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Den 27 april landade fyra FN-29:or samt två
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F 22-förbandet kommit hem till Sverige igen
efter väl förrättat värv i Kongo. Personal- och
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BIBLIOTEKET

F 22:s INSATSER I KONGO
När detta nummer av Flygvapennytt kommer ut har en del av F 22 p! egna vingar flugit hem
fr~n Kongo, Även om en grupp ph fyra flygplan tills vidare stannar kvar markerar dock denna

hemflygning slutet på det mest betydelsefulla skedet i det svenska flygvapnets insats i FNtjänst i Kongo, Det skede där kri gsoperationer varit erforderliga och där F 22 fhtt bära
huvudparten av ansvaret, ja i det avslutande skedet ensamt representerat FN:s tillgång på
stridsflyg,
F 22:s historia började i september 1961, Efter en underhandsförfrägan i början av månaden
kom beslut om insatsen 24/9, Ehuru våra förband inte är utrustade eller organiserade för
verksamhet på fjärran krigsskådeplatser kunde förbandet starta redan 28/9 och landa i
Leopoldville 4/10, Detta var en prestation som också internationellt uppmärksammades, Det
må särskilt understrykae, eftersom det ingalunda varit regel i sådana sammanhang, att förbandet från ankomsten också var fullt stridsberett,
Denna beredskap, innefattande en tjänstbarhet på flygplanen som hela tiden legat över 90

%

har bibehållits alltsedan dess, ett enligt många utländska bedömare enastående rekord,
F 221s uppgift var att skydda FN:s flygtranaporter i första hand genom eskort, i andra
hand genom offensiva företag, en begränsning som erbjöd stora praktiska
den form av krig som fördes i Kongo 1961. Svårigheterna
civila anläggningar

svårigheter vid

att skilja på militära

var också utomordentligt stora. F 22:s insats

mål och

(jämte bl a indiska

flygförband) var vid denna tid av avgörande betydelse för FN-truppernas säkerhet i markoperationerna, En beskjutning som i detta sammanhang olyckligt kom att riktas mot ett icke utmärkt sjukhus i stridszonen utnyttjades som bekant till det yttersta i propagandan mot FN,
en propaganda som också kom att rikta si g direkt mot Sverige och mot svenska flygvapnet,
I de strider som vid årsskiftet 1962-63 ledde till slutlig militär framgång för FX spelade
F 22, som då var det enda krigsflygförbandet FN disponerade, en framträdande roll. Dess
väsentliga insats var anfallen mot flygbasen vid Kolwezi där Katangas stridsflyg snabbt och
överraskande helt förintades på marken, Den moraliska effekten härav anses ha mycket starkt
bidragit till den upplösning av gendarmeriets motstånd och det därigenom ganska oblodiga
förloppet av markoperationerna som därpå följde,
Även om effekten av denna flyginsats sAledes kan värderas högt får vi inte uppförstora operationen aom sådan. Det tidigare rätt högt bedömda katangesiska flyget visade sig till slut
mycket svagt och dess tillintetgörande på marken behöver inte anses som en stor prestation
för ett modernt flygförband. Men denna operation utfördes, liksom följande understöd åt
armåstridskrafterna, under den begränsande förutsättningen, mycket viktig för FN:s fortsatta verksamhet, att skador på icke militära mål skulle undvikas, vilket krav också till
100

%uppfylldes,

Att detta lyckades vittnar om mycket god utbildning och skjutdisciplin

hoa förbandet och om god ledning av operationen, något som också understrukits av FN-ledningen och av utländska fackmän på platsen,
Svenska flygvapnet har under ett och ett halvt hr haft det ovanliga tillfället att pröva
ett förband i

krigsmässi~a

förhållanden där också jämförelse med internationell militär

atandard varit möjlig i många avseenden, Vi har själva erfarit och vi har kunnat visa utåt
att materiel, organiaation och utbildning hållit mhttet och att vi mer än väl hävdat oss
bland andra deltagande nationer,

*
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Flygvapnets personalinsats i Kongo
Under den snart tre!l.riga FN-verksamheten i
Kongo har Flygvapnet bidragit med 32 aktiva
officerare, 93 underofficerare (inkl fältflygare) och 114 flygtekniker. Dessutom har ett 70-

För Flygvapnets personal blev flygningar över
ödsliga djungelomrAden i enmotorir,a plan riskabla p!l. grund av orienteringssvhrigheter och
brist p!l. reservlandningsplatser.

tal av reservpersonalen tjänstgjort, liksom
220 värnpliktiga av olika grader och yrkesgrenar. När insatsen var som störst vid senaste

Den organisation som byggdes upp i Kongo krävde
ännu mer personal. Svenska FN-bataljonen som

årsskiftet, fanns 9 officerare, 30 underoff1cerare och 30 flygtekniker i FN-tjänst.

kommit ungefär samtidigt med flyggruppen fick

Det började sommaren 1960, dA regeringen beslu-

ser i de större städerna. För basernas under-

snart efterföljB4'e frän andra länder, och inom
loppet av några veckor hade ONUC upprättat ba-

tade hjälpa FN med, som det kallades, en mind-

håll behövdes ingenjörspersonal, vilken i stor

re flygstyrka för att insättas i det oroliga

utsträckning lämnades frAn Sverige, Den svenska

Kongo.

personalen fick dA den indelning, som alltjämt
är best!ende, där arm4bataljonen utgör en enhet

Det intresse som visades upprop i press och

och flyggrupp, ingenjörs- och administrativ

radio var överväldigande. Anmälningar kom i

personal bildar de s k Svenska Tekn;l.kergrupper-

massor fr!n alla delar av Flygvapnet och även

na.

telegramledes frhn personal p! utlandssemester.
Det var fr!ga om timmar, och pA mycket kort tid

Flyggruppen, som närmast har intresse tör 1'17g-

var den första Kongogruppen klar för avresa,

vapnets del, utökades redan hösten 1960 till

bl a major Wilander samt kaptenerna Oyllenswärd

ett 50-tal man för betjlning av lätta fl7gplaa

och B,illrklund. Kapten Everst!'tl, som hade erfarenhet fr!n liknande tjänst i Libanon n!\got Ar

av typ Otter och Beaver samt helikoptrar. '1'111-

tidigare, var ocks! med i gruppen, som i övrigt
utgjordes av flygförare och flygtekniker för

den Helioopter & Light Airoraft Squadron, •o•
numera kallas Support Squadron. Huvuduppgiften

betjäning av fem, sex flygplan.

för detta skadinaviska fl7gförband blev att at-

sammans med dansk och norsk personal bildade

föra spaning och sth i beredskap för ...bba
Dessa "pionjärer" ingick i ONUC (Organisation

transporter av folk och materiel till oroliga

des Nations Unies au Congo), som FN-organisa-

platser, där större flygplan inte kunde landa.

tionen i Kongo benämns, MAnga har sedan dess

Härigenom fick den infödda befolkningen ofta

rest ut och kommit tillbaka, men det är väl

den första kontakten med ONUC genom skandina-

fr!gan, om inte denna första grupp hade den

ver, vilken i synnerhet under den första tiden

av!raste uppgiften. Ingen visste hur mottagan-

kunde bli r!tt s! dramatisk.

det skulle bli, och det fordrades stor takt
att introducera FN i landet med dess skeptiska

FrAn förbandets huvudbas i Lfopoldville de-

!

och delvis fientliga befolkning. Det blev en

tacherade& enheter till olika provinser. De är

tid av h!l.rt arbete i kamp mot n!stan allt, det

nu förlagda i Luluabourg, Kamina, Kongo1o,

var brist pA materiel och lokaler, kommunika-

Elisabethville och Albertville.

tionerna var d!liga, och samarbetet med folk
fr!n ett tjugotal nationer med olika sprA.k och

När den första avlösningen kom till L6opoldr-

tänkesätt blev ibland besvärligt.
- ll'edans J 29sor 5ver Kongo. -

ville i januari 1961, bland dem överste Rosenius och kapten Lind, hade förbandet flyttat
över frän Ndolo - en liten flygplats i utkanten av L4opoldville - till den internationella
storflygplatsen Ndjili ett par mil utanför
staden. Högkvarteret hade f!tt lokaler i hotell
Royal i centrum, där även Canadian Signals inrymts med en stor signalanliggning. Organisationen hade f!tt fastare former, men lämnade
ännu mycket att önska.
Kongo är ett land med oerhörda avst!nd,

sträckan
lika

L~opoldville

l~ng

- Albertville, t ex, är

som Kiruna - Ystad, ONUC fick därför

stora transportsvårigheter när det gällde tillförseln av materiel och livsmedel, Till följd
av otillr~ckliga vägar och jRrnvägar m!ste
flyglinjer upprättas, s k Scheduled Flights,
för vilka passagerar- och transportplan chartrades

fr~n

olika länder, däribland Sverige

(Transair), För denna civila flygverksamhet
aAvAl för den militära växte ett flygkommando
upp i ONUC högkvarter, det blev en "Air Divi-

Major 0 Lindström omedelbart efter landning den 29,12, En projektil hade gått in
på huvens vänstra sida och passerat ut till
höger under anfallet mot Kolwezi ,

sion", i vars ledning flygvapenofficerare placerades, Air Division fick stor omfattning och
kom med tiden att spela en dominerande roll i

DATA OM "STRESSEN"

FN1s kongooperationer,
ONUC-organisationen växte s!ledes frain med
hänsynstagande till vad läget i landet krävde
under olika skeden, Tjänstgöringsperiodernas
längd för den svenska personalen var liksom
för personalen från de flesta medlemsländerna

Den 28,12 1962 startade den egentliga
"stressen" i Elisabethville då Tsombes
gendarmer öppnade eld utan att FN-trupperna besvarade elden, Hela dagen låg
F 22:s flygstyrka i högsta beredskap, I
högkvarteret försökte man i det längsta
undvika krigshandlingar, men den av
Tsombe startade lavinen stod inte att
hejda,

ca se:z: mll.n ader, vilket givetvis invel'lcade
aenligt p! kontinuiteten, Denna oligenhet fick
dock tas med hänsyn till tj!nstgöringens frivilliga karaktär och medlemsJ.lndernas svårigheter att avvara aktiv personal för längre tid.

En flygvapenofficer som dock fick tillfälle att
tjänstgöra en längre tid var överste Norström,
Flygvapnets reserv, som fr!tn juni 1961 och mer
än ett !r fram!t hade en chefspost i ONUC1s
bl5gkvarter, Under bana pe.r iod utvecklades Air
Division i stort till vad den llr i dag, Efter
Norström har 15verstell5jtnant Olle Carlsson och
15verste Stenberg tjänstgjort i ONUC1s flygledning,
Efter ett Ars verksamhet var Air Division så
uppbyggd, att de olika enheterna pA baserna
snabbt kunde dirigeras från ONUC RQ, Där hade
nu inrättats en avdelning, Air Operations, som
svarade för i första band linjetrafiken, insittning av flygplan vid personalavl6sningar,
kontakten med obarterföretagen m m, En flygvapenofficer som från början tillhört denna avdelning och alltjämt är i tjänst är kapten
Ljungkvist, Flygvapnets reserv, För de m!nga
skandinaverna inom Air Division hade det varit
en stor tillg!ng att ha en svensk med i ledningen för denna viktiga verksamhet,
FISr tjllnsten inom Air Division ute på baserna

Natten till den 29 blev mycket orolig
med ordergivning för kommande dag, Från
HQ i Leopoldville anlände överste Dick
Stenberg med uppgift att från Kamina direkt leda verksamheten, Det stod på ett
tidigt stadium klart att Tsombes största
flygfält Kolwezi-Kengere skulle bli målet,
Morgonen den 29 startade samtliga sex
J 29 och en S 29 i dåligt väder, Företaget leddes av divisionschefen major Lindström, F 4, Östersund, med följande förares Kapi;en Christianson, F 5, Ljungbyhed,
fanjunkarna Barthelsson och Jönsson, F 4,
Östersund, Casselsjö, F 13, Norrköping
och N0 rdström, F 10, Ängelholm. Förare i
spaningsflygplanet var fanjunkare Norlund, F 11, Nyköping, Vädret över Kolwezi
var uselt med en högsta molnbas på 70 m,
Operationen mot Kolwezi lyckades bra sävlll den 291e som den 30:e kunde man senare konstatera tack vare spaningsflygplanen. Den uttagna flygtiden imponerade,
Under de första sex dagarna av stressen
fl5gs 150 timmar, vilket fätt utländsk
flyge:z:pertis att .h äpna, speciellt då man
t~r i betraktande att åtta flygplan av
sammanlagt tio fick skador vid olika
tillfällen,
Speciell eloge fär man ge den ende "naturlige" spaningsfly~aren på F 22, fanjunkare Jan Norlund, som haft heltidsverksamhet med att fotografera resultatet av sina kamraters insatser, Att det
inte var helt riskfritt att passera ett
flygfält som Kolwezi visas av att han
vid ett tillfälle fick ett skott i en
kamera, Att operationerna haft stor hjälp
av spaningsresultaten visas bl a av att
ett mycket skickligt maskerat flygplan
kunde upptäckas på flygfotografi,

svarade en Air Base Commander med underställda
chefer för underhålls- och verkstadstjänst,
tekniker och piloter, Svensk personal har dlivid utnyttjats i stor utsträckning,

Utöver tidigare nämnda deltog fanjunkare
Finks, f 4, Östersund och Gustavsson,
F 16, Uppsala i operationerna,

Den flygvapenpersonal som dittills utsänts hade
eom nämnts placerats i olika verksamhetsgrenar
och var underställda chefer fr!n mAnga nationer. Det var fBrst i oktober 1961 som Flygvapnet fick lämna ett eget organiserat farband
genom att sända ut F 22 Fighter Squadron under
befäl av kapten Everst!l, som nu fBr andra
gAngen fick träda i ONUCzs tji!nst. Samtidigt
med F 22 insattes i Kongo flygatridsfBrband
fr!n en del andra nationer. Ledningen av denna
verksamhet utBvades i ONUC RQ av BverstelBjtnant Lampell. Han ställde sig senare Aterigen
till rarfogande p! nyAret 1963 i samband med
de uppkomna striderna.
F 22 som utgjordes av f•• J 29 och oa 40 man
fBrlades fBrst 1 Luluaborg, men Bverfardes
snart till Kamina, där det sedan haft sin huvudbas. Det var tarata gAngen som evenek materiel ooh pA denna utbildad personal pr8vadea i
dylika sammanhang. FBrbandet fick som bekant
mAnga BT!ra uppgifter och har uppmärksammats
mycket fBr personalens f8rmAga att hAlla flygplanen i luften även under de svAraata f8rhAllanden. Farstärkning med dubbla antalet
jaktplan och tvA spaningsplan utsändes hBsten

ÅTER FRÅN KONQO
Efter den längsta sammanhängande flygning eom
nägonsin gjorts av svenska militärplan landade
den 27 april fyra 29zor p! F 8. Det var hälften
av 29-best!ndet vid F 22 i Kongo som nu pA
grund av de nu lugna fBrhAllandena kunnat sändas hem. Samtidigt med de fyra 29aorna, av Yilka tv! var jakt- och tv! spaningsplan landade
tv! traneportplan av typ Curtiss. Med dessa och
29aorna !tervände eam11aalagt 27 man flygvapenpersonal frän FN-tjänsten.

1962.
Med de uppsatta f17gatridaf8rbanden i Kongo
uppkom behovet av fler helikopterf5rare rar
säkerhets- och räddningstjänaten. F8r detta
ändam!l ställde Flygvapnet h8sten 1961 ett tiotal tarste fältflygare till FNzs tarfogande rar

Chefen f8r flygvapnet hälsade de hemvändande
välkomna. (Hane tal !terfinns härintill). Ovan
visas färdvägen rar det hemflygande f8rbandet.
Den var ca 1.300 mil l!ng och därmed nägot
lähgre än den sträcka, som de fem 29aor tillryggalade, vilka "brandk!rautryckte" till Kongo
hasten 1961. De flag p! grund av tidsskäl den
inte fullt s! säkra vägen Bver Afrikas inre via
Egypten, Sudan, Etiopien och Uganda, där det
är betydligt längre mellan flygplatserna.

att utbildas p! helikopter. Utbildningen eom
ägde rum i USA p!gick till mars f8ljande Ar,
varefter denna personal sändes till Kongo, där
den kunde gBra en god insats i den alltmer

T.ABBLL ÖVBR FLYGVAPNE'l'S PERSONALINSATS I KONoO
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1960

M!n
juli-sept
okt-dec

1961

jan-mara
apr-juni
juli-aept
okt-dec

1962

1963

Antal
Off
Uotr/flll tf
akt res akt rea
6
6
5
3
2
5

-

*
Tekniker
akt rea

3

10

3

11

5
6

11

3

10

·11

12

9
13

14

4
4
6

25
20

11

-

jan-mara

5

8

5

13
13

12

apr-juni

13

9

juli-aept

5

13

19

okt-dec

7

13

24

9
6

jan-mare

9

13

30

5

10
10

17
25

-

3
3
3
8

Vpl
personal

-

-

25

8

25
50

28

9
8

28

8

70

30

4

125

50

tilltagande flygverksamheten p!
ONUC1 s baser.
TillfBrseln av de nya flygförbanden och ut5kningen av markstridskrafterna - FU hade ca 15.000 man
i Kongo - medfarde ännu starre
transportproblem fBr ONUC. De
st5rre charterplanen var dyra i
drift 1 synnerhet som lastkapaciteten inte alltid kunde utnyttjas
pA kortare sträckor. Genom att besättningarna var civila kunde planen inte heller användas 1 rent

Flygvapenchefens tal
till hemvindande F 22-min
(den 27 april 1963)
F 221a historia började i september 1961.
Efter en underhandaförfrAgan i början av
mAnaden besl6ts den 24 att ett svenskt
flygförband skulle sändas till Kongo. Fyra dagar senare sändes förbandet iväg och
landade 4/10 i Leopoldville, en utryckningaprestation som internationellt
mycket uppmärksammades. Det mA särskilt
understrykas, att förbandet var stridsberett omedelbart vid ankomsten, ett förhAllande som ingalunda är regel i sAdana
sammanhang.
Den insats i Kongo i FN-tjänst som förbandet sedan fullgjort i olika personalavlösningar har varit utomordentligt betydelsefull. Den har betytt mycket för
FN och dess strävan till pacificering.
Frän att f6rbandet frän början endast vari~ avsett som skydd för FN1s flygtransporter blev p g a omständigheternas
makt uppgiften utökad till att omfatta
även ingripanden vid markstrider till
underst6d av FN1s markstyrkor.
I de strider som under Arsskiftet ledde
till slutlig militär framgäng för FN spelade flygförbandet en helt avgörande
roll. Den neutralisering av det katangeaiska .flyget som skedde, genomfördes
skickligt och med god ledning utan skada
pA icke militära mAl. Speciellt detta
sistnämnda förh!llande har vll bäst bidragit till den prestigevinst FN rönt.
Elddisciplinen hoa den svenska flygstyrkan har med beundran noterats överallt.
Det kvalitetstal som bestämmer ett flygt6rbanda värde är i hög grad beroende av
markstyrkans insatser. Aldrig har väl vi
t!tt a! pAtaglit utslag pA vad vAr utbildning och tekniska standard är värd
under avlra törhAllanden. Den ständigt
mer än 90 ~ tjlnatbarhet p! flygplanen
som kunnat upprätthAllas är bevis nog.
Ni har pA et~ övertygande sätt bidragit
till den höga värdesättning av
~nsk fl7gatandard so• frAn alla
blli omvittnats.

•ilitära företag. Det var därför ett
starkt behov som fylldes, när FN under v!ren 1962 lyckades sätta upp
;ytterligare ett flygf1Srband, C-47
Squad.ron, sammansatt av militär personal trän sex länder. Sverige lämnade !;yra besittningar med vardera
tv! piloter, en färdmekaniker och en
radiotelegrafist samt dessutom tekniker för betjäning av fyra flygplan. Denna personal rekryterades
huvudsakligen fr!n kommersiella
t17gtöretag, men den hade ursprungligen !Att flyg- eller mekanikerutbildning vid Fl;ygvapnet.

*

När t17gatabachefen, generalmajor
Stig NorAn, i slutet av januari 63
besökte Kongo fick
hans DC-6 eskort
av ltta FN-29:or.
En S 29 tog bilden
strax före land~
ningen p! Kamina.

*
Air Division under befäl av en Air Commander
hade nu f!tt den utformning som den all tjlimt
har. I ONUC HQ hade inrättats ytterligare en
avdelning för teknisk underhAllstjänst och för
drivmedelatillförseln. Huvuddelen av personalen
sorterade under ONUC Air Transport Base Ndjili.
Denna bas tick tidigt en italiensk chef enligt
FNi..s kvotsystem vid tillsättning av vissa befattningar. Som ställföreträdande chef placerades där vAren 1962 kapten Lind, Flygvapnet.
Han var redan d! en av veteranerna i ONUC1a
tj änat, insatt i organisations- och peraonalfrAgor efter tidigare tjänat dels som chef för
Support Squadron och dels som Air Baae Commander i Luluaborg. Ndjili-basen, den största av
alla ONUC-baaer, blev in- och utklareringaplatsen tör Air Division och tillika genomg!ngsbaa
för tlygtrafiken i hela Kongo. Därifr!n sprida
personal och materiel över landet.
Till Ndjili-basen hör även Special .S eotion tör
teletekniskt underhAll samt Sved:ish Signal .
Forts. pA sidan 9.
- Det var soliga miner när

FLYQSPANINQ OVER KONQO
Det underrättelseförband ur Flygvapnet som

till vissa fält, bl a Kolwezi-Kengere, Kipushi

svenska regeringen ställde till FN1s för-

South pä gränsen till Nord-Rhodesia och Dilolo

fogande i Kongo är nu Ater i Sverige efter

i västra Katanga pä gränsen till Portugisiska
Angola.

väl förrättat värv. Fanjunkare C G Wessl6n
ger här nägra synpunkter pä spaningsflygets
verksamhet.

För att fä ett gott utbyte av flygspaning mot
ett flygfält lodfotograferar man med kameror

Den reducerade underrättelsepluton som verkade

med lång brännvidd. Därvid anses skalan

i Kongo bestod av två fototolkar, en fotograf,

1:10.000, med nuvarande kamerautrustning i S 29

ett fotobiträde, en kameramekaniker och till en
början tre spaningsförare. Strax före "stressen"

motsvarande flyghöjden 9.200 m, vara tillfredsställande. DA vi kände till bristen på katan-

fick man ännu en förare och i början av detta

gesiskt lv (några 40 mm lvakan fanns, men de an~

Ar ytterligare en. Spaningsförbandet disponera-

vändes aldrig) valde vi vanligen en flyghöjd,

de två S 29

c.

som gav skalan omkring 115.000, vilket avaevärt
underlättade tolkningen.

Flygspaningen inriktades i huvudsak på de av
Tshombe behärskade 41 flygfälten i Katanga. Av
dessa ansägs 30 böra utspanas och kontrolleras.

STRESSEN 29.12 - 31.12.62

Kolwezi-Kengere, den viktigaste flygbasen, ca

8

km

söder om staden Kolwezi, utsattes för den

nogg~annaste

granskningen och kontrollerades 16

Den 29 december inleddes den FN-aktion, som fått
benämningen "stressen", och i vilken det svenska

gånger mellan den 13.11.62 och 3.1.63. Flygfälten i Katanga har pä nägra få undantag när en-

FN-flyget spelade en avgörande roll. Fl.ygapa-

dast ett start- och landningsstråk, vars längd

sitt flyg. Förstahandsmålet för F 22, som då

varierar mellan 800 och 1.500 m. Hangarer och

var FN1s enda jakt-attackförband, blev således

anordningar för flygplanbetjäning saknas i all-

flygbasen Kolwezi-Kengere. Pörsta anfallet lgde

mänhet. Vår flygspaning koncentrerades därför

ningen visade tydligt var Tshombe koncentrerade

rum den 29.12.62 kl 0705 lokal tid. Det anfallande förbandet bestod av sex J 29 utrustade
med akan och åtta 15 cm pansarsprängralteter och
attackraketer. De låga molnen omöjliggjorde raketanfall, varför endast akan kom till användning. Etter landning visade det sig att flera
av våra flygplan fått träffar av finkalibrig
•ld.
Noggrann "briefing" av underrättelseplutonen
föregick anfallen. Vid flygfältet fanns flera
pjäavärn för luftvärn av högst 20 mm kaliber.
Ett av värnen var med säkerhet besatt, de lSYri-

Vid tolkningen av ovanstående bild föddes misstanken att den inringade dungen var kamouflage
för ett flygplan pA Kolwezi-fältet. Dungen besköts följande dag och sattes i brand, som
framgär av bilden nedan .

ga med stor sannolikhet inte. Denna bedömning
visade sig senare vara riktig, i ett av värnen
fanns nämligen vid första anfallet en 12,7 mm
lvakan, som emellertid fick eldavbrott efter
8 skott.
Vid följande och senare anfall besköts vårt
flyg med 4 st 12,7 mm lvakan, som katangaserna
dA fått i ställning. Gendarmer fanns i tältförläggning vid fältet och flygförarna varnades
för handvapeneld från denna styrka. Sa111111anlagt
träffades under stressdagarna 8 av våra flygplan av handvapeneld (inkl trolig träff från

,

12 1 7 mm lvakan), trots underrlttelseplutonernas
uppgifter om ber!l.knad motverkan, vilket kan
tyda p! en viss negligering av dessa vapen.
När "stressen" inleddes fanns endast ett spaningsplan i tjänst. Det fick till uppgift, att
inom 10 min efter respektive anfall, utföra resultatfotografering. Med hänsyn till den ringa
molnhöjden under "stressen" anvlndes s k lAghöjdsalternativ d v s snabbseriekameror för
foto p! lAg höjd, omkring 25 m i detta fall och
som komplement, noskameror med l!ng brännvidd.
Besöket p! Kolwezifältet sedermera visade, att
jakten beskjutit och träffat endast s!dana militära mAl, som direkt eller indirekt

aöjlig-

gjorde det, katangesiska flygets insättande mot
FN-styrkorna. Bl a undvek vårt flyg sorgfälligt
att beskjuta orealistiskt uppställda och kaaouflerade flygplanattrapper (utgjordes av kra•chade plan), medan verkan mot de i värn och de
.d elvis skickligt kamouflerade planen ledde till
totalförstörelse.
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Initierade belgare 1 Kolwezi framhöll att FN:f17gets precisa anfall haft al stark psykologisk effekt, att de vita legosoldaterna i
Katangaflyget omedelbart tog sin "Mats ur skolan" och via Dilolo flydde till Angolo.
Underrlttelseplutonen tycks ha löst förelagda
uppgifter, vilket bl a nr tillskrivas vettig
planläggning he11111a i Sverige, uttagning av ritt
personal och god, funktionsslker materiel väl
llmpad för uppgiften.
Pör den 1 ll'llr-samaanhang bevandrade, f?'aaet!r det
eom en ödets vänliga flTCk 1 att en svensk, . . jor
L Carlsson kind som Röd Kalle, tjlnstgjorde
som t17gunderrlttelseoffioer i HQ. Leo, under
vars direkta befll plutonen stod i underrlttelseavseende.
Kn intre.-nt och lborik tid ur alnga qnpunk-

ter lr till lnda för "pionjlrerna" vid "intelligeuplatonen",

~u..

*
'.FLYGVAPNETS PERSONALINSATS I KONGO
~orts. fr!n sidan 7.
Oroup, till större delen sammansatta av per•onal ur Flygvapnet.
SA hade ONUC utvecklats fr!n ingenting till
den relativt ordnade organisation det är i
dag. Som produkt av ett tjugotal länders lagarbete lr den ett gott bevis p! vad som kan
utrllttaa i samförst!nd.
SVli:N-OLOF NILSSON

Spaningsbilder tagna av S 291or. Ovana Kolwezitlltet efter ett anfall. Den av raketer företözda etationebyggnaden syns bl a. Nedan1 Broar
eprlngda av katangeeerna. PA den översta bron
ligger ett tAg i det raserade brospannet.

Så kändes det att vara fältflygare i Kongo
"Ja grabbar det här är inte nll.gra märkvärdiga

fick gll. som rotetvll.a At fältflygare Casselsjö

saker, vi får väl ta det som en tillämpad skolskjutning där hemma, lycka till." Med dessa ord

och det var eamtidigt mitt
Efter en nervpirrande lll.ng
2.500 m var vi d! äntligen
det alltsA. Redan pli. lll.ngt
mll.let. Det rök friskt utav

avslutades briefingen den 29.12 1962 kl 0615
av överste Stenberg frll.n Leo. Efter mll.nga ovissa timmar skulle vi nu äntligen fä ge 0aa iväg
pli. det första anfallet mot Kolvezi, där Tahombe
hade huvuddelen av sitt flyg baserat. Kl 0635
startade de sex J 291orna som leddee av major
Olle Lindatröm. Laeten var fulladdade akan plus
Att& stycken 15 cm sprängraketer.

företa pass i Kongo.
startetrll.cka pA
i luften. Nu gällde
hll.11 kunde man se
oljebränder.

Vi valde ut vAra mll.l ooh gick till anfall. För
mig var första mAlet en J 280 'som stod i ett
värn. Efter att för tredje gängen ha kontrollerat att alla knappar var rätt tillslagna gick
jag in i den törsta dykningen. Jag kom pA mig

Vi "gröngölingar i Kongo" som hade kommit för
endast ett par veckor sedan fick naturligtvis
stanna pli. marken första passet, och vi utll7ttjade tiden till att ytterligare studera fotobilderna över anfallsmllet. Sedan bar det iväg upp
till tornet för att lyssna pli. radiotrafiken.
Snart hördes anrop till K&llina för QDM, och vi
kunde konstatera att alla var pli. väg hem igen.
När flygplanen rullat in i värnen var vi ,n atur-

själv att krypa ihop sA myoket som möjligt
bakom frontrutan, med kulhll.let genom kabinen pli.
major Lindatröms plan i färskt minne. Ruteresset pli. mll.let, tänk pli. kulan, har du rätt fart?
Nu! Iväg med första salvan: Rotechefen rapporterade nll.got plus. Efter ett anfall till var
281an förstörd. Sedan anföll vi atationahuaet
i kolonn. Efter vardera tvll. anfall var det absolut obrukbart.

ligtvis där. Ur villfarelsen att det var skolskjutning vi sysslade med toga man ganska snabb1
vid en granskning av de hemkomna planen. En ku•
la hade gll.tt rakt igenom kabinen pli. major Lindatröme plan 2 dm framför huvudet. Flera andra
plan hade akottskador i vingar och kropp. Det
var tydligen en del fientlig

Munnen kändes torr och sträv. Pli. med &kan. Mllen som fototolken fanjunkare Wesal6n hade visat oas pli. briefingen anfölls allt eftersom de
dök upp ur bra anfallseynpunkt. Pli. med pricken,
en skur, upptagning och ll7tt liga för nl.ata mAl.

motve~kan.

- Firefly 23 frln 18 vi ltervänder, jag har
Medan flygplanen gjordes klara Aterigen diskuterades erfarenheter. Vädret hade varit det
sämsta tänkbara. 50-75 m molnbaa. Raketerna
gick självfallet inte att använda utan det
fick bli akananfall. Pli. all. lll.g höjd är naturligtvis flygplan mycket sArbara även för
handvapeneld, det fick vi nog all. talande bevis
för. Nll.väl, äntligen var det dl!. min tur. Jag

ganska avll.ra skottskador i fälltankar och
vingar.
Efter en sista blick pl det förstörda fältet
styr vi hemAt. Min roteohef hade tv! stora hll
i höger fälltank och i flygplankroppen. Jag
tycktes själv vara oträffad. Pang! Plötsligt
börjar mitt plan vibrera vlldaamt. Stannade
mitt hjärta tvll. slag? Min törsta tanke var turbinekovelbrott. Fllr mitt inre all.g jag redan hur
de fruktade infödingarna och gendarmerna dansade stora middagadanaen med mig som huvud.figur.
Här gällde det att ta det kallt. Av med fllltankarna, hissa och dra av gasen. Motorn giok
Ater normalt men tyvärr endast under planflykta·
varv. Min rotechef hade informerat ii.aina-baeen
och helikoptern hade larmats. Själv satt jag
och räknade. Skulle jag nl fram? Skulle motorn
Fältflygare Tönnies Fi.nke, F 4, berättar i vidstll.ende artikel om sina upplevelser aom atridaflygare i Kongo. Fotot är taget pli. F 8 efter
den veckolAnga hemflygningen frll.n Kongo i slutet
av april.

orka? Vad var det för fel? I Sverige gär det
alltid att hoppa~ värsta fall, men här blev
man plötsligt påtagligt medveten om vad det
innebär att flyga över fiendeland. Att man inte
hade någon misskund att vänta av vära motståndare var nog fullt klart. Vår popularitet var
inte så stor hos dem, allrahelst inte efter dagens övningar.
Men mil lades till mil fast det stadigt bar av
nedåt. Det kanske skulle gå. När det är tre mil
kvar till basen får jag ögonkontakt med helikoptern. Pä mitt anrop om han hade kontakt kom
det tryggt 1 "Ja-ja mensan morsan e ·me ·dig, det
vet du". De orden k!ndes lugnande och hjärtat
fly1;tade ned till rätt väning igen. Höjden

Här lirkas Tönnies Finkes 29:a in i skyddsvärnet efter 1:a anfallet mot Kolwezi, dä raketerna p~ grund av väderförhållandena inte kunde
avlossas.
Nedan: Efter stridernas upphörande kunde FNsvenskarna på ort och ställe studera verkningarna av anfallen mot Kolwezi-fältet. Ett par
svenskar och nyanlända iranska piloter betraktar resterna av en Vampire Trainer. Nederst:
Det utbrunna bränsleförrädet vid plattan.

räckte till landning på läng final och äntligen
aatt manpä banan. Sällan har en läak och en
cigarett smakat sä bra som efter den flygningen.
Inom parentes kan nämnas att motorfelet var
endast att generatorn hade tappat lagren. Hädanefter tycker jag inte att skämtteckningar
som visar vita män i grytor hos kannil>&ler är
särakilt lustiga.
Hela dagen gick vära "tunnor" med Bin förstörelsebringande last mot Kolwezi och när kvällen
kom var Tshombos flygvapen en saga blott. Man
kan nog sig& att P 22 gjort sitt jobb väl.
Dagen efter patrullerade vi alla omkringliggande flygfält för att hitta eventuellt undkomna
flygplan. Flitflygare Jönsson F 4 och jag hittade för vär del ett Harvard-plan

unda~gömt

i

Jadotville. Det sköts naturligtvis genast sönder.
Om man nu ser tillbaka pä "stressen" sä är det

käpor och utloppsdelar, var för oss en gäta.

ett par saker som man i egenskap av flygare
vill minnas och poängtera. Vad jag personligen

Törs man gisea att rekordet i att byta utlopps-

mest uppskattade var den oerhörda nytta vi hade

vär vapenmästare Fors frän F 10 som äkte emellan

av spaningsflyget. Med det utmärkta bildmate-

planen och frägade pä sin sjungande dialekt

del innehas av F 22? Sedan minns man bilden av

rialet vi hade till värt förfogande var det

och med ett stort leende: "Har du skjutit

aldrig nägot tvivel om vilka mäl som skulle

slut?" Han och hans mannar fick nog göra rätt

anfallas hur gömda de än var. Fastän det var

för grötsaltet de dagarna, den saken är klar.

mitt första pass i Kongo var det ingen som

Över huvud taget rädde en otrolig aktivitet

helst svårighet att orientera sig och lokalise-

de dagarna pä F 22.

ra målen. Det säger rätt mycket att alla riktiga flygplan blev förstörda, men inte en enda

Att inte nonchalera den finkalibriga elden frän

"Dummy" anfölls.

handeldvapen även när man flyger ett sä snabbt
plan som 29:an är ocksä en erfarenhet. Här kan

Sedan upphörde vi aldrig att förvånas över

man verkligen tala om att liten tuva ofta

vilket otroligt arbete fanjunkare Carlsson, F 1

stjälper stort lass.

och hans grabbar på stationen presterade. Hur
de kunde "trolla" fram plan sä snabbt, iordningsställda

efter skottskador genom motor-

Nu är det äter lugnt i Kongo och ingen är väl
eladare för det än vi som var med om "stressen".

