet .
Bell 47 anvÄndes för att grundskola helikopter
fBrare. Inalles blev 16 st f örare ur flyevapnet
skolade under denna tid . Instruktörer var civi 

nm;

la lärare ur Ostermans . Den

(nrundläggande

helikopterutbildning) som genom fördes, omfatta
de i princip 30 flygtimmar, med flygtiden för
delad ungefär enligt nedan:

5 tim

utelandningsövnin gar

8

start och landningsövningar

8
5

bedömnings och nödlandningsövninear
hovring

2"

normal flygnin g

2

övrig

flygnin ~

10
Längre fram på vårkanten och under sommaren
uppbörde efter hand de
samhet ute p!\. F

sm~

Bell 47 med sin verk

8. I stället

sä~

man den större

II

10

flygning med laet
f j ii.l l flygni ng
mörkerflygning

5

15

11

W~p

3 skall anvÄndas huvudsakli gen till under

repetition och

nödlandnin ~ sövnin g ar

och tyng re Agusta Bell 204 B, eller helikopter
3. Den rörde sig med större värdighet. När det
efterband blev 6 st av denna typ och "Agustan"

hAllstransporter samt för r äddnin gsuppdrag .

fått visa sin styrka genom att lätt o cb behän
digt plOCka upp

tV~l

havererade flygplan som

hamnat utanför fältet på grund av motorbortfall
i starten, ja då började man

f~

respek t för den

starka damen. DA tv;·, flygplanen, som bärgades,
var en Sk 50 och en Sk 16. Sk 16 vii.gde 1600 kg!

I oktober utökades helikop terfamiljen med två
Vertol 44 eller Hkp l. Det är flygräddnings
tjänsten, 130m i viintan på Verto l 107 (Hkp 4)
ha~

f!\.tt dessa två litet gammalmodiga hel ikopt

rar till låns , dels för att kunna hålla rädd
ningsberedskap och dels för att personalen

l·jan had e nu pftbörjat HIS (Helikopterinstruktörs

skall fä tillfälle till utbildning och övning.

skola) och FRU (Fortsatt heli kopte rutbildnin e, )

De förare, som flyger Hkp l ha r fått sin heli

på Hkp 3 , med de flyg förare som tidigare genom

kopterutbildning genom marinens förs or g .

gått GHU . Denna utbildnin g pågår fortfarande,
och beräknas vara klar i slutet av mars. HIS
och FRU omfattar cIa 50 timmar fördelade enligt

HUR j;R DET ATT FLYGA HELIKOPTER ?

följande:
Kansk e Är det överflödi gt att här beröra de

15 tim grundskolning

grundläggande principerna för hur man manövre

10

rar en helikopter? Men

utelandningsövningar

änd~

n!\.gra ord om detta.
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Att fly ga helikopter det är som att flyga ett

p~

vanli g t flyeplan. D v s om man s ätt er en utbil

terns rotationstendens inte bara övervinns ,

dad "fixed wine pilot" vid manöverorganen på en

utan at t helikoptern t o m svinger i

helikopter, s å kan han "flyga" Sill helikopter

riktnin g . Genom att Re motsatt sidroder, mins

i huvudsak enli e t samma principer som han an

kas st j 1i_rtrctorblade ns anfallsvi nkel s I\. my cket

stjärtrotorb laden s å myck e t , att heli kop 
~ot s~ tt

vänder när han f lyger ett vanliet flygplan.

att he likopterns motrotationstendens får över

Detta påstående har praktiskt bevisats vara

handen och helikoptern svänger . Genom att a n

sant vid flera tillfällen. Hä rmed vill j a g dock

vända spak och pedal

ej påstå att man inte behöver specialutbildas

således ganska l ät t manövrera heli koptern.

p~

"normalt s ä tt " kan man

för helikopterflygning tvärtom, de sto r a li k
heterna kan vara f örrädisk a. Man kan luras att

Gasre g l aget di\? Ja, det har piloten till vans

i varje läge handla så s om om man flög "fixed

te r om sig och det sitter pä en spak som r e g le

wing" . De invanda reaktionerna kan vara en fara

r a r anfallsvinkeln p ~ rotorn . ( Sj ä lva gasre gla

vid de fall då helikoptern reagerar annorlund_a

Get ser ut som ett gasreg la6e p ~ en motorcyke l).

än flygplanet, ett förhållande, som bl a talar

De nna spak kal las a t i gSpaken och användes i

för att man ej skall blanda

helikopterfly ~ ning

p rinc ip så, att om man önskar öka anfall svin
s~

med flygplanflygning.

keln på rotorn,

lyfter man sti g spaken upp å t.

I helikoptern finns en s t yrspa k, vilken påver

vilket sker automatis kt , eller genom att man

kar huvudrotorns lutnin g. Denna spak, är pla

vrider på mera gas i takt med att man lyfter

cerad på samma sätt som spaken i ett flygplan.

sti gspaken .

För att bibe h1\ lla varve t , erfordras "' mera gas",

Man kan säGa att om man för spaken framåt, så
sänks nosen, om man tar spaken bakåt,

8~

höjs

nosen och om man för den åt sidan så lutar he

N~ GOT OM BES hTTNINGE ' S SAMMANSÄTTNI NG

likoptern åt eamma håll. Allt precis som i ett
flygplan? Nej, det ä r bara skenbart, och skill

Besättningens s a mmansät tn ing bestämmes av type n

naden blir väl klar, speciellt i det l äge då

av helikopter och i viss mån av upp dragets art.

man tar spaken bakåt, ty då kommer helikoptern

För en Hkp 3 anses två helikopterför are och en

att röra si g bakåt! Man lutar helt enkelt hu

mekaniker vara normal beeättnin g. En hel i kop

vudrotorn åt samma hå ll som spaken och där med

terförar e är under fly gning i " dl'l ligt" v äder

vill helikoptsrn röra si g i samma riktning ,

så upptagen med fly gningen att han i nt e kan

vare sig det är framåt, åt sidan eller bakå t.

plocka fram sin karta och sj Rlv orientera sig

Man kan ju också balansera i ett neutralläge
så att

~elikoptern

står stilla i luften.

När den stora rotorn roterar med c:a 400 varv/
min i en riktn ing så är det vä l självklart att
helikoptern vill rotera i motsatt riktning .
Detta har man motverkat med att s Ät ta upp en
stj ii rtrotor, som strävar att häva denna rota
tion. Anfallsvinkeln på stj ärtroto rbladen p"'-
verkas av "sidroder-pedalerna". Genom att ge
utslag med en pedal, kan jag öka anfallsvinkeln

Artikelförfattaren, kapten Sven
Erik Everst Al , å r kurs chef för
de n helikopterutbil dning som nu
pågAr inom flygvapnet. På bilden
S8S han (längst t v) tillsammans
med - elever och teknisk personal.
Den uniformerade mannen i mitten
ä r stf kurschefen flygin genj ö r
~ ke Svens son.

Fo ta.

p~

s i dan 30.
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DIVISIONSEMBLEM
Anda sedan först a värl dskri get har man i de
flesta utländska fly gvape n i mycket stor ut
st räokning

l~tit

varje e nskild flygdivision ha

sitt eget speciel la märke eller emb lem.

S~

har

det inte varit hos oss. Det har visserligen spo
radiskt för ekommit att olika divisioner skaffat
sig ett embl em, men de har inte bliv i t all mänt
kända inom vapnet.

D~t

är bara några

f~

som vun

nit hävd. Infö rande t av officiella flottiljemb
lem gjorde väl att intresset för divisionsemb
lemen sjönk.
Det förefaller emell er tid s om int resset ökat
igen under de ssnaste Aren. Flygvapennytt har

bär nöjet presentera de emb l em som f inns i dag.

Divisi onsemblemen vid F 6 är av ak t 
å l der. l :a divl slonens t ill
kom redan 1940, dA. .flottiljen sa t te ~
upp. F'ärgeiittningen är nke1:
F~~e l n Rr rö d ph grön botten. Märke t
avgrän eae av er, rlld ring.
n i n gs v ~rd

3: e divisionens Kr betydl igt färgranna
re:
Ringen runt m~rke t är gul liksom lansen
och en de l av skölden. Raket spetsen är
röd, st j ärtvingarna grönb l ~. Ri ddaTe n
p ~ raketen är klädd i blått.

Emblemet ovan tillhör andra di v isi onen
på F 4. FRrgerna Rr följande :
Bakgrunden i cirkeln BLÅ, David B l ~
VITT, J ämtl and VITT, A 29 :an SVART,
f jä llen BRUNA med VITA toppar och
sjöarna BLÅA.

DaVid
.

.

~lil

David Gul , 3:e di
vj s ionen pli F 4
har föl jande fär
ger i sitt em blem:
Hav = mörkbll\.tt
med vitt skum
Himm e l = ljusbIA
Sto rsjöod j uret =
grönsvart
Rygg, stj[irtfena,
t ung a = röda
Tänder, andedrUk t
~ vit a
Gom = ljusröd
Svärd = silver med
eult handta"
(lgon = gula med
r öd pupill
Den i sket gula geti ngen, som är e~m
bol en för tredje divisionen pA F 9 ses
härovan, dA den u nder beredskapsären
s att på divisionens J 22:or. Elllblemet
återges i f ärg längst ner p~ höger sida.
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F 8 har liksom F J ett enh e temärke.
urnens bakgrund är beroende pA di
visionens nummer rÖd, bIA eller gul.
2 div F 1
F 9 har tre skä mtsamt beto nade em
blem. Nedan i divisionsordni ng I
"Djävulen", "Bonzo" och "Getingen".

