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Flying Fortress i luften igen 

Filmatiserinr:en av J ohn I!erseys spännande bok 
The War lover ~av filmmakarna problem n?r det 
gB llde att f' ta~ i tidstroRen rekvisita. Men 
problemen löste si g tack vare tre museala B-17 
Flyinr, Fortress, som använts under vFrl1skri~et. 
De tre planen rustades upp oc~ flö,~s fr~1.n Tuc
son i Arizona via bl a New York, r:ew Four.dland, 
Azorerna och Lissabon till En~land . Där kunde 
sedan inspelnin~cn ta vid p~ gamla krigsflyffält. 
Filmen om The War Lover (Han som äl skade kriget) 
har haft svensk premiär nyli e en under namnet 
Stridsflygaren. Nedan fly,;er två av de ll.lder
sti /?'na "fästr.in ,~arna" under inspelningen. 

BILDEN T H: lfäDER SITT SVERIGE-BESÖK gjorde 
engelske premiärministern Mao Millan en blixt
visit pA F 18, där han bl a fick se en uppvis
ninF av den Draken-~rupp som flö~ vii Paris
utstä.llningen. På bilden ses Mac Millan ocl: .·-e
neralmajor Lennart Peyron under fly.Q'Uppvis ninr,en • 

... 

Flygvapen nytt 

A::sv A:n G UTSIVAJ::;;: 

:}eneralma,;or Sti·; Cioren 

REDAKTÖR: 

Stabsredaktör Per Sie,--;bahn 

Bidrag från Fly,:vapnets alla personalkatee-orier 

är välkomna. Manuskripten adresseras till: 
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Flygstaben 

STOCKHOU.: 80 

De ska vara försedda med avsändarens (författa

rens) befattnin.-, :.amn och bostadsadress. Dår 

sir;natur (initialer eller pseudonym) finns ut

satt under manuskriptet införs blott denna 1 

stället för det fullRtendiga författarnaCTnet . 
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OMSLAGSBILDEN 

·'Iver 500 lottor har i 

sommar tjånste~rensut

bildats p~ Bunge, Gotland. 

Få omslai<et en söt re

pr~sPntant för Flygvapnets 

lottakår. 

Ett par artiklar om 

lottaverksaml':eten :'\.terfi nn!' 

p~ sidorria 12, 13 oc! 11;. 
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DRAKAR SKAPADE GOOD WILL 

KUNGL. TEKNISKA HÖGSKOLAN 
.FLYGTF.Kl\fI'.'lKA INSrlTUTIONF', 

Den 25:e internationella flygsalongen i Paris under tiden 7/6 - 16/6 blev en mäktig 

expos~ över dagens flygteknik, Besökaren imponerades inte så mycket av hur långt tek

niken kommit utan snarare av den oerhörda bredd flygningen har i dag, 

En världsutställning av den här typen har inte som sin främsta funktion att presentera 

sensationella nyheter, Med det internationella samarbete över gränserna som pågår, och 

som av många skäl är nödvändigt, är det nästan omöjligt att förhindra t e att större 

tekniska nyheter behandlas i fackpressen på ett ganska tidigt stadium. Det stora värdet 

i dessa utställningar ligger i stället däri, att besökaren får en samlad överblick över 

vad som finns och vilken trend som gör sig gällande, 

Paris-utställningen gav härvidlag klart besked, Det finns en otvetydig strävan att öka 

flygets användning för alla slag av transporter, Det må sedan gälla vapen, trupp, mili

tär materiel, civila passagerare eller civilt gods , För samtliga dessa transportbehov 

finns det idag en flora av olika flygplan- och helikopter~yper i produktion och under 

konstruktion. En viss sanering kommer väl att ske ifråga om antalet typer, främst av 

kostnadsskäl, men som ovedersägligt faktum kvarstår att luftfarkosten kommer att an

vändas i än större utsträckning än vad man vågade förutsäga bara för några år sedan, 

Utställningen avslutades med flyguppvisningar den 15/6 och 16/6 under vilka över ett

hundra olika typer visades upp. Flygvapnet del tog med ett enskilt flygplan J 35 "Dra

ken" den 15/6 och en fyrgrupp "Draken" den 16/6, I båda fallen var personal och flyg

plan ur Kungl Bråvalla flygflottilj, Förväntningarna pä de svenska uppvisningarna ha

de här hemma skruvats upp mot bakgrund av förra ärets lyckade uppvisningar i Oslo och 

Köpenhamn, Förutsättningarna för att succ~n skulle upprepas i Paris var emellertid 

relativt små, Hela den västli ga världen var representerad med det bästa varje land 

kunde visa upp, vilket innebar bl a under mycket lång tid samtränade uppvisningsför

band utrustade med rökaggreeat, Att vära förare med sina "Drakar" trots detta kunde 

häv~a sig i konkurrensen och dra till si g en smickrande uppmärksamhet från sakkunska

pen är ett gott betyg för deras prestationer, De gjorde god reklam för Sveri ge och 

det svenska försvaret, 
* 

) 



' 

4 

Parissalongen 1963: 

FL YGUPPVISNINGARNA 

År 1909 inleddes den l ånga raden av internatio

nella flygsalonger i Paris, Ursprungligen in

rymdes den i Grand Palais vid Champs-Elys~es, 

Men varje utställning blev väsentl igt större 

än den före gående och från och med 1953 för

lades flygsalongen till storflygplatsen Le 

Bourget utanför Paris. Där disponerades större 

områden för den alltmer expanderande flygindu

strins krav på utställningsutrymme samtidigt 

som flyguppvisningar kunde genomföras i en lämp

lig miljö, Den vartannat år återkommande flyg

salongen på Le Bourget har numera blivit Väst

världens största flygexpos~. 

Årets utställning och flyeuppvisningar var de 

hittills största genom åren, I den statiska 

utställningen deltog i det närmaste 400 utstäl

lare, Flygsalongen öppnades 7/6 och avslutades 

16/6, Flyguppvisningarna genomfördes huvudsak

li gen under de två sista utstä llningsdagarna 

Ovan: Franska VTOL-planet Balzac stillastående 
i luften, 

(lördag - söndag). Presentation av deltagande 

flygplantyper ägde rum på lördagen medan för

bandsuppvisningar i huvudsak genomfördes under 

söndagen, Programmet i övri gt hade för varje 

dag en viss inriktning för att tillgodose olika 

intressenter och specialister, Där fanns bl a 

speciella "dagar" för flygmedicin, elektronik, 

sportflyg, rymdflyg, helikopterflyg och t o m 

en fri märksamlarnas dag! 

Flyguppvisningarna pågi ck åtta resp tio tim 

under lördag och söndag. Programmet var mycket 

omfattande och innehöll åtskilli ga variante r 

av den moderna flygteknikens nyaste alster, 

Under l ördagen presenterades en raiingd typer i 

90 pro grampunkter medan s öndagsprogrammet upp-

Fly•;linjens stabskurs vid Mil i ti-irhögskolan 
besökte under en studieresa bl a Flygsa
longen i Paris, Två elever redovisar här 
sina intryck av flyguppvisningarna och den 
statiska utställningen. 

tog inte mindre än 110 punkter, vari ingick 

flera förbandsuppvisningar, Söndagen var också 

den stora publikdagen, 

Det kanske mest bestående intrycket från upp

visningarna var flygplanfabrikanternas tydliga 

strävan att demonstrera korta start- och land

ningssträckor, STOL-flygplan fanns represente

rade bland de flesta flygplantyper och för de 

mest olikartade användningsområden, I sin mest 

extrema form, vertikal start och landning (VTOL) 

tilldrog si c den franska Balzac och den engels

ka Hawker P 1127 naturligt nog huvudintresset. 

Vad som därutöver allmänt kan konstateras är 

den stora allsidighet, som presentationen av 

flygplan och helikoptrar redovisade, Där fanns 

luftfarkoster för de mest skilda användnings

områden, Transport- och passagerarflygplan av 

högst olika storlekar och för vitt skilda än

damålf helikoptrar från en-mans minihelikopter 

till en jätte med ca 10 tons lyftkraftf krigs

flygplan för alla tänkbara uppgifter; sport

och affärsflygplan m m, 

Den stora mängden småflygplan för klubb- eller 

privatbruk visar tydli gt flygindustrins ökade 

intresse för detta område, Samtidi gt måste man 

konstatera at"t underlaget för spridning av dy

lika småflygplan måste vara under stark expan

sion, Uppvisningen av en mängd sport- och af

färsflygplan upptog flera timmar av det digra 

flygpro grammet, 

HETEROGEN SAMLING HELIKOPTRAR 

Presentationen av helikoptrar avslöjade en 

hetero gen samling typer för vitt skilda upp

gi fter. Flertalet helikoptertillverkare i USA, 

Nedan: Linjesköna Mystere 20 i luften, 

-



Storbritannien, Västtyskland, Frankrike och 

Italien var representerade med flera olika ty

per, Den tyska en-manshelikoptern Do 32, en

li gt reklamen avsedd för övervaknings-, spa

nin~s- och diverse hjälpuppgifter, väckte 

stor uppmärksamhet, Den har smil. dimensioner, 

startvikt 270 k g, enkelt utförande och vad 

man kunde se goda flygegenskaper. Helikoptern 

kunde transporteras nedmonterad i specialvagn 

efter en personbil och på 5 min göras fullt 

flygklar med släpvagnen som startplattform. 

En 5-grupp Westland-helikoptrar demonstrerade 

en hel skala av helikoptertyper för olika ända

mål och med de mest imponerande flygegenskaper, 

Åtta Alouette II utförde en veritabel krigs

dans över flygfältet där bl a god manöverför

måga och fin platshll.llning visades och ytter

li gare accentuerad genom utsläpp av rök i tri

kolorens alla färger. Speciellt intresse väck

te också den tysk-amerikanska mastodonten We

serflugz-Sikorsky (WF-S 64) Skycrane, en två

motorig tung helikopter med lyftkraft omkring 

10 ton och maxfart ca 200 km/tim, Vid uppvis

ningen flög den omkring med en lastbil av 

"långtradartyp" upphängd nära flygkroppen, 

Man i nsåg ganska fort att bil.de dess utformning 

och lyftmöjligheter g jorde i hög grad skäl för 

namnet, 

TRANSPORT- OCH PASSAGERARFLYGPLAN 

Det stora antalet i det närmaste likvärdiga 

flygplantyper inom detta område vittnar om en 

hård konkurrens, Särskilt uppmärksammades de 

många lätta passagerarflygplanen i 10-20 per

sonersklassen, Bland dem som demonstrerades 

på Le Bourget tilldrog sig nog DR 125 och 

Mystere 20 den största uppmärksamheten, inte 

minst genom den goda manöverförmågan, som i 

flera avseenden pil.minde om ett jaktflygplans. 

Mystere 20 utförde bl a en mycket brant stig

ni ng efter lättning och utförde dessutom en 

roll på relativt låg höjd, 

Från militär synpunkt tilldrog sig de många 

flermotori ga transportflygplanen stort intres

se, De mest varierande och imponerande egen

skaper avslöjades för Il.skå daren, Franskt

tyskt samarbete har lett fram till ett all,si

di gt transportflygplan, C-1 60 Transall, som 

gjorde sin första flygning i februari 1963, 

Vid uppvisni ngarna startade en rote - en tysk

och en franskby ggd - Transall, Stor lastkapa

ci t et - 80 utrustade soldater eller 15 ton 

Ovan: Bell Aero Systems "Rocket Belt" - kanske 
framtidens cykel? 

last, goda flygegenskaper samt begränsad start

och landningssträcka tycktes vara utmärkande 

drag , 

Det verkliga STOL-transportflygplanet befanns 

vara Brequet 941, -Startsträckan - med last av 

tre jeepar var ca 150 m, Demonstrationen i 

luften tog bl a sikte på att framhäva god ma

növerförmåga vid låga farter, Landning och ut

rullning på mindre än 100 m, urlastning av 

jeeparna och förnyad start inom 1t min visar 

Ovan: Avro Vulcan stiger brant efter start, 

hur långt man nått för att tillgodose hö gt 

ställda militära krav, De goda lll.gfartse gen

skaperna har tydligen väl kombinerats med en 

relativt hög marschfart - enli gt reklamen 450 

km/tim. Ett verkligt praktnummer var att se 

den tunga C 130 Hercules lätta efter omkring 

100 m rullsträcka och därefter fortsätta i en 

ytterst brant stigning - ett elegant publik-

nummer även om säkerli e en mången fu nderade 

över om bränslet ombord skulle räcka f ör 5-

minutersuppvisningen. 
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Ovant J 35 Draken tilldrog sig stort intresse. 