*

FLYGHAVERIERNA UNDER 1962
Haveristatistiken för är 1962 visar en i förhällande till de närmast föregäende Il.ren
glädjande nedgång i förlustsiffrorna för personal och flygplan, Som framgår av nedanstående tabell f15reter äret m!nga likheter med ett tidigare "lyckosamt" är, nämligen
1958, d!l. tendensen till ökande förluster ocksä bröte p!l. ett markant sätt, Flygtiden
var för de bll.da Aren lika,

l2.2l
Antal haverier

"
"

"
"
"

omkomna
haverier med omkomna
totalhavererade flygplan
lyckade fallskärmshopp
m~sslyckade

fallskärmshopp

265
21
19
31
8
2

12.2§.
278

12.22
261
15
12
34
25
4

11

9
26
12
2

1960
256
20
15
32
18
2

1961
234
26
19
39
21
2

1962
251
14
9
26
13
1

Den höga siffran pä antalet haverier under 1962 kan delvis förklaras av den under 1962
tillämpade n!l.got vidare haveridefinitionen men även beräknat enligt tidigare normer
blir antalet högre än för 1961. Att antalet omkomna f5r 1962 är h5gre In f5r 1958 med
samma antal "haverier med omkomna" beror pä att flygvapnet tillförts ett ökat antal
tvåsitsiga flygplan, Det under 1962 minskade antalet lyckade fallsklrmshopp visar pä
att antalet nödsituationer, som flygf5raren inte f5rm!l.tt klara upp, blivit färre, Detta
kan i sin tur tyda p!l. att flygmaterielen blivit säkrare, Sannolikheten i ett sAdant
päst!ende kan visas genom en statistisk jämförelse av antalet totalhaverier pl respektive flygplantyp sedan den tagits i tjänst, Här visar flygplan typ 35 och 32 förh!l.llandevis mycket goda värden, avgjort bättre än t ex typ 29 och 34,
Det är också ett glädjande faktum att under 1962 flera svära materielproblem kunnat
framgängsrikt bemästras, Det misslyckade fallskärmshoppet beror p! tör l!g uthoppsh5jd
i förhållande till den höga sjunkhastigheten, F5r att säkerställa lyckat uthopp lven
vid lAga h5jder förbättras stolseparationen vid ut.hopp. Uthopp även vid myok6t l!ga
höjder m5jliggörs genom den nu i huvudsak genomförda modifieringen pl flygplan 34 och
p! vissa serier av flygplan 35, där sannolikt en katapultstol med rakettillsats kommer
att infBras,
Åv haverierna orsakades 70

'!> av flygf5rarna och 6

%av

den tekniska peraonalen, llate-

rielfelen har endast till 13 %sin skuld i haverierna. Fördelningen är anmllrkningavlrt
törlndrad jlmfBrt med de närmast f5reglende Aren. Det föreligger sllunda en faktisk
minskning av andelen materielfel fr!n 20 till 13

%.

Hlr b5r emellertid framhllla• att

materielfelshaverierna i regel är av allvarligare art och att materielfelens andel 1
totalhaverierna är jlmf5relsevis mycket h5g,
Inte mindre In 01a 50

%av

f15rarfel-haverierna utgörs av landningehaverier, Detta lr

en siffra som i det närmaste varit konstant under de senaste Aren, Här ml•te alla anatr!ngningar sättas in fBr att f! en f5rblttring till ständ, Flygplatserna tillföl'9
nu bittre landningeutrustning, bl a precisionslandningsradar och inflygningebelysning,
men stor uppmärksamhet måste alltid vid utbildning och Bvningar läggas p! landningemomentet, särskilt under dAliga väderleksfBrhAllanden och efter härda och ansträngande
flygpaee,
De vaok:lra siffrorna tör 1962 tär inte inge oss en falsk känsla av tillfredsställelse.
Det Ar m!ngen g!ng slumpen som avg5r om en situation skall utvecklas till ett allvarligt haveri eller ej. F15r att f! klarhet i hur mAnga gAnger slumpen inverkat borde
naturligtvis i statistiken innefattas !ven antalet inträffade allvarliga tillbud, Ätt
mänga sil.dana inträffat under 1962 st!l.r klart - främst att framhälla ett antal allvarliga

kollisionstillbud - men exakta antalet kan icke redovisas, Genom den nu införda driftatörningsrapporteringen blir detta möjli gt och i forts ä ttningen beräknas å rsstatistiken
kunna utges i form av en driftstörnings- eller fly gsäkerhetsstatistik i stället för
enbart haveristatistik,
lven om vissa risker lr ofrånkomliga i den militära flygverksamheten fär siffran 14
omkomna och 26 totalhavererade flygplan under inga omständi gheter sättas som måttstock
pA en god haverifrekvens, Det haveriförebyggande arbetet

m~ste

intensifieras och defi-

nitiv framgång i detta arbete har icke nåtts förrän siffrorna kunnat betydli gt reduceras, Med framgång menas ett för varje Ar minskande antal haverier, omkomna och totalhaverier, Detta skall kunna åstadkommas men ställer stora krav pA övningaledning och flygande personal, Av flygföraren fordras ett gott och sunt omdöme, en god disciplin och
en god teknisk kännedom om och förståelse för prestandagränserna hos den maskin han
handhar i luften,

*

överg! direkt till Draken.

Flygatjänaten på flygplan
35 Draken har behandlats
tidigare i FLYGVAPENNYTT.
Här följer en tredje och
avslutande artikel, Den
handlar om typinflygningen
och är författad av GUNNE
SIMONSSON, fältflygare pA
F 16. Han tillhör den företa gruppen fältflygare,
som direkt frän den grundläggande flygutbildningen,
fAtt gA över till 35:an.
Tidi gare artiklar stod i FV-nytt nr 3/62 (om Att
vara fältflygare vid 35-förband) och FV-nytt nr
1/63 (om Flygtjänst på 35 A-förband).

Utbildning11planen var mycket noggrannt utarbe-

Företa gängen jag tittade in i kabinen förvåna-

tad s! att inte inflygningen skulle gå tör

des jag över hur snyggt och lättAtkomligt alla

fort, jU.rt!5r lr TIS ~Il flygplan 35 n!got llngre
In t ex p& fl.7gplan 32. De t!5rsta dagarna ägna-

reglage och knappar satt. Alla varningslampor

des mest !t teoretiska lektioner,t ex materiel-

Inträffar ett fel tände ett fönster på lamp-

lira, allkerhetsmaterieltjlnat SFI osv. Det som

tablån där det stAr vad det är för fel. Samti-

var alldeles nytt för osa var katapultstolen,

digt blinkar också huvudvarningslampor som sitter väl synliga rakt framför föraren på instru-

Typinflygning på Draken
I början pil februari kom vi Atta stycken nya
utexaminerade fältflygare för att p!börja vår
TIS-utbildning (TIS • tY]linflygningsskola) vid
P 16 med flygplan 35, Vi är de första som kommer direkt frän GFU till TIS pA Draken. SA vi
lr med andra ord försökekaniner som skall utprova om GF!:J-utbildningen räcker till för att

ty sådan finna ju inte på 281an,

finne samlade ph ett ställe, den e k lamptablAn..

mentpanelen. Inredningen är alltså bra i jämÅtgärderna vid utskjutning prlntadee in ordent-

förelse med J 281an där reglage, lampor och

ligt innan vi fick börja flyga, En nyhet med

instrument fanns pA alla möjliga och omöjliga
ställen.

katapultstolen i Sk 35C är att det finne benfixeringsremmar, för detta måste vi använda
speciella kängor med skaft upp till knäna, pA

SA var det dags för första flygningen med det

skaften finna sporrar där remmarna fästs. Vid

mycket omta1ade flygplan 35, Jag tog plats i

utskjutning håller man därför kvar fötterna pA

baksits och

sidroderpedalerna. Benen fixeras sedan automa-

de fast mig rätt och att jag inte glömde att

tiskt vid stolen när den llmnar flygplanet.

ansluta den automatiska fallskärmautlösningen

l~raren

kontrollerade att jag spån- ·

vid stolen. Lll.raren taxade ut och ställde upp
pA banan, han höll bromspedalerna nedt?70kta
tills varvtalet kommit upp till 70 %dA släppte
han pedalerna och ökade varvet till tullgas.

Drakens stighastighet är fantastisk i jämförelse med 281ans, vilket märka tydligt i maxtopprollen som utt!Srs pA följande sätts stigning
med grundmotorn till 500 m dA ebk1n tlnds och

Flygplanet accelererade snabbt till lättningetart 275-300 ioJJ/t. DA kände man vilken kraftig
motor Draken har i förhAllande till J 28san,

farten ökas till M 0,95 och upptagning med 4-5
g till ungefär 70° stigvinkel. Första gAngen
tyckte jag man flög rakt upp, ty sA kraftiga
stigningar var man ju inte van vid. När farten

dragkraften för 35san är med ebk 6520 kp mot
1500 kp i J 281an och det är ju en viss skillnad.
.Puaet omt'attade orientering inom övningsomrAdet, vi flög därför pA lAg höjd. Flygplanets
form och utseende avviker ju helt frAn J 281ans 1
varför det verkade väldigt konstigt när man
tittade ut och inte sAg nAgra vingar. Det var
ganska kyttigt men det märktes inte mycket utan
flygplanet flög lugnt och stabilt. Flygläraren
gjorde nAgra branta svängar och visade hur
snabbt farten minskade när man ökade belastningen utan att öka varvtalet. BränsleAtgAngen
är stor pA lAg höjd sA det var snart tid att
flyga hem!t igen. Landningen gick bra och därmed var företa passet avklarat. Bekantskapen
med flygplan 35 var mycket angenäm och intres-

hade gAtt ned till 550 ioJJ/t övergick vi till
ryggläge och rollade runt. Höjden var dA ungefär 10.000 m och tiden för stigningen upp dit
var mycket kort. Vi hann med ytterligare en
maxtopproll sedan var det dags att flyga hem,
ty bränsleförbrukningen är stor med tänd ebk.
Överljudsflygningen var ingen större sensation,
vilket jag hade väntat att det skulle vara. Det
märks tydligt att flygplanet är byggt tör !Sverljudeflygning. OvergAngen till överljudshastighet är knappt märkbar. Flygplanet var mycket
lugnt och stabilt, när jag i baksits för första
gAngen fick flyga snabbare än ljudet. Rodren är
inte sA konstiga och 35 C är därf!Sr lättare att
flyga med överljudstart. Det är mycket lätt att
överskrida M l sA man mAste alltid hAlla ett

sant.

öga pä Maohmätaren under flygning.

Flygning i baksits fortsatte ännu nAgra pass.
Det var i början normal flygning pä medelhög

är start och landning, beroende pä att fram-

och hög höjd som sedan fortsatte med avancerad
·f lygning, loping, roll, halvroll och topproll.
ll'!Sreta gAngen jag h!Sll i spaken törvlnades jag
väldigt !Sver hur känaliga skev- och h!Sjdrodren
är tör minata lilla spakrörelae. Överföringen
till rodren aker helt med servo.
Den avancerade flygningen vAllade inte n!gra
at!Srre avArigheter, det är mycket lättare att
belasta 35 C än t ex 281an, där det fordras
stora spakkratter ibland. Rollhastigheten är
oerh!Srt snabb, de f!Srata rollarna hann jag in..
t!Sra tillbaka apaken f!Srrän jag hade gjort ytterligare en halv roll. Höjdroderutslag beh!Sver
man inte ansätta ty nosen hinner aldrig sjunka
nämnvärt vid en snabb roll.
Nlata avancerade r!Srelse var halvroll dlr jag
tick ytterligare bevis pA hur flygplan 35 avviker trAn de !Svriga typer jag flugit. Där kan
urglngshaetigheten vara mycket lägre in ingAnga•
hastigheten beroende pl hur mycket flygplanet
belastas.
Bilden: Lärare och
elev efter ett övningspass i Sk 35 c.

En !Svning, som man inte kan utt!Sra i baksits,

finns ett periskop p!monterat p! huven där man

De företa passen var kanske inte s! roliga, beroende p~ att det är sv!rt att flyga simulator

kan se inom en begränsad sektor fram!t. Men det

m!nga g!nger sv!rare och jobbigare än i det rik-

sitsens katapultstol sk,ymmer sikten fram!t. Det

fordras rutinerade förare för att sitta i bak-

tiga flygplanet. Men ju mer man lärde sig desto

sits och landa genom att titta i periskopet.

intressantare blev det.

SA var det dags att kliva i framsits och där-

Fördelarna med simulatorn är att man lär sig

med blev ocks! "arbetsbördan" tyngre, för nu

övervaka instrumenten p! ett effektivt sätt och

skulle jag sköta allting själv. Läraren skulle

att nödinstruktionen blir grundligt inlärd inte

bara rätta och ge goda rAd ifr!n baksitsen.

bara teoretisk utan ocks! praktiskt. Instruk-

Körningen p! marken var lätt och sikten fram!t

tören ser p! sitt manöverbord, när olika fel

var mycket bra. Starten gick bra och jag steg

p! "planet" simuleras om rätta !tgärder vidtas

upp till sektorn där jag tränade normal flygning samt prövade flygplanets egenskaper vid

s! att man i br!dakande lägen utför dem reflex-

lAg fart med landstället utfällt.

mässigt.

SVÅRARE ATT LANDA MED DRAKEN

mycket till att det blir lättare att sedan flyga

av föraren i simulatorkabinen. Dessa övas in

Överhuvudtaget s! bidrar simulatorflygningen
flygplan 35.
Draken skiljer sig en hel del fr!n 281an vid
landningen. Man m!ste se upp noggrant p! fart-

Till sist vill jag bara säga att flygplan 35 är

mätaren s! att inte farten blir för l!g. Ser

mycket intressant och roligt att flyga och det

jag att det blir en minuslandning s! kan jag

tror jag alla 35-förare vill intyga.
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inte enbart öka anfallsvinkeln för att komma
fram till banändan, som jag däremot kunde gira
med

281an, utan jag m!ste samtidigt öka drag-

kraften. Ty motstAndet blir mycket stort med

Eskaderövningen

ökad anfallsvinkel. Resultatet blir att jag
Aker nästan rakt ned om jag ej stöttar med
mycket motor. Motorvarvet är i landningsvarvet
normalt cirka 80

%.

Vid snävare landningsprov

i Ovre Norrland
En eskaderövning genomfördes i fj ärde flygeskaderns regi i Övre Norrland mellan den 28 februa-

krävs det tidvis fullgas. P! flygplan 35 finns

ri och 8 mars. Huvudändam!let med övningen var

det bromsskärm som kan utnyttjas vid landning

att pröva jaktförsvaret i Övre Norrland, att öva

i farter upp till 300 km/t. Den bromsar upp

insats av spanings- och attackförband mot

flygplanets hastighet mycket kraftigt och

de~

stridskrafter i nom VI.militäromrÄdet - med vars

är ju speciellt bra att ta till när banorna är

vinterfälttjänstövning eskaderövningen var sam-

extremt hala.

ordnad - samt att öva underrättelsetjänsten.

arm~

Därutöver ingick i övningsändam!len en mobiliseringsövning och en särskild markförsvarsövning
SIMULATORN SPARAR TID

vid flygbas.