3 div F 1

Fä F 3 har divisionerna samsats om
samma emblem med undantag för oli
ka fondfärg. Symbolen i emblemet är
en silhuett av den kända Folke fil
byterstatyn. Bak6 runden för 1:a di
visionen är r~d, för 2:a bIA och
för 31e eul.
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Flygvapennytt presenterar:

BREQUET 1150 ATLANTIC
(RAF Flying Revie w)
Frå n allra första början har NATO-ländernas
be slut om och ut veck l ing av utbåts j aktflygplanet
Bregu et 1150 Atlanti c varit en gemensam ange
l ägenhet. Projektet kan nu &nse s fö rverkli gat:
fl era prototyper är färdi ga och den första har
ett par hundra provflygtimmar bakom sig, Väst
ty skland och Fr ankrike har bes t ä l l t vardera 20
plan. Holland v ä ntaa föl ja efter med en order
på femton.
Endas t tre å r fö rlöp te mellan pr oj ek tets god
kännande och den första p rovflygningen. Li kväl
r ör det si g om ett stort och mycket komplicerat
f l ygplan med omfattande ut rustning - ett plan
som fjorton l ände r varit med om att konstruera ,
Till och med att by gga At l a ntic sker decent ra
liserat . Hos Fåkker i Hol land framställ s mitt
vingen me d bränsletankarna. Dornier och Siebel
i Väs t tyskI a nd gör bakkropp en och

stjä rtpa rtie~

Sud-Aviation i Frank r i ke svar r f ör vingpanelel'
na . Breguet s l utli gen t il l verkar huvuddelen av
kroppe n och u t för sammansä t tning och flygpr ov.
Även motorerna (Rol l s Roy oe TYne Turbopr op ) ooh
propel l rarna sysselsät t er flera fab r i k e r i oli
ka NATO- lände r .

Den nedre del en av kroppen upp tas framför a l lt
av det tio meter l Anga vapenrummet , var e under
sida bes tAr av pa neler e l ler luckor, s om kan

l8-TIMMARSUPPDRAG

dra e At s i dan. At l an tic är inte ba r a ett sp&

Första flygningen ä gde rum i oktober 1961.

rustning och beväp ning fBr att bekll.mpa ubåtar.

Serieflygplanen beräknas komma i tj ä ns t på

Vapenrummet skall rymma bomber, minor, sjunk

pat ru lluppdrag över hav svidderna 1965. Uppbygg

bomber och mAls ökande t o rp e der, bl a t yp er n a

naden av flygpl anet känne teoknas av att eand

LK.4 och Mk. 43. Unde r vingarna f inne s täl l fB I'

wi chkonet ruktio ner används i stor u t sträckning.

rake ter och attackrobotar avsedda mo t övervat

ningsflygpl an, utan bAr ocksA en a l lSi dig ut

Kr oppens genomskärning be står av t v å halvcirk

ten s f artyg di\. de har konventionell stridsspe ts

l ar, där den övre ut gör över tryoksdelen. I

och mot ubåtar då de bär atomstridssp e t s.

sj ä l va nosen har en spanare pl at s med god s i k t
genom gl asytorna åt alla hå ll. Omedelbart bako m

Längst akte röv e r f inns luokor f r An vi l ka kan

ho nom är förarkabinen f ör t vå man . Bakom denna

f ä ll as sonobojar och fly tande markeringar samt

fi nn s operati onerumme t där f lygp l ane ts chef med

fall skärme l j us. Spa ningsradarn befinner sig i

y tterli gare sex man övervakar de olika spanings

en stor indragbar dom på un dersidan strax bakom

medl ens presentati oner .

no s bjule t. En t u r bi nmotor på 200 hk svarar f ör
elförsörj nine i samband med star t ning av moto

Det finns också ett p ar s ovhytt sr, pent ry och

re rn a, f ör a tt f l ygp l anet skall vara mindre be

to alett, ty flY eP l a net är ko nst ruerat f ör upp

roende av eervicen vi d landning på främmande

drag på mell an tolv och a r ton t i mmar i s trä ck,

ba ser. Som de f lesta utb Ats j aktf l ygplan ä r AMD

varv id vi sea a nordningar fCl r bekvämli gheten blir

utrustni nge ns ( Airborne Magne tic Detec ti on) an

nödvändi ga .

t enn pl a c erad län{!st bak i form av en l Ang bom .

Nästan tre fjärdedelar av vingens bakkant upp 
t as av klaff arna, eom ger Atlantic goda kort
startegenskaper. Samtliga roder har servostyr
ning. Atlantic är ett ga nska stort flygplan för
att vara endast tvhmotori gt . Spännvidden är 38
meter. Vikten med full last 42 ton. Motore=a
är på 6. 105 hk vardera . Det betonas, att om en
motor fal l er ur skall flygplanet

ä nd ~

kunna

fullgöra ett normalt uppdrag.
Den främs ta uppgiften avses

be st ~

i patrulle

ring l änga ca 8 . 000 km l dn ga rut ter pA låg höjd
med e n f art av 315 km /ti m. Mars ch farte n vid
förflyttnin garna till och

fr ~n

spaningsområdet

skall däre mot vara omkring 530 km/tim. ~Iaxfar 
t en är ca 610 km/tim .

FÖRKLARI NG TILL RÖNTGENSKISSEN

l.
2.

3.

4.
5.
6.

Plexi g lasbuv
Roterande sikt f önster
Spanarens pl a t s
Instrumentbräda
Rat t
Pedal er

7.

Förarens plats
Andref örarens plats
Övre instrumentbrä da
10. Kupade sidof önster för bättre sikt
11-13 . Ante nner
14 . Mo t orplåtarna öppna för se rvic e
15. Avisning slister
16. Kabingolv
18 . Drivm oto rn för vingklaffarna
19. Antikolli si onsl jus
20 . Kåpa Över antenner och kablar
21. ;Iödu tgång (bägge sidor.)
22 . Sandwichpaneler
23 . "Bubbelfö ns ter" för s panin g
24 . Ro d erservomotorer m m
25 . Inbyggd stege och nÖdut gång
31. Fena
32 . Sidroder
36 . Bränsletank
37 . Inspektionsluckor
40. Skevroder
41. Klaffar
42 . Integraltankar
43. Sandwichpanler
44 . Landningsljus
47. T,lckplrh f'ör lan dståll
48. Stö t dämpare
51. Utloppsdel (avgaser)
53. Landställsrum
60- 61 . Luftintag
62 . De Eav illand constant- speed propeller
63- 64. Spa nin gsradarns utrymme
65 . Luftintag för kylning av e lektronik
68 . Landställsl ucka
70. Landstä l lslucka

8.
9.
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Forte. från sidan 15.

E/llBLEMEN

F 10 har fan t asiful la emblem. Ovan 1 1a, nedan
21a och överst t h 31e divi si onens. Det gula i
emblemet ovan är i v erkli gheten guldfärgat.

pJ. 35-r'ÖRBAl,D

Vid 35-förbanden har divisionsemblemen aldrig
vunnit insteg. Där har man i stället komponerat
hj~lmemblem, vilka som en fly gcbe f skämtsamt
uttrycker sig "är en form av inbördes beundran
och en avsikt att visa hur långt vi kommit i
moderni tet jämfört med den efterblivenhet som
vidlåder övrig flygande personal.
1,Ien", fortsätter han, "ekä.mt åsido: Den moderna
taktiken går alltmer över till enskilt uppträ
dande i jaktförsvaret varigenom divisionssam
hä ri gheten i någon m&n luckras upp. Kaneke gen
mäler någon att det därför finns s~ mycket
större anl edning att finna former att upprätt
hÄlla sammanhållningen inom divisionen. ::'en 35
förarna kommer dock tills vidare att hälla faet
vid den kollektiva formen som stärker samman
hflllningen inom hela iet Ännu eå länge exklusi
va 35-förarskrået."
Hj ä lmemblemen åte rges nedan. DA man passerat
ett visst antal fly gtimmar försee märket med
en gyllene ram och efter hand förgylls den sti
liserade bilden av flygplan 35 samt eventuellt
förekommande stjärnor enli e~ nedre radens exem
pel. Emblemen finns nu på F 13, F 16, F 18 och
Förs ölc scentralen.

:7~'I'I~k'J;. p/a

M-/njl,nmin$

f/ 17J';P/clUl"V

j/u,pil 35pr-e

Min

1tn'!~xx:iuN'i"n
41/ /,;',Pllln

~ nw~lt~ lIC"
ål4"./, fo'o/~pe
-"'" fo~rra'ql

> 2501

) 50(H

> 7501

>'(!()dl
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2 :a divi s ionen pi F 12 har ett lusti g t emblem .
Paraplye t är grAtt , skor na bru na och L: t har
di vi s ion e f ärgen bl~tt .

2ta divi s ionen pä
Il har en s ilve rfärgad s ti
li serad Örn med ki ka re p blä bo tten och stäe n
de p! nlgra u ll iga vi t a mol n. Devi s en MAGJnn~ I .
PARVO. har tre u t t y dni n ar: 1. Se e t stora i
det l i l la. Hä i in tolkas den ensk il de s be ty de l 
se för den gemen samma upp " f te n.
2. Se mycket i li
t e t. Även i et t l it et v ä l maskerat mål an man
rr-god i nsyn med h j~ lp av kameror o ch ögonspa
ni g .
3. Finn mycke t ur
litet. Ur ett l itet t il l synes b e tydelse lös t
mål kan man t o l ka fram uppgifter av stort un
derrättels8värde.