Av de engelska V-bombflygpla.nen Victors och 

Vulcans uppvisning tilldrog sig Vulcan den 

största uppmärksamheten. Snäva svängar, väl 

uttagna gungor med i det närmaste halvrolls

manövrer gjorde, att uppvisningen mera påmin

de om ett jaktplans än om ett tungt bombplans 

uppvisning. Av fyra dA befintliga prototyper 

av Mirage IV visades tre i luften över Le Bour

get. Det allmänna intrycket blev närmast att 

Mi.rage IV i flera avseenden påminner om Mirage 

III främst vad utseende och flygegenskap~r be

träffar. 

Bland de modernaste jaktflygplanen imponerade 

särskilt uppvisningen med en belgiskbyggd 

~ 104 G. AccelerationsförmAgan i starten var 

synnerligen god. En "touch-and-go" direkt åt

följd av roll pA mycket lAg höjd under brant 

stigning och med landstället ute var ett exem

pel pA effektfull manöver i en mycket skick

ligt genomförd uppvisning. Trots hög vingbe

lastning visades prov pä god svängförmäga sä

väl vid hög som läg fart. !ven hög rollhastig

het jämförbar med Drakens demonstrerades. 

För en svensk iakttagare var en jämförelse mel

lan Mirage III och vär J 35 av speciellt in

tresse. Mirage III avslöjade i samband med upp

visningen säväl god prestanda som flygegenska

per vid flygning pä läg höjd och inom varieran

de fartomräden - sannolikt i allt väsentligt 

jämförbara med Drakens. Rollhastigheten var 

dock betydligt underlägsen 35-ans. I övrigt 

lämnade de bäda flygplan~yperna i stort lik

värdiga intryck. Mirage III1s goda stigegen

skaper kan avsevärt förbättras genom använd

ning av raketmotorer vilket pä ett mycket ef

fektfullt sätt demonstrerades över Le Bourget. 

Efter förbiflygning pä läg höjd och med mätt

lig fart tändes raketmotorn och flygplanet 

försvann i brant stigning utanför äskädarens 

Asyn. 

Det 20 ton tunga amerikanska jakt/attackplanet 

F 105 Thunderchief demonstrerades i 5-grupp. 

Gruppen, som endast visades pä lördagen, var 

vid uppvisningen under direktflygning frAn 

USA till Västtyskland efter lufttankning .över 

Atlanten - ingen dålig prestation att flyga 

ansluten formering inför publik efter en så

dan "anflygning": 

Det 2-motoriga amerikanska spanings- och över

vakningsflygplanet Mohawk (maxfart 510 km/tim) 

utförde en av de elegantaste uppvisningarna i 

den individuella presentationen. Mohawk lätta

de efter ca 300 m och steg därefter brant till 

omkring 200 m varpä en avancerad uppvisning 

inleddes med bl a hjulning som specialitet. 

Flygplanet verkade mycket vändbart och av de 

avancerade manövrerna pä lAg höjd kunde man 

ana goda flygegenskaper och skicklig förare! 

Rullsträckan efter landning om mindre än 100 

m imponerade likasä. 

Under söndagen demonstrerades avancerad för

bandsflygning av enheter frän flera länder. 

Mycket eleganta uppvisningar i stora förband, 

sju resp nio flygplan, utfördes av grekiska 

resp italienska flygvapenförband. Den i sär

klass "fränaste" uppvisningen utf5rde dock de 

amerikanska "Thunderbirds" - sex F 100. Med 

all önskvärd tydlighet framgick att gruppen 

var specialutbildad för precisionsartad "cir

kusflygning", där rök- och ljudeffekter ut

nyttjades till fullo. 

Den svenska 35-gruppens uppvisning var av h5g 

klass, men missgynnades i någon män av rådan

de vädersituation, varför programmets genom

förande inte till alla delar fick den effekt, 

som väntats med ledning av de prestationer 

som visats i samband med träning pA hemmaplan. 

Precision och god platshällning var utmärkande 

drag i det svenska flygprogrammet. ~ägon direkt 

jämförelse med annan uppvisningsgrupp är svär 

att göra eftersom J 35 var det enda deltajakt

flygplan som uppvisades i förband. 



Långt innan de sista ljuden av jetmotorer och 

efterbrännkammare tonat bort hade stora skaror 

av kvartsmiljonpubl~ken sett tillräckligt och 

påbörjat återfärden mot Paria och andra delar 

av världen, !ven den mest kräsne hade säker

ligen fått sitt lystmäte på flyguppvisning och 

demonstrationer, För fackmannen gällde det nu 

att samla intrycken och fundera över vad som 

stod att lära av besöket - för åskådaren i 

allmänhet var besl:lket vid. en jätteshow med 

tekniskt komplicerade och i många avseenden 

märkliga transportmedel till ända, Båda par

ter torde dock kunna konstatera, att flygda

garna på Le Bourget 1963 efterlämnade ett mäk

tigt och i flera avseenden imponerande intryck 

av hur lågt flygteknik och .flygkonst nått, • 

SVEN KAMSEN .. 

Parissalongen 1963: 

Statiska utställningen 

Utställningen rymdes i sex stora hallar. Utan

för dessa fanns ett stort uppställningsområde 

för flygplan, robotar och övrig skrymmande 

materiel. 400 utställare från 17 länder visa

de många av världens mest avancerade flygplan 

och robotar samt därtill hörande utrustning 

såsom "svarta lådor", navigeringshjälpmedel, 

s!!.kerhetsmateriel, vapen m m, Överskådligheten 

var god, Föremålen kompletterades med instruk

tiva bildserier och i många fall filmer, 

Utställningen gav klart besked om det intresse 

som finna för tr~nsportflyget runt om i världen, 

Utvecklingen har gått mot allt större lastka

pacitet, bättre start- och landningsprestanda 

samt hög marschfart. Anmärkningsvärt är också 

det samarbete som kommit till stånd mellan in

dustrier i olika länder, främst England, Frank

rike, Västtyskland och USA. Bland uppmärksam

made transportflygplan kan nämnas det fransk

byggda Brequet 941 med sina karakteristiska 

korta vingar, Lockheed Herculea samt det i 

Västtyskland byggda Transall. 

En omfattande uppsättning helikoptrar visades 

på utställningen, PA detta område har en avse

värd breddning ägt rum frän enmanshelikoptrar 

av typ Dornier Do 32 till tunga helikoptrar av 

typ Sikorsky Skycrane med en laatkapacitet pA 

upp till 8 ton, 

De lätta aportplanen presenterades i ett stort 

antal modeller. Dessa kännetecknades av goda 

flygpreatanda, god komfort samt riklig instru

mentering och navigeringsutrustning, Som ett 

exempel pA denna flygplantyp kan nämnas det 

franska planet "Antilope", 5-sitaigt med en 

marschfart på 500 km/tim. 

Paasageral'flu ·f~r ·upp- ttU 40 per•on•J>c Ti•a

des av flera industrier. -. I · imma storleka

grupp kan 119• eumpel nlanae M7•'lire 20- 11194· 

en marsohfart pA 850 klii/tim. 

Av de största flygplantyperna pA civilflygets 

område tilldrog sig projektet Concorde sär

skild uppmärksamhet, Den ca 4 m länga modellen 

av flygplanet utgjorde en effektfull blick

punkt i den största utatällningahallen, Pro

jektet, som bygger pA ett intimt samarbete 

mellan British Aircraft Corporation och Sud 

Aviation, beräknas vara färdigutvecklat i slu

tet av 60-talet. Den första provflygningen ä

ger troligen rum 1966, Med en marschfart på 

Drakenflygare i Parias fr v löjtnanterna Tor
björn Thor~n, Max Karlberg, Dag Hemberg, ma
jor Tore Persson, löjtnant Sven Enlund och 1, 
fältflygare Stellan Olsson, 

M 2 blir flygtiden över Atlanten endast tre 

timmar. Trots att projektet mötts med en visa 

skepsis från olika häll bl a med hänsyn till 

de mycket stora kostnaderna har enligt upp

gift två flygföretag redan nu beställt flyg

plan. Flygplanets längd blir 51,8 m, spänn

vidd 23,8 m, Startvikten kommer att ligga 

mellan 100 och 119 ton, Bästa flyghöjden blir 

18 000 m och den nyttiga lasten ca 9,5 ton vid 

en flygsträcka på 6 000 km, Passagerarversio

nen skall kunna ta 100 passagerare, 

---------------------Forts, på nästa sida, 

7 
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Bland militärplanen väckte helt naturligt de 

franskbyggda det största intresset. J 35 Dra

ken hade f!tt en central uppställningeplate 

och tilldrog sig stor uppmärksamhet. 

Vad gäller luftvärnsrobotar visades inga stör

re nyheter. Bland de robotar som presenterades 

kan nämnas Bloodhound 2, Thunderbird 2, Hawk 

och Tigercat. De förbättringar som främst 

Astadkommits rör den elektroniska utrustningen 

och radarsystemen. Vid tillverkningen av Hawk 

för NA'RJ1s räkning har en l!ngt driven decent

ralisering ägt rum till olika industrier i 

Västeuropa. 

Nord Aviation uppvisade ett omfattande robot

program med bl a attackrobotarna Ae 20, As 30 

och pansarvärnsroboten AS 12. Pansarvärns

robotens verkan visades i en film där skjut

ning mot panerade m!l demonstrerades. 

Flera utställare fr!n olika länder presentera

de det senaste i flygmotorer. Utvecklingen har 

g!tt mot motorer av typen "by-pass" och mot 

allt större dragkraft. Som ett exempel p! en 

modern motor av denna typ kan nämnas Rolls 

Royce Conway som har ·beställts till bl a pas

sagerarflygplanet Vickers v.c. 10. Denna mo

tor har en dragkraft p! 9 500 kp. Svensk Flyg

motor visade en modell av den för Viggen pla

nerade ombyggda RM 8 motorn. 

PA elektronikens omr!de har utvecklingen g!tt 

mycket snabbt. "Svarta l!dor" presenterades i 

ett stort antal av olika utställare. Transis

torer har kommit till allt större användning. 

En strävan syns ocksA vara att bygga enheterna 

sA, att de snabbt kan bytas ut. Stora framsteg 

har ocksA gjorts när det gäller att göra ut

rustningen funktionssäker p! höga flyghöjder 

och vid höga temperaturer. 

PA flygsäkerhets- och flygnavigationeomr!det 

visades ett stort antal nyheter. Här kan bl a 

nämnas Deccas självregistrerande flyglogg som 

i varje ögonblick anger flygplanets läge i 

förhAllande till navigeringssystemets sändar

stationer p! marken. I Nord Aviations pavil

jong presenterades p! ett för den oinvigde 

lättfattligt sätt, vad en flygförare har att 

göra vid en landning där modern navigerings

utrustning kommer till användning. En instruk

tiv demonstration som lockade m!nga Ask!dare. 

Personlig flygutruetning visades i flera pa-

, 

-

TRANSALL .. 

Uppifrän och ned: Mirage III-B, skolversion av 
det franska Mirage-jaktplanet. Spaningsplanet 
Grumman Mohawk. STOL-planet Breguet 941. Främ
re lastporten pA fransk-tyska Traneall. 



viljonger, t e flygdräkter, fallskärmar, flyg

hjälmar. En engelsk livräddningsflotte väckte 

stort intresse. Den har en längd av 9 m och en 

bredd av 1,4 m och kan bära minst 10 nl:ldetäll

da. Flotten är helt täckt samt utrustad med 

radiosändare och nl:ldproviant. Den väger endast 

80 kg. !ven mindre livräddningaflottar av mot

svarande konstruktioner fl:lrekom. 

I SAAB1s utställning lämnades en allmän redo

gl:lrelae fl:lr företagets program i stort samt 

dessutom en kortfattad presentation av pro

jektet Viggen. Vidare visades en fullekale

modell av en kabin till skolplanet SAAB 105. 

Svensk Flygmotor visade, utöver modellen av 

RM 8 motorn, en ramjetmotor samt en samman

fattning av företagets arbetsprogram i stort. 

L M Eriksson, den tredje svenska utställaren, 

fl:lrevieade utrustning fl:lr telekommunikationer. 

lcymdutatällningen fann~ i tv! speciella ut

ställningehallar. Största intresset tilldrog 

sig astronauten Shirrae rymdkapsel, där stän

digt lekldare väntade i llnga köer fl:lr en 

snabb titt in i den av instrument välfyllda 

kapseln. I den amerikanska avdelningen av 

rymdutställningen gavs en omfattande översikt 

av rymdforskningen av i dag samt hur den kom

mer att gestalta sig i den närmaste framtiden. 

Bl a visades kommunikationaaatelliter, väder

lekeballonger samt modeller av större rymd

kapslar för kommande rymdfärder. I en film 

demonstrerades hur man tänker sig en resa till 

mlnen skall kunna genomföras. I en bildserie 

presenterades den raket som skall användas vid 

kommande rymdfärder: Saturn v. Den flr en 

längd av 110 m och en maximal dragkraft pl 

inte mindre än 3 380 ton. I den franska av

delningen av rymdutställningen gavs en över

skådlig demonstration av fransk rymdforakning 

av i dag samt planerad verksamhet. Bl a visa

des en fullakalemodel1 av en raket avsedd att 

anvlndas vid uppskjutning av satelliter. 