Första EK-flygningen (EK • enkelkommando) flBgs

Pä f örsvarssidan deltog, utöver bas- och stril-

i Sk 35C först därefter i ensitsiga J 35 B. Ha-

förband J 32-förband samt även en division J 35

de vi inte haft den mycket sinnrika simulatorn

A. Fienden representerades i luften av en

här vid F 16, s! hade vi f!tt flyga betydligt

attackdivision, en spaningsdivision utrustad med

flera pass med lärare innan första EK-flyg-

S 29 samt en di vision J 29 ooh förband ingll.ende

ningen. Simulatorns kabin är en exakt kopia av

i den s k Rajden,

351ans. Principen för utnyttjandet av simulatorn
är att jag först flyger övningen i simulatorn,
därefter i Sk 35 C och till sist i J 35 B.

Upptakten till eskaderövningen var en mobiliseringsövning. Vid denna skulle s ärski lt prövas
i vilken utsträckning kri gsmässi ga fly guppdrag

Innan vi kom hit var vi alla negativt inställda

kunde utföras samtidigt som mobilisering genom-

till simulatorflygningen. Men nu när vi har

fördes. Mobiliseringen skedde vid en spanings-

f!tt erfarenhet av simulatorflygningen vet vi

bas och det var s.'Uunda

att den inställningen var felaktig.

till hö g beredskap som sattes på prov.

spaningsfly ~ets

förmi\ga

Nlr det glller möjligheterna att utnyttja Dra-

Redan någon timme efter det att mobilisering
anbefallts startade de tre första S 29-orna mot

ken för insats mot fientliga flygplan kan den

sina apaningsmU. Mobilisering,! lvningen gick

genom korta klargöringatider, hög fart och god

av

stapeln vid en av krigsbaserna och genomfördes

stigförm!ga, sättas in med avsevlrt högre fre-

mönstergillt både vad beträffar inmönstring av

kvens än de flygplantyper vi i denna del av lan•

personal och mottagning av materiel. Provet vi-

det tidigare haft tillgång till för luftför-

sade att den personal som berördes av övningen

svarsuppgifter. Samtidigt kunde emellertid

var väl insatt i sina uppgifter och att bered-

konstateras att Lansen och Draken, beroende pA

skapen för att lösa

vilket mål iDll&t•en skulle ske emot, pA ett

stridsmässiga flygupp-

drag även under mobiliseringsskedet är hög.

utmärkt sätt kompletterade varandra. Samman-

Inom underrättelsetjänsten prövades en ny prin-

divisionen till Övre Norrland gett både ba11-

fattningsvis kan konstateras att baseringen av
cip för kartpresentation av krigsläget. Metoden

och atrilförbanden god övning i betjlning och

gav en överskAdlig och lättläst bild av hur

utnyttjande av vapensystemet J 35 A. Förarna i

fienden grupperat sina styrkor. Erfarenheterna

flygförbandat har omvittnat att eskader!5vningen

var sä goda att försöken kommer att fortsätta

gett även dem många lärdomar.

och utvidgas under kommande övningar.
Eekaderövningen var, som inledningsvis nilllnts,
Vad gäller luftförsvaret tilldro g sig under

i tiden samordnad med VI.militäromrAdeta vin-

eskaderövningen kanske 35-förbandets verksamhet

terfllttjänstövning. Anfallsförbanden, attacken

det största intresset. Divisionen betjänades av

och spaningen, var till stor del inriktade mot

ett krigsorganiserat basförband. Avsikten var
att dels utröna hur bastjänsten under krigsmäs-

mAl inom VI.militärområdets 6TningaomrAde. En
flygsamverkansoffioer var placerad i militär-

siga former skulle fungera under vinterförhäl-

befälsataben och samverkan mellan armAförband

landen dels hur J 35:an bäst skulle samordnas

samt spanings- och attackförband var ooksl

med bas- och strilkomponenterna i Övre Norrland.

f!5remAl f!5r särskild övning. N!gra radikalt nya

Beträffande bastjänsten kan sägas att möjlig-

erfarenheter vanns väl inte inom detta omr!de.

heterna att efter ett· uppdrag pä kort tid göra

Snarare fann man att de former, som anvlnds tör

flygplanet klart för ny insats överträffade även

denna samverkan, är b29.. Däremot beet7rlctaa att

ställda förväntningar. Tiderna härför var avse-

det lir väeentligt att tiden ytterligare pres.e aa

värt kortare än för Drakens föregångare.

mellan uttalat önskem!l .om

fl7ginsata och ef-

I

/

fektuering dArav.

Köjlighet dlrtill torde

Luleh och Bodens reservofficersförening samt

frAmet finnas genom att signalförbindeleerna i

medlemmar ur fjärde flygeskaderns flygfält-

vieea led förbittras eamt att möjligheterna

ingenjörsförening tillfället i akt att studera

ökae att snabbare leverera spaningsförbandens

flygbaser och strideledningsorgan. Eskader-

tolkade fotoresultat till attaokf6rbanden.

övningen, liksom VI.mile vinterfälttjänstövning, rönte stort intresse i lokalpressen.

I samverkan med arm,förband, eom

delto~

i VI.

militäromrldet1 vinterfälttjänetövning, genom-

Genomgången efter övningen bevistades av bl a

fördes ett särskilt övningsmoment som omfattade

överbefälhavaren eom, med utgångspunkt fr!n

försvar av flygbas. Förutsättningen för denna
övning i eekaderövningen var att basen, eom låg

försvareutredningensföralag, gav sin syn p!
försvarsproblem i Ovre Norrland. Vid genom-

nära det av fienden tagna området, p! grund av

gången uttalade eskaderchefen, generalmajor

den allt mera överhängande faran för att basen

Odqvist, sin uppskattning av den skicklighet

skulle intas av fienden, successivt utrymts och

som visats och det uppoffrande arbete som ner-

att personalen flyttats för att upprätta en an-

lagts av all personal. M!nga värdefulla er-

nan t17gbas. Då basförsvarsövningen började den

farenheter hade vunnits, som, betonade eekader-

1 mars fanns ungefär 125 man fr!n flygvapnet

chefen, skulle göra osa skickade att bättre

kvar vid basen. De hade lämnats kvar därför att

utfö-ra uppgiften att i ofred försvara vårt av-

eskaderchefen bedömt det erforderligt att in i

snitt av landet.

det sista hålla möjligheten öppen att h!lla en

*

grupp jaktflygplan i högsta beredskap p! basen.
Därutöver hade för b&sens försvar avdelats vieea värnförband samt personal ur luftvArnet.

llaric&nfallet eattee in

&T

Telemän fick generalsstipendium

jlgar- ooh falleklrae-

Jlfrarf5rband. ll'tsrevaret eköttee el ekickligt
att fienden inte kunde fl grepp o• baeen innan
försvaret fick hjälp av en stridsvagnsbataljon,
som rensade baeen trln de smärre fientliga
grupper som f!tt fast fot där och helt återställde ordningen. Om fredsmAeeiga eäkerheteskäl inte lagt hinder i vägen skulle alla flygplan vid basen hunnit undan innan fientliga
patruller kunnat förhindra det. Nu blev, pl
grund av att startförbud utfärdats frän klockan
0400, tvl flygplan kvar under plglende marketrider.

Bildens Pr v generallöjtnant L Thunberg, löjtnant C Å Edin, teleingenjör
R Jacobeeon och general A Q Ljungdahl.
Stipendiet ur General A G Ljungdahls fond dela-

Xven detta övningsmoment gav goda erfarenheter.

des i lr mellan tv! flygvapenmän pl telesid&n.

F6rband ur flygvapnet och arm'n fick tillfälle

Teleingenjör Rolf Jacobsson, F 9, och löjtnant

att svetsas samman under påfrestande förhållan-

Curt Åke Edin, Flygstabens teleavdelning, fick

den och man kunde konstatera att samverkan för-

vid en liten ceremoni den 23 april motta sina

svarsgrenarna emellan under markstridsmomentet

belöningar av general Ljungdahl i närvaro av

liksom i övrigt under eskaderövningen var den

flygvapenchefen generallöjtnant Thunberg.

allra bästa.
Fonden, som inrättades 1961, är avsedd för beEskaderchefen hade tagit initiativ till att

fattningshavare vid flygvapnet och flygförvalt-

under övningen visa funktionen av luftförsva-

ningen, vilka som elever vid utbildningsanstal-

ret för företrädare för riksdag och organisa-

ter eller eljest visat prov på framstående per-

tioner. En av de företa övningsdagarna studera-

sonliga egenskaper och yrkesskicklighet.

des verksamheten av riksdagsledamöter fr!n
Norrbotten och Västerbotten. En annan dag hade

Löjtnant Edin reser för sina pengar till Tysk-

eekaderchefens inbjudan hörsammats av ett tret-

land för att färska upp spr!kkunskaperna, medan

tiotal medlemmar ur FCO och TCO frän Lule!,

ingenjör Jacobsson planerar ett Englands-besök

och vid ett annat tillfälle tog medlemmar ur

för att studera teleteknik.

Flygvapennytt presenterar:

POTEZ-HEINKEL CM-191
(RAF Flying Reviev)
Id•n med att bygga ett lAtt tvåmotorigt jetflygplan lAapat både •om •kolflygplan och för •nabba affAr•tran•porter har ana111111at• litet var•tan•
Detta viaa2 att SA!B i Link:ilpt~ •l~~ in

p.

ritt linje genom framtagandet av SJ.!11-105, •om
ju pAgAr för fullt. Ett projekt av liknande typ,
•om ligger ett drygt Ar före det .ven•ka är Cll191. Detta plan Ar gemenaamt f8r den fran•ka
fabriken Pot<9s och den ty•ka Eeinkel. T;rpen och
•yftena med denea1D111a är mycket •narlika v!r
105sa. Dela ko11mer en tvA•it•ig akolver•ion och
dela en fyreit•ig för affAr•bruk. Bägge planen
har tv! Turbom•ca-motorer, varvid dock 105san•
har betydligt större dragkraft. Det k&n· ben1•
p! att detta flygplan kommer att använda• för
attackändam!l och därför a!ete kunna b!ra •tor
la•t, medan n!gon beväpning inte nian• i •&mband med CM-191.

JU.GISTER-UTVECKLING
Pouga Magi•ter f!r anses vara ett mycket lyckat
jetekolplan, som anv!nds inom !tekilliga flygvapen. Det lr tv!•itaigt i tandem. Med bibehlllande av en hel del komponenter fr!n detta plan
har det •törre CK-191 utvecklats. Efter.om mlnga
jiggar och andra verktyg kan bibeh!llae ko1111Der
planet troligen att fä ett konkurren•kraftigt
prie. Man räknar med en företa beställning trän
Luftwaffe under Aret p! 50 stycken, senare eventuellt följd av en ytterligare order p! lika
m!nga.
De b!da motorerna ligger sida vid sida. Arrangemanget innebär att girkrafterna vid enmotorflygning blir mycket sm!. Det V-formade stjärtpartiet fr!n Magi•ter har beh!llit• ehuru ytan
IS1cate något. Kabinen har huv som skjuts bak!t
med elkraft för in- och urstigning. Den kan i
nödsituationer fällas. Givetvis finns övertryckssyetem och syrgas för samtliga fyra ombordvarande.

sträcka kan de tvl bakre stolarna utbytas mot
en extratank: om 440 litar.
Bagagerummets kapacitet förefaller minst sagt
liten för reaebruks det tilllter endast 5 kg.
Klaffarna Ar hydrauliskt man8vrerade av Powlertyp och dykbromsar finn• monterade i vingarna,
De till• ut pl •!väl 8ver- som undersida.
Slutligen n!gra data och prestandas

Brin•lesystemet omfattar tv! tankar i kroppen
omedelbart akter om kabinen rymmande tillsam-

Spännvidds
Längd
Höjd
Vingyta
Tomvikt
Maxvikt

mans 1440 liter. Dessutom kan tv! extratankar
monteras i vingapetsarna vilket ger ett tillskott p! 250 liter. Behöva ytterligare aktions-

Maxfart, havets niv!
Maxfart, 6000 m
Max marschfart vid havets niv!

12 1 0
10,0
3,2
18,8
2,2

m

m
m
2
m
ton

4,4 ton
675 km/tim
700 km/tim
560 km/tim

Btigha•tighet vid havet& nivå
Tjll.n•tetopphBjd
Max aktiona•träcka (10.000 m)

16 m/sek
11.600 m
1.040 km

1'6rklaring till röntgenakiasen
1. LandningsstrAlkaatare
3. Batteri
4. Man8verc7linder nosställainfällning
6. Radio
9. NosatAllinfAatning pA främre apantet
10. Sidroderpedaler
11. Styr.ap.akar
12. Luftkonditioneringsledning
15. Främre stolarna
16. StyrlAnkage
18. Huvmotor
19. Hjulhu• (huvudhjul)
20. Huvud•täll
22. BrAn•letankar
23. Filter för bränsletankar
24. Hydraultank
26. Antenn för radiokompaaa
27. Generator
28. VHF-antenn
30. Luftkonditioneringaanläggning
31. Differential f5r höjd- och sidroder
33. Motor för trimroder

34. Trimroder
35. Kombinerade höjd- och sidorder
36. Statiek roderbalans

37. Bakre lanterna
38. Sporrhjul
39. UtblAaningadel
40. Motor
41. Inre klaff
42. Yttre klaff
43. Skenor för klaff
44. Skevtrim
45. Trimbalans
46. Skevroder
47. Bakre tankinfäatning
48. Bränaleutsläpp
49. BränalepAfyllningastuds
50. Tankinfäatning
51. Vingapetstank
52. Lanterna
53. Moderkompass
54. Bränsleledning
55. Skevroderlänkage
56. Luftbromsar
62. Vingbalk

63.
-"67. Luftintag
68. Syrgaaflaakor
69. Noehjulaluckor

flottiljen 'F 19', under Finlands vinterkrig

Flygvapnet

1940), flygorganisation (de upprepade, stora utredningarna om flygvapnets stärkande o d), per-

under beredskapstiden

sonalrekrytering och personalorganisation, utbildning, rlddningetjllnst ooh teknisk tjänst.

Avsnitt 3

Flygvapnets betydelsefulla insats under försvarsberedskapstiden, främst i form av dess
ständigt p!gAende, oftast höga beredskap blev -

Överstelöjtnant NILS KINDBERG fortsätter

såsom det framgätt av historiken - en av de fak-

här sin artikelserie om Svenska flygvapnet

toreT, som bevarade Sveriges fred.

under beredskapstiden.

De mAnga och länga .!!.P.!.ninKs!.lz.e!!.i~r!!!. länge

P'LYGVAPENNYTT inför 1 dag sista avsnittet av

gränserna ooh över de oss kringliggande vattnen

försvarsberedskapshistorikens "!t.!.r:2_lic!." pä
värt flygvapens beredskap, verksamhet och ut-

höll v!r högsta ledning underkunnig om lägets

veckling under den förstärkta försvarsberedska-

skiftningar.

pens tid t o m den 30 juni 1945. Läsaren finner
där uppgifter om
våra

:2_e.re!s!_aE_e!!,B_r~n_0,2.h_v.!!,r!!!_,

!_rig.!!,f~rlu.!!.t!!.

om

samt avslutningsvis - om

Det s! smäningom skapade, centralt ledda j_~t!.ö~
svaret blev efter hand en faktor att räkna med.

!_o!!,t.!.n1a!!..!.v_e,!:f.!,r,!.nh,e1e.!:n.!. - att det alltjämt
är nödvändigt att med all kraft arbeta på !,lZP.::,
~aE_n.!.t.!!. !,o,!:t.!!.a1t.!.!!.t~e.2.kli!!8~Ch,,!t!,r!_a!!,d.!.•

Framtidens flygvapen bygges i dag - pä det förg!ng-

nae arbete och rön samt pä nutidens grundval !.ö.!: !.r.!.m1i!e!l och för dess i !!.uläKe1 icke i
detalj kända behov.
Vär "Återblick" fär nu talas
"Under beredskapsären gjordes

~A!!ii.!.

,!:i!,a_rön i

fräga om t ex flygopsrationers planläggning och
utförande (bl a vid större flygövningar m m),
flygoperationer i utlandet (den frivilliga flygGeneral Bengt G:son Nordenskiöld, Flygvapnets
förste flygande chef. Under hans kraftfulla och
mälmedvetna ledning danades det moderna svenska
flygvapnet. Bilden: en gäva till Flygvapnet oljem.!Uning 1946 av framlidne konstnii.ren greve
Louis Sparre.

Beredskap med jaktflyg blev ett ofta äterkommande
drag de kritiska Aren 1939-1945. Här en startklar
J 22-division med sin helt svenskbyggda materiel.
Förarna skyndar ut till planen sedan uppdraget
meddelats vid nyss verkställd "briefing".