F 18 s aknar he lt divi 
si onsemblem. Aan hå l
l er em e ller t i d för
närva r a n e pA att kom
ponera h j ä l membl em för
de olika ivisionerna .
De ska kombineras med
Draken-emblemen. l.~ ä r
ket t v ä r F 1818
flot t ilj em bl em. MENS
AGIT MOLEM ~ Andens
eeger över mat eri en.
Schackp j äsen pi 31e
di vi s onen s emblem
(F 11) är gul, li k
som Ktt ovanför och
r amen kri ng märke t.
SOLUS ES FORTIS
Ensam är stark.

5 :s divisio nens emblem (F Il) är kons t närl i g t
skönt . Ka tthuvudet har gul a öeo n och sköl dens
bo tten är grön.

2 : a divi s ione n pi F 21 har nedanetAende divi
s i on smär k e. Det vita har i verklighe ten si lver
f ä r g . Bak
nden ä r uniformsblå, medan U: t är
lj usb l At t . CUM LANCSA AD VINCEl1DUM ; Med Lansen
till seger .
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Luftvärnsrobot n Hawk· Rb 367
De fBreta exemplaren av luftvärnsrobot Havk
(Rb 367) har nu

~ommit

till Sverige. ArmAns

Systemets fUnktion byggs r pI s.miaktiv målsök
ning med belysningsradar på marken och avklnnan

R dar- och luftvärnsmekanikerekola (aMS) i Gö

de och styrande organ i robotsn. Havk (!omi ng

teborg har fätt den för utbildning av teknisk

!ll The !ay ~ller) skall kunna anslutas ti ll

personal. Luftvärnsroboteystemet Ravk beställ

l uftförevarets stridsledninge- och luftbevak

des i USA hösten 1960. Leveranser har eedarl
planenligt erhAlli t s under 1962. Det Aterstär

ningssystsm (Stri l 60) fBr att därifr\n erhål l a
informationer och samordnae med övriga lurtt8r

emellertid ytterligare en del verkstadsmateriel

svar.mede!.

som levereras i Ar. Viss fordone- och sambands
materiel kommer att köpas inom l andet.

Systemets funktion i princip framgAr av bi l d

Den totala kostnaden inklusive tul l och frakt,

nedan.

viss utbi l dning av personal i USA m In är beräk
Pr.standa för Havk bete

nad till 107 mi l j kronor.

naa som mycket goda.

Vid provskjutningar har mil med Bver l j udshae
Stridsenheten är kompani, aom best\r aVI
l hBgspaningeradar av pulatyp
l lågapaninge radar av

C~-typ

l avs t Andaradar av puletyp
l ~t rid8ledning8central samt
2 eldenheter med vardera
l belysningsradar (CW~typ) och
2-3 startlavetter med vardera
3 at robot&r
därtill kommer

elve~k

laddbandvagnar
provutrustningar
Roboten är

ID ID

5 me t er läng och har 35 cm diameter.
575 kg.

Den väger eJa

•
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ti ghet sk jutit s ner

fr~n

" t r ädtoppshöj d" upp

emot fal l et i

tv~

avseenden, dels beträi'fande

till 18 km höjd och pä avst änd öve r 30 k m f r ån

benfixeringen och de l s kombinationen med tryck

ko mpaniet. Sy stem et ä r p r ova t i arkti skt k lima t

dr Hkt. Benfi xeringen, 8 0m innebär att fl ygarens
vadbe n genom en rernåtetramning fixeraB vi d sto

ne r till minus 40°. Ett Hawk-fö rba~d är l ika
rörligt som e t t normal t l uftvärns förband. Frän

l en vid nBdutsprAng, har medfört krav pd

marschläge kan förb ande t gå i s t äl l ni ng och

speci e l la f l ygkängor a tt användas med priori te t

göras sk j utklar t på l t i mme.

före i so l erdräkten . För att m· j 1i ggöra en kom
bi nati on göre f n försök att förse isol er dräk

Utbildni ng av värnpl ikti g personal ska l l phbB r

t en med en etrumpliknande fotbek l ädna , som

j as i sommar vi d Skhnska l uf tv ä r ns r egement et

kan bärae inut i flygkängorna. I kombination med

(Lv 4) i Mal mö. Tekni kerutb i ldning bö r j ar i

t ryckdr§kt for drar isolerdräkten en ventileran

april vi d

de dräkt, som av eder transpirationen

Arm ~ns

r adar- och l uf t mekanikerekola

fr~

(RMS ) i Göt eborg.

kroppen. En kombination av deee tre dräk t er 
t ryokdräkt, vent ' lerande dräkt och ieolerdräkt

Skjutning planeras i april 1964 vi d Naust a .

- fordrar en smidigare isol erdräkt än den ovan

VALTER BREBMEH

beskrivna. Utveokling aven eådan pågAr inom
flygförvaltningen, samtidigt som möjligheterna
t ill smidigare kombinati oner underSÖks.

Ny flygdräkt introducerad
För at t dra fördel av erfarenheter av den

En va t t en t ä t flygdr akt - isolerdräkt -, som i
f~rsta

hand ska ll öka flygarens r ä ddni ngs möj

li gheter under ev Ara f örhå l l anden ti ll e jöss,

engslska iso l erdräkten ooh för att ge utrymme
för en utveoklad dräkttyp har den engelska
dräk t en ej anskaffats i fUll omfattning. Komp

t illförs nu f lygvapnete fö r band. Den är av

letterande anskaffning kommer dock att ske sA

eng elsk kons t rukt i on och t i llverkning. Ma teria

snart man fA t t klarhet i de ovan berörda

let är et t speoialt i l lverkat bomul l etyg, som i

garna,

fr~-

torrt ti ll et änd kan ge en vi ee ven tilatio n men
som t ä tar mot vat ten.
Dräkten

best~ r

av j a cka med buva, byxor , gummi

stövlar och duns t oppade hazndskar . Stövlarna,
som är av evensk TllETO RN-t i l l ve r kn i ng, är f ast
klistrade vi d byxorna. Vi d ha la och handleder
erh Al l e t ä tning genom t ä t t s l utande gummi man
s ohett e r. I mi djeparti et rullas j a ckane och
byxorna s gummi ä ndstycken s amman t i l l en t ä t hop
fo gning. För anslu tning av g-dr äkte ns slang
till flygpl ane t f i nne en vat t entä t genom fBri ng
i i sol erdräktens byxo r .

er s ät ter de

Dr~k ten

ko nventionel la sommar- ooh vi nt erdrä kterna.
Unde r klädBeln avpassas efter f 8rhhllandena.
Dräkten s kyddar mot ka llt vatten i fle r a tim
mar, aven om dan nödstäl lde l igger kvar i vat t 
net. Den största praktisk a nyttan ligge r

i

at t

dräk t en ge r den nBdställ de tid ooh möjlighet
at t klara sig upp i l ivbåt en, även om fBrh äl
l a ndena är de almsta tä nkbara. Föru t om som
skyddsdräkt i vat ten är isolerdräkt en my cket
lämp lig som nöddräkt t ill landa uto m vi d hög
somma rv ärme, dA den är f ör varm.
F8r våra äl dr e flygpl an

v ~ l lar

ieolerdräkten

inga p r obl em när det gäller at t kombinsras med
öv r ig utrus tn ing. För f lygpl an 35 är de t ta där

"edem T v tae jackan t ill den nya fly~
dräk t en pA ocb t b see den nya flygdräk
ten med även hela den övriga flygutrust
ningen pätage n.
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ka ner i atmosfären e övers ta de l fö r a tt s e an

FRAN X-15 TILL X-20

med mycke t hö g f art glida mo t eve ntuell a mAl.

(Interavia Review 12/62 )
LJ.NG l'NFLYGNI NG

Dyna Soar är en beteckning som nu ersat t e av
X- 20 . Det innebär ett projekt, som pA en

g~ng

Medan X-15 å terinträtt i atmosfären under brant

är ett flygplan med dettas vi ngar och ro der,

dykning med r elativ t l å g fart, kommer X-20 att

men ocks! en satellit, Bom i likhe t med Mercury

komma in fla ckt och med betydli gt högre f art.

skall kunna placeras i bana runt j orden. X-15

Hur långt flygp lanet kommer att kunna glida ä r

är i viss utsträckning dess före gångare, ett

svärt att förutsä ga . Det 1!r ju inte bara en

fr~

experimentflygplan som använ ts f ör ut for skning

ga om glidtal, i vanlig meni ng, u tan o ckså om

av atmosfärens översta de l ar och för hö gfarts

en krafti g fart r educering f rå n tio t usentals

forskning upp till Mach 6. Därmed har v äge n be

km/tim ner till nå gra hundra i l an dni nge n. En

retts för X- 20 som skall hälla till ovanför och

li gt uppgi ft lär en inflygning för landning vid

bortom dessa gränser.

bas i Kalifornien påbörj as Bve r Au s tralien, men
därmed inte sagt att flygp lane t inte kan flyga

X-1 5 har fö rvisso uträttat mycket. De mål för

ännu l ängre inom atmosfären om fart en reduce ras

hö jd och far t s om frå n b örjan uppsa tte s är för

långeammare.

länge sedan nådda. Prove n f ortsätter nu, ä.ven om
n~got

preciserat schsma fö r dem in te

o ffe ~tlig

X-20 består av dels ett litet flygplan och dels

g jorts. De tre exempl aren av fly gpl anet har ge

en startraket. Den senare är dens amma som dri 

nomfört sina f l y gningar utan att n ä60n människa

ver Tit an 3, och den f ä lls sedan accel erationen

kommi t till s ka da, en bäpnadsväckande presta

avslutat s. Därefter AterBtAr a l lta! den motor

t ion. Åtski lliga rön har gjorts be t räffa nde st a
bili t et, ytupphettning, a cc elerationspl\.kän

I~Ba

delen av färde n fördelad pi krstsning i

omloppsbana ooh glidflyk t i atmosfären.

ni ngar, bioa.e t ronau t isk ut rustn ing och verk
ni ngar på piloten. De kommer att

f~

s t ort vRrde

Det et ör sta problemet Vid konst ruktionen av

för u tvecklingen av X- 20.