Som en sammanfattning av intrycken frln flyg

utställningen kan följande noteras: 

N!gon påtaglig vidareutveckling av luftvärne

robotsystemen har inte skett. Jaktplanet tor

de under den närmast överskådliga tiden st! 

kvar som huvudkomponent i luftfl:lrevaret, där 

luftvärnsroboten utgör ett viktigt komplement 

främst inom omr!den, där jaktflyg har svårt 

att verka. 

Intresset för flygplan med V'l\'.JL-egenskaper har 

resulterat i flygplan av typen Balzac och Ha~ 

ker P 1127. Å andra sidan märke en påtaglig 

strävan att ge "konventionella" stridsflyg

plan al kort start- och landningasträcka som 

möjligt. 

En snabb utveckling av transport- ooh helikop

terflyget har skett. Främst har lastförmågan 

samt start- och landningsegenskaperna för

bättrats. 

En intensiv forskning p!g!r pl det elektro

niska området där transistorer kommer till 

allt större användning. ERLAND VINBERG 

• 
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Bragdmedali till F 3-löitnant 

Svenske aimhoppamästaren Christer Sandstedt 

frln Lidingö och F 3-löjtnanten Bertil Eriks

son var de tvä som stal föreställningen när 

24 flygelever kategori Er den 4 juli utexami

nerades vid F 5, Sandstedt, själv en av de 

24 "vingmottagarna", gjorde en strålande upp

visning pä studsmatta vid aimbaaaängakanten 

och Eriksson fick motta Stockholms-Tidningens 

guldmedalj för 1962 Ara flygarbragd, 

I sitt tal till de nyutexaminerade fältfl.)'gar

na sade flygvapenchefen bl a •'t de Ivan under 

sin kommande utbil4ning vid fl:lrbanden kommer 

att ledas av kunniga och omd6mesg1lla lirare. 

Som ett gott exempel pl en sådan anslg ~-.~1-

löjtnant Thunberg 8tockholme-'l'i4ningena B11l4-

medaljör löjtnaftt Bertil Eriksson vara ·ooob kal

lade fram honom f!Sr ·au överllmna medaljen fl:lr 

1962 lr fiygarbragd. 

Ovap: Löjtnant Eriksson mottar medaljen av CFV. 
Det var en dubbel bragd Eriksson bell:lnadea för, 
Tv! gånger under kort tid ingrep han i luften 
för att hjälpa flygelever till nödlandning. De 
hade rlkat ut för motorstopp och ingen av dem 
var utbildad för landning utan motor med jakt
plan, Eriksson tog kontakt med dem per radio 
och hl:lll dem bildlikt talat i handen under in• 
flygningen till landning. 
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Rapport från "Flygvapenfilialen" i Tunis 

Flygskolan i Tunis är "still going strong" 

berättar skolchefen Arne Andersson i den

na artikel för FLYGVAPENNYTT, Det är nu 

snart tre år sedan svenskarna kom till Tu

ni aien, I oktober går deras kontrakt ut, 

men ae:z: av de tio kommer att stanna yt

terligare ett år i Afrika, -

Nedan! Arne Andersson vid spakarna i en 
tunisisk Safir. 

Jag satt för en stund sedan och bläddrade i en 

turistresebrosccyr över resor till Nordafrika 

och läste bl a1 "Vill Du ha garantier för god 

värme? Vill Du pröva på Afri kas värme och sol, 

Medelhavets ständigt varma vatten etc etc , 

- Res då till Tunisien, det är landet där väd

ret aldrig klickar, där ordet regnförsäkring 

är okänt." - Allt det där är nog riktigt och 

bra för det mesta, men i år har beskrivningen 

verkligen slagit slint. Vi har haft ovanligt 

kyligt väder, och solen lyser ofta enbart med 

sin frånvaro. De ganska talrika inskrlnkning

arna i flygtjänsten p g a vädret tar vi emel

lertid med jämnmod och gläds i stället över 

meteorologens bulletiner om det vackra vädret 

i Sverige. Det kan Ni behöva - som omväxling 

till det gELJl)la vanliga vädret. 

Hlr i Tunis har verksamheten framakridi t plån

enligt, Vi utexaminerar som tidigare två kul

lar flygelever per år. Den senaste fick för 

en kort tid sedan göra sin rundflygning till 

de mellersta o~h södra delarna av landet, Till 

skillnad från tidigare examensflygningar hade 

vi nu vår flygspaningsbae utanför staden Gabes 

som utgångspunkt för varje dagsetapp. Genom 

detta arrangemang underlättades underhålls

tjänsten avsevärt samtidi gt som kostnaderna 

för övernattningar på hotell, måltider etc 

hölls nere. 

Flygningen varade en dryg vecka och ·innefatta

de också landning på en inte tidigare besökt 

landningsbana från andra världskriget i de 

södra ökentrakterna. 'Xommendanten för armestyr

korna därnere hade lagt ned mycket arbete på 

att låta iordningställa banan till vårt besök, 

men resultatet hade med de begränsade till

gängliga resurserna inte blivit särskilt bra, 

De elva Safirerna och de båda Tripacers i för

bandet klarade emellertid groparna och stenar

na på banan förvånansvärt bra, och vi kunde 

också låta ett stort antal av öknens sega och 

tåliga söner se sitt synnerligen karga land

skap från ovan, Som vanligt började "flygda

gen" med flyguppvisning både i förband och en

skilt, I år svarade f ö för första gången en 

tunisisk fänrik för den avancerade flygningen, 

vilken han utförde mycket .bra, och som tack 

fick han nöjet mottaga folkets jubel i rikt 

mått, - Till den efterföljande lunchen hade 

man för nationalrätten couscoue slaktat ett 

får för varje deltagande flygplan (!), så den 

platsen behövde vi lika litet som övriga be

sökta lämna hungriga,,, 

MEDICINSKT BAD I VARM KÄLLA 

Av de nya platser vi under flygningen stiftade 

bekantskap med (en redogörelse från en ti'diga

re rundflygning i Tunisien finns i nr 3-1962 av 

Flygvapennytt) må s~rskilt framhållas El Ramma 

i närheten av staden Gabes, Där bjöds vi på 

medicinskt bad i vatten från en månghundraårig 

varm källa. Temperaturen på vätskan är konstant 

+43°C, och att det tog någon minut (minst) in

nan man lyckats lura ner hela kroppen i bas

sängen förminskade inte känslan av välbehag 

efter badet. En lika ambitiös som muskulös 

massör behandlade därefter några av osa svens

kar efter alla konstens regler, så faran att 

tvingas lämna El Ramma med samtliga revben 

knäckta var hela tiden överhängande, Men allt 

gick väl, och förbandet kunde med intakta be

sättningar, varav tre svenska förare och två 

mekaniker, starta mot nya upplevelser och stra-

patser. 



Nu är vi alltså tillbaka pä vår ordinarie bas 

El Aouina efter en i allt lyckosamt genomförd 

flygning, och vi har ocksä efter läng väntan 

pä hyggligt väder kunnat avsluta mörkerflyg

ningsprogrammet med den avgäende kursen. 

Vad händer dä med piloterna efter genomgängen 

flygskola? Ja de flesta överflyttas till spa

ningsbasen för att efter en tids tjänstgöring 

där kommenderas till förberedande transport

flygförarutbildning pä tvä-motoriga flygplan 

(Piper Aztek) pä den civila sidan av El Aouina 

vareft~r följer slutlig utbildning i Frankrike, 

En del kommenderas till flyginstruktörskurs, 

andra utbildas till helikopterförare pä 

Alouette II och nägra bedriver allmän flyg-

träning hos oss i väntan på möjlighet att i 

utlandet fä jaktutbildning, Alla väntar nu 

med spänning pä försvarsministerns beslut i 

frågan om valet av jet-flygplantyp för fiyg

vapnet, Det spekuleras förstäs en hel del över 

vad det kan bli, och bäde Macchi MB - 326 och 

Fouga Magister finns med i bilden vid sidan 

av vår egen SAAB 105, Den senare kan dock inte 

levereras förrän 1965, och det utgör förstäs 

ett handikapp. 

För några veckor sedan hade vi nöjet att se 

baschefen här pä El Aouina, den 48-årige 

överstelöjtnanten Essoussi, flyga ensam i 

SAAB SAFIR. Han har under sitt ärslänga chef

skap för basen visat ett mycket stort intresse 

för flygning och detta parat med naturliga 

förutsättningar för piloteriet gav utdelning 

i form av en elegant genomförd första ensam

flygning följd av ett flertal de andra dagarna 

efter evenemanget, Nu sitter han emellertid i 

skolbänken i den franska försvarshögskolan och 

längtar helt säkert efter sin första tunisien
permission med åtföljande möjlighet att frän 

luften äterse de platser han kämpat på under 

landets frigörelsekamp, 

?lU l'ON'l'BAICT l"ÖR SEX SVENSKAR 

Den svenska flygvapenpersonalens 3-ärskontrakt 

med den tunisiska regeringen går ut i oktober 

i är, men man har nu ansett sig behöva vära 

tjänster ännu ett är för att driva den mili

tära flygskolan, Man har alltså framfört önske

mäl om att sex av de tio svenskarna förnyar 

sina kontrakt för ytterligare ett är fr o m 

24 oktober, Av de sex som fätt erbjudandet att 

förlänga vistelsen i Tunisien (om svenska re

geringen ger tillständ härtill) är två flyg-
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lärare och de fyra övriga teknisk personal, 

- Pä flygskolan tjänstgör nu ocksä två tunisis

ka flyglärare, och ytterligare två som utbil

dats i Frankrike kommer inom kort att träda i 

tjänst, Dessutom har naturligtvis ocksä en hel 

del teknisk personal utbildats. 

Med anledning av nationaldagen den 1 juni ar

rangerades här för första gängen sedan själv

ständigheten proklamerades 1957 en mycket 

stort upplagd militärparad, President Habib 

Bourguiba med regeringen, diplomatiska kåren 

och givetvis enorma människomassor hade sam

lats vid paradstråket Avenue Mohammed V i Tu

nis och fick åse en verkligt imponerande upp

visning under några timmar av nästan allt som 

landet har av polis - och militärtrupper och 

deras utrustning, Frän flygvapnet deltog för

utom markstyrkorna fem helikoptrar Alouette II 

och givetvis vära Safirer i förbandsflygning. 

Som vanligt tillbringade jag tiden för uppvis

ningen i Safir-förbandet, men det har berät

tats mig att förutom rena trupparaden med ko

lonnerna pä 12 man i bredd även förekom ekvi-

libristik per motorcykel samt ett dresserat 

fär (:) som perfekt tamburmajor för en av mi-

litärorkestrarna pä hundratalet man. * 



SOMMARS KOLA 

PA SOMMARÖ 
Under sommarmånaderna har många av Flygvapnets 

lottautbildare samlats på Bunge, Gotland för 

att medverka i den omfattande flyglottautbild

ningen som bedrivs där. Bunge flygfält med 

byggnader, vilket byggdes ut under andra världs

kriget som ett komplement till den gamla sjö

flygstationen vid Fårösund, har alltså fått en 

ny användning såsom central lottaskola. Plat

sen är väl lämpad för frivillig utbildning 

- det finns hyggliga lokaler, nära till ut

märkta bad och tillgång till utbildningsanlägg

ningar. Inte minst viktigt är att platsen lig

ger i vacker natur intill Bunge friluftsmuseum, 

en trakt där den gotländ8fca floran och faunan 

är imponerande. 

Kursverksamheten är omfattande, över 500 lot

ter genomgår tjänstegrensutbildning denna som

mar. Sammanlagt 21 olika kurser har anordnats. 

Det började under juni med ett unglottaläger 

som därefter avlöstes av nio kurser för lotter 

i optisk luftbevakningstjänst och sex kurser för 

lotter med tj~nst i luftförsvarsgruppcentraler. 

Lärarna har varit stat-, reserv- och värn

pliktigt befäl samt instruktörslottor. För 

dessa har Bunge-skolan varit mer än en lotta

skola genom att man fått utbyta utbildnings

erfarenheter vilket kommer fri tidsutbildningen 

väl till pass under den kommande vintertermi

nen, i synnerhet nu när nya utbildningsbestäm

melser och instruktioner skall gälla. En annan 

syn på tjänstgöringen är att flera av dem som 

deltagit, normalt tjänstgör i berganläggningar 

och alltså på detta sätt fått kompensation 

för förlorade soltimmar och uteluft. 