Bombflyget hade länge den tyska tvåmotoriga B 3
(Junkers Ju 86 K) som sitt "tyngre" element.
Våren 1944 kunde B 3:orna börja ersättas med
svensk materiel, SAAB:s B 18 A, försedd med
1.065 hk SFA-tillverkade Twin Wasp-motorer. F
blev den första flottilj som fick B 18.

Boabf]-Tgeta beredskap mot invasion frln olika
riktningar gav akärpa lt neutralitetspolitiken.
De upprepade, för flygvapnet och dess beredskap
stlrkande ,!tl!,r.r.e_fl.Y"s.ö~.!.n.s,a,II1.! höjde personalens skickl.ighet och gav tilltlllen till prov
med nya taktiska och tekniaka metoder, ny materiel m- m.
Den kontakt med utlandets krigsflyg, pl blda de
krigförande sidorna, som vanns genom omhändertagande och bärgning av här efter nedskjutningar,
stertningar, nödlandningar, vid haverier eller
pl annat sitt hitkomna trimmande krigsflygplan
med besättningar (i allt över 300 'fall'), och
av tyska robotvapen, gav utbyte i form av bl a
flygmilitlra och flygtekniska underrättelser
samt !tskilliga nya impulser och möjligheter
till förbltt'ringar pl v!rt flygvapens olika
omrlden.

I Finlands föravarskrig 1940 mot Sovjetunionen
kämpade en frivilligflottilj "F 19" ur svenska
flygvapnet pA finsk sida, En jaktdivision J 8
(Gloster Gladiator) och en lätt bombgrupp B 4
(Hawk:er Hart) var allt vi d! kunde avvara, Flottiljen• baa l!g i lordtinland. Här flottiljchefen, d!v majoren Hugo Beckhammar (t v) och hans
stabachef, d!v kaptenen Björn Bjuggren, framför ett B 4-plan.

ll'l.ygvapnets J!.O.!i!iya_v.!.n.!.t!.r av beredskapstidens
yttre tryck p! v!rt land • m kunde icke nls utan
avsevlrda offer. Bland dessa mlrktes frimat
f!Sljandes

a)

fyra av flygvapnets krigaflygplan - tre

fjlrrapaningaplan typ S 16 och ett jaktplan typ

:!..1Q - med s! gott som hela ahul. besittningar
gick under neutralitetsvakt förlorade till följd
av tyska nedskjutningarJ en del av dessa fall
blev törst i krigets slutskede eller flera är

Finlandshjälp 19401 En B 4 (Hawker Hart) ur F 19
p! en bas i nordöstra Finland. Motor 590 hk Nohab
Mercury. Fart omkr 220 km/tim. Tvl 8 mm kulsprutor och ca 200 kg bomblast.

dlrefter till fullo bevisade,
b)

visas av flygvapnets biets reservofficerare

m tl stupade Ar 1943, när tvA svenska, civila
trafikplan blev nedskjutna av tyskt nattjaktflyg, under försöken att med svenskt kurirflyg
hllla vlra kontakter vlaterut öppna,
c) en del flygande personal, teknisk: markpersonal m fl omkom vid sprAngningsolyckor i hangar
(1940) och pl flygfllt (1942),
d) ett betydande antal svenska krigsflygplan
med besittningar gick förlorade till följd av
lven i vanlig fredstjlnat förekommande anledningar, slsom tekniska fel, ev!ra väderlekaförh!llanden m m, vilka haverianledningar delvis
accentuerats av beredekapstjänstens skärpta

Här ett av de 12 ryska plan, som de svenska frivilliga kunde tillgodor!lkna sig under vinterkriget i Finland. Planet - ett "snabbt" bombplan av
typ SB-2 med en fart av omkr 320 km/tim och 500
- 800 kg bomblast - sköts ner den 7 mars 1940
sydöst om Ulelborg av svenske fänriken Theler,
F 191s jaktdivision,

*

typ l..?_ och tre lltta bombplan typ .!._! förlorade.

krav,
I förh!llande till det slutliga resultatet av
Härtill kom de förluster i personal och materiel

flygvapnets hela verksamhet under förevarsbered-

som det svenska frivilliga flygförbandet 'F 19'

skapstiden syns dock offren sm!. Förluster av
helt annan storleksordning hade mlst tagas och

led i Finlands vinterkrig 1940, nämligen tre
man flygande personal stupade samt tvi jaktplan

bäras, om det yttersta provet - kriget - trots

vlr beredllkap lndl hade kommit 6ver oas under
de Ar fl)-gvapnet verkade i Sveriges samlade,
t6retlrkta f6revareberedekape tjlnet.

Flygvapnets Norgehjälp: VAren 1945 slutfördes
"Operation Ball", de under svensk medverkan med
amerikanska transportflygplan verkställda transporterna frän F 21 (Kallax) till Nordnorge
(Kirkenes) av norska, i Sverige utbildade och
utrustade "flyktingsoldater". Omkr 1. 550 personer och 360 ton materiel kom pä sA sätt per
flyg till hjälp ät de i slutskedet hArt trlngda
norska styrkorna längst i norr, Här en ilastning pA Kallax-fältet vid Luleä,

Il'6revarsberedakapetidens erfarenheter, de••
ofta hasardartade llgen och därvid blottade,
talrika brister i beredskap, b6r inte gl6'uaaa.
Int6r framtidllkrigete nya, här pr6vade aepekter
glller det fortfarande - ej minst beträffande

väl ooh beständ ansvariga - till _!t!.!l.I&!,i,!ln.!,t

vlrt tl7gvapen - att detaamaa av alla ber6rda,

!olk och ti 11 !,t.!,t,!111,!k!.eL?l.!.•

Det är pA denna punkt, som flygvapnets ledning
och all dess personal nu sitter sitt hopp ooh
sin lit till de f6r värt gamla rikes fortsatta

m fl, samt av sin egen personal,
allt fortfarande uppbyggas ooh bibringas

~digheter

alet•

•• eldan et)'rlca, att krigstl7get ooh deH tekniska grundvalar, den svenska flygindustrien,
kan beetl de hlrda pr6vningarna i det slutliga

*

Frankrikes Force de Frappe
(Flight 14/2 1963)

eldprovet, nlr allvarets stund kommer."
Härtill kau nu tilllggas1

Den brittiska tidningen The Finanoial Tiaee
skrev nyligen: "Den brittiska vedergällningestyrkan existerar men är inte oberoende, aedan
den franska är oberoende utan att existera."
Medan engelsmännens bombplan har kärnvapen vare
användande är reglerat i 6verenskommelse med
USA, gAr Frankrike sin egen väg och skapar sin
egen vederglllningsstyrka - Force de 1"rappe.
Den är inte färdig till insats ännu, men de

General Helge Jung, OB sedan den 1 april 1944,
mottas i maj 1945 pä F 11:s flygfält av flottiljchefen, dl 6verete Birger Schyberg. Öll:s färd
eketde i ett av Flygvapnet f6rhyrt civilt transportplan tYJ) Junkers Ju 52/3.

* Bilden är frän SAteFlygvapnets Danmarkshjälp:
nls april 1945 och visar dansk flygande personal, utbildad och utrustad här med 15 lätta
boabplan typ SAAB B 17 C, försedda med danska
nationalitetsbeteckningar. H'åndelseutvecklingen i s6der medförde dock att endast personalen
ooh inte flygplanen i början pä maj 1945 fortsatte till Danmark.

f6rsta 50 flygplanen levereras under perioden
1963-65, Franska kärnvapen är ju redan ett
faktum, även om det rör sig om relativt emä
laddningar i storleksklassen 50 kiloton, d v s
nägot större än Hiroshima-bomben. Detta kan vid
teknisk jämf5relse avfärdas som "smApotatis" i
dagens läge, men som strategiskt hot kan vapnet
vara avskräckande nog.
Frankrike har fätt vandra samma mödosamma väg
som USA och Sovjet, och forskningen har bara
hunnit halvvägs jämfört med dessa stormakter,
men dä landet inte gätt med pA nägra provstopp
kommer man troligen att fortsätta experimenten,
dock inte i Sahara, utan pä de avsides belägna
Gambieröarna i Stilla Havet.
1957 - under Fjärde Republikens tid - började
franska regeringen planera en bärare för den
atombomb som var under utveckling. Dasaaults
program för konstruktion av ett deltavingat

jaktplan med farten Mach 2 (Mirage III) verkade

dessa utgör första generationen av Force de

att g! i läs, och det beslöts att detta plan

Frappe. De första skall enligt officiell upp-

skulle i stort sett uppförstoras till ett bombplan. Detta skulle bli ungefär dubbelt sä stort

gift komma i operativ tjänst redan i är.

och med cirka sexdubbla vikten, eller i runt

EN ANDRA GENERATION

tal 70 1;on. Man bestämde sig för tvä jetmotorer
av typ Pratt and Whitney J 15B, som med efter-

Tillverkaren har nu föreslagit en modifierad

brännkammare skulle ge 25.500 kp dragkraft.

Mirage IVA, som förmodligen skiljer sig aä väsentligt

fr~n

originaltypen att den kan kallas

Senare beordrade regeringen - emot flygvapnets

ett helt nytt flygplan. Företaget är medvetet

uppfattning - en drastisk nedskärning av flyg-

om den korta aktionsradien och flygplanets sär-

planets storlek. I stället skulle tvä motorer

barhet pä hög höjd och har därför sökt fä fram

Atar 9 (av en typ liknande dem som fanns i
föregängaren Mirage III) användas. Detta skulle

en typ som kan operera pä läg höjd under radarloberna. Den nuvarande kan endast uppnä Mach 1

obevekligen göra en anfallsflygning mot Sovjet

pä lägsta höjd. För att nä dubbla farten torde

till enkel tur, utan möjlighet för flygplanet

ätminstone följande ändringar bli nödvändiga:

att nä varken Frankrike eller nägon annan

NA~

stat igen, möjligen med undantag i vissa fall

Ökning av stommens hållfasthet för att motstA

av Turkiet.

tre till fyra gänger sä stora päkänningar1 kraf-

Enligt dessa riktlinjer har Mirage IV utveck-

styvhet; omkonstruktion av utformning, system

tig förstärkning av rodrens upphängningar och
lats. Flygplanet har redan i tvä är varit det

och motorinstallationer för att kunna ta emot

snabbaste planet i Europa och proven har gätt

tvä å tre gänger st8rre rammtryck och högre

mycket bra. Under lika läng tid har Frankrike
sökt fä köpa tolv tankningsflygplan av typen

temperaturer1 ätgärder för att klara fägelkolli-

KC-135 frän USA, men ännu har affären inte

främre delar. Dessutom torde det bli nödvändigt

sioner och nederbördens päverkan av planets

slutförts. I Amerika har man klargjort att man

att öka vingbelastningen och minska spännvidden

inte vill medverka till enskilda nationella

för att besättningen inte bokstavligt talat

projekt av detta slag. Under tiden har omfattan·

skall slås sönder vid flygning i orolig luft.

de prov med lufttankning pägätt. Mirage IV an-

För att ernä större aktionsradie samtidigt som

ses även med lufttankning ha ganska smä möj-

bränsleätgängen är tvä till tre gänger sä stor

ligheter att ätervända till fransk jord.

pä grund av den läga flyghöjden mäste bränsleutrymmena ökas i mycket hög grad.

Flygplanet är ungefär l! gänger större än Mirage III och har en maxvikt pä 30 ton. Motorernas

Motorerna i det nya planet blir SNECMA TF-106,

sammanlagda dragkraft är 11.000 kp, spännvidden

som tillsammans ger 22.200 kp med efterbrännkam-

11,8 meter och ll!..n gden 23,5. Maxfarten är Mach

mare.

2,2 och aktionsradien pä hög höjd 1.600 km.
Enligt jaktflygarässet och författaren Pierre
1958 beordrades fyra prototyper. Den första

Closterman, som i sammanhangen har en officiell

fiög i juni 1959. Det sista i serien började

ställning, är det nya förslaget under övervägan-

flyga i januari i är och betecknas som "100

%

operativt". I juni förra Aret beställdes 50
exemplar till ett värde av 1.250 milj NF, och

Bilden: Mirage IV är mycket likt sin föregängare
Mirage III. Under den slanka kroppen mellan landställsbenen sk7J1lt•r den för kärnladdning avsedda
bomben med sina fenor och svartfärgade nosparti.

de i en kommitt6 ledd av president de Gaulle
personligen. Planet f!r en anliggning för auto-

Den potentiella styrkan ho• v!rt bombflyg med
deee vederglllningakapacitet lr fullt kind av

mati•k terrlngföljning. Cloetermann p!atAr ocksA

alla, sAvll i vArt land som i Amerika och lika

att man vid en ma•sraid kan räkna med att minst
en tredjedel av planen nAr sitt m!l, en föga
uppauntrande Bittra.

vll av Chni•tjev. Dess förmAga till vederglllning - även utan amerikansk hjälp - lr •A förödande att det skulle vara rena galenskapen av
ryssarna att ifrAgaeltta den. Åtminstonehlltten
av vAra bombplan skulle kunna trlnga igenom det

mlN STAND-OFF BOMB

ryska försvaret, och detta skulle inneblra att
alla ryska städer med mera än 1 milj invAnare

För att lllin1ka 1Arbarheten utveckla• en attack-

skulle försvinna frAn jordens yta. Detta mAste

robot som •kall kunna bära en atomladdning om
50 kiloton bortAt 300 km. Vapnet kallas AA.2

vapen.

vara ett synnerligen effektivt vederglllnings-

eller GAMMA efter tillverkarna GAM Da...ult och
Matra. Det har raketdrift, kostar 1 milj NP' och
kan vara i tjänat 1967. Roboten sägs vara Tid&

SKlLEN FÖR VALE'l' AV "POLARIS"

mindre komplicerad In Skybolt och betydligt
bittre än Hound Dog.

1. Roboten lr en l7ckad.ilconstrulction, redan nu
i tjän•t, ooh den kanske koamer att vara det
ännu en generation.

Den fran•ka regeringen har tillkännagett •itt
intresse för att utveckla överljudatrafikplanet
Concorde som robotbärare, lven om det torde

2. Marinen skulle kunna anskaffa 10 •t atoadrivna ubAtar aed tillsamman• 160 •Polaria"robotar utan n!gon Arlig ökning av töravar•anslagen emedan kostnaderna skulle koaaa att •ll•
ut över flera Ar.

vara möjligt •kulle ett dylikt plan bli IQ'Cket
aArbart eftersom det inte kan bli flrdigt pl
flera Ar ännu, men - som krigsflygplan • m!•te
anses ha tämligen mAttliga prestanda.

*

Brittisk vedergillning11trategi

3.

4,

Styrkan skulle kunna slttae in inom bet7del•

sefulla omrAden, ben där inte lU'l'O vore direkt
inblandat.
5.

Det amerikanska beslutet att nedlägga "Skybolt"·
projektet har diskuterats mycket den sena•te
tiden. Speciellt har beslutets betydelse för
den framtida vedergällningeatrategin i Storbritannien varit föremAl för m!nga olika kommentarer och slutsatser.

Denna lilla ubAteflotta skulle gs o•• till-

rlcklig •laekraft tör att tjlna •om ett ettekti vt vederglllningsvapen.

Det torde vara i det nlrmast omöjligt att

upptäcka ub!tar pA ett Tias djup ooh de •kulle
dlrför vara mindre •!rbara ln V-bombarna.

lR

DESSA SIC.XL HÅLLBARA?

Dä det gäller att diskutera en •l viktig fr!ga

Här följer n!gra a•pekter p! frAgan, vilka
aaxats ur en ledare i den brittiska tid.skriften "The R~al Air Force Quarterly" nr 1/63.

som värt lands försvar mAste varje •lag av politiska meningsskiljaktigheter lika väl som
avundsjuka försvarsgrenarna emellan undvika•
och kritiken bli saklig och konstruktiv.

den kommande 10-Araperioden, värt enda försvara•

1. Det räder ingen tvekan om att "Polaris" är
en effektiv robot och att den finne tillgänglig
redan i dagsläget. Men USA har ändrat sin

medel mot en kommunistisk aggression.

"Policy" mer jn en gAng, och ntligen övergav

Det är inte avsikten att detta skall bli en

man "Skybol t"-projektet, ett projekt till vilket vi satt v!r tillit pA goda grunder för det

nekrolog över "Skybolt", den robot p! vilken

kommande 1970-talet,

I början av 1963 stod vi inför problemet att
helt omvärdera v!r vedergällningaatrategi för

v!ra tidigare planer baserats, Men det kan vara
av värde att akärak!da det alternativ som nu

Vad kommer att

föreslagits, att eventuellt ersätta v!ra stra-

Atta åren konstruerar ett nytt och bättre ve-

tegiska bombplan med ett litet antal ubåtar ut-

dergällningevapen (rymdburna robotar eller nA-

rustade med "Polaris"-robotar,

got annat) och därför beslutar sig för att

hä~da,

om USA under de kommande

överge även "Polaris"?