X-20 är hur v ärmeva l len skall forceras. Liksom
i X-15 komme r materialet at t b li speciallege

MILITÄRT PROJEKT

utvi dgningen ti llät s stort spelrum mellan skal

r ingar me d hög värm bes tändighet. Med tanke på
plåtarna för a t t i nt e hela flygplanet skall de
Medan X-15 används för all män flygf orskni ng
kommer X-20 att utprovas av det amerika nska
flygvapnet med tanke pä att pro j k tet anses ba
goda föru t s ä ttningar att kunna användas f ör
militära syften. Däremot har man pI\. officiellt
häll inte preciserat vilka militära användnings
områden som det kan varoa f råga om. Försv ar s mi 
nist ern har endast antytt kontroll av okä nda
sat e lli t er samt bekämpning av långdistansrobo
tar.
Under fly gning i lufttomt rum torde banan en
dast i myoke t ri nga uts träck ning kunna

p ~verkas

men sedan viss uppbromsnin g eks tt, och flygpla
net

~ter

komme r i kontakt med atmosfären fl\.s

ae rodynamisk styrverkan. X-20 är

n~mli g en

ett

glidplan med möjli ghet att glida mycket långa
eträckor efter I\.terinträ.det i atmos f liren .
!Y.t skulle allt sA vara mö jli gt att inta ett
sla gs be r edskapsl äge i omlopp ebana för att se
dan - vid behov - avfyra broms rak eter o ch sjun

formeras. De t ta bar del tav i nge me d rörli ~a fe
Nedan : 1·lodell i he l skala av X- 20 . Mode ll en har
byg& t s av Boei ng.
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nor i spe tsarna. Fenorna användes

b ;~ de

som ro

der och luftbromsar. De kan därfar vridas bhde
At samma och h

inbardes olika håll.

meror. Utrustningen kan skiftas pA 30 minuter.
Det nya arra ngemange t har konstruerats Vid Malmö
Flygindustri, me dan AB Svenska Fl ygl everaneer
u t för arbetat.

Hett an blir s t örs t i de frä mre de larna. Däri
fr ~n

leds den med hjälp av kylvät ska till ky

lare belägna i planet s bakre del . Vingen är

FLER BESTÄLLNI NGAR?

t jock fa r at t ge på e n gång stor lyft- och
Österrikiska flygvapnet har sålunda köpt 30

bromskraft.

J 29 , vi l k

kan anses bi lda kärnan i Österrikes

För attitydkontroll i lufttomt rum finns liksom

flygvapen, som allt som allt räknar 200 f l yg

på X-15 styrning också med hj älp av j etst råla r.

plan.

Då p l anet sjunker till

tät ~e

at mosfär överförs

gradvis kcn trollen frAn j etstyrningen ti l l de

Genom att modi fi era nägra av dessa såsom ovan

ae ro~amiska

nämnt s har ma n f Att viss f otospaningskapaoitet

rodren. En mindre rake t i kroppen

sör jer för att planet

sep~eras

f rAn drivrake

ut an att därfö r behöva anskaffa en särskild

te n även om denna s toppa r i st arten. Föraren

f l ygp lantyp el ler vsrsion, som kanske dessutom

har därför möjlighet at t nödl anda under all a

inte är användbar för andra uppdrag. I nom SAAB

faser av starten .

hoppas man nu at

Boei ng-fabriken stAr far konstrukt i onen. Man

enligt samma modell som Österrike.

andra mindre f lygvapen skall

int ressera sig far att l ösa spaningsuppgifter
väntar sig mycket av pro jektet, vil ke t framgår
av at t ans lage t unde r budgetAret 1961 var 58

Från dett a l ands sida väntar man också ökat

milj doll ar, 1962 100 milj och 1963 bli r 11 5

intresse för Safir, som ju redan används inem

mil j.

ä t skill i ga l ändere flygv apen och trafikf lygsko
lor. Enligt SAAB har till ooh med Draken-köp
varit på tal. Det är i varje fall glädjande om

Modifierad 29 F till österrike

det samarbete som frAn flygvapnets och SAAB,s
si da inleddes med dat österriki ska flygvapnst

För ett par Ar sedan kö pte österrik i ska flyg

fö r några Ar sedan kan komma att bestA.

vapne t f emton J 29 F. Det var SAAB som s tod för
SVEN SANDBERG

exporten. Fabr iken hade å terköpt f l ygpla nen
frAn flygvap ne t ooh gjort en översyn av dem fö
re l everansen. Den österriki ska personalen ut

LUFTWAFFE SER FRAMÄT

bil dade s som bekant i Sverige (F 15).
(Fl ight Int ernational 13/12 1962 )
Sedan dess har Öeterrike hunnit beetäll a y t ter
li gare fem ton 29 10r av eamma vari ant. Dessa le

Till ny inspektör f ör det västtyska flygvapnet

ve rera. för nä rvarande f rån SAAB . En int ressan t

har ut nämnts generallö j tnant Werner

Panit~ki .

modifiering har gjorts på de nya pl anen. Avsik

Han har i en i n tervju nyligen antytt sitt va

ten är att de också skall kunna a nvändas för

pens närmaste f ram t idsmAl.

fot ospaning från lAg hÖjd. Den ena s i dans kano
ner kan därför bytas mot tre lAghöjdskameror,
Bo m d ssutom är riktningsbara

fr~n

förarplatsen.

De närmas te Arens verksamhet domineras nästan
helt av den europeiska tillvsrkningen av

~l04

Kamerorna ä r upphängda i samma infäs tningar som

samt utbi l dningen på typ en och uppsättning av

no rmal t kanonerna . I övrigt är inre och yttre

fö rband. Det ä r ju frAga om över 700 exemplar

beväpning oför ä ndrad . Flygplanen kan alltså a n

av det avanoerade jakt-attack-spaningsplanet.

vändae f ör väpnade uppdrag i kombinati on med

Produkt ionen framskri der plansnl igt, ooh den
fa rsta fl ot til jen utruetad med P-104 G häller

foto spaning.

på m d operatiV förs6ksverkeamhet och blir
Kamerorna

sk~ dd as

aven pane l av armerad plast.

Denna "kapsel" är fö rse d med kame-raf önst er

stridsklar i mars. Nästa flottilj är färdig i
sl utet av Arat. SA snart dessa förband ställts

sammanlagt fem stycken - som ve t ter fram å t , åt

till NATO.8 förfogande upprAttas stt kä-rnvapen

si dorna och nedåt. De f l ygplan som modi f ieras

f örrAd omfattande ett megaton per flygplan. De

kan bära antingsn full t antal kanoner eller ka

tyska F- 84F har redan denna utrustning ooh Ar
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tilldelade må l öster om F"drb un dsrepubliken.
Sammanlag t har ett sj u ttiotal

fly~lan

Historiskt:

f ärdig

ställts och priset för F-I 04 G fördelar si g en

ME 262 - EN MISSAD CHANSI

ligt föl j ande:
Stomme

2,4 milj DM

För 18 å r sedan - i slutskedet av andra världs

Motor

0, 8

_It_

krige t - introducerades sn nyh et inom jakt tak

Elektroni k

1,4

-"

Modifieringar

0 ,5

Summa

5,1

tiken: tyskar na satt e i n j e t jaktplanet Me 262 .

-"

Mån gen

_"_

fr~gade

klaringen.
De t är ont om förare f ör närvarande. Omskolning
till F-I04 av redan u tbi l dad per sonal

si g d& varför resultatet inte

blev ett helt anna t - man har sena re fAtt f ör

p ~gå r.

SA

småningom skall radarn inläras i sex specialut

ett uppenbart missgrepp frAn den

högs ta ledni ngens sida . Här skall inte redogö
ras för de inre kontrov ers erna i nom den t yska
fly gledningen utan i sammandrag ge s några aspek

rustade DC 3:or. Deesutom skall 18 TF-I04 an

ter på dåtidens nya taktiska probl em som de be

vändas. Men succesivt överflyttas utbildningen

skrivits i januarinumret av Royal Air Fo rc e

till USA, där ett s ärskilt träni ngsläger skall

Flying Review.

uppr ä ttas med bl a 63 exemplar av flygplanet i
de en- och tvAsitsiga versionerna. Här skall

I j anuari 1945 gav Hermann Göri ng sin officiel

den fortsatta flygutb i ldni ngen ske , medan den

la sanktion till att ge ne rallöjt nante n Adolf

grundläggande försiggår vid andra sk o lor inom

Gal l and skulle bli chef för et t nytt jaktför

det amerikanska flygvapnet. Man vill på sA sit t

band vid Brandenburg-Briest. Förbandet skulle

dra f ördel av dessa utbildningsana talter samt

u trustas med jet jaktp l anet Messerschmitt Me 262

av det goda, stabila vädret. Därmed har man kun

"Schwalbe ." Detta jetplan hade tidigare endast

nat överge planerna pA inköp av Northrop T-38.

insatts sporadiskt för jaktupp gi f t er. Orsaken
var att Hi tler personligen ansåg att de t s ku l le

All t jämt Ar avsikten att det gemensamma f ransk

utnyttj as för attackuppgifter. Denna order hade

tyska transportflygplanet Transal l skall er sAt 

mBtts av kompakt

~otstAn d

frAn såvä l ko ns truk

ta de nuvarande Noratlas, men pl anen är i f ara

t are n som frAn f l ygvapnets ledni ng. Men Hit l er

eftersom man fruktar att fransma nnsn är int res

var gripen av tanken p ä vedergä ll ning och hans

serade aven ame r ikansk typ och ka n t Rnkas dra

order stod f a st .

sig ur.
I och me d bildandet av "Jagdverband 44 " - J. V.
En

g~n g

i tiden kommer Fiat G 91 och F- I 04 att

44. - unde r Gallands ledning medgavs emellertid

ersättas av S/ VTOL-flygplan. Detta dröjer emel

mer eller mindre att Hitl ers "intuitio n" kanske

lertid l ä nge, ty den s i sta flottiljen F-I04

int e varit sÄ gl änsande. Al l tno g, Gal l and lät

s ä tts inte upp förrän 196 5. Inget av de i da

inte nAgon tid gA förlorad dA det gäll de att

gens läge konstruerade eller pro jekterade VTOL

til l sitt förband samla flygvap ne ts bästa jakt

attackplanen fyller Luftwaffee krav på aktions

fly gare. I mars 1945 baserades J.V. 44. till

radie och vapenalternativ. Ett dyli Bt projekt

MUnchen-Ri em, och då bestod f Brarpersonalen av

mAste bli en gemeneam affär för de flygplanpro

40-50 hög t kvalificerade jaktflygare, av vi l ka
10 innehade riddarvärdi gheten av Järnkorset.

ducerande NATO-länderna, och vissa sonderingar
av möjli gheterna har redan gjorts.

Förbandets i nsatser v arade bl ott en kort tid:
Ej heller finns det nAgon lämpli g efterfölja r e

det var i operat i v tj änst under a pril mAnad, och

till G 91, även cm Focke Wulf 1262 ger v i sst

ombasera des under de sista kri gsdagarna till

hopp. Flygplanet är en paral l ell till Hawker

Salzburg-Maxglan. Denna bas e rBvrades den 3 maj

p 1150.

av amerikanska p ansarförband. Trots den korta

NAe ra beslut i materieIfrAgor av här nämnda

da. Sällan hade man mer än 16 Me 26 2 i l uften

tiden blev förbandets insat ser anmärkningsvär
slag är inte att vänta inom den närmaste f rem

sam tidi gt, vi lke t innebar att de amerikanska

tiden. Även markrobotar kan bli ak tuella, an såg

bombfBrbandens jakt e skort vida

överträffade

general Panitzki, som dock verkade mindre entu

tyskarna kvanita tivt. PA så sätt gick flera Me

siastisk för dylika än vad han tidi gare anse tte

262 förl orads dA t yskarna försökte gA in i

vara.

l uft s t r id mot de amerikanska P-51 D "Mus t ang".
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De t yska förarna g jord e miss t a get att dr a ner

tre grupper nAgot Bver och bakom le dargruppen,

farten för att f A ökad manöv rerbarhet - men

kn appa 100 meter över och ca 150 meter bakom .

"Mustangerna" hade ännu etBrre

m~pBvre rb ~rhet

v i d samma fart.

Om fle ra än en division sattes in, flög des sa
nAgo t bakom och över, grupperade åt endera
fl anken. Me 262 hade s tort fartöverskott, var

De tyska jet j akt planens huvuduppgi ft var att

för man inte behövde någo t s kydd ovanför, ri s

anfalla de amerikanska bom pl anen - endast i

k en för anfall frän allierade jaktförband fö re

undantagsfal l f ick man inlåta aig i l uf t stri d

fanne inte. SA fort man fått ögonkontakt med

med eskort jakt en. Me 262 hade en ganska s t or

bombförbandet intog man anfalle grupperin g och

kurvradie oc h dess acce ler a t ionafö rmAga var

gick in för anfa ll bakifrån. På grund av den

ganska dålig. Man slogs därför i tregrupp inom

höga flyghas tigheten va r det svAr t att komma i

J .V. 44., under det at t J.V. 7. - ett annat

lämpligt anf all s läge, man mAste be s luta si g

f örband ut rustat med Me 262 - öve r gAtt till
fyrgrupp

ch rote t aktik. Inom J.V. 44. tyckt e

snabbt då bombförbandet var l ängt borta. De
stora avs tånden gjorde det avårt att bedöma

man att den l ägre manl:5vrerbarhe ten i nnebar att

mål e t s avs tånd ooh kurs - välkända problem för

fyrgrup pen bl ev a ll tfö r svAr att hålla samman

dagens jaktflygare.

i luftstri d. Under sväng byt te man f l ank genom
att si under l sdarplanet i stäl l e t för att dra

Som re gel avs hg man att en division skull e an

pA gas och kanske förlora detta ur sikte.

falla en grupp bombplan. Man anföll bombplanen
i s tröm från ett läge ca 2.000 m bakom . Man

En annan orsak till at t man opererade i tre

gick ner under bombpl anet och tög upp f ör att

grupp var a tt man ansåg a t t saml ing e fter s tart

sätta in anfallet i planflykt rakt bakifrån.

blev alltför svAr med fyra plan - flygtiden var

Man eftersträvade en fart i anfallet av ca

kort ooh de t gäll de att samlas snabbt. De tyska

850 km/tim, vilket innebar föga risk för anfall

atar t banorna gav i nte plat a fBr mera än tre

frän jakteskorten. Samtidigt ville man gärna

plan i bredd. På de tta sät t kunde man starta

hålla nAgo t lägre fart för att kunna skjuta

24 flygplan på oa 5 minut er.

bättre. Man vi ll e också anfalla med hela jakt
förbandet s ammanhållet, vari genom bombplanens

TAKTIK MOT BOMBFöRBAND

defensiva eld kom att splittras.

Man eft ersträvade att anfalla de amerikanska

Man utnytt jade va nliga r efl exeikten, men hade

bombfl:5rbanden i division om nio flygp lan - tre

målat speciel la linjer på jaktpl anens vindru

tregrupper. Vid anfal let grupperade man två

to r, vilka angav den amerikanska B 17:s spänn
vid

på ca 500 m häll. På det

ta avs tånd avfyrade man 24 st
5 cm j ak t rakete r placerade un

der

r~ e

262 staxt ar •••
••• ooh görs klar för
ett nyt t ftiretag.

Forta. på Biden 27
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Hänt vid F3

Tävlingen om
Bertil Östbos vandringspris
I samband med fly gdagen 1-2 september 196 2
skänkte direktör Bertil Östbo, Södert ä lje, ett
tennstop till flottiljen att, enligt flottilj
chefens nä rmare be stämmande, up ps ättas sAsom
ett vandringspris i en t ävlan mellan befälskh

Flottilj c hefen tar emot vandrin gspriset av pris
utdelaren berr Järmark.

rerna. Än damälet med t ävlingen skulle enligt gi

nen blivit:

varens önskemAl vara att skapa samhöri ghet och

off

2 matc hpoäng

trevnad mellan de tre befälskate gorierna o ch de

uoff

2

olika tävlings grenarna skulle b j uda på både lek

ub e f

2

"

och allvar.
I den tredje och av görande grenen - bridge
Fredagen den 18 januari gi ck tävlinge n för fö rs
ta gången av stapeln med

officersk ~re n

som

ning med 13 poän g före ubef och hela den spän

a rrangör. Första gre nsn bestod av skjutnin g med
pistol m/40. I 10-mannalag sköts de ls två
skottsserier mot precisionstavla, dels

hade offlaget den 17 skaffat sig en knapp led

5

tv~

nande tävlingen avg jordes f örst vid den sista
bri dgeb ri ckan, då det sto d klart att offlaget
lyckats behålla sin ledning .

duell serier. Lagens sammanlagda poängsumma gav
matchpoängen. Resultatet av skjutningen blev

Re sultat av bridgetävl ingen: off 2 poäng, ubef

att underbefälet segrade stort och erhöll 2

l po ä ng uoff O poäng.

matchpoäng. På andra plats plac erade sig offi ce
rarna , l mat c hpo äng , tätt följda av underof fi 

Slutresultatet blev att offl aget segrade msd

cerarna, O matchpoäng .

4 matchpoäng . På a ndra plats placerade sig ubef
med 3 och tredje uoff med 2 mat c hpoäng. Täv

Som andra gren f 01jde handboll, där man väl ha

lingen a\rslutades med ge mensam middag pi\. offi

de haft ph känn att underbefälet skulle vinna.

cersmässen där prisutdelning och ytterligare

Så blev det emellertid i nte. I den fÖrsta mat

tävli ngar i mera skämtsamma former följde.

chen mellan uoff och ubef segrade uoff och fort
satte därefter av bara farten med att klart slå
offlaget i vilket flottiljchefen kä mpade som en
f u rie.