Att här redogöra för utbildningens upp

läggning m m skulle bli alltför omfattan

de men nämnas bör att inom skolområdet 

finns sju övningsluftbevakningsstationer 

med en övningsluftgruppcentral. Gotlands 

flygklubb har också deltagit med målflyg

plan under närmare hundra flygtimmar, Pla

nen var då baserade på Bunge, 

LOTTAFLYG TILL BUNGE 

Transporterna till och från Gotland med elever 

har i huvudsak skett med Flygvapnets transport

flygplan - en nödvändig åtgärd under sommartid 

då alla "civila" transportmedel är hårt an-

Bivackslagning har ingått i luft
bevakningslottornas utbildning. 

L 



strängda, Dessa flygningar har uppskattats 

mycket av eleverna som på detta sätt kommit be

kvämt och snabbt till Visby och dessutom fått 

en "elevflygning", 

Som nämnts har över 500 elever kunnat antas 

till sommarens kursverksamhet, Men det är ty

värr ändå många som inte kunnat beredas plats 

i år utan återbud har måst lämnas till elever 

som frivilligt velat ägna 2-3 sommarveckor för 

att utbildas till befattningar inom luftförsva

ret, Nämnas bör att till unglottalägret hade 

sökt över 300 elever, men endast 125 blev an

tagna beroende på platsbrist, Det är en synner

ligen glädjande tendens att så många söker och 

vi hoppas att till kommande år kunna ta emot 

dem som nu inte kunnat beredas plats, 

Bungeskolan bygger på en god anda, en anda som 

utgör grundstenen i den frivilli ga utbildning

en och som besjälar elever, lärare och funk

tionärer, Det är denna anda som gör att hit 

återvänder många elever och samtliga lärare 

har antecknat sig för att få återkomma nästa 

sommar, BARRY PRESS 

* 

25 punkter om svenska lottor 

VISSTE NI ATT: 

a SLK - Riksförbundet Sveriges Lottakårer -
är den största opolitiska kvinnliga sam
manslutningen i Sverige med ca 100 000 
medlemmar 

a Riksförbundet Sveriges Lottakårer är en 
frivillig försvarsorganisation bestående 
av 27 lottaförbund med lottakårer, lotta
sektioner, lottaavdelningar och lotta
grupper med tillsammans 1 795 lokalinstan
ser 

a 

a 

a 

dess viktigaste uppgift är att i fredstid 
rekrytera och utbilda lottor för ett fler
tal tjänstegrenar inom försvarsmakten 

genom lotternas arbete inom det militära 
försvaret frigörs i krig män för andra 
uppgifter 

stort behov av lottor för civilförsvarets 
beredskap- och snabbutrymning har till
kommit 

Forts, på nästa sida. 

Bilderna t h ovanifrån: Några lottor offrar en 
slant i den medeltida fattigbössan vid Bunge
museets ingångeportal; i skolans luftbevaknings
gruppcentral mäts en markrapport in på markkar
tan; observationskikaren är ett förnämlig.t in
strument vid spaningstjänst i luftbevaknings
stationer, 



D för det ekonomiska försvaret utbildas även 
lottor 

D för det psykolo giska försvaret har lotta
rörelsen stor· betydelse genom sin försvars
upplysande verksamhet och stärkande av för
svarsvil jan 

D svenska som fyllt 16 är kan bli lotta 

D lottan själv väljer den utbildning hon är 
intresserad av 

o inom alla försvarsgrenar fordras dugliga 
och kunniga lottor - vid skrivmaskiner -
fjärrksriftsanläggningar - telefonväxlar 
- i fältkök - i materialvård mm 

D dessutom finns specialtjänster inom arm~n, 
marinen och flyf,'Vapnet som berör luft
och kustförsvaret 

D alla dessa tjänster är avsedda för kvinnor 
och arbetet är omväxlande och intressant 

D kostnadsfritt får lottan en värdefull ut
bildning som även kan vara till nytta i 
förvärvsarbetet 

Ovan: Kaffepaus i utbildningen. I bakgrunden 
Bunge 1200-talskyrka, T h: Glada lotter embar
kerar en Tp 79 p! F 8, Barkarbyt f5r transport 
till Gotland, Överst på sidan: l>verste Söder
lind delar ut betyg till lgc-lottor vid examen, 

o efter godkänd utbildning fhr lottan en be
stämd placering inom militärförsvaret 

D tjänstegrenslottor indelas i A- och B
lottor. A-lotta har personligt avtal med 
krigsmakten, B-lotta har personligt avtal 
med lottakår och tas i anspråk för till
fälli ga uppgifter inom totalförsvaret 

o lottan i fredstid inte kan inkallas mot 
sin vilja - men tjänstgöra frivilligt vid 
övningar 

o statsanställda lotter får under utbildning 
eller tjänstgöring lön med B-avdrag viss tid 

o utbildningen sker antingen vid fri tids
kurser eller lägerkurser 

D under kurser och tjänstgöring får lottan 
fria resor, fritt uppehälle, dagarvode 
och modern uniform 

D lottan är f5rsäkrad under militär utbild
ning och tjänstgöring, Hon har fri sjuk
vård enl militärersättningsförordningen 

O lottao~ganisationen har en stark och liv
aktig unglottar5relse med ett omväxlande 
utbildnings- och sysselsättningsprogram 
anpassat för åldrarna 12 till 16 år 

o inom lottaorganisationen ges även tillfäl
le till avkopplande friluftsliv, sport, 
jiu-jitsu och orientering 

D SLK får statsanslag för att bekosta den 
militära tjänstegrensutbildningen 

O allt övrigt betalas av lottaorganisationen. 
Detta fordrar en omfattande insamlings
verksamhet av de lokala instanserna 

o inom Riksförbundet Sveriges Lottakårer 
har kvinnor i alla åldrar slutit sig sam
man f5r att genom gemensamt arbete stär
ka landets försvarskraft, * 



Flygvapenmeteorolog 

på studieresa i USA 

BENGT SÖDERBERG, TF 11E STABSME
TIDROLOG PP FLYGSTABENS VADERLEKS
AVDELNING HAR VARIT PÅ STlJDIEBESÖK 
I USA, HÄR FÄLJER NÅGRA INTRYCK, 

Den 19 mara i år påbörjade jag en mer än två 

månader lång studieresa till USA. Mina uppgif

ter var att studera dela de senaste erfarenhe

terna inom området för e k numeriska prognos

metoder (NWP) och därvid så detaljerat som möj

ligt inhämta upplysningar om en specifik a k 

flerparametermodell och dela att studera mili

tärt utnyttjande av sådana prognosmetoder samt 

automationeteknik i allmänhet för den databe

handling som berör väderleketjänet, 

Den företa fasen av besöket analoga till stu

dier .hos dr Creeeman på National Meteorolo&i

cal Center (NMC), Development Branch, tidigare 

känt som Joint Numerical Weather Prediction 

Unit, Den andra fasen anslogs till besök på 

ett antal militära baser för att studera meteo

rologisk verksamhet inom Air Weather Service 

(AWS) och US Navy, 

De ursprungliga planerna för resan drogs upp 

redan under etabeövermeteorolog Herrlina och 

1,etabemeteorolog Nordströms besök i USA 1961. 

Planläggning och genomförande underlättades 

också genom medverkan av AWS:e och US Na-.:Y:s 

representanter på Internationella Meteorologis

ka Institutet i Stockholm (MISU) även så i hög 

grad av en rad tidigare besökare på MISU, vil

ka på olika sätt bidrog till att göra min visit 

angenäm och givande. 

TV1RS0VER AMERIKANSKA KONTINENTEN 

Resrutten gick från Stockholm via Köpenhamn och 

New York till Washington med en utflykt däri

från till Asheville, N Carolina, SA småningom 

fortsatte jag till Hanscom Field, Connecticut, 

och Hartford, Massachuseta, och därifrån till 
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Dayton, Ohio, via New York, Vidare besökte 

I HANSCOM _ 

- HARTFO~ 

jag Scott-flygbasen i St Louis, Illinoia, och 

fortsatte därifrån till Offutt-baeen vid Omaha, 

Nebraeka, Detta följdes av besök pA Ent-baeen 

i Colorado Springs och vid National Center for 

Atmoepherie Research i Boulder, Colorado, in

nan jag via San Francisco nådde Monterey, Cali

fornia, som var sista besöksmålet. Därifrån 

återvände jag till Stockholm via San Fransieco, 

New York och Oslo, Programmet var således gans

ka omfattande och det behöver väl knappast 

poängteras att denna artikel kan ge endast en 

mycket summarisk skiss av mina intryck, 

AWS arrangerade för min förläggning även under 

den del av besöket som gällde studier på Na

tional Meteorolcgical Center och jag inkvarte

rades på Bachelor Officers' Quarters (BOQ) vid 

Andrewe-basen som ligger 25-30 km sydöst om 

Washington och bara 5 km från Suitland där NMC 

är beläget. Här, liksom överallt jag kom, er

for jag i hög grad den amerikanska gästfrihe

ten och vänligheten, Mina värdar på 4th Weather 

Group gjorde allt för att ge mig en trivsam och 

givande vistelse, Till detta bidrog också mina 

grannar och de andra officerare jag kom i kon

takt med, Jag utrustades med papper och kort 

som gav mig möjlighet att röra mig fritt inom 

området, gav mig tillträde till Officers' Club 

(med ca 2000 medlemmar) och basens speciella 

affärer, barberare, kommissariat, idrottsan

läggningar o e v, golfklubben inte att för

glömma, Jag kunde också utnyttja den militära 

transport som under tjänstetid går mellan And

rews-basen och Pentagon och därvid passerar 

Suitland, 

!ven pA NMC blev jag mycket väl omhändertagen, 

Min företa tid upptogs av ett ganska omfattan-

Forts. på sidan 18, 
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Flygvapennytt presenterar: 

BLACKBURN BUCKANEER 
(- Ur ?lirht 4/4 1963 -) 

lTumera utr,ör ett luftförsvar ofta ett så starkt 

hot mot flygplan, som flyger över eller i när

heten av fientligt område, att attackflyget 

måste övergå till speciella förflyttnings- och 

anfallsmetoder, Ökad fart och höjd räcker inte 

längre för att undgå fientlig motverkan, utan 

de penetrerande flygplanen tvingas utnyttja 

det lägsta höjdskiktet, I trädtoppshöjd är de 

mera osynliga för fientlig radar, samtidigt 

som moderna navigerings- och siktesutrustning 

gjort det möjligt att ändå finna och anfalla 

målet. 

Sårbarheten skulle minska om flygnin-en på 

lägsta höjd kunde ske med överljudfart, men 

ju högre farten är desto större blir navi~e

ringsproblemen, bränsleförbruknincen och på

frestningarna på flygplan och besättningar. 

Det finns också en minimihöjd under vilken det 

är alltför svårt att flyga, varför flygp1anet 

i fart- och höjdavseende mer eller mindr, låsts 

till ett mycket snävt område illustrerat av 

teckningen. 

Stora ansträngningar har gjorts på alla håll 

för att få fram goda vapensystem med 

vilka anfall kan genomföras utan 

att flygplanen behöver stiga 

och utsätta sig för större 

risker. T o m de stora 

,,, 

stratepiska bombplanen som urspruncligen 

konstruerats för de "lugna" förhållandena i 

stratosfären inriittas för l!tgflygning. 

Redan under koreakriget inså~ man inom brittis

ka amiralitetet vart utvecklingen pekade, och 

drog upp riktlinjerna för ett hangarfartygs

baserat attackplan. Dessa ledde till en speci

fikation benämnd NA.39. Denna innebar hög un

derljudfart på lägsta höjd, möjlighet att bära 

konventionella eller kärnladdade bomber i in

vändig upphängning, robotar och annan last ut

vändigt, full navigations- och siktesradarut

rustning samt flygegenskaper som tillät opera

tioner från då existerande hangarfartyg, 

Valet föll sh sm~ningom 

p~ firman Blackburns 

försla,c-. :i';n siirskild 

motor, DeFavilland 

Gyron Junior Mk 101, 

konstruerades. Den 

har en dragkraft 

av 3 220 kp. 



Flyi:-planet e.r tv~motori i;t . Motorerna kan anses 

vara relativt svaga fö r ett modernt kri gsfly!"

plan av denna storlek. De 8r avpassade f ör att 

pe planet just den önskvärda, hÖfa underlj ud

f a r ten pA l '~ höj d. 

Forts. pä n8sta sida. 

Förklaring till röntgenskissen 

1. Rado m av glasfiber. 
5. TryckLölje fär radarn. 
8 . Främre tryckspant. 

16. Eluppvärmd frontruta. 
18 . Hydrauldriven vindrutetorkare. 
20 . Bakre tryckspant. 
68 . Bromskrok. 
76 . Krokar f ör katapultstart. 

Med A be tecknade detaljer hänför sig till 
grlnsskiktskontroll och avisning . 

Med B betecknade detaljer hänför si g till 
bo mbrum och yttre upphängningsanordningar. 