Om man skall göra stora inskränkningar inom

Vore det inte bättre att USA gav oss all nöd-

med aitt yttrande efter återkomsten från

vändig information samt licens för tillverkning av "Skybolt" inom landet?

Nassau: 11 RAF har en stor framtid" och "Jag är
inte oroad för RAF:s framtid"?

Om man skulle överge "Polaris"-roboten sA skul-

Vad kommer att hända med staber och förband

Bomber Command, vad menade dA försvarsministern

1e vi ha slösat bort miljoner p! ub!tar, moder-

och personal? Om deras nuvarande höga stride-

fartyg, dockor, vapenförrAd, underhållstjänst

moral skall vidmakthA.llas, sA duger det inte

samt utbildning av specialister och besätt-

att lA.ta dem sväva i ovisshet rörande framtiden.

ningar och lndA skulle vårt enda existerande
vederglllningsvapen komma att bli värdelöst.

lf!lr man diskuterar kostnaderna, al kan det vara
Ingenting är säkert här i livet utom att man

pA. ain plats att nllmna, att kostnaderna tör att

skall dö; och som det har visat sig tidigare

utrusta V-bombarna med "Skybolt" skulle belöpt

kan en regering Indra ståndpunkt oberoende av

sig till 105 miljoner pund, bara en fjärdedel

om dess överhuvud finne kvar eller ej.

av vad "Polaris" skulle kosta. Detta är ett

2.

starkt argument till förmän för det tidigare
alternativet.

Om inte vlra förevarakostnader skall pAver-

kaa av denna JlTa flotta med 10 atomubA.tar och
160 "Polaris•-robotar - även OJD man fördelar

3. Vad har man sedan för motiv för slutsatsen

kostnaderna pA. ätta Ar - ja d! 11A.ate man vid-

att den lilla flottan av 10 "Polaris"-ubAtar

taga någon form av överföringar eller dylikt

skulle vara en jämförbar erslttning för Bomber

mellan anslagen till marinen och fl7gvapnet.

Com11and? F n har vi 180 st nVulcan", "Victor"

Hur skall detta gA. till?

och "Valiant", varje fl7gplan kapabelt att

Det har lnnu ej angirtta vad koatnaderna skulle

t)'P. "Vulcan" och Victor" kan även utrustas

bll. Wen farnarniniatern angsv den l januari

.., "Blue Steel"-roboten och senare nykonstruk-

~6ljander

tioner av liknande tTP• Bombförbanden kan även

flllla en eller flera klrnladdningar av megaton-

"Vi har inte behandlat koatnadafrA.gan

s!lrekilt ingbnde lnnu." PA. mA.nga h!ll i pre.,.

utr17ttjas f8r ineatser i en konflikt där kärn-

sen har man a8kt uppllk&tu koatnade:rna, och

vapen ej ko11111er till användning. Även om det

aiffran

250 lliljon•r pttnd l!ter inte osannolik.

•kulle vara majligt att föres "Polaris" med
konventionella laddningar aA skulle dessa ubä-

Om man till des. . kostnader l&gger utgifterna

tar vara av ringa v!rde i ett dylikt krig - och

ter underhAll, b7gsnader etc, torde

vA.ra bombförb•nd skulle vara högst reducerade.

8Ulllll&n

rara

aig olllkr1.ng 374 111.ljoner pund aed dagens prisllge - 1970 lllculle det .rara aig omkring 400
ailjoner pund. 'J'lill detta akulle man egentligen

4. Hur är det med argumentet att "Polaris"
skulle kunna utnyttjas i en nationell konflikt

dl ookaA. ligga koatnaderna för utveckling av en

där NATO ej blir inblandat? FörhAllandet skulle

bittre version av "Polaris".

vara exakt detsamma med flygburna vedergällningavapen.

ll'lottana robot "Seaalug" kostade mer In 40 miljoner pund f8r tvA. A.r aedan - det var 27 gAnger

Vi har skickliga Yetenak.apaal.n och de bästa

mer In man rllcnat med f'l'A.n b8rjan.

ingenjörer och flygplanskonstruktörer i världen, och de har f!tt i uppdrag att konstruera

Deaaa 400 miljoner pund som "Polaria"-projektet

en fullgod erslttning för "Skybol t". De säger

skulle koata llr lika DO'Cket som det nuvarande

att detta uppdrag kan lösas till 1970 och till

A.rliga anslaget till hela den brittiska flot-

avsevärt lägre kostnad än "Polaris", som vi för

tan. !ven om man sprider kostnaderna över Atta

övrigt inte heller kan ha i tjänst tidigare.

Ar, varifrån skall man ta den årliga merkost-

Varför dä skaffa detta amerikanska vapen till

naden pA 50 miljoner pund?

s\ stora kostnader?

Är flottan beredd avstA från ett eller flera

5.

Det framhälls ofta, att ubåtar ph ett visst

av de tre hangarfartyg p! 50.000 ton som man

djupt är i det närmaste omöjliga att upptäcka

begärde i slutet av !r 1962?

och de därför skulle vara

os~rbara,

Detta för-

hållande

~

är sant i dagsläget, men det

ris", så är vi helt hänvisade till den andra

finns ingen garanti för att det alltid kommer

partens goda vilja, Varför inte istället för-

att förhålla sig så, Inte heller argumentet an-

lita oss till den kapacitet som vi vet att vår

gående de goda möjligheterna till insats med

egen flygindustri innehar?

ubåtar är särskilt hållbart, Det är sant att
2/3 av jordens yta är täckt av hav, men luftrummet sträcker sig över hela jordens yta,

Brittiska vetenskapsmän och flygplankonstruktörer försåg oss under '1960-talet med flygburna vedergiHlningsvapen - de säger att de' kan

Med en flotta på 10 ubåtar är det tveksamt om

göra detsamma under 1970-talet,

flera än fem eller sex kan vara operativa samtidigt. Den ryska underrättelsetjänsten torde

Varför inte låta dem göra det?

alltid veta var de övriga finns i sina baser,

*

Det är även sannolikt, att ryssarna med sina
410 ubåtar, av vilka 75

%är

oceangående (och

många atomdrivna), skulle kunna skugga vår näs-

Blue Steel träder i tiänst

tan patetiskt lilla ubåtsflotta och ständi gt
rapportera dess läge,

(l"light 21/2 1963)

Våra V-bombare flyger med nära nog ljudfart

V-bombarna börjar nu utrustas med Blue Steel,

inom ett mycket vidsträckt område, Skulle det

attackroboten för kärnvapen som skulle ersättas

inte vara svårare att upptäcka dessa i ett gi-

med den amerikanska Skybolt, Sedan den senare

vet ögonblick än de relativt långsamma ubåtar-

visat sic bli för dyr att utveckla har engels-

na?

männen återgått till sin ursprungliga plan och
nu är Blus Steel färdig,

Även om vi antar, att sårbarheten för ubåten
och bombplanet är densamma,

så skulle förlus-

ten av tre eller fyra ubåtar medföra en avse-

Vid en pressvisning i vinter som ägde rum vid
flygbasen Scampton visades roboten medan den

värd nedgång i vedergällningskapacietet, Även

testades, tankades och hängdes under Avro Vul-

med en förlust av 1/3 av våra bombförband, så

can som sedan startade, På Scampton är den divi-

skulle vi ändå ha 120 flygplan kvar, Skulle

sion baserad som en gång sattes upp för special-

alltså dessa sex återstående ubåtar, av vilka

uppdraget att förstöra vissa dammanläggningar på

en del kanske måste finnas i sin bas för un-

kontinenten med hjälp av en mycket hemlig bomb-

derhåll, skulle de kunna jämföras med de åter-

konstruktion. Chefen för Bomber Command yttrade

stående bombplanen?

därvid, att nio av de tio senaste provskjutningarna i Woomera, Australien, varit helt

Vi måste komma ihåg, att bara några minuters

lyckade; att vapnet överträffade fordringarna

förvarning kräva för att få våra bombplan i

beträffande räckvidd, träffsäkerhet och pålit-

luften och antingen sättas in mot sina mål el-

lighet,

ler ombaeerae till andra baser,
Då det gäller möjligheterna att tränga igenom
fiendens luftförsvar, så visade en övning i
oktober 1961 att våra V-bombare inte hade några svårigheter tränga igenom det amerikanska
luftförsvaret,

SLUTSATSER
Det är att utsätta si g för risker som inte kan
anses acceptabla, att lita till något annat
land än vårt eget

d~

det gäller att bibehålla

vår vedergällningskapacitet,
i

varje slag av internationell överenskommelse,

som då det förut gällde "Skybolt" och nu "Pola-

Här hänger en Blue Steel under kroppen på en
Vulcan B,2, Den drivs av en raketmotor av typ
Bristol Siddeley Stentor,
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övningeföretag har redan utförts, och nya

beeättningar behöver endast 15 timmare träning.
Roboten bära av Vulcan och Victor, medan den
tredje typen, Valiant, är pA avskrivning sAsom
förAldrad. En annan vapenbärare pA avskrivning
är medeldistansroboten Thor, som snart kommer
att monteras ner emedan den inte kommer att
fylla nAgon funktion sedan Atlas och Minuteman
kommit i tjänat. Roboten var nämligen mycket
sårbar pA baserna.
V-bombarnas sårbarhet pA marken har - enligt
bombchefen - minskats till ett minimum genom
utapridning och mycket hög beredskap. Cirka
fyrtio baser stAr till förfogande, och eamtliga
har under den gAngna vintern ständigt hAllits
snöröjda. Förvarningatiden kommer vidare att
öka till !tta minuter när den jätteetora radar-

Bildens Flygtekniker Erland Karlaaon, F 9.
lage-manöverlAdans hävarmar, fastsättningaan-

stationen i Fyllingsdale blir klar aenare under

ordning av kontrollmall för stabilisator, de-

Aret.

monterings- och monteringadon för nosställets

V-bombarna aneee ha högre fart och operations-

mutter, en utdragare för hylsor i kardanknutar

höj d än de r,yeka motsvarigheterna, och aktions-

mellan höjdrodren, en mall för injustering av

axel, ett uppllsningsverktyg för kardanaxelns

radien utan lufttanlcning är 2.800 km. Vapnen

skevaervo, ett monteringsverktyg för tändkablar,

inkluderar e!väl attackrobotar som vanliga bom-

en nyckel för höjdrodrets justeringslAsmutter

ber-, minor och vätebomber.

samt ett verktyg för demontering och montering
av balansfjädern i förarstolen.

Under hela visningen nämndea inget som helat
om Skybolt, det nya vapnet eom aldrig kom.

Tidigare har avarvarna Södarlund ooh Karleson

*

pA avd 6 fAtt var sin femtiolapp för förbätt-

Hänt vid F9

ring av en gängsnittshAllare. Söderlund fiok

l

senare i samarbete med verkmästare Eatulf en
id~

till en akanlyftbox för J 34. Detta för-

slag gav dem 1501- att dela,

Livlig förslagsverksamhet
Vapenteknikerna Dino och Strand retade eig
Förslagsverksamheten vid F 9 har glädjande nog

länge pA att täthylsan i 30 mm akan var sA

kommit i gäng pA allvar. En som verkligen kan

besvärlig och tidskrävande att demontera och

kallas "uppfinnargeni" är flygtekniker Erland

montera. Detta utmynnade i en täthyleutdragare

:Karlsson vid 2.baskompaniet. Han har under fle-

och för detta fick de 1001- kr att dela pA.

ra Ar haft ögonen pA de vardagliga s•ä ting, som
gör att ett verktyg eller inatrument efter lite

Aven pA drivmedelsidan gick en man och fundera-

ändring blir aA där praktiskt ooh användbart,

de pA varför rulltankarnas öppnare aldrig fanns

eom man 15nskar det hade varit med deteamma.

pA sin plats. Ej heller kedjor och fastaättning

Nyligen förkunnade en flottiljorder att han för

med bultar löste

fr~gan,

Detta gav förrAdsman

11 olika förslag skulle fA 925 kronor. Men

S Bengtsson en idt§ att göra om öppnarna så, att

Karlsson har ännu fler förslag till förbätt-

de kom att hamna under locket och finne pä sA

ringar, aom väntar pA att behandlas av förslags·

vis alltid till hands när de behöva. För det-

kommitUn.

ta blev det 1001- kr.

Flygtekniker Karlsson har koncentrerat sig pA

Författaren hoppas att dessa olika förslag kom-

id~er

J

som underlattar den tekniska tjänsten pA

mer att apridas så mycket som möjligt.

34. Det gäller bl a en monteringekona för

skevroder, en justeringamall för huvutlösnings-

Sällan har väl gratifikationer 1 form av kon-

mekanismen, en tolk för injustering av gasreg-

tanta medel använts sA väl. Vardagliga ting,

kan bli rent odrägliga att använda om de saknar
den pr aktiska utformning aom g8r dem •nabbt och
riktigt brukbara f8r ain uppgift.

LA.SVARV LITTERATUR:

Våre flygere i kamp
-Luftkrigen i Norge 1940-

Kanske f8refaller t5ralagaverkaamheten enkel-

av Finn Arnesen

riktad genom a tt den oftast r8r bara den tekniska sidan. Men Herrar id6kläckare, anställda
inom alla omräden1 nog finna det 111TCket •om lcan
t8rbättraa och f8renklaa: I FCFN1a meddelande
2/62 stär bl a "envar vid f8ravaret anställd
äger fä av honom framlagt f8ralag till f5rlndrade drift- och utbildningmetoder eller andra
anordningar eller ltgärder till gagn rar t8ravaret bed8at av fBretaganämnd".

StJBll ISj](SSON

•

Luftkrigahändelaerna i Norge i anslutning till
den 9 april 1940 och det norska flygvapnets
kamp den närmaste tiden därefter f8religger nu
f8r f8rata gängen i bokform. Det är en dramatisk läsning, byggd pä officiella rapporter
med inslag av 8gonvittneaakildringar frän dem
aom var med. Som f8rfattare atlr den 30-lrige
norske flygjournaliaten Finn Arneaen, i vardagslag reclakt8r tar den nor8k& fl7gtidekrifhn "Vi

fl.Tr".

Boken inleda med en sammanfattning av de norska
fl7gatridekratternBI!! lltatua före krigsutbrottet.
Det blir en ganska d7ater bild av 30-taleta
far•u11111elaer1 flygvapnet var i visa män en
illusion med f8rlldrad materiel ooh otillräcklig utbildning. Det saknades inte varnande r8ater, men de ledde till intet reaultat.
Ian flr sedan f8lja jaktförbandet pl Fornebu
den 9 april, marinflygarna vid Horten samt •paningadi visionen pA I:j eller.. Den bittra sanningen blev, att man tvingades dra aig undan
de tyska angreppen f5r att vinna tid. Ian hade
inte haft krig i landet pl

125 Ar, och an-

greppet blev nägot av en ohook f8r de flesta.
Ingen trodde i grund och botten att man skulle
dras in i kriget, och resultatet blev förvirSir Thomas Pike, chefen f8r engelska tl7gvapnet (RAF) , bea8kte tiden 1/4 - 5/4 Fl.7gvapnet.
Ovan inspekt erar han hederakompaniet efter ankomsten i ett Co9'tplan till F 8. Nedan radiointervjuaa Si r ~mas pä F 8 av Lare Branje,
medan generallöj tnant Lage Thunberg avvaktar
i bakgrunden.

ring ooh bristande 8varaikt av vad aom egentligen hlnde. Jaktdiviaionen med Gloatar "Gla-

"

diator" •om startade frl.n Forne bu var den aom
bet ifrän sig biet, men redan kl 0900 hade
tyskarna tagit flygfältet, och man var tvungen
att landa pl andra fält.
I de följande kapitlen redog8ra f8r hur kampen
fördes inom andra delar av landet under den 9
april. Kampviljan var det inget fel pA, men
den underlägsna flygmaterielen och bristen pA
ammunition och drivmedel gjorde insatsen till
en alltf8r ojämn kamp mot övermakten.
Man drog vidare norrut, reorganiserade sä gott
sig göras lät, improviserade

s~

gott det gick

och när det inte gick längre flög de som kunde
över till Skottland för att fortsätta kampen
därifrän.

Kriget i Nordnorge har fått ett eget kapitel,

hade uträttat, man ville slåss vidare. De

och särskilt utrymme ägnas givetvis At de brit-

flesta tog sig på olika vägar till England och

tiska insatserna med 46. Squadron utrustad med

kämpade vidare, Många av dem stupade vid unga

"Hurricane" samt 263. Squadron utrustad med

Ar som jaktflygare i RAF.

"Gladiator". Man lyckades återta Narvik - men
med malmhamnen förstörd - varefter britter och

Hjalmar Riiser-Larsen - chef för Marinens Flyg-

fransmän drog tillbaka sina styrkor. Norrmän-

vapen under kriget och senare regionalchef i

nen blev tvungna att kapitulera.