Luftherravälde och flygunders töd
(Aviation Daily 9/1 1963)
Den amerikanske flygrninistern Eugene Zuokert

Fö re den s i sta handbo ll s match en var läget s å dant
att om l!bef besegrade off skulle troli gen ingen
ting kunna hindra dem från att ta vandringsp ri
s et, då de låg mycket bra till i den tredje gre
nen - bridge - som hade påbörjats redan kväll en
inna n.

framhållsr att erfarenbeterna frå n Vi,etnam vi
sar att flygplan är det bästa vapnet för anfall
mot små punktmål och när det gäll e r att exakt
luftlandsät ta trupp. Vi dare fT&mhåller han nöd
vändi gheten av luftherravälde som skydd för
markförbanden och helikopte rop e r ationerna. Som

/;lot alla förhandstips lyckades dock o fflaget i

bevi s a nför flygrninistern att hitintills har

en kämpamatch betvinga sina motståndare och pla

inte någo n by, stabsplats eller annat viktigt

cera si g på a ndra plats i handbollstuneringen.

område förlorats till den kommunistiska gueril

Resultat av handbollen blev: uoff 2 po ä ng, off

lan inom områden där man haft luftherravälee.

l poäng och ubef O poäng.

Zuckert sammanfattar det hela med följande ord:
"Det g!\r bra och då har vi dragi t den slutsat

Läget s a mmanlagt hade däri genom före sista gre-

sen att luftherraväldet är betydelsefullt".
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vare farten och sti gförmåg.an kunde man all tid
ME 262 - EN MISSAD CHANS?
Forts. fr&n sidan 25.

utnyttja höjdöverlägsenheten och överrask
ningen. Då man fick syn på jakteskorten kunde

vingarna. Därefter öppnade man eld med de fyra

man alltid välja om man ville anfall eller ej.

30 mm akan. ".ian avbröt på ca 150 m avstånd,

Nan hade alltid möjlighet att stiga och komma

och p? e rund av den stora överskottsfarten an

i överläge.

såg s det onödigt att

~enomföra

undanmanövrerna

under eller bakom bombplanen. Man passerade i

Di\. de allierade jaktflygarna blev anfallna av

stället

Me 262-förband försökte de som regel komma i an

nära över bombplanen och steg svagt,

varigenom man försvårade för bombplanens skyt

fallsläge, men de kom oftast på efterkälken och

tar att fli några träffar. Man ansåg det t o m

många blev nedskjutna. De tyska jet jaktplanen

olämpli g t att passera under målet, emedan

kunde oftast stiga för förnyade anfall. Om de

splitter då kunde sugas in i luftintagen.

allierade jaktplanen bildade en defensiv för
svarscirkel dök tyskarna mot denna och sköt un

Efter anfallet stec man för att genomföra ett

der ett tredjedels till ett halvt varv innan de

förnyat anfall mot nigot annat förband, eller

steg pi nytt. Det lönade sig inte för de tyska

också avbröt man genom en brant dykning. På så

jaktförarna att söka svänga med längre, då kom

sätt fick man snabbt upp farten och kunde fly

de ohjälpligt i ett ofördelaktigt läge. Om man

ga ifrån den allierade eskort jakten. Man åter

själv fick anfall pA sig bakifrån gick man in i

samlade sällan förbandet på nytt. Detta visade

en brant dykning, drog ifrån de allierade jakt

sig nämligen svårt enär man anföll ganska ut

planen och intog ett nytt anfallsläge. Om man

spritt och dA man dessutom oftast hade ont om

anfölls underifrån stee man bara ifrån den an

bränsle. Framifrånanfall ansågs olämpliga eme

fallande.

dan relativhastigheterna blev för stora och ti
den för riktni.ng och eldgivning blev alldeles
fÖr kort.

Vid anfall på höjder under 5.000

ID

var de tyska

jet jaktplanens fartöverlägsenhet ä nnu mera mar
kerad. Dessutom rörde det sig d\ ofta om anfall
mot allierade jaktbombplan med yttre last, vil

TVÅ VÄSENTLIGA FÖRDELAR

ket drog ner dessas fart. Tack vare sitt fart
överskott

Orsaken till att man trots all t satte in

~le

262

som jaktbombplan var att de propellerjaktplan
man hade inte lämpade ei",; för dylika uppgifter.
FÖrarna inom J.V.

44. ansåg dock att Me 262 var

~unde

de tyska jaktplanen fly ga på

låg höjd och på så sätt lättars upptäcka de
allierade jaktbombplanen mot horisonten och de
ljusa molnen. Därefter steg man och anföll baki
från. Man inlät sig sällan i luftstrid.

mest lämpat som''''jaktplan. Flygplanet hade tvi\.
stora fördelar: hög planflyktefart eamt god

Visserligen var Me 262 i mångt och mycket en

stigförmåga. Däremot var dese manövrerbarhet

kompromiss, men den ansågs lättare att flyga än

sämre än de allierade jaktplanens. Men tack

Forts. på nästa sida.

Hänt vid F15

NY HANGAR
En ny hangar har i början av februari färdig
2
ställts vid F 15. Golvytan omfattar 2.800 m •

nin gsarbeten är klara och den nya hangaren så

Vid flottiljen pågår omläggning av övriga han

kompanier vid flottiljen, kan F 15 I\terigen liim

garers golv då flygplan 32 visat sig vara för

na önskad service även beträffande härbärgering

tungt för de tidigare golven. När dessa anlägg-

av gästande divisioners flygplan.

ledes inte längre behöver rymma nu "hemlösa"
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Me 109 G. Man var givetvi s tvungen att no ga ge

D~

akt pl att inte över skrida dst kriti ska Mach

gav man dessa försök .

motorn emellertid

ans~gs

a l l tför osäker Bver

talet. Roderve rkan blev dälig vid ca 995 km/tim
och maxfarten llg vid ca 1010 km/tim. Flygpl a
net blev eanska tungt i rodren vid ca 800

km/

tim, men man löste så småningom detta genom att
införa en annan styr spak med l ängre hävarm.
Flygplanet utrustades med ett gyrosikte EZ 42.
P g a felaktig installation gi ck det al drig att
utnyttja, utan man använde det i l !st l äge som
ett vanligt reflexeikte. Den höga f ar te n med
förde problem vid fallskärmsuteprång, varför
man använde sig av speciella fallskä rmar utan
hopsydda vlder. Förarna kom emellertid snart
underfund med att de fleeta uthoppen fö rskom på
låg höjd vid llga farter i samband med start

När krigssl ute t kom hade man mänga andra far
bät tringar pl anerade för Me 262, vi l ka do c~
aldrig kom ti l l stAnd. Me 262 blev allt s! kort
livad, men flygplanet var det före t a jet j akt
planet i förb andst j änst och därmed i nleddes en
ny era inom l uftstriden. Med en annan målsät t 
ning ooh ett rikti gt utnytt j ande av detta flyg
plan redan fr~n början kanske resultatet av
dess i nsateer blivit än mer påtagliga än de nu
bl ev.
ORR

FLYGVAPNET UNDER BEREDSlCAPSTI DEN

Forte. frAn Bidan 10.

eller landning, varför man återgick ti l l de van

.log. ihjll pi aina fl'ecUbuer, av det dl IlA.

liga skärmarna.

..prviaaa, Ö'f'erllgsna t;y&k.a flyget, hade man

standardbeväpningen utgjordes av fyra 10 mm

i Sverip varit pi det klara med, att en lik
nande kataatrof inte fick trlffa osa.

akan Mk 108. Pl aceri ngen var i deal i sk i noeen,
men man hade en hel del probl em vid sk jutning
under höga belastningar, då ammuni tionebanden

Ktt enargiskt ooh lII11medvetet arbete, i syfte

att förutom viI utb;yggda tredabaaer Iven akapa

påverkades och man lät t f i ck el davbr ott. Vid an

att sy.te. av kriptl7gfAlt

fall mot bombplan används man si g av 24 st 5 om

utapridd ooh al Ungt m!5jl1gt !old_baeering
iglngaattea efter ini tiaU ~ frln flygvapnet
.jllvt ta.ligen tidigt. Under somaaren lr ~

jaktraketer, 12 under vardera vingen. Spri d
ningsbiiden för dessa everensstämde med den f ör
&kan, varför samma siktbild kunde ut nyt t jas.
Startsträcka med full last var ca 1. 300 - 1:600
m på gräefä lt ooh landningss träckan ca 900 m.
Sättningefarten var ca 160 km/tim och däcksli
taget blev mycket st ort. I bör j an bytte man
däck efter åtta l andni ngar men genom att eänka
hjultryoket kunde man använda däcken f ör oa 50

III III,

gynnande eD

fattade Överbefllhavaren det avg!5rande bealutet
arbetets all.inna riktlinjer ooh tortaatta
bedrivande.