Med C betecknade detaljer hlnför si g till 
manövreringskontroller. 

Med D betecknade detaljer hänför si g till 
k abinens inredning. 

E 6. 
E 7. 
E 9. 
E 10 . 
E 12. 

F 1. 
F 6. 

Batteri. 
28-voltsgeneratorer, 
Lanternor. 
Roterande varningsljus. 
Anslutning för markbatteri. 

Infällbart munstycke för lufttankning. 
Integraltank. 

Med H betecknade detaljer hänför si g till 
hydraulsystemet. 

Variabelt luftintag, 
Pneumatisk startmotor. 
Oljetank av integraltyp 
Vridbara ledskenor, 

p 1. 
p 7, 
p 9. 
p 10. 
p 15. Uttag för luften f ör gränsskiktskontroll. 

Med R betecknade detaljer hänfär sig till 
den elektroniska utrustningen. 

Med S betecknade detaljer hlnför sig till 
eldsllckningssystemet. 

U 1. Landstlllsinflstning. 
U 2. Styrcylinder för nosställ. 
U 3. Hydraulcylinder för infällning. 
U 5, Hävarm för förkortning av landställsben 

vid inflllning. 
U 7, Skivbromsar av max-arrettyp, 

Med W betecknade detaljer hlnför si g till upp
fällningsanordningarna för vingarna. 

. . 
· .. . .. . ·:·· ... . _,,.. __ _ •11 
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Det har också varit önskvärt att ha minsta m,5 j

liga vingyta, varför särskilda medel måst till

gripas för att erhålla låg stallfart, Ett sys

tem för gränsskiktskontroll har därför införts 

på vingar, skevroder och klaffar. Dessa är 

"blåsta" med hjälp av het luft med stor ut

strömningshastighet, Denna tas från motorerna 

som är specialkonstruerade med tanke på de sto

ra mängder luft som går åt för gränsskiktskon

trollen, 

Liksom de flesta fartygsbaserade flygplan har 

Buccaneer fällbara vingar för att kunna för

varas under däck, Anordningar för lufttankning 

ingår också, Luftbromsarna är av originell 

konstruktion och synnerligen effektiva, De ut

görs av två halvor som bildar aktre delen av 

bakkroppen och verkar genom att de på hydrau

lisk väg går i sär mot luftströmmen. Kroppen 

har ett något säreget utseende genom att den 

utformats enligt ytregeln, varvid bakre delen 

fått kraftiga ansvällningar, 

Förare och navigatör sitter under en gemensam 

huv, Föraren är placerad 5 cm till vänster om 

mittlinjen och navigatören lika mycket åt hö

ger för att den senare skall ha bättre sikt 

framåt, Båda sitter i katapultstolar av typ 

Martin Baker Mk 4MS och kan skjuta ut sig ge

nom huven, vilket ansetts vara .nödvändigt med 

tanke på den låga operationshöjden, Buccaneer 

är det första brittiska flygplan som utrustats 

med flytande syrgas för besättningen. 

Beväpningen omfattar praktiskt taget alla slag 

av attackvapen, men flygplanet kan också för

ses med kameror i bombrummet för fotospanings

uppdrag, Den nosmonterade radarn kommer från 

Ferranti och ger data för navigering, terräng

varning och sikten, Radarn ingår i ett system 

sammankopplat med computer för navigering och 

sikte samt autopilot, 

.uen första av de tio MIG-21 som Finland köpt 
från Sovjet i enlighet med handelsavtalet av 
år 1962 har just landat i Finland, Lägg märke 
till de tunnprofiliga lågtrycksdäcken, Land
ställsschakten når även in i kroppen, Två 37 
mm kanoner skymtar också, 

MIG-21 TILL FINLAND 
(- Ur Aviation Week 20/5 1963 -) 

De av Finland från Sovjet köpta jaktplanen av 

typ MIG-21 har nu levererats, Bilderna härrör 

sig från leveransflygningen, då planen landade 

på Rissala flygplats i östra delen av landet. 

Planen färjades över av ryska förare, alla utom 

en i uniform, 

Flygplanen bär finska nationalitetsbeteckningar, 

medan texten som här och var förekommer på skal

plåtarna är avfattad på engelska, Upphängnings

anordningar för robotar eller annan beväpning 

syns under vingarna, Ramluftintagen för efter

br1innkammaren skymtar på övre delen av bak

kroppen, Utbuktningen uppe på fenan innehåller 

servostyrningen, 

En mindre siktesradar sitter i konen inne i 

motorns luftintag, och flygplanet har dessutom 

reflexglas som tyder på konventionellt sikte, 

Huven fälls - ovanligt nog upp framåt, 

* 
FLYGVAPENMETEOROLOG PÅ STUDIERESA I USA 
Forts, från sidan 15. 

de besöksprogram som omfattade en rad olika 

avdelningar och specialbranscher inom den del 

av Weather Bureau, som är belägen i Suitland. 

. I .. 



Jag fick t e tillfälle att bekanta mig med den 

avdelning som i samarbete med USAF sysslar med 

vädereatelliter, där man förutom den rutinmäs

siga uppföljningen av Tiroe-eatelliterna nu 

arbetar febrilt med förberedelserna för Nimbue

projektet, Med de enorma mängder data, som be

räknas komma in frän detta system finns det 

givetvis ingen möjlighet att handskas manuellt, 

All planering är därför inriktad pä automatisk 

elektronisk behandling och en rad maskinprogram 

för uppföljning, rutinmässig analys och bearbet

ning av data var redan färdiga och ytterligare 

fler var under framställning, 

Längtidsprognoeavdelningen under den ej helt 

obekante J,Namias var ett annat beeökeobjekt. 

Jag briefades bl a om deras metod för 5-dygne 

medelvärdeeprognoser med barotropa 500 mb

prognoser som en av ingångeparametrarna, 

Mina huvudsakliga studier p!\ NMC rörde emeller

tid NWP och jag fick tillfälle att genom per

sonliga samtal och diskussioner sätta mig in i 

deras verksamhet pä detta omräde, Det rutin

mässiga data-behandlingeeyetem som f n körs på 

institutionens IBM 7094 (en utveckling av 7090) 

omfattar automatisk sortering och kontroll av 

d~ta inlästa frän teleprinterremea samt analys 

och prognos i tre omgångar tvä gänger per dygn 

Den företa preliminära omgången, som startar 

redan 1t timme efter obeervationeterminen re

sulterar i en barotrop 500 mb-prognoe över ett 

begränsat omräde medan man i den andra omgång

en, 3 timmar senare, och framför allt i den 

sista e k operativa körningen, 5t timme efter 

obeervationetidpunkten, tar fram en g~eka im

ponerande mängd material, Förutom analys av 

1000 mb-höjd framställs t e höjd-, temperatur

och vindanalyeer för sju niväer mellan 850 och 

100 mb, Vidare är prognosprogrammet utökat till 

att omfatta en markprognoekarta 36 timmar fram

åt och en s k trenivämodell med ingängsniväer

na 800, 500 och 200 mb, Den senare har visat 

sig kvalitativt överlägsen de barotropa prog

noserna för 500 mb och de s k tväparameter

prognoeerna men lider ändä av en del allvarli

ga brister, Mina studier hoa dr Creseman kom 

därför att koncentreras pä en förbättrad mo

dell med fyra parametrar, som sedan en tid 

köra pä experimentbasis. Denna, som har in

gängeni väerna 850, 600, 300 och 150 mb 1 ger 

Overete William H Best, som för övrigt be
sökte Sverige 1954, orienterar här artikel
författaren om Air Weather Service, Best är 
etf chef för 4:e Weather Group, Andrewe-baeen. 

en betydligt bättre representation av vind

fäl tets vertikala fördelning - t e jetström

men - och de resultat som nätta hittills är 

mycket positiva, 
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En av de fem veckorna i Washington anslogs till 

besök - i AWS regi - till National Weather Re

corde Center i Asheville och till briefingar 

pä en rad av AWS avdelningar inom området, Bl a 

hade jag därvid tillfälle att besöka Electronic 

Computer Branch, som svarar för en stor del av 

AWS' utveckling av program och system för 

maskinell behandling av väderproblem, 

Xven om en hel del eftermiddagar och kvällar 

mäste ansläs till arbete, hann jag med att be

kanta mig med mina officerskamrater, delta nä

got i mässlivet och givetvis studera den domi

nerande fritidssyseelsättningen golf, Jag ägna

de ocksä en del kvällar är "Physical Fitness" 

med squash, gymnastik och bastu, En av mina 

BOQ-kamrater arrangerade vidare en flygning 

för mig med en T33, vilket jag givetvis accep

terade med glädje, Utan tvekan var det med en 

viss saknad jag lämnade Wash~ngton och Andrews 

för att resa vidare, 

PÅ RESA INOM AWS 

Inledningen pä rundresan som startade den 1/5 

med Hanscom och Hartford som studieobjekt gav 

en intressant inblick i det automationeprojekt 

för väderlekstjänet som har beteckningen 4331, 

Planerna var enligt vad jag delgavs en stegvis 

automation av väderlekstjänsten med införande 

av hel- och halvautomatisk instrumentering 

och ett kommunikationssystem som ger möjlig-

Forts. pA nästa sida, 
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het till kontinuerlig inrapportering och upp

följning. Behandlingen av data skall i största 

utsträckning ske elektroniskt och datamaskiner 

skall också utnyttjas för att ge en smidig 

överföring av resultat via distributionssyste

met. Forskning och utveckling avseende instru

ment och metoder bedrivs parallellt och Air 

Force System Command har kontrakterat firmor 

som United Aircraft Corporation och Travellers 

Research Organization för denna verksamhet och 

satsar efter svenska förhållanden avsevärda 

summor pil. projektet. 

Efter en mellanlandning i New York över vecko

slutet fortsatte jac till Aeronautical Systems 

Division i Dayton och briefades om hur man där 

ge r meteorologiskt understöd till en rad av 

AFSC utvecklingsprojekt och fick besöka den 

databehandlinc;sanläggninr; som finns där, om

fattande bl a en IBM 7094, 

AUTOMATISK KONTROLL AV VÄDERDATA 

~fter briefingar hos Sientific Services p~ 

Headguarters AWS, Scott, om en rad pågående 

utvecklingsp rogram, där f ö höghöjds- och 

rymdproblem upptog en anmärkningsvärt stor 

plats, transporterades jag med en U3 till 

Offutt, SAC:s högkvarter, där jag tillbringade 

fyra dagar. 3rd Weather Wing har här en sj1Hv

försörjande vädercentral, Global Weather Cen

ter, med en IBM 7094 som bas för numerisk be

handling av väderdata. Hela arbetsprocessen är 

i hög grad automatiserad och parallellt med 

4331-projektet och Elektronic Computer Branch 

görs ansenliga insatser för att förbättra och 

utöka utnyttjandet av maskirikapaciteten. Sär

skilt intressant ur maskinsynpunkt var den ut

rustninrr som just tagits i bruk för automatisk 

sorterinp, och kontroll av inkommande väderdata, 

Denna anläggning, som är en del av 4331-pro

jektet tar direkt emot impulserna på tele

printerlinjerna och lagrar och förbehandlar 

materialet innan det automatiskt överförs 

till huvudmaskinen, Den har en betydande ka

pacitet både vad avser datautbyte och -behand

ling och kommer efterhand att tilldelas också 

andra uppgifter såsom t e uppföljning- och 

övervakningsfunktioner. !ven om ett väderorgan 

som försörjer SAC givetvis till en del har and

ra problem än dem vi har är de principiella 

databehandlingsproblemen ofta likartade och 

jag fann diskussioner och briefingar mycket 

givande . I utbyte ombads jag hll.lla föredrag 

om den Svenska Militära Väderlekstjänsten, 

vilket jag också gjorde vid en genomgång. 

Under detta veckoslut arrangerades en mycket 

intressant visning för mig av en Atlas-bas 

och av ett av de flygplan som ingår i SAC:s 

luftburna kommandoberedskap 

På Ent-basen i Colorado, som jag besökte här

näst planerades för ett databehandlingssystem 

med huvudmaskin av betydligt större kapacitet 

Mn IBM 7094, Jag orienterade bl a om deras ar

bete för denna planläggning, som var av spe

ciellt intresse eftersom 4th Weather Wing, som 

betjänar NORAD i mycket har samma typ av prob

lem som vi inom Svenska Militära Väderleks

tjänsten. Också här ombads jag redogöra för 

v~r verksamhet i Sverige, vilket jag gjorde 

inför American Meteorological Society's lokal

avdelning. 