SAS - säger i sitt f1lrord till bokens "Tack
vare att flygstridskrafterna evakuerades snabbt

Som en kuriositet kan nämnas, att kapitlet

kunde de inte nedkämpas i den första omgången.

innehåller en redogörelse för den första land-

Istället bet de gott ifrån sig med den under-

ningen med "Hurricane" ombord på ett hangarfar-

lägsna materiel som stod till buds under de tv!

tyg. Meningen var att förstöra dessa jaktplan

månader striderna varade. Den insats de utför-

på baserna, men divisionschefen, squadron lea-

de under synnerligen vanskliga omständigheter
är all ära värd.

der Cross, tyckte det var värt att försöka landa pil hangarfartyget

11

Glorious". Alla förare

anmälde sig frivilligt - och alla lyckades ock-

Detta ger boken en klar bild av, och jag är

så landa oskadda med de 10 jaktplanen. En dag

mycket glad över att den kommit ut. Måtte den-

senare anflllls

na bok läsas av all norsk ungdom i kommande

11

Glorious" av tyska sjllstrids-

krafter och sänktes. Endast två man ur jakt-

tider."

divisionen överlevde.

Tilläggas kan, att boken är väl läsvärd för
Kriget i Norge var slut. Flygarna hade kämpat

var och en, som är intresserad av vad som hän-

i sina gamla Fokkerplan och flottörföreedda

de i värt grannskap under de ödesdigra dagarna

marinfl;yigplan. Man var inte nöjd med vad man

våren 1940.

ORR
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NY SYRGASAPPARAT
AGA1s avdelning f!lr medicinska apparater har utvecklat en ny syrgasandningsapparat för flygvapnet, aktualiserad av de flygböjder, som man
räknade med för J 35 Draken, För att skydda piloten mot de låga tryck han utsättes för vid uthopp eller kabintrycksbortfall på hög böjd, måste han utrustas med tryckdräkt och tryckhjälm.
Syrgasapparaten måste därför automatiskt sätta
dräkten och hjälmen under ett mot höjden avpassat övertryck.
Dessutom skulle liksom tidigare apparatens nor-

Regulatordelen 1 den
nya syrgasapparaten,

mala uppgift vara att förse piloten med syrgas
vid flygning. Den måste därför alltjämt konstrueras som en demandregulator, d v s en regula-

behållaren, Gaeen tas därför ut över en tryck-

tor känslig nog att lämna gas i tillräcklig

regula tor, som till demandregulatorn levererar

mängd på de undertryck en människa utan besvär

gas av ett konstant, lägre tryck. Denna uppbygg-

kan prestera vid inandning, Demandregulatorn ma-

nad är gemensam för såväl den utrustning, som

tas med komprimerad andningsgas frän en hög-

hittills använts inom flyget, som för de flesta

trycksbeh~llare

i flygplanet. Trycket i denna

andningsapparater för dykare och brandmän,

är vid full behållare 150-200 atö och sjunker
när gasen förbrukas,

Demandregulatorn innehåller ett tunt gummimembran samt en ventil, som stär i förbinde.lse med

Behållartrycket är för högt och varierar inom

tryckregulatorn. Membranets ena sida vetter mot

alltför vida gränser för att man skall kunna

fria luften, dess andra mot maskens inre, Vid

göra en demandreF,Ulator, som matas direkt från

Forts. pA sidan 33,

FORSVARET I ARETS PROPOSITIONER
I statsverkspropositionen erinrar försvarsministern inledningsvis om att den nu gällande
försvarsöverenskommelsen utlöper med innevarande budgetll.r, För att utreda och lämna förslag
rörande försvarskostnaderna under de närmaste
budgetåren tillkallades i slutet av år 1961 en
parlamentarisk utredning, 1962 års försvarskommi tt~. Denna meddelade i november 1962 att
man enats om ett förslag rörande försvarskostnaderna. Försvarsministern anför härvid bl a:
"Det är enligt min mening i hög grad tillfredsställande, att enighet om försvarskostnaderna
mellan de fyra stora riksdagspartierna ännu en
gång kunnat nås. Det förslag till försvarsbudget som jag framlägger har gjorts upp med utgångspunkt i försvarskommitt~ns förslag. I avvaktan pil. kommitt~ns slutliga förslag hemställer jag emellertid att flera viktiga anslag
tills vidare upptas med beräknade belopp. Jag
avser att senare under riksdagen ll.terkomma med
slutliga förslag till anslagsäskanden. Min avsikt är att d .~ ocksl't framlägga mina synpunkter
pi\ riktlinjerna för det militära försvarets
framtida utformning."
Den förutskickade propositionen med nr 108
framlades för riksdagen i mitten av mars månad.
Propo's i tionen börjar med en redog8relse för
dels överbefälhavarens utredningar 1961-1962
angl\ende krigsmaktens fortsatta utveckling,
dels förslag av 1962 års försvarskommitt~. Därefter följer departementschefens eget uttalande. Slutligen behandlas anslagsfrll.gor rörande
tygmateriel för arm~n, fartygs- och vapenmateriel för marinen, flygmateriel för flygvapnet
samt kapitalbudgeten. Här följer en kort redogörelse för departementschefens uttalande i
statsverkspropositionen och propositionen nr

Den sedan ll.r 1948 för krigsmakten gällande allmänna mil.Isättningen, som senast bekräftats vid
1958 och 1961 ll.rs riksdagar, bör bibehållas
och alltjämt vara utgångspunkt för krigsförberedelsearbetet och den fortsatta utvecklingen av försvarsorganisationen. Detta innebär bl a, att försvarskrafterna bör utformas
så att en angripare i det längsta hindras fil.
fast fot pil. svensk mark och att varje del av
landet skall försvaras."
Departementscnefen ansluter sig till försvarskommi tt~ns bedömning att det föreligger behov
av en operativ målsättning för krigsmakten som
underlag f8r planeringen men anser att det bör
ankomma pil. Kungl Maj:t att efter förslag av ÖB
bestämma den operativa m~lsättningen bl a
m h t de ekonomiska resurser som statsmakterna
avdelat för försvaret.
Försvarsministern understryker vikten av att
kostnadsramen för försvaret ej uttas m h t
skiftande tendenser i det utrikes- och militärpolitiska läget och erinrar om att han
"till 1962 års statsverksproposition uttalade,
att principbeslut av 1958 och 1961 ll.rs typ
grundar sig pil. bedömningen, att de avgörande
motsättningarna stormakterna emellan kommer
att best! under överskådlig tid. Mot denna bak·
grund bör därför de grundläggande principbesluten om försvarets utformning pil. längre sikt
respekteras oavsett om avspänning eller tilltagande motsättninear för stunden sätter sin
prägel på den utrikespolitiska situationen.
Och när sådana beslut fattas m!ste strävan
vara att dra slutsatser om försvarets storlek
och inriktning mot bakgrunden av mera långsiktiga tendenser inom den internationella politiken och strategien,"

108.
M~LSÄTTNING FÖR FÖRSVARET

Departementschefen delar försvarskommitt~ns
uppfattning att en allmän målsättning f8r totalförsvaret bör anges, varvid begränsning bör
ske till vissa grundprincipsr som. bör gälla pil.
lång sikt. Denna mil.Isättning anges sl\lunda.
"Totalförsvarets främsta uppgift är att vara
si\ förberett f8r kriget, att det verkar fredsbevarande. Totalförsvaret måste därför snabbt
kunna höja beredskapen och utveckla full styrka. Det skall ge uttryck åt vll.rt folks vilja
att bevara landets frihet och vll.r motstll.ndskraft mot pll.tryckninisar.
Skulle vi likväl utsättas för angrepp, är det
krigsmaktens uppgift att möta detta och förhindra att svenskt territorium besätts. Civilförsvarets huvuduppgift är att skydda befolkning och egendom mot skador av fientliga anfall
samt att rädda överlevande vid sl\dana anfall.
Folkförsörjningen i vidaste bemärkelse skall
tryggas genom det ekonomiska försvaret, Det
psykologiska försvarats uppgift är att vidmakth~ lla sn fast försvarsvilja och motstll.ndsanda.

Departementschefen har ingen erinran mot försvarskommi tt~ne uppfattning beträffande de fall
där medelsanvisning bör ske utanför försvarets
kostnadsram. Han förklarar att "enligt kommitt~n
måste tvll. förutsättningar uppfyllas för att
kostnaderna skall läggas utanför ramen, Det m\ste sålunda visas dels att ett omed~lbart adekvat
samband föreligger mellan vad som avstll.s och
vad som måste nyanskaffas, dels att nyanskaffningen ej är föranledd av mil i tära skäl. När
det gäller omdispositioner som betingas av
önskemål att tillgodose kommunernas m fl behov
för exploatering bör man emellertid enligt
försvarskommitt~ns mening icke ställa kraven
pä bevisning i sistnihnnda hänseende alltför
höga."
KRIGSMAKT~S

FRAMTIDA UTFORMNING

Sjukvård, socialvård, polisväsendet, kommunikationer och annan samhällelig verksamhet anpassas med hänsyn till inriktningen av de samlade försvarsansträngningarna.

Beträffande den framtida utformningen av krigs~akten pekar försvarskommitt~n, fortsätter försvarsministern, "pi!. att olika utvecklingslinjer
är möjliga och framh!ller vikten av att vid avvägningen mellan kvalitet och kvantitet de kvalitativa kraven ej ställs högre än so~ betingas
av den uppgift som avses för ett visst vapensystem. Vidare bör vid studiearbetet flera alternativa lösningar av fr!gan om val av optimal
strategi och taktik penetreras och därmed krigsmaktens framtida utformning, Jag anser dessa
kommitt~ns påpekanden vara mycket betydelsefulla, För egen del vill jag i anslutning härtill
framföra följande.

Totalförsvarets olika delar samverkar och understödjer varandra sil., att största försvarseffekt ernås.

Vid utredningsverksamheten inom krigsmakten är
det väsentligt att studiearbetet bedrivs med
olika grundläggande förutsättningar för angri-

parens strategi 0 ch taktik. Detta gäller bl a
det strategiska mll.let för en angripares aggres•
sion mot vårt land samt bedömnin ~ en av vilken
tid som åtgll.r och vilka territoriella vinster
som erfordras för att målet skall anses vara
n~tt. Men variationen i förutsättningarna bör
också gälla de medel en angripare kan tänkas
använda för att ni\ det antagna m!l.let. Frll.gan
om olika bekiimpningsmetoder hör till detta
problemkomplex, När det gäller utformningen av
krigsmakten och principer f nr försvarets förande uppställer sig bl a frågorna pä vilket avstånd från värt territorium vår bekämpning
skall, sedan Sverige anfallits, sättas in
samt vilken uthållighet och vilken beredskap
som bör eftersträvas. Vid studierna bör enligt
min mening ingängsvärdena varieras även för
dessa faktorer, När det gäller värderingen av
studieresultaten bör dessa ställas i relation
endast till de sannolikaste krigsfallen, som
främst bör vara dimensionerande för krigsmaktens utformning och omfattning, Det är angeläget att ett realistiskt underlag skapas för
den prioritering som en begränsad kostnadsram
ofrll.nkomligen framtvingar, Härvidlag har försvarskommi tt~n bland annat anfört att stridsen•
heternas effekt i invasionsförsvaret bör vara
avgörande för deras prioritering och i detta
vill jag helt instämma, Jag vill också peka p~
betydelsen av realistiska utgångspunkter i fri!.·
ga om kostnaderna för olika vapensystem."
Försvarsministern f~rordar att basbeloppet
för budgetåret 1963/64 för drift- och kapitalbudget totalt bestämmes till 3,780 milj kr i
1962 !\rs priser innebärande en reell höjning
av basbeloppet med 222 mkr, Härtill skall läg•
gas en årlig ökning av 2,5 %för teknisk utveckling samtidigt som ramen skall till!\tas
variera m h t pris- och löneändringar enligt
för närvarande gällande grunder,
I likhet med försvarskommitt~n anser försvarsministern "att med den föreslagna kostnadsramen skapas ekonomiska förutsättningar för att
under de närmaste fyra åren ernä en försvarseffekt som i varje fall ej är lägre än den som
bedömdes erforderlig 11.r 1958 för att på längre
sikt fylla mll.lsättningen,"
Ställningstagande till vissa av ÖB föreslagna
objekt uppgående till 65 mkr bör anstå bl a
beträffande materielanskaffning till pansartrupperna, nya ubåtsjaktenheter och flygande
radarstationer.
Försvarskommitt~ns

förslag avser budgetåren
fyra~rsperiods slut bör
enli~t kommitt~n nya utredningar angående försvarets totalkostnader komma till st~nd. Departementschefen ansluter sig till kommitt~ns uppfattning och understryker vikten av att handlinrrsfriheten effektivt upprätthålles för tiden efter den nu aktuella fyra!\rsperioden.

1963/67. Före denna

Försvarsministern ansluter sig i huvudsak till
den avvägning mellan försvarsgrenarna och den
utveckling inom krigsmakten den närmaste fyraårsperioden, som försvarskommitt~n förutsatt
och säger vidare: "Av särskild vikt är härvid,
att stridsenheternas effekt och allsidiga användning i invasionsförsvaret tillmäts avgörande
betydelse vid prioriteringen. Jag vill därför
understryka värdet av att ytterligare en infanteribrigad omorganiseras för tjänst i övre Norrland och att mark- och kustförsvarets eldunderstöd förstärks, Detta bör kunna ske genom att
nästa skolflygplan utrustas så, att det blir användbart som ett lätt attackflygplan för samverkan med arm~stridskrafter främst i övre Norrland
och med marinstridskrafter i anslutning till
vll.r kust, Som försvarskommitt~n framh!\llit,

bör dock den gjorda avvä~ningen inte betraktas
som fastH.st, Förskjutningar inom ramen kan
bli nödvändiga; inte minst den relativt långa
period försvarsbeslutet avser aktualiserar en
viss anpassningsbarhet, Vid den fortsatta planerin,"'. en inom försvarsöverenskommelsens ram
bör strävan vara att ytterligare förbättra invasionsförsvarets effekt och allsidighet, Särskild uppmärksamhet bör enligt min mening vid
det fortsatta planeringsarbetet ägnas &t att
tillse att tillräckliga markstridskrafter st~r
till förfogande för försvaret av vll.rt territorium,
När det gäller luftförsvarets framtida utformning kan jag ansluta mig till vad försvarskommi tt6n anfört, Jag vill särskilt understryka
angelägenheten av att vid utvecklingen av
flygplan 37 prestandakraven avpassas sä att
man inom fastlagd kostnadsram erhAller ett
fr~n operativ synpunkt tillräckligt antal
flygplan,"
Utgångspunkten för beräkningen av utgifterna
för det militära försvaret för budgetäret
1963/64 har varit försvarskommitt6ns förordade basbelopp om 3,780 mk:r, Efter justeringar
och tillägg har den slutliga totalsumman
3,919,1 mkr fördelats enligt följande:

Driftbudgeten
Försvarsgren
mm

Anslag 1963/64 enl proposition

108:1963

Mkr

%

Gemensamt

1155
466
1351
663

31,8
12,8
37,2
18,2

Summa

3635

Arm~n

Marinen
Flygvapnet

100

Kapitalbudgeten
Försvarsgren Anslag 1963/64 enl proposition
108:1963
mm
Mkr
Arm6n
Flygvapnet

59,5
36,8
92,0

Gemensamt
(inkl Muskö)

96,2

Marinen

Summa

284,5

Den föreslagna kapitalramen för

budget~ret

1963/64 innebär en ökning i förhållande till
innevarande budget!\r med 58 mkr. Av den totala
ramen avses 111 mkr för kasernbyggnaders delfond och 157 mkr för befästningars delfond.
SAdan länge har frll.n försvarets sida framhl'tlli ts angelägenheten av att balans ~stadkommes
mellan drift- och kapitalbudgeterna och att en
långsiktig planering möjligg5rs även beträffan·
de kapitalbudgeten, I propositionen ansluter
si~ departementschefen till försvarskommitt~ns
förslag att en ekonomisk ram för det militära
försvaret skall _omspänna de närmaste fyra bud-

getAren. Häri genom skapas förutsättningar för
en lAngsiktig planering äv~n inom kapitalbudgeten. Den höjning av kapitalbudgeten som
propositionen innebär i förhllllande till nuvarande investeringsverksamhet har emellertid
mllst anpassas till den möjliga byggnads- och
projekteringskapaciteten. En full anpassning
även tidsmässigt till verksamheten under
driftbudgeten har därför icke kunnat ske varigenom viktiga objekt mllst senarelliggas,
I årets anslagsfördelning uppföres anslaget
för flygtekniska försöksanstalten pil försvarshuvudti teln. Anledningen till detta är att c:a
90 ~ av anstaltens beställningsverksamhet utgöres av arbeten för det militära försvaret.
Nllgon förändring av anstaltens ställning - en
under Kunel Maj:t direkt ställd myndighet har ej ifrllgasatts i detta sammanhang, ej heller föresllls att anstalten skall ingll i krigsmakten,
I anslutning till frllgan om särskilda medel
för höjning av beredskapen anför försvarsministern i statsverkspropositionen: "Vid anmälan av medelsbehoven för innevarande budgetllr
i 1962 llrs statsverksproposition anförde jag,
att regeringen uppmärksamt följde den internationella utvecklingen, Om regeringen bedömde
att ytterligare medel erfordrades för att momentant höja beredskapen, skulle den icke uppfatta försvarsöverenskommelsen som ett hinder
härför, Vad sAlunda uttalats äger givetvis
alltjämt tillämpning, Jag vill erinra om att
efter förslag av Kungl Maj:t propositionen
1962:127 för innevarande budgetllr 20 miljoner
kronor anvisats för beredskapsförstärkande lltgärder, För närvarande ger den internationella
situationen mig inte anledning föresH. nllgon •
motsvarande medelsanvisning.
Nu föreliggande möjligheter att förstärka den
personella beredskapen m m bör bibehllllas. Jag
vi ll erinra om att riksdagen frän och med budget~ret 1948/49 budgetllrsvis medgivit, att vissa under fjärde huvudtiteln uppförda reservationsanslag mil överskridas enligt Kungl Maj:ts
bestämmande, om av beredskapsskäl värnpliktiga
inkallas till repetitionsövning av större omfattning eller till beredskapsövning eller om
andra särskilda lltgärder av samma skäl mllste
vidtagas, Ett motsvarande bemyndigande erfordras jämväl för nästa budgetllr. Jag föreslllr,
att riksdagens medgivande härtill inhämtas."
FLYGVAPNETS ANSLAG PÅ DRIFTBUDGETEN