0111

Flygvapneta bassystem omfattad. den l juli 1937
allenaat 5-6 lingt ilrln tilltrecUatällande,
Innu inte tlrd1gbyggda flottiljbaeer ooh ett

landningar.

lo-tal, likas! otillrlokliga, aml 15vningatlyg
filt. Intet av filten hade under regnperiod.r

Vid provflygningar hade man uppnå tt höj der på

o d vllbeh15vliga, hlrdgjorda startbanor. De
saknade lven tlygplanvlrn ooh flygplanvlgar,

omkring 11.500 m, men Galland anbefal lde 9.000
m som högsta operativa flyghÖ j d. Det visade si g
nämligen svårt att hål la ihop fö r banden över

t15r skyddad ooh dold, utapridd uppstAllning av
plan. Bo.bakyddarum ooh bergf8rrld aaknadea

denna höjd. Jurno-motor erna visade även t enden

likaal.

ser att slockna på högre hÖj der. GAngt i den för
dsssa mo torer ha de beräknat s til l 25 - 35 ti m
mar, men i prakti ken flögs de sällan mer än ca
10 timmar innan de togs ner för översyn. Denna

hade beräknats ta 3 timmar, men tog i praktiken
bortåt 9 timmar beroende på brist på verktyg,
reservdelar lam t kval ificerad markpersonal.
Tiden för tankning var oa 8 - 15 mi nu t er.

Genom ett under hela fHrsvarsberedskapstiden
bedrivet , omfattande ooh kostnadakrAvande, eaat
m.d Itsk1l1iga avlrigheter ooh förseningar
törenat arbete på flygbaBslatemats f6rbAtt~de
ooh utbyggande, nådde lilan likafullt Ar l2!i
upp till i allt inte mindre In 15ver ~ i krige
tid anvlndbara, över hela riket spridda flyg
baser. Huvudl injerna hade varita

För att förkorta startst r äckan ooh erhålla ännu
bittre stigpr es tanda gj orde man prov med en

a)

hjälpraketmotor av Walthertyp. Man uppnådde med

:t'lyg!llt,

anliggande av ett stort antal nya krige

denna ins tallati on 11. 700 m hBjd på 4,5 mi nu t er.

b)

utbyggande av nya ooh moderniaerade tlot
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tilj- ooh 8vningsbassr till både antal och be
skaffenhet - i många fall ookså försedda med

Ln:XVPI NG F ÄR F1YGMUSEUM?
Fort s. frAn sidan 11 .

hårdgjorda startbanor,
för att den l ä.mpl i gaste förläggningsorten av
o)

om- ooh nybyggnad av anslutande f l ygetablis

sement, barackläger o d, det hela anpassat til l
flygvapnets

e~terhand

utoKade eskader- och

flottiljantal m m, samt

ett flygmuseum är jus t Li nköping, som all tifr :~n
mili tärflygets barndom vari t en flygningens hög
bo r g och centrum i v itrt land. Innan flygskolan
i Ljun gbyhed ko m till utbildades de flesta av
vära rni l i tärflygare på det gamla Malmen utanför

d)

anordnande av ett system av nya ! l ma.!!.b.!

!ä~t~llS!!_(i

vissa fall även berghangarer och

bergverk.tlder)."

~~S_~~!RQ

sta en. I dag är Li nköping mer ä n
fly~c entrum

n~ gonsin

ett

genom Saab ls fabriker och genom

f l ygförva ltninge ns fö r sökscen tral som tillsam
mans med en jakt flottilj och en flygverkstad
samsas om det ga mla Ma l menomr1l.det. r-l en llndä
fi nns det ei ve t vis ! tskilliga föresprllkare för
at t ett fl YRmll s eum förl äggs till StockhOlm, där
samlingarna pli. Tekniska museet kunde bli ett
go t t komplement och dit den stora turistst r öm
men s öker s ig.
Ett ut slag av det ta tänkande var en motion i
Stockho lms stadsfullmäktige samma år som 1in
k öpingskommit t~ n

tillsattes. Motionären menade

att man borde utreda möjli gheten att skapa ett
kommunikations mus eum, som också bl a skulle rym
ma Malms l ät t -sam lingarna. Men motionen li gger
Skydd i berghangarer mAs te l änge oc mAngenstä
des undvaras. På krigsflygfäl t en maskerade s då
flygp l anen i sina j ordvärn B~ go t t det gi ck me
ko nst g jorda tr~d o ch a nnan ma skeringemat eri el .
Bi l den ger ett ex mpe l p å hur en upps t ä l l ni ngs 
plats för l ätta bombplan tedde sig på 40-tal et.

fo rtfara nde på re m1SS hos museinämnden, som bl a
t il l sammans med Tekniska museet och en de] stat
l iga institutioner s ku lle närmare undersöka sa
ke n. Så det ser

a llt s ~

ut som om Linköping har

chansen a tt komma för e Kung l huvudstaden!
I de t hä r sammanhange t har det
att skap a ett

flY b~ us eum

ocks~

talats om

på Arlanda. Detta är

avsett att visa utvecklinge n inom civilflyget.

På Arl anda f "nns en bara ck om 540 kvm i vilken
l uftfart ss t yre l sen tänkt inrymma mu s e et . Pers
pek t i vritningar över inredningen finne r eda n
ooh kan ba r a. den ekonomi ska si dan löeas sit tor
de museet kunna s t ar t inom en inte allt fö r avSnöröjn1ng av flygfäl t ens banor är vintertid i
värt klimat flerstädes nödvändigt. ny, Bvensk
konstruerad materiel ooh ou t tröttligt a rbe t e
d,y-gnet runt "klarads bi~feo" under beredskaps
ären.
Rättelse: En minnesgod läsare har påtalat fö l 
jande rel i "beredskapsartiksln" i nr 6-19621

l äge en framti d.
De unika sam l ingarna på F 3, vilka betrakt as
som bland de värdefullast e i världe n, började
s a mmanstäl las de första åre n av 40- tal et . Ini 
t iativet togs av dAvara nde chefen fö r F 3,
överste Hugo Beckhammar, och det är tack vare

Sid 10. bildtexten längst ned t v st'erl " .....
Ljungdahl, 1 954-61 chef rör flygvapn;t:-" §.k!.ll
~t!1 " ••.•• 1954-60 chef för flygvapn et ."

hans fö r u tseende Bom vi i da g kan f ölja den
flygmi li t ära utvecklinge n un der de f örsta 50

Sid] l , bildtexten llingst ned t h ~t!r.:.. " •• •••
Nohab Mercury-motorer av Bri s t ol - t yp." ~k!!:.ll
.!t!: " ••••• origi nal Bristol Jup i ter-mot orer."

äre n a lltifrän 1912 års Nieuport via. ett f ler

Mercury-mo to rer förekom enl i gt dlvarande Flyg
styr elsens Tskni ska byräs "Typbet e ckn i ng för
flygplan den 1. 3,1 932" i spaningsflygpl anet
~ 2.! och enli gt samma källa "den 4 . 7 . 1933" i
spaningsflygp l ane t ~ 2. Q, vi l ka ocksä nämnas i
bildtexten.

tal olika t yper f rån oli ka ti dsperi oder fram
till j etpl anen.

Fort s. på nä sta s i da .

Sid Il, samma bildtex t längre ned stf.r : " ••• ••
S 5 A 140-150 km/ tim . "~k~ll
s t ål " ••••• ,'ars ohhas t i ghe t fö r S 5 A 140- 150
i::""1Il7ti m. "
Max hastighet för
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Beckhammar, som var chef för F 3 1942 - 195 1

p.

sökte systematiskt i genom flottiljomrAdet

jag at t det viktigas te för en fly gförare är
a tt ha n lär si g skillnaderna mellan hel ikop t er

jakt efter mueeala ting. Han fick god hjälp av

ooh " f ixed ving". Vid undervi s ningen i heli

äldre underofficerars , s om kunde berätta om att

ko pterflygni ng, mås ts man gAng på gäng repetera

på den eller den vinden låg

n~gon

gammal pryl.

Han lyckades ockeå få fram folk eom

re8~aur era

och t änka efter vad det ä r som ski l jer frän
normal flygni ng, ty det kan va ra farli gt e l ler

de den gamla ma terie len så go tt de t gick . När

åtmi nstone ol ämpligt mAnga gånger att reagera

t ex Nieuporten "upptäckt es" bes tod den i atort

80m om man f l ög e tt flygp lan.

sett bara av det ureprungl i ga t räskele ttat sta
gat med pianotråd, men den försAga med duk och

En sak är emellertid helt säker, och det är a tt
det är roli gt att

ruetades upp.

~lyga

heli kop t er. Det är nA

got av den gamla flygarroman tiken Bom kommit
I dag, eedan flygfö rval tningen ti llfört

ueeet

åt er. Visserligen ut för man inte avance r ad

en del materiel av senare å r smodel ler, omfattar

flygning med en he l i kopter, men ä ndA har man

F 3-eamlingarna 20 flygplan, 24 motor er, s i gnal

till fälle att nj uta av att utföra svåra preci

materiel (20 föremål), elekt risk materiel (l

eion.flygningar med t ex hängande last. Ma n

markradarstaticn, lekohöjdmätar e), navi gerings

kommer ocke! naturen mycket nära. Att he liko 

materiel ( Il förem ål), säkerhet smater iel (8),

tern sedan är ett användbart redskap, gör väl

fotomateriel (30), stationsma terie l (7) , väder
leksmateriel

(4), vapenmateriel (81) och övrig

materiel (35).

Frdn läsekretsen
VTOl- planen i Sverige

om sitt läge. Normalt skal l en helikop t erförare
alltid hå ll a en hand på eti gepaken och en
etyrskapen . Det ta medför att

n

p~

hta.n aU tid

måste räkna med att använda tvA piloter vid
varje uppdrag som planeras in i programme t på
förhand.
många fall torde en färdmeka ni ker behöva med

följa. Framföra llt är detta nödvä ndigt, vi d
flygning med hängande l as t, då e n härför ut
~

man behövs för att diri gera pi loten.