Efter ett mycket intressant besök på forsk

ningsinsti tu tionen NCAR i Boulder företog jag 

så den fascinerande färden över Rocky Moun

tains och Sierra Nevada till Monterey, strax 

söder om San Francisco. Här tillbringade jag 

de avslutande dagarna hos Fleet Numerical 

Weather Facility som ocksll. har en självför

sörjande databehandlingsanläggning av impone

rande dimensioner, Av maskinella finesser la

de jag här bl a märke till ett avancerat sys

tem för snabb trådlös överföring av olika ty

per av data bl a kartor. Jag orienterades 

förstås också här om löpande system och pro

gram liksom om en rad mycket intressanta ut

vecklingsarbeten. En del av dessa utfördes 

f ö på kontrakt av en privat meteorologisk 

forskningsfirma, som också inbjöd mig till 

diskussioner och briefingar. 

TOTALINTRYCK 

Sammanfattningsvis kan sägas att resan gav en 

mängd värdefull information och en god orien

tering inom de områden jag speciellt hade till 

uppgift att studera. Mina uppgifter underlät

tades av smidiga arrangemang för vilka jag 

inte minst har att tacka en rad tidigare Sve

rigebesökare ur AWS. 

Jag vill nämrta att Svenska Militära Väderleks-



tjänsten har ett mycket gott anseende i USAF, 

vilket jag hade mänga tillfällen att konstate-

ra, 

Min uppfattning är no g ocksä att vi i Sverige 

li gger mycket väl framme bäde teoretiskt och 

när det gäller praktiskt utnyttjande av data

behandlingsmaskiner inom v äderlekatjänaten 

även om USA har ett avsevärt förapräng vad gäl

ler tillgång till maskinkapacitet, Detta för

sp~ång har naturli gtvis lett också till en ut

veckling där vi i många fall har mycket att 

lära, Det finns dock punkter där förhållandet 

är det omvända. 

* 

Fältflygare blir ingeniör 

Vid NKI-akolans ingenjörsexamen i maj 1963 av

slutade fem fältflygare och flygnavigatörer 

sina civilanatällningsutbildningar, Samtliga 

har visat prov på flit och ambition och har 

genom sina studieprestationer bevisat, att man 

genom civilanställningsutbildningen inom flyg

vapnet har möjli gheter att skaffa sig god ut

bildning och kompetens för kvalificerade ar

betsuppgifter i samhället, 

På bilden å terfinna de nybakade ingenjörerna i 

samspråk med Thure Lejbrant vid försvarets ci

vilförvaltning, Frän vänster förste flygnaviga

törerna Lennart Arndtaaon och Erik Kullberg 
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samt förste fältflygaren Roland Scott samtliga 

från F 1, förste flygnavigatören Ingvar Lif 

från F 6 och förste fältflygaren Olof Lundback 

från F 16. 

Vid F 21 har det under en följd av år varit 

möjligt för en del fältflygare och flygnaviga

törer att bedriva civilanatällningsutbildning 

vid tekniska gymnasiet i Luleå, I är har de 

två första eleverna i denna uppdelade studie

gång slutfört sina studier med gymnasieingen

jörsexamen. Det är förste fältflygarna Svante 

Berglund och Ulf Norrman som med studieflit 

och målmedvetenhet förvärvat en gedigen yrkea

utbildning och dessutom givit civilanatällninga

utbildningens talesmän två utmärkta exempel på 

väl genomförd civilanatällningsutbildning. 

Större delen av fältflygarna vid F 9 har för

lagt sin civilanatällningsutbildning till 

Göteborgs stads tekniska aftonskola, Där har 

nu förste fältflygaren Berne Andersson blivit 

klar med ingenjörsexamen. Han har under tidi

gare civilanställningsutbildning vid Göteborgs 

tekniska institut också hunnit skaffa sig 

verkmästarexamen, Hela hans utbildningsgång 

har präglats av god studieanda och okuvlig 

energi, 

För alla fältflygare och flygnavigatörer som 

deltar i civilanställningsutbildning bör 

studieresultaten ovan sporra till nya kraft

tag inför vinterns studiearbete, 
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J Hänt vid F 4 I 
29:or demolerade landsvägsbro 

Regleringen av sjön Loeenen (ca 9 mil NNO Sveg) 

medförde bl a att landevägebron vid Valm!een 

under större delen av Aret kom att ligga under 

vatten. Vid l!gvattenperioder stack dock bron 

upp över vattenytan och utgjorde d! en störan

de anblick. Man ville därför under l!gvattene

perioden v!ren 1963 spränga bort bron. Ljusnan

Voxnan Vattenregleringeföretag, som skulle om

besörja sprängningen, fr!gade Flygvapnet om 

man hade intresse att ·övningeanfalla bron med 

flyg. Erbjudandet accepterade• med glldje av 

4.flygeekadern, som lät budet g! till F 4 och 

dess J 291 or. 

Vid rekognoscering visade sig bron vara av 1ta

bi l betongkonstruktion, byggd i slutet av tret

tiotalet. Storleken var 41 x 6 m. Fr!gan var om 

de lätta stridsraketer, eom stod till buds skul

le kunna !etadkomma n!gon nämnvärd skada pä en 

s!dan konstruktion. Beroende p! riskzonene ut

seende blev anfall.ssätt och -riktning strängt 

bundna. Skjutningen lades därför upp med 3') % 
av tilldelade raketer för enskild skolmässig 

skjutning med tv! raketer per flygplan. Alla 

förare skulle gee tillfälle att orientera sig 

inom omr!det1 om läge, utseende, dykpunkt och 

anfallsriktning. Resten av raketerna skulle an

vändas för taktiska anfall med fyra till !tta 

raketer per flygplan. M!lets bredd begränsade 

anfallssättet till rotevis anfall. 

Den 25 april sköte 28 lätta strideraketer skol

mässigt mot m!let. N!gra direktträffar notera

des, men bron var fortfarande intakt. Den före

ta raketen i första anfallet dagen därp! träf

fade med resultat att bron rasade ihop full-

V»,- ,,,, ~;:w~.-~n4~~1tf·t-~ ~'1f:~T."Vi'!~'*JW".SPA'f-• ".'."!~i _,,o ~ ~~ t'i"'~"WI"""*-~"' .. 
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ständigt. Tyvärr hade ingen av de närvarande 

fotograferna hunnit f! upp sina kameror för 

att kunna föreviga förintelsen utan fick -

liksom Ask!darna i övrigt - förvänade beek!da 

det dammoln, eom uppstod när qrob!gar och bro

bana lade sig tillrätta i strömfäran. 29 rake

ter, d v s litet mer än tv! flygplanlaster, 

behövdes s!ledes för att utföra uppgiften. 

Den fortsatta skjutningen förlorade sedan bron 

rasat det mesta av sin spänning. De följande 

anfallen eloge ut mot brofästena, eom efter 

skjutningen visade sig ha blivit ordentligt 

skadade. Av uppgjorda skjutprotokoll framg!r, 

att med den spridningsbild, som full raketlast 

ger, och med ett m!l med s! stor ~tsträckning 

i alla plan, som en bro normalt har, kan m!l

träffar p!räknas för de flesta flygplan som 

anfaller. F 4 gläder sig ät det lyckade resul

tatet. Sjöregleringarna i Norrland är ännu in

te avslutade, varför liknande m!l framledes 

kanske kan erbjudas. Om s! blir fallet kommer 

uppgiften tacksamt att effektueras. PJW 

~ilderna1 Bron före (längst t v) Doh efter 
J 2910rnas raketanfall. 



FORENING FOR FL YGHISTORIA 

FLYGVAPENNYTT HAR BETT ORDFÖRANDEN I DEN TÄMLI
GEN UNGA SVENSK FLYGfilSTORISK FÖRENING ATT PRE
SENTERA FÖRENINGENS VERKSAMHET FÖR LÄSEKRETSEN, 
NUVARANDE ORDFÖRANDEN HETER CURT GILLE. HAN ÄR 
STABSREDAKTÖR I FÖRSVARSSTABEN, DN OCKSÅ KAP
TEN I FLYGVAPNETS RESERV. HAN HAR I FLERA ÅR 
GJORT FRIVILLIG TJÄNST VID FLYGVAPNET, 

Svensk Flyghistorisk Förening (SFF), som bilda

des för några år sedan, bestod från början näs

tan uteslutande av medlemmar, som var intres

serade av det militära flygets historia. Det 

område av detta, som intresset främst koncentre

rades omkring, var flygplanmaterielens utve.ck-

intresserade strävar den efter att hålla "den 

.flyghistoriska lågan" brinnande. Den vill för

söka väcka och vidmakthålla intresset hos myn

digheter, organisationer, näringsliv och en

skilda att i första hand bevara men så småning

om helst också katalogisera och systematisera 

flyghistoriskt intressanta ting. Detta innebär 

inte bara att materiel av olika slag bör beva

ras utan också foton, dokument och andra hand

lingar, som för eftervärlden kan berätta om det 

svenska flygets utveckling. Denna strävan är 

utan tvekan Svensk Flyghistorisk Förenings 

ling. Sedan dess har en breddning av intresse- väsentligaste uppgift. CURT GILLE 

sfären ägt rum alltefter som nya medlemmar till-

kommit. Mest markant har denna. utveckling varit 

under 1963, som för föreningen hittills inne-

burit mer än en fördubbling av medlemsantalet, 

en nästan fullständigt ny styrelse och ett 

överflyttande av dennas tyngdpunkt från Malmö 

till Stockholm. 

Ett utslag av denna breddning är att styrelsen 

planerar att i höst försöksvis dela upp före

ningen i ett antal sektioner för att underlät

ta kontakten mellan de medlemmar som har samma 

intresseinriktning - militärt flyg, luftfart 

etc. Utåt har vidgningen av intressesfären med

fört att SFF anslutit sig till KSAK. 

Vilka är medlemmar i Svensk Flyghistorisk 

Förening? En titt i medlemeförteckningen av

slöjar att det - tyvärr - ännu inte finne 

några historiker av facket. I övrigt rymmer 

föreningen en provkarta på olika yrken och 

åldrar. Alla medlemmar har dock ett gemensamt 

- ett starkt intresse för flygets historia. 

Detta är nästan genomgående rent hobby-betonat, 

men det finns också exempel på att flygets 

historia övergått till att bli vederbörandes 

huvudsakliga eyeselsättningsområde. Flera av 

medlemmarna har publicerat artiklar i flyg

hietoriska ämnen. SFF har i år - ganska ambi

tiöst måste man väl säga - börjat ge ut sten

cilerade särtryck på de flyghietoriskt mest 

intressanta bidragen i medlemsbladet MSFF 

(Meddelanden från Svensk Flyghistorisk Före

ning). I våras publicerades sålunda på detta 

sätt en redogörelse för de svenaka "klemmarna". 

Föreningen har främst två ambitioner. Utöver 

den ovan nämnda att sammanföra flyghietoriskt 

* 

Liten skara flygfemkampare 

stred om mästarvärdigheten 

Årets mästerskapstävlingar i flygfemkamp är nu 

avverkade. Denna gången fiok de tävlande resa 

så långt norrut som till F 4, som var arrange

rande flottilj. Tävlingen gynnades av ett strå

lande försommarväder, vilket inte minst bidrog 

till att göra hinderlöpningen och orientering

en mycket njutbara, 

Tyvärr är ju skaran inte stor, som kämpar om 

mästarTlrdigheten i flygfemk:amp. På F 4 in

fann sig ocks! en mycket liten skara, 13 man 

med kaptenen "Strossa" Hansson F 13 som äldste 

deltagare. I lagtävlingen mellan f6rbanden ha

de endast tre flottiljer fulltalig representa

tion, nämligen F 1, F 13 och F 18. Resultat

listan visade f6r 6vrigt den omvända ordnings

följden. 

Företa dagen skulle tre grenar klaras av, 

duellekjutning, basketboll och hindereimning, 

20 träff lyckades ingen få i duellfigurerna, 

men tre m~n noterade 19 träff, varvid poängen 

blev utslagsgivande. 11 Stroesa" visade här att 

han väl hävdade sig mot "ungdomarna", Bertils

son, F 18, utgick som segrare i grensn med 

160 poäng, följd av Kylborn, F 1, 158 och 

l\Strossa" 137 poäng, I basketbollen blev B-Å 

Andersson, F 18, överlägsen segrare, Ingen kom 

närmare hans fina slutpoäng 145 än 139, vilket 

Forts, på nästa sida, 
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var Bloms, F 13, slutresultat. Under den se

nare delen av basketbollmomentet fick de täv

lande besök av E1CII kronprins. Carl-Gustaf, som 

med intresse Asåg tävlingen. 

Ovan: .Kylborn, F 1, forcerar ett hindez. 

I Östersunds.badhus gick hindersimningen med 

start från tremeterstrampolinen. Här noterade 

.Kylborn, F 1, en fullträff genom att vinna gre

nen på den fina tiden 1.04.7 med Olsson, F 18, 

som tvåa på tiden 1.08.3. Sedan Bertilsso. 