För nästa budgetllr förslllr departementschefen
för anskaffning av flyginateriel m m ett reservationsanslag om 929 mkr och ett beställningsbemyndigande om 1.400 mkr. Betalningsanslaget
höjes med c:a 32 mkr, vilket sammanhänger dels
med att anslaget Luftförsvarsrobot sammansllls
med flygmaterielanslaget dels med anpassningen
till flygvapnets totala kostnadsram. Beställningsbemyndigandet avses för fortsatta beställ·
ningar av flygplan 35, nytt skolplan, fortsatta utvecklingsarbeten pil flygplan 37, beställningar av robotar och ammunition m m samt för
fortsatt anskaffning av materiel för stridsledning och luftbevakning. Enligt departements•
chefens förslag skall anelage t Luftförsvarsrobot sammansllls med anslaget Anskaffning av
flygmateriel m m samtidigt som anskaffning av
luftvärns robotar i fortsättningen skall eka
under r espektive f örsvarsgrenars anslag till
Anskaffni ng av tygmateriel (motsv).
M h t den kostnadsram för nästa budgetllr som
departement echefen räknar med för flygvapnet
knn han ej tillmöteegll den av chefen för

flygvapnet föreslagna utökningen av flygtiden
med 3,000 tim utan föreslllr oförändrat 165,000
timmar,
I anslutning till att ett för försvaret gemensamt intendenturförvaltningsverk, Försvarets
intendenturverk, inrättas 1/7 1963 överföres
frägor angående bränsle, el- och vattenförsörjning till fortifikationsförvaltningen. Det
nuvarande bränsleanslaget kommer därvid att
uppdelas pil tvA farslagsanslag, ett benämnt
Bränsle m m och förvaltat av fortifikationsförval tningen samt ett benämnt RenhAllning ooh
förvaltat av det nya intendenturverket.
Avlöningsanslag{t· uppföres i statsverksproposi tionen med et beräknat belopp av 154 mkr.
I avvaktan p~ särskild löneproposition som
framläggs i mitten av mal'S mänad, tar departementschefen ej ställning till anslagets exakta storlek,
FLYGVAPNETS ANSLAG PÅ XAPITALBUDGETEN

Flygvapnets del av de äskade medlen framgär av
nedanstäende tabell. Som jämförelse anges
flygvapnets medelstilldelning budgetären 1961/
62 ooh 1962/63 (milj kr).
Anslag
1961/62
Befästningar

21

Anslag Proposi1962/63 tion 1963
40

7

6,5

54,2
10,5

Flygfältsarbeten
(utom markförvärv)

29

24,5

23,5

Totalt

57

71

88,2

Kasernbyggnader

Härtill kommer 2,2 milj kr för markförvärv
samt 1,6 mkr för byggnadsarbeten vid flygtekniska försöksanstalten som redovisats inom
flygvapnets kostnadsram.
För flygvapnets objekt under befästningars delfond upptar statsverkspropositionen 54 mkr vilket'"'innebär en ökning med 35 %jämfört med 1962
63. Den ökade medelstilldelningen mAste ses mot
bakgrunden av det ökade medelsbehov aom krävs
för utbyggnaden av stril 60, För strilutbyggnaden avses sAlunda för nästa budgetär c:a 44
milj kr. Resterande 10 milj kr för befästningar avses för utbyggnad av kommandocentraler, ammunitions- och robotförrlld samt radiostationer enl radioplan 56,
För kasernbyggnader föresläs för flygvapnet i
propositionen 10,5 milj kr. Den föreslagna medelstilldelningen avses för följande byggnadsAtgärder.
Nybyggnad av drivmedelsanläggning samt anskaff•
ning och installation m m av reservkraftverk
vid F 1.
Nybyggnad av radarlaborationsbyggnad vid F 2.
Nybyggnad av trafikledartorn ooh flygtjänstbyggnad vid F 3.
Nybyggnad och uppställningsplatser m m för lvrobot vid F 8.
Nybyggnad av trafikledartorn vid F 15.
Utökning av flygverkstad vid F 18.
Om- och tillbyggnad av flyg- och fordonsverkstad vid F 21.
Nybyggnad av hangar vid FC.

Nybyggnad av laboratoriebarack, robotprovhus
och ammunitionsförr!d samt ordnande av elkraft·
försörjningen vid RFN.

.

Anläggning av vattenreservoar vid CVM.
Nybyggnad av förläggningsbyggnad för strilpersonal vid KA5.
Härtill kommer vissa smärre byggnadsobjekt.
För flyg!ältsarbeten föreslås ett anslag om
23,5 milj kr. Av dessa medel erfordras 9 mkr
för att färdigställa tre p!började flygbaser
varjämte 2 mkr avses fBr att p.l börja en ny
flygbas. För kompletteringsarbeten på befintliga baser anslAs 3,2 mkr, för fortsatt utbyggnad av reservvägbaaer 2 mkr och för mask:eringsarbeten 1,6 mkr. Därutöver föreel!e vissa medel för anskaffning av baracker, för beredskapslagring av reparationsmaterial och lagringsanläggningar för drivmedel, för fBrstärkning av äldre banor samt för el- och teleanläggningar.

NY SYRGASAPPARAT
Forts. från sidan 29.
inandning suga membranet ned och öppnar ventilen, som släpper fram andningsgasen i proportion till sugets styrka. Vid utandning går membranet tillbaka, ventilen stängs och gasflBdet
upphör. Utandningsluften passerar genom en utandningsventi l ut till fria luften. Utandningsventilen tillåter endast gas passera inifrån
och ut.

Dl!n' NUVARANDE SYSTEMET
De syrgasinstallationer, som hittills använts i

flygvapnet, ser ut på följande sätt. Från flyg-

ANDRA FÖRSVARSGRENAR, JIQA OCH MHS

planets syrgasbehållare leds syrgasen i rBr till

I fr!ga om anslagen till andra försvarsgrenar
och myndigheter kan följande nämnas.

fast monterade i flygplanets instrumentpanel.

FlSr

arm~ns

tygniaterielanskaffning föreslås för

tryckregulator och demandregulator, vilka är
Piloten är utrustad med mask och andas från de-

1963/64 ett anslag om 412 mkr och ett bestlllningsbemyndigande om 680 mkr. Bemyndigandet

mandregulatorn genom en lång veckad slang. På

avses främst för anskaffning av stridsvagnar
och pansarbandvagnar samt tör påbörjad anskaff.
ning av radiostationer och automatkarbiner.

balanserad utandningsventil. Denna ventil gör

Marinens anslag till fartygsbyggnader och vapenmateriel föreslås för budgetåret 1963/64
uppgå till sammanlagt 189 mkr och ett beställningsbemyndigande av 215 mkr. Beställningsbemyndigandet avses främst fBr att täcka prisfö~
dyringar på 5 attackub!tar och 6 torpedb!tar,
för anskaffning av fartyg och båtar för kustartilleriet, för 12 st 75 cm tombatterier
samt för skeppsteknisk: materiel, minor och
artilleriammunition m m.
Mot bakgrund av den snabba tekniska utvecklilingen framhåller departementschefen att det
lr angeläget att den sedan flera år pågående
utbyggnaden av försvarets forskningsanstalt
fortsättes. Sålunda föreslås inrättande av 13
nya tjänster, bl a en forskningschef, 3 överingenjörer och 2 laboratorer. De två senare
tjänsterna är avsedda för operationsanalytiker
vid försvarsstaben och försvarsgrenastaberna
varigenom sammanlagt 10 laboratorer disponeras
för denna verksamhet vid de angivna staberna.
Härutöver föresl!s att en tjänst som byrådirek·
tör tillkommer avsedd för chefen för forskningsanstaltens underrättelsecentral.
Den tekniska kursen på flyglinjen vid militärhögskolan föreslås bli förlängd från 12 till
lB m!nader i enlighet med ÖB förslag, I anslutning härtill föreslås tillkomst av bl a
tv! lärare (mj/kn) avsedda för undervisning
i strategi resp teknik vid flyglinjen. De tekniska kurserna fBresl!s börja udda Ar och
stabskurserna jämna Ar.
Fr o m nästa budgetår bör den militärhistoriska verksamheten inom militärhögskolan handhas
av en särskild enhet, omfattande högst sex
heltidsanställda befattningshavare, organiserad som en särskild avdelning inom militärhögskolan.

*

masken sitter utandningsventilen, som är en sk
det möjligt att tillföra 117Jtgasen under

~ryck.

Den öppnar till fria luften endast d& utandningstrycket i masken blir högre än i andningsslangen.
F~r

att klara nedfärden vid uthopp har piloten

S;rrgasapparat t;n> AGA. T v regulatordelen innesluten i sin llttllletallkApa och t h nöds;rrga.behAllaren.
enligt det hittillsvarande systemet pA sig en
enkel nödsyrgaeutrustning, bestående av en liten
syrgasbehAllare, vars innehAll direkt tillföres
masken. FJ.Bdet begränsas av en strypning,

DET NYA SYSTEMET
Den nya AGA-utrustningen, skiljer sig frAn den
här beskrivna i flera avseenden. Prestandamässigt genom att dsmandregulatorn automatiskt
lämnar ett mot höjden avpassat övertryck, sA
snart kabintrycket försvinner på höjder över

11,5 km. Sä ärt ex övertrycket på 15 km höjd

Apparaten har genomgått typprovning, omfattande

55 mmHg och på 20 km höjd 105 mmHg. Genom att

bl a skakprov, resonansprov och funktionsteatar

även tryckdräkten står i förbindelse med demand-

frän -50°c till +70°C. Trots små dimensioner

regulatorn, erhålles samtidi gt utan åtgärd från

har regulatorn hög kapacitet och en god preci-

flygaren ett lika stort mottryck på kroppen.

sion i tryckhållningen.

*

På 20 km höjd aktiveras dräkten inom 4 sekunder.
Andningsapparat och nödsyrgasbehållare har sammanförts till en enhet, som placeras i pilotens

MATERIELPLANERINO

ryggpacke. I den ingår också ett system för direkt nödsyrgas. Hela utrustningen väger 2,6 kg.

Den schweiziska tidskriften Flugwehr und

En och samma regulator används alltså såväl vid

Technik behandlar i ledaren i förra årets no-

normal flygning som vid uthopp, Härigenom und-

vembernummer frågan om planeringen av materiel-

vika ett separat nödsyatem, som med hänsyn till

anskaffning inom flygvapnet i ett litet land,

erforderliga övertrycksprestanda ej kunnat gö-

Bakgru n 1en till att frågan tas upp på ledarsidan

ras lika enkelt som tidigare.

torde vara de svårigheter schweizarna själva
haft.

Placeringen

i ryggpacken har gjort det nödvän-

digt att konstruera komponenter med mycket små

Författaren börjar med att klargöra utveck-

dimensioner för att utrustningen skulle rymmas

lingen inom luftkriget. Tidigare var det i

på det begränsade utrymmet.

stort sett flygplanets egna prestanda som var
avgörande. Numera är flygplanet endast en länk

Så länge piloten sitter kvar i planet, kommer

i ett vapensystem som även omfattar luftbevak-

syrgasen frän flygplanets förråd. Vid katapult-

ning och stridsledning. I detta system måste

utskjutning kopplas nödbehållaren automatiskt

varje del vara avpassad efter övriga delar och

in samtidigt som tillförselledningen frän pla-

om möjligt redan frän början vara konstruerad

net bryts.

för sin uppgift i systemet. Denna djupgående

Under nedfärden avpassas automatiskt trycket i

stora problem som de endast tack vare sina sto-

demandregulatorn och i dräkten efter det stigan-

ra resurser kunde lös1a,

förändring ställde t o m stormakterna inför

de lufttrycket tack vare en speciell aneroidbarometer.

För småstaterna blir läget mera kritiskt. Skall
kostnaderna hållas i rimlig relation till na-

Den direkta nödsyrgasen användes om syrgastill-

tionalinkomsten måste man i regel räkna med en

förseln via regulatorn av någon anledning skul-

längre livstid för materielen och således även

le upphöra. Utlösningen sker manuellt.

en periodvis minskad modernitet. Så lyder fö:rfattarens allmänna, inledande resonemang som

Dräkt och hjälm kan före flygning provtryckas

han emellertid avslutar med att säga att det

genom manuell utlösning av ett särskilt prov-

trots allt finns möjlighet för ett litet land

tryck,

att följa med i utvecklingen vilket han avser
bevisa med resten av sin artikel.
Han övergår därefter till att redogöra för ett
besök i Sverige och tar vår materielplanering
som exempel på hur man kan lösa problemet. Efter en redogörelse för flygvapnets andel i fö:rsvarsbudgeten följer en beskrivning

8.J/ v~r

nu-

f Iygaravs ked flygande
Landets dåvarande !lldste
underofficer har
tagit avsked av tjänsten. Det var 60-årige
förvaltaren Hans Christian Friberg, F 8, som
pensionerades den 1 april. På bilden t v är
Friberg tillbaka på moder Jord efter sista
flygpaeeet i J 28. I samband med avgången fick
Friberg motta Flygvapnets silverplakett för
"mycket förtjänstfull verksamhet i F'lygvapnet",

varande

och kommande materiel. Bakgrunden till

och uppläggningen av vAr planering är f8rem!l
för en diskussion dlr f8rfattaren speciellt pApekar det effektiva samarbetet med POA och

4-tons flygvapenrobot
lyfts med specialkran

industrin.
Jämförelsen med Schweiz uteblir inte. Farfatta• ren sll8er att bortsett frAn landets storlek är
Schweiz och Sverige ganska lika d v s i fr!ga
om folkmängd och nationalinkomst. De schweiziska bristerna i fr!ga om modern krigsmateriel
beror mindre pA för amA anslag än p! bristande
planering. Sveriges exempel har bevisats att
Ivan ett litet land kan genomföra en a!dan planering att man kan följa med i den tekniska utveckli1l89n.
Artikeln är ytterst smickrande f8r flygvapnet
och visar att v!ra försvaraanaträngningar följa
med stort intresse i utlandet. I artikeln har
Iran helt tillfallit det svenska flygvapnet men
den som exempel anf8rda planeringen av materielanskaffningen tillämpas numera inom hela v!rt
törnar.

En smidig lyftkran spelar en väsentlig roll i
flygvapnets robotsystem Bloodhound. Luftvärnsroboten Rb 368 (den frAn England köpta Bloodhound Mk 2) är en bjässe p! fyra ton. F'6r att
kunna handskas med roboten under transporter
krävs speciella lyftanordningar. Flygförvaltningen har utarbetat ett förslag som best!r av
lastbil plus kran. Kranen kommer

fr~n

HIAB och

har en lyftkapacitet som är dubbelt s! stor som
en av företagets tidigare konstruktioner, den
DET ~HAR

VARIT ASPIRANTEXAllEN p! Ljungbyhed.

s k Skogselefanten.

Årets examen var speciellt högtidlig f8r skol-

Den nya krananordningen kan bli en smidig och

chefen major Mdller-Haneen, som dels firade
25-årsjubileet av sin egen flygarexamen, dela
hade nöjet att se sin egen eon erövra flygarmärket. Ovan ses far och son efter exameneflyg-

perfekt lösning av transportproblemen för
Bloodhound. Flygförvaltningen räknar med att seriepriset p! kranen kommer att ligga p! ca

ningen.

15.000 kr. De prov som utförts med kranen visar
att den tillfredsställande klarar av att lyfta

den väldiga Bloodhound Mk 2-roboten.

*
DET HAR OCKS.~ VARIT KYRKOINVIGNING p! Ljungbyhed. Klosterkapellet, som började byggas pA
1150-talet och som utgjort en del av den ursprungliga klosterkyrkan vid Herrevadskloster,
Aterinvigdes av biskop Martin Lindström, Lund.
Restaureringen har genomförts p! initiativ av
chefen för F 5, överste Å Rehnberg, och studierektor E Andersson. Bilden visar biskop Lindström och koministrarna Henrik Boström och Agne
Lageson under invigningsceremonin,

1_,, •• ,/ ,;:,.