S...a besättning e rfordras na turli gtvi s också
f~r räddningsuppdrag. I den etörre Bkp 4 , torde

4 mans besättning bli s tandard.

HELIKOPTERFÖRARE KONTRA FLYGFÖRARE
Man får ofta ett intryck at t det är svArt att
placera in helikoptern i sitt rätta sammanhang.
Skall helikoptern behandl as som e t t flygplan,
hiss eller lyftkran? Ja, först aom sist aneer
jag det lyckligt om vi snaraat ac cept erar heli
koptern som ett flygpl an. Näetan al lt i heli
koptertj äneten lir jämfö rbart med "vanlig" flyg
tjänst. Naturligtvi s finns det

SVEN ERIK EVERSTÅL

PER SIEGBAHN

FLYGVAPnET FLYGER HELIKOPTER
Fort s. frAn sidan 13.

I

det hela inte mindre trevligt. Helikoptern är
väl kommen i flygvapnst!

ånga, som med

rätta varnar för ett sAdant t änkeeät t. Man me
nar att helikoptern är någo t alldel ea speci ell t,
och att en lång e r f arenhet av flygning med
"fixed wing" närmas t är en nackdel . Själv aruser

Flygvapsnnytt inne bär f ör mig sAeom r eservare
e tt ·v irdetull t kontaktorgan med FV . Spsciellt
har en del epridda ytt r anden b träffande VTOL
flygplanene framtid i Svsrige i ntresserat mig.
hem el:
Sedan ett bassyst em byggt s upp inom vissa ope
r a ti onsomr åden f i nns ioke nAgo t mo t i v a tt ge
nom en ko s t na dskrävande utve ckl ing av verti kal
s t a r t ande f lygplan lägga om v Ara baseringsprin
ciper (PV-nytt 1/62)
••• men många tvivl ar på at t denna lö s ning ä r
för~ar l ig eftersom VTOL-flygp l an
än så l änge ställer sig mycke t dyra (FV-nytt
ekonom i e~

YE) .
med anordnin gar fö r vertikal
star t och landning ä r nu l Angt me ra ä n kuri o
sitet er. Bri t terna li gger än sä länge f r ämst.
(pv-nyt t 5/62)

Krige ~l ygp l a n

Under alla fö rhåll anden kommer planet (fpl 37
"Vi ggen" ) at t gära skäl f ör bet eckningen STOL
plao. Ett f lygplan eom kan starta och l anda
verti kal t (VTOL) ä r en alldeles för dyr ti nge et
och ge r oss i Sverige obetydliga vinster. (Sv D
-
7.12. 62)
Endast för att yt te rl i gare

~k a

intresset för

fr~-6an " VTO L- eller/OCh STOL-flygplan i Sveri

gs"

vill j ag kommentera fö l jande:

1. Utredning beträf fande baesystemets upp
byggnad och underhA11 (inkl schak tmaski npark )
kont ra utve ckli ng av a ttaok- och låghö jdsjakt
VTO L-~ lygp l an (i nkl ev erford erl iga transport
medel) e fte rfrAgae. Asfal tb anor kan ej byggae
e ll er l aga. roed asfal t i kontakt med väta
(regnVäder).

2. Britterna främst pA V~) L-o m r åde t ? Inräknas
USA kan omdömst ifrågasättas. Bell Ai r Test
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Vehicle flag 1953 och Bell/USAF X-14 i februari
1957. Nyare typer är Lockheed XV-4, GE-Ryan
VZ-ll samt transportflygplanet Ryan-Hiller-Ling
-Temco-Vought XC-142 beskrivet i FV-nytt nr 2
1962. USA synes täcka ett bredare spektrum än
Europa och tänker speciellt på ekonomien genom
principen låg areabelastning per lyftsträle och
full kraftutnyttjning i alla flyglägen. Bräns
leförbrukningen för P.1127, P.11 54 och Mirage
III V är förödande för flygtiden och lastför
mågan.
3. Beteckningen STOL anses internationellt
betyda högst 500 fset start- och landnines
sträcka. Sålsdes sträckor i paritst med han
garfartygsbassrat flyg. Skulle man kunna tiinka
sig "Vi ggen" eller liknande framtida svenska
militlrfly~plan landa med bromskrok och b'de
bromsvajer och utrullningshinder i banändarna
samt start med kastbar raketmotor?
S-A NORLAND
Flyging i rsservsn
RED: S

KO~lI.; ENTAR:

l. SA länge vi har fly gp lan 32 och 35 får vi
bibehålla nuvarande bassystem. En utredning
blir alltså först aktuell när dessa typer gär
ur tjänst. Betr asfaltbanorna så är det betyd
ligt lättare att laga såda~a än betongbanor
som också är ofantli gt mycket dyrare att anläg
ga. För övrigt regnar det inte jämtl

De nya bestämmelssrna tillämpas inte på ackumu
lerad inkomst, som åtnjutits under tidigare be
skattningshr än det för vilket taxering i förs
ta i n~tan s verkställs 1962 ( d v s de ändrade
bsstll!llmelssrna kan tidigast tillämpas pI\. de
tjänstsprsmiebelopp som utbetalades 1961).
THURE LEJBRANT
Byr;sekr i civilförvaltningen

Personellt
Professorn i fysiologi vid LUnds universitet
Georg Kahlson har utsetts att efter eget åta
gande tills vidare fungera som flygvapnets
specielle sakkunnige i fysiolo gi.
Provflygaren lÖjtnant
Lennart Fyrö, Försöks
centralen, Malmslätt,
befinner si g för nä r
varande

p~

en provfly

garkurs vid US Navy
Test Pilots' Sc hool i
Maryland, USA. Kursen

2. VTOL-start inverkar mycket på flygplanets
räckvidd, flygtid och kapacitet av nyttig last.
Sammanfattningsvis är principen tekniskt möj
lig, kapacitetsmässig svår och ekonomiskt omöj
lig att tillämpa på kommande svenska flygplan.

pågftr frAn den 21.2
till den 30.10. Före
kursen delto g Fyrö i ca fyra veckors förbere
dande flygtjänst vid skolan.

3. Bromskrok för att fånga in flygplanet i
ett linsystem oCh/eller utrullningshinder har
diskuterats inom flygförvaltningen som fullt
tÄnkbara lClsningar liksom startraketmotorer.
Konstruktionslösningar för flygplan 37 kan
emellertid inte avhandlas här.

Tidigare har tre provflygare i flygvapnet
Pilots' School i England och en vid US Air

Force Aerospace Research Pilots' School i USA.

Tiä nstepremien och skatten
Som komplettering till insändaren i Flygvapen
nytt nr 6/1962 i rubricerade fr~ga, vill jag
s~som handläggare av tjänstepremieärenden i
försvarets civilförvaltning fästa uppmärksam
heten vid fÖljande.
Med stöd av förordningen frhn 1951 (SFS nr 763/
1951) angående beräkning av statlig inkomst
skatt för ackumulerad inkomst har många fält
flygare och flygnavigatörer begärt skatteberäk
ning för ackumulerad inkomst. I vissa län har
prövningsnämnderna regelmässigt avslagit fram
ställningarna. I ett känt fall överklagades
avslagsbeslutet hos Kammarrätten, som inte
fann skäl att ändra prövningsnämndens beslut.

g~tt

igenom liknande kurser, två vid Empire Test

INFORMATION OM CIVILFÖRSVARET
Civilförsvarsstyrelsen har givit ut en informa
tionsskrift "Civilförsvaret ••• att skydda och
rädda i i v". Det är en informati-on i första hand
för civilförsvarets personal men även en utom
ordentli g handbok för alla som är intresserade
av civilförsvarets organisation, uppgifter och
verksamhet.
FORSVARSHili~DBOKEN

Försvarshandboken har börjat komma ut i A 5
format (tidigare A 4). Nyligen har de tvft förs
ta häftena sänts ut omfattande:
t>

Sammanstä.llning av öppna uppgifter ang

Den i Flygvapennytt nr 6/1962 nämnda utred
ningen ansåg att bestämmelserna om ackumulerad
inkomst skall vara tillämpliga på tjänstepre
mien. Utredningens synpunkter fördes vidare i
proposition tiil 1962 års riksdag.

kande.

Efter riksdagens beslut har Kungl 14aj: t utfä.r
da t en förordning (SFS nr 193/1962) med ändra
de bestämmelser angående beräkning av skatt för
ackumulerad inkomst. Ändringarna innebär bl a
att skatteberäkning för ackumulerad inkomst en
dast må ske under förutsättning att den inkomst
som ekall ligga till grund för ekatteberäk
ningen, uppgår till minst 5.000 kr och tilli ka
utgör minst en femte del av den skatt eskyldiges
till statlig inkomstskatt taxerade inkomst.

Rätt e lse: I artikeln om Det moderna militär
trans portplanet i FV-nytt nr 6-1962 uppgavs i
tabellen över fem olika transportplan data för
Avro 748 i stället för Avro 748 )IF (Milibry
Freighter), som den militära versionen beteck
nas. Maximilasten för den är 6.100 kg eller 48
man eller 40 fall skä rmssoldater. Marschfarten
anges till 438 km/tim samt start- och land
ningssträckan till 421 resp 400 m (över ett 15
m hinder) .

svensk robotanskaffning
t>

Fylligt utdrag ur

försvarskommitt~ns

betän

FIR!IL\ K.OrrroftSQFFSET
~TOCJ'.IIOI.X
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