F 18, efter tvA grenar lett tävlingen gick nu 

Kylborn upp i ledningen med platssiffran 7 ef

ter tre grenar. Bertilsson låg nu på andra 

plats med platssiffran 11 och Olsson, F 18, på 

tredje med 13. I lagtävlingen var det inte 

mycket att göra åt F 181s dominans. Deras 

platssiff~a efter tre grenar var 39, F 13 58 

och F 1 62. 

Andra tävlingsdagen ägnades åt fäktmomentet. 

Stora favoriter var B-Å Andersson och Bertils

son, F 18. Efter ca fem timmars fäktning visa

de också resultatlistan, att B-Å Andersson, 

F 18, utgått som segrare med 11 vunna matcher 

och med endast en förlust mot Öinert, F 1, 

Bertilsson motsvarade också favoritskapet och 

placerade sig strax efter B-Å Andersson med 10 

segrar och två förluster. I lagtävlingen drog 

nu F 18 ifrån ytterligare. 

Inför sista grenen, fälttävlan, var ställningen 

den att Kylborn, F 1, och Bertilsson, F 18, 

ledde på samma platssiffra 13. B-Å Andersson, 

F 18, följde med platssiffran 16. Hinderlöpning

en, som inledde fälttävlan, var förlagd till en 

av I 51s permanenta bano~ och ställde stora krav 

på de tävlande. Banan var omväxlande och bestod 

bl a av armgång, blansgång, krypning i rör, 

klättring över hinder och i stegar. Snabbast var 

H Andersson, F 11, som avverkade banan på tiden 

2~17.2 följd av Olss~n, F 18, 2,22.4 och Blom, 

F 13, 2.25.0, 

Den 12 km långa orie11teringsbanan bjöd inte på 

några större svårigheter. Att banläggarna 

gjort väl ifrån sig var det allmänna omdömet. 

Segrartiden hade tippats till 1 tim 45 min. 

Ek:man, F 13, vann på den fina tiden 1.44.15 

med H Andersson, F 11 tätt efter på 1.47,16. 

SLUTSTRIDEN HlRD I TOPPEN 

Slutstriden blev som väntat mycket hård · i top

pen. Bertilsson behöll ledningen och utgick som 

flygvapenmästare, trots en grov miss på en av 

kontrollerna. Bertilssons femteplacering i 

fälttävlan räckte gott till segern. Men de fy-

Ovan: F 4-chefen överste Rasmusson gratulerar 
flygvapenmästaren 1963 fänrik Bartilsson, F 18 
till segern. Nedan: Överste Rasmusson och det 
segrande F- 18-laget: löjtnant Olsson, fänrik 
Bertilsson och 1, fältflygare B-Å Andersson. 



ra närmaste i slutprotokollet kom att hamna pä 

samma platssiffra 22 och dä placeringen i fält

tävlan är avgörande kom Bloms tredjeplacering 

att ge honom platsen närmast Bertilsson. De 

övriga tvä med samma platssiffra, Olsson, F 18 

och B-Å Andersson, blev trea resp fyra. Lag-

tävlingen vanns stort av F 18 med sammanlagd 

platssiffra 62 med F 13 pä andraplats (98) och 

F 1 pä tredje (115). 

Prisutdelningen förrättades av flottiljchefen 

överste Rasmusson, som mycket intresserat följt 

tävlingarna. Flottiljen är mycket tacksam att 

ha fätt tillfälle arrangera denna tävling, men 

beträffande antalet deltagare skulle man nog 

helst önska att det vore minst det dubbla mot 

vad det var denna gäng. RUNE LINDSÄTER 

* 

F 13 vann gruppfälttävlan 

Flygvapnets gruppfälttävlan för värnpliktiga 

avgjordes i är pä F 14 i Halmstad. 17 tio

mannalag (inräknat gruppchef och en reserv) 

deltog ur flygvapnets olika förband. Tolv oli

ka grenar avverkades under tvä hektiska täv

lingsdagar (12-13 juni) som gynnades av vackert 

väder, 

Vissa grenar av tävlingen hade förlagts inom 

kasernomrädet och där avverkades materielkän

nedom, handgranatskastning, avständsbedömning, 

min- och förstöringsarbeten, stridsförflytt

ning samt sjukvärds- och skyddstjänst, 

Övriga grenar förlades till Nyärsäsen, ca 3 km 

norr om F 14, och där avverkades skolskjutning, 

terränghinderlöpning, stridsskjutning nr 1 och 

nr 2, mäluppfattning och fältskjutning, För 

varje gren hade uträknats en maxpoäng och för 

bedömningen av prestationerna svarade lärar

personalen vid F 14, Tävlingen följdes med 

stort intresse av personal frän säväl F 14 som 

övriga förband. 

Efter första dagens tävlingar hade F 2 led

ningen före F 13, som länge legat i topp och 

allmänt ansägs ta hem etappsegern. F 2 kom 

dock med en imponerande slutspurt och vann bä

de skolskjutning och stridsskjutning nr 1, 

Resultat ur första dagens tävlingar (de tio 

bästa)1 

Bildernas "F 9-källar pä spängen" i terränghin
derlöpningen, F 131s segrande lag, Generalmajor 
Stig Nor~n förrättar prisutdelning, 

1. F 2 6. F 4 

2. F 13 7, F 7 

3. F 17 8. F 8 

4, F 21 9, F 1 

5. F 6 1 o. F 9 

Efter andra dagens tävlingar infriade F 13 för

väntningarna och erövrade topplaceringen, Ge

nom tvä grensegrar bäda i skjutning och en 

Forts, pä nästa sida, 
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andraplacering i etridsförflyttning, distan

serade F 13 sin svåraste medtlvlare F 2 och 

drog ifrån med nlra 100 po~ng i den slutliga 

prislistan. PA tredje plats kom F 4 och på 

fjlrde F 7. 

Slutresultat efter andra dagens tlvlingar: 

1. F 13 1624,77 poäng 

2. F 2 1506,45 " 
3. F 4 1491,13 " 
4. F 7 1470,52 " 
5. F 9 1457, 77 " 
6. F 21 1444,26 " 
7. F 17 1439,42 " 
8. F 6 1432,43 " 
9. F 8 1398,79 " 
10. F 1 1313,28 " 
11. F 10 1277' 40 " 
12. F 15 1266,19 " 
13. F 16 1259,68 " 
14. F 5 1223,72 " 
15. F 11 1155,75 " 
16. F 18 1139,29 " 
17. F 12 1027, 00 " 

Prisutdelningen förrlttades av generalmajor 

Stig Nor!Sn. 

Det segrande F 13-laget bestod av 

överfurir I Berglund (gruppchef) 

vpl Benny Olsson 

" Arne Andersson 
ll Dennis Walin 

" Bengt l Wallinder 

" Benny I Johansson 

" Åke Johansson 

" Al ve S Kindahl 

" Arne Hall berg 

" Ove Isaksson (reserv) 

* 

Ankflygplan för Mach 3 

(- Ur Interavia Reviev 4/63 -) 

Förenta Staternas flygvapen brukar inte vara så 

noga med sekretessen kring nya flygplanprojekt 

som Englands eller Sovjets, Långt innan en ny 

prototyp lämnar hangaren publiceras foton och 

teckningar och flygegenskaper och beväpning 

diskuteras i detalj, Sålunda förekom teckningar 

av B 70 Valkyria, Mach 3-bombaren som nu snart 

är färdig, i den tekniska pressen redan för 

fem Ar sedan, 

I undantagsfall anser dock även amerikanarna 

det lämpligt att strypa informationsflödet · 

kring typer unqer utv~ckling sA länge som möj

ligt, särskilt då det är tvivelaktigt ~m flyg

planet i fråga någonsin skall nA förbandssta

diet, Detta är vad som hände med Republics 

överljudsja.ktplan benämnt YF-103, som aldrig 

lämnade ritbordet, SA gick det också med North 

American YF-107, ett överljudsjaktplan som 

byggdes i prototyp men aldrig producerades i 

serie. Mest omtalad bland dessa "olycksf!glar" 

är väl YF-108 (North American), pA vilken 

mycket stora kostnader hittills nedlagts, I 

fråga om YF-109 har aldrig ens tillverkaren 

nämnts, 

Hll.r publiceras nu för första gången en tre

plansskiss av Ugdistansjak·tplanet F-108, 

Mycket kan inte sägas om dess data och pres

tanda, Vikten är omkring 45 ton och längden 



6ver 20 meter. Likheten med det svenska pro

jektet 37 Viggen är påtaglig genom att en 

stabilisator placerats framfBr vingen. 

Beväpningen består av allt att dBma av fyra 

Sparrow 3, jaktrobotar med stor räckvidd. De 

bAda motorerna är General Electric J93 med 

efterbrännkammare. De ger vardera 13 500 kp 
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dragkraft. Farten beräknas bli Mach 3 och 

tjänstetopphBjden 21 km. Aktionsradien lär va

ra hela 1 500 km (Sveriges längd, red:s anm). 

Jaktrobotarna kan utbytas mot en atombomb. 

Framtiden fBr F-108 är emellertid osäker. Det 

synes fBga tro1igt att flygplanet någonsin kom

mer i produktion. 

• 

Nytt spaningsplan iungfruflög 

S 35 E, spaningsversionen av Draken, provflBga 

fBrsta gängen den 27 juni med provflygare 

Ceylon Utterborn, SAAB, som fBrare. S 35 E är 

avsedd att vid Flygvapnet främst ersätta nu

varande spaningsflygplan av typ S 29 C, S 35 E 

medf6r, att värt spaningsflyg tillfBrs ett av 

de bäst utrustade och mångsidigaste spanings

flygplanen i Europa, 

Flygpianet är utrustat fBr fotospaning frän 

såväl låg som hBg hBjd, Samtliga kamerafBns

ter är fBrsedda med defrosteranordningar, Ett 

nytt svenskt kamerasikte· samt moderniserad na

vigeringsutrustning ingAr ocksA i S 35 E. En 
stor fBrdel med det nya spaningsflygplanet är, 

att samtliga kameror är mycket lätt Atkomliga, 

bl a genom att hela kameranosen är skjutbar 

framAt, vilket medger snabb åtkomst och plund

ring av kamerakassetter efter fullgjort upp

drag. 

901 
/ 

l 
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ATT V ARA DIVISIONSCHEF 

Chefen för 1.flygeskadern, generalmajor 

Björn Bjuggren, har varit vänlig att lå

ta FLYGVAPENNYTT ta del av hans anföran

de till kursdeltagarna vid "E 1 metodik

kurs 1963". Här följer ett utdrag vars 

innehåll är ägnat som en tankeställare 

till främst flygvapnets divisionschefer 

och stf divisionschefer ~en som även är 

nyttig läsning för varje officer i chefs

befattning. 

Vi har tolv attackdivisioner. Och vi har tolv 

divisionschefer, som svarar för att fpl utnytt

jas på ett optimalt riktigt sätt, både under 

utbildning och under krigsmä.ssiga företag, för 

att stridseffekten skall bli högsta möjli ga. 

Jag tvekar inte att säga, att det är divisions

chefen och hans närmaste man - deras kvalitet -

som avgör ;frågan om framg?mg eller misslyckande 

för allas vårt arbete. Det är en stor arbetsin

sats som läggs i händerna på en divisions-eller 

gruppchef vid ett attackföretag . Upp giften är 

att placera ammunitionen i målet och åte ~ vända 

hem för nytt uppdrag. Lyckas inte detta har al

las arbete varit mer eller mindre meningslöst. 

Är divisionschefen chef? Utövar han ett chefs

skap, är han förbandschef? Hurudana är eeentli

gen divisionschefens befogenheter, hans beroen

de av högre chefer, av bestä,mmelser? Är hans 

arbetsfält beskuret och inrutat, eller finns 

det utrymme för enskilt initiativ, taktiska 

överväganden och personlig stil? 

Det sammanfattande svaret på dessa frågor är 

enligt min mening att knappast någon chef eller 

befattningshavare i flygvapnet har sådan möjlig

het att utöva ett verkligt chefsskap och direkt 

ledarskap som divisionschefen. Men det vore 

naivt att tro att divisionschefen, lika litet 

som någon annan, kan arbeta impulsivt och ge 

sig hän åt någon experimentlusta eller hastigt 

påkommen försöksverksamhet. Tvärtom, vad vi 

framför allt behöver i dagens läge är en fast 

rutin, en stabilitet i utbildningsarbetet, en 

planmässig metodik som på bästa och enklaste 

sätt leder till ett fastställt mål. 

Divisionschefen utövar sitt chefsskap på m~ nga 

olika sätt. Tv!\ gånger om året drar han upp 

riktlinjerna för verksamheten vid divisionen, 

och detta arbete har verklig betydelse, Då är 

han arkitekten som gör ritningarna eller rek

torn som arbetar med terminens schema, Är han 

förutseende och satsar omsorgsfullt arbete på 

denna planering - ja då har han utövat ett be

tydande chefsskap, 

Nästa naturliga steg är att informera medhjäl

parna hur verksamheten är planerad, vilka öv

nin ,".'ar som skall utföras, vilka utbildningsmål 

som skall uppnås, att det som besättningarna 

eller orkestermedlemmarna måste känna till för 

att bli medagerande och aktivt intresserade. 

Divisionschefen skall gå igenom flertalet öv

ningar, ange betydelsen av dem, delge hur han 

vill att de skall utföras (resp inte utföras) 

och överföra sina intentioner, sin vilja på 

lagets medlemmar. Detta tar tid, Men det är tid 

som betalar sig. Den enskilde besättningsmed

lemmen får härigenom veta chefens avsikt, be

höver senare inte fråga mycket, behöver inte 

vara tveksam, men han kan delta i de dagliga 

förberedelserna därför att han vet hur chefen 

vill ha det, Både verkmästare och snickare vid 

ett bygge måste känna till arbetsbeskrivning 

och ritningar, det har vi lätt att förstå, Vi 

förstår också att det inte duger att dag för 

dag improvisera en verksamhet, vilken sort det 

än må gälla, 

Det finns en taktisk grundregel som är använd

bar i många sammanhang, Den lyder: "Håll fast 

vid målsättningen", En förbandschef måste vara 

ståndaktig när det gäller att leda verksamheten 

enligt de ·riktlinjer han dragit upp, Givetvis 

måste det finnas en viss grad av smidighet, en 

förmåga att anpassa sig till sådana aktuella 

förhållanden, som varit omöjli ga att förutse. 

Men flygtjänsten kräver klarhet och fasthet i 

metodiken, och divisionschefen mÄste vara före

trädare för en 'slidan strikt linje, Man är inte 

formalist för att man inser värdet av att både 

formellt och reellt följa en uppgjord plan. I 

chefsskapet ligger en god portion envishet, Vi 

måste lära varandra och yngre befäl att positi

va och konstruktiva förslag är välkomna, men 

att de ofta tar avsevärd tid att penetrera och 

genomföra, 

Bl a därför att vi inte har någon kommende-



ringsreserv, måste divisionschefen ofta lämna 

befä.let till sin ställföreträdare, Jag har inga 

siffror på i hur stor utsträckning "andreman

nen" f.'\r vara tjänsteförrättande chef, men kan 

uppskatta att denna tid ibland överskrider 30'/o, 

Detta förhållande ställer viesa krav pA orga

ni sationsförmå.ga och samarbete, bå.de hos divi

sionschefen och hans ställföreträdare, Jag vet 

fll. arbetsområ.den där man måste ha så.dan ömsesi

dig tillit och förmåga att arbeta i samklang, 

Det första kravet är att divisionschefen ä.gnar 

ain ställföreträdare så. mycken uppmärksamhet 

och tid, träning och utbildning att han vet 

att den yngre arbetshästen kan dra lasset på 

rätt sätt, 

Kravet p! den yngre mannen är i första hand att 

han är lyhörd för sin chefs intentioner och 

arbetar efter dennes mönster, Vill han att n!

got arbete skall skötaa annorlunda skall han 

föreslll. det, tala ut sina id6er. Det vore för

kastligt om han, som tjänsteförättande chef, 

utnyttjade tillfället att leda verksamheten pA 

ett annorlunda sätt, Det är däremot en styrka 

att divisionens besättningar vet att de två. i 

toppen har gemensam uppfattning, även betr smll. 

detaljer, 

Att vara officer vid en division innebär till 

stor del att vara lärare och instruktör, Ut

bildningsarbetet med unga flygare är en av vAra 

viktigaste uppgifter för att böja flygvapnets 

kvalitet. 

HÖG KVALITET PÅ ELEVERNA 

Det elevmaterial vi fhr är av hög kvalitet, Vid 

Ljungbyhed har eleverna få.tt god stil och 

grundkunskap, som vi skall bygga vidare pA. 

Uppgiften att undervisa dessa yn~lingar är bå.de 

trevlig och stimulerande, Utbildningstjänsten 

karaktäriseras av kurser med hög målsättning 

och ganska knappt tillmätt tid, Utbildnings

arbetet är sAledes krävande för lärarna, Det är 

därför betydelsefullt att undervisningstekniken 

hälls på. en hög nivh, Det är frestande och lätt 

för en instruktör att förfalla till gammal vana 

och alltid köra i samma hjulspAr. Sådan utbild

ninR är i längden inte bra, Ständip, förnyelse 

är nödvändig, 

Det kan ibland vara svårt att handla rätt mot 

en förare som ~jort ett fel utan att det kan 

klassificeras som disciplinbrott. Denne man 
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har inte fungerat som man väntat sig, Det har 

- liksom när det p,äller ett motorfel - varit 

ett funktionsfel som inte kunnat förebyggas, 

Det gäller att omedelbart justera vederbörande 

för att hindra en upprepning, En sådan juste

ring få.r icke fördröjas, lika litet som man få.r 

dröja med att rätta till ett mekaniskt fel. 

Justeringen måste avvägas efter felets art och 

vederbörandes förståelse och bör helst utföras 

av den som känner individen och trimmat honom, 

Justeringen måste leda till förbättring av 

funktionen, inte försämrning, och bör åtföljas 

av ny trimning och kontroll. Justering av en

skilda förare innebär rättelse, förklarinp,, ev 

uppsträckning . 

I vissa fall kommer så. den sista åtgärden, näm

ligen straffet, Vi fftr således de tre gruppe rna: 

förebyggande åtgärder, justering och straff, 

Misslyckandet eller felet kan ofta vara ett 

straff i sig själv, Förseelsen har i regel inte 

skett i ont uppsHt, Straffets värde för den 

felande är därför ofta diskutabelt, Dess berät

tigande ligger väl främst i det ålderdomliga 

"androm till varnagel", Man statuerar exempel. 

Straffet är till sin karaktär helt olustbeto-

Forts, på. nästa sida, 

CHOCKVÅGOR KRING LI GHTNilTG 

Dessa bilder ur Flight 2/5 1963 visar hur chock
vågorna kring huv och vinge framträder p~ s k 
slirfoto taget i vindtunnel. Verkli gheten visar 
samma fenomen dll. jaktplanet P1 .B Lightnin ,..,. fly
ger förbi med Mach 0,98, varvid den fukti ga luf
ten kond~nserae, 
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nat, Framgång genom olust nås inte ofta, 

När en ung flygare ådöma straff för en förseel

se kanske hane chef i någon mån känner sig med

skyldig, ty så noggrann är uppföljningen av 

eleverna, och skall så vara, Dessa förhållanden 

innebär att man inriktat sig så mycket som 

möjligt pi\. de förebyefande och justerande ~t

gärderna, Innebörden härav är: starka förma

ningar, milda domar, Om en förseelse skulle 

innebära ett klart disciplinbrott däremot, m'\e

te mildheten ovillkorligen vika för strängbete~ 

Hur svår och avancerad en flygninr, blir beror 

ytterst på föraren, Frågan om disciplin blir 

därför en fråga om självdisciplin, som bottnar 

i: 

D rikti g kännedom om den egna förmågan, 

0 lagom avvägd framåtanda, 

o förståelse för flygeäkerhetens krav, 

Bland åtgärder för att förbättra disciplinen 

bör inriktning ske på: 

krav på ordning beträffande detaljer, 

fostran till ökat personligt utbildningsansvar 

samt omedelbar och kraftig reaktion vid discip

lin- och ordningeföreeelser, 

Man får aldrig lämna fel opåtalade eller nöja sig 

med kommentaren "ja, nu blir det r'\dhusrätten 

om fyra månader", 

Avslutningsvis vill jac ta upp frågan: Vilken 

förmåga, vilken karaktärsegenskap har man störs

ta anledning att värdesätta hos flygförbandsche

fen och hans officerare? 

Är det förmågan att se det väsentliga och hand

la med hänsyn därtill? Möjligen egenskapen att 

planera, se framåt med vidsyn och fantasi? Eller 

är det flygskickligheten? Eller den pedagogiska 

förmågan? 

Måhända är det oriktigt att bryta ut och värde

sätta någon speciell förmåga ur den syntes av 

egenskaper, som kännetecknar en god förbandschef, 

Jag vill framh!Ula en betydelsefull faktor, DP.t 

är entusiasmen, ty den är drivkälla till aktivi

tet och den smittar andra människor till verk

samhet och arbetsglädje, Entusiasmen är positiv 

till sin natur och hP.lt motsatt den lojhet som 

ger olust och som förkvhver viljan, Den som Är 

entusiastisk blir ocks 1~. entusiasmerande, ger 

hänförelse, iver och glöd, 

Nu kan man inte trycka på en knapp och släppa 

loss en våg av entusiasm, Man kan inte ge direk

tiv: Var entusiastiskl Men ett råd vill jag ge 

er: Undertryck inte er naturliga entusiasm, ge 

den i stället näring och utvecklingsmöjligheter! 

Nu kännetecknas och behärskas tiden av några 

-ismer, framförallt materialismen och egoismen, 

Ni har säkert observerat många tråkiga företeel

ser som kan ses som en direkt följd av dessa 

-ismer, Jag vågar spå att det inte alltid kommer 

att vara så, Om några 11.r har utvecklingen pend

lat mot en annan syn, och då kommer vår tid att 

bedömas kritiskt:"Det var då som man överdrev 

värdet av de materiella fördelarna, den rAnt 

personliga bekvämligheten, Det var då man mätte 

sin lycka i lönegrader, ATP och reglerad arbets

tid, utan att rätt inse värdet av arbetets gläd

je eller av de andra stora drivfjädrarna till 

personlig insats, Dl\. var många ängsliga för att 

verka patetiska eller yrkesstol ta, Mycker. tris

tess och otillfredsställels& kom därav", I d·ag 

kanske någon är rädd att visa sin entusiasm, 

Jag tror att det är obefogad försiktighet, Att 

sprida entusiasm för sitt flygaryrke kan vara 

lämpligare än någonsin, Få tjänstemän torde ha 

större förutsättningar att känna yrkesglädje och 

entusiasm än unga flygofficerare, 

Entusiasmen måste grundas på en fast tro på det 

riktiga och värdefulla i ens strävanden, Entu

siasten skall med fog kunna säga: Vi tillhör 

toppen, vi kan åstadkomma detta, vi kan göra det 

bättre än vi eller andra gjort tidigare. Han 

skall också kunna säga: Detta är ett härligt 

yrke, här skall satsas! 

ENTUSIASM, det är levnadsglädje och framåtanda, 

Det är officeren som.kan få ögonen att lysa hos 

fältflygarna och navigatörerna, Det är flygar

glädje som kan ta sig sådana uttryck att en 

flygning med Sk 16 blir till en underbar flyg

tur - kanske en precisionsnavigering eller ett 

försök till kontinuerliga rollar på konstant 

höjd, allt inom ramen för de tillåtna gränsern~ 

ENTUSIASM, det är friska takter och gott humör, 

Det är en glad insats av kroppens och sinnets 

alla resurser, Entusiasm är förmåga att under 

idrott kunna le 11.t dåligt väder och sedan njuta 

desto mer av vila och bad, Entusiasm ger förut

sättningar för god laganda och uppväger det onda 

som kan vållas av kverulans, Entusiasm kan till 

stor del förvärvas genom en positiv syn på till-



varon, på om .~dvningen och på den uppgift man 

fttt. Så ser jag begreppet entusiasm. Det är 

vitaminet i vår verksamhet, en katalysator i 

vårt samarbete. 

Nu kanske någon av er vill säga ett entusiasmen 

ibland dämpas genom påverkan från flygledning 

eller eskaderledning. Förbanden näs av en stän

dig ström av OFYL, kommenderingar, remisser, ut

bildningsanvisningar, säkerhetsbestämmelser och 

ökade arbetsuppgifter. Det är inte alltid stimu

lerande läsning. Tyvärr är det nog så att myn

digheternas uppskattning Eir mera sällsynt än de 

kritiska och korrigerande synpunkterna. Men vid 

förbanden är möjligheterna större, både att ut

tala och få del av uppskattning och därigenom 

ge eller ges ökad tillfredsställelse. Ofta är 

det just ni som bör ta sådana initiativ. Men det 

viktigaste är att lära känna 4en gedigna till

fredsställelse som arbetet skänker, Det är en 

lön som man själv bestämmer. 

* 

Säkerhetsövning på Utö 

Det har varit kurs för bliv.ande säkerhetsmate

rielofficerare på Utö i Stockholms skärgård, Sex

ton elever h~r<ikördes i ett fyradagars program av 

kapten Henry Ohlsson, F 10, ingenjör Alf Stålborg, 

Flygförvaltningen, och flygläkare Bengt Håkansson. 

Här intill 1'iterfinns n.'l,r;ra talande bilder frän de 

kräva!'lde räddningsövnini;arna till havs, 
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