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"R O MA NTIKENS BLÅ BLOMMA"

• • Om elt svenskt flyg och flygvapen i vardande - om tider som flytt - berättar denna bild,
som är hämtad från Malmen av år 1924. Det är den gamla trotjänaren Albatros, som här ses
under klargöring. • Om flottilje rs barndom ha ndlar också årets första fototävIing, som finns
redovisad på mittuppslaget. Historiskt intresserade kan i delta nummer dessutom studera Alba
trosens svenska levnadsöde och läsa sannsagan om den 100-åriga "Salongen" på Malmen. • • •

..
NÄR KOMMER NÄSTA NUMMER?
Nr

2

..
•

3
4
5

I

Manusstopp

13/3
26/4
30/8
26/10

I

Utgivningsdag

28/4
13/6
17/10
15/12

I

Mollo IlIr
lototl!vllngarna
Mörkerllygnlng
" Min roligaste blid"
FrivIllIgutbIldning
Transportflyg

, ~

Omslagsb i ld en - Folo : IN GEMAR THURESSON

Personalvården

J

I

ag har under det gångna året i olika sammanhang framhållit
vikten av utvecklad och ständig omvårdnad om personalen.

Avsikten är att dessa strävanden skall fortsätta och om möjligt
intensifieras.
D Arbetsmarknadsläget har på sistone genomgått förändringar,
som troligen kommer att underlätta personalrekryteringen till
flygvapnet. Samtidigt kommer följdverkningarna av årets stats
verksproposition i form av vakantsättning och indragning av för
band att minska antalet vakanser och begränsa rekryterings
behovet. Förutsättningarna att inom ramen av ett reducerat
flygvapen täcka personalbehovet har därmed ökat. I särskild
skrivelse till flygvapnets förbands- och skolchefer har jag re
kommenderat återhållsamhet i fråga om nyanställning av lokalt
rekryterad personal. Förhållandena har med andra ord på kort
tid väsentligt förändrats.
"

Även om framtiden just nu ter sig oviss mot bakgrund av den

nya situation i vilken försvarsfrågan för närvarande befinner sig,
finns det emellertid ingen anledning till förhastade åtgärder från
personalens sida.
:::::J

Budgetläget kräver omedelbara åtgärder för att säkerställa

flygvapnets viktigaste funktioner, ett fullföljande i stort av de
flygande vapensystemen, stridslednings- och flygbasprogram
men samt anpassning till den nya budgetramen. Detta har
bland annat medfört ganska omfattande beskärning av utbild
nings- och övningsverksamheten till det absolut nödvändiga.
Vissa av dessa åtgärder begränsar och försvårar min aktiva
personalvårdspolitik, särskilt innan stabilitet återvunnits i flyg
vapnets organisation. Desto viktigare är det därför att alla icke
penningkrävande personalvårdsåtgärder noga tillvaratas av
chefer på alla nivåer.
LJ Det är alltså min förhoppning att svårigheterna skall kunna

övervinnas och personalvårdspolitiken fullföljas.

•

o Ul?-(
4

Ha verista tistike n

en 1964 inledda gynnsamma flygsäkerhetsepoken består. I vad gäller flyg
vapnets personalförluster kan dessutom konstateras, att den gynnsamma
utvecklingen tagit ytterligare ett steg i rätt riktning genom att den hittills lägsta
sittran - sex omkomna - kunnat noteras. En viktig andel i detta resultat har
våra räddningssystem - under året har 15 fallskärmsutsprång företagits, samt
liga lyckade.

D

O Under slutet av 1964 och början av 1965 iakttogs en uppgång av haverierna
vid ut- och inkörning. Den ökade uppmärksamhet, som riktades mot denna före
teelse, har nu resulterat i att den ogyn nsamma tendensen brutits. Fortfarande
förekommer dock alltför många haverier i detta sammanhang för att målet skall
anses nått.
D Ett glädjande förhållande är alt haverier orsakade av teknisk personal fort
farande ligger kvar på samma låga nivå som tidigare. Resultatet ger belägg för
vår tekniska personals höga kvalitet.

D Vår flygräddningsmetod - nödradio, spaning och bärgning med helikopter
- har under året kommit alt prövas under verkliga förhållanden. Under hösten
räddades en förare, som med hänsyn till omständigheterna - kallt vatten och
langt från land - skulle haft små utsikter till räddning för några år sedan.
D Bilden från flygsäkerhetsåret 1966 är emellertid inte enbart ljus. Det totala
antalet haverier och totalhaverierna visar en ökning, låt vara att den är måttlig
och ännu inte kan anses utgöra en grundad negativ tendens.
De flesta haverierna sker under landningsfasen och de oftast inblandade flyg
plan typerna är 32, 35 och Sk 16. Eftersom det totala antalet landningar har mins
kat i förhållande till de närmast föregående åren och dessutom det absoluta anta
let landningshaverier har ökat, ligger en misstanke om försämrad förarprecision
nära till hands som förklaring. Den negativa tendensen bör i så fall kunnat brytas
genom att cheferna söker ägna mer tid åt övervakning och kontroll av land
ningarna och att förarna ålägger sig själva högre individuella ambitioner ifråga
om precision.

D Med hänsyn till flygmaterielens fördyring och därmed de avsevärt ökade kost
naderna för reparationer är det viktigt att antalet haverier minskas ytterligare .
Det skärpta ekonomiska läget understryker nödvändigheten aven sådan mål
sättning.

O Även om det kan konstateras med en viss tillfredsställelse att flygsäkerhetsåret
1966 i stort håller positionerna från de två tidigare åren , måste emellertid också
erinras om att stagnation vanligen innebär tillbakagång. Det gäller att hela tiden
bli allt bättre. Den flygande personalen har visat alt den kunnat minska haverierna
i samband med ut- och inkörning. Inriktningen måste nu göras med all kraft för
att även vända tendensen ifråga om landningshaverierna - utan att uppge vad
vi i övrigt vunnit i ökad flygsäkerhet.
•
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örsl-a rsmin isrern angav i 1966 ~ r s
stats" e rk , proposit ion att de fleLiri 
gJ fÖrsv.1rsbeslm som gällt seda n 1958
had e givit öka d stadga 3r planeringen ;tV
I'erksamheten inom det militära för sv a
rer. Bud getförslaget fö r 196 6/67, som är
det fjirJe oc h siSt:1. budgcd.re t i den
fyra.Jr speri od som omfa ttas dV 1963
års försDrsh Il ut, hade utarbetat s enligt
ri ktl ln jcnu i detta besl ut och s va rar mot
d en av 1964 å rs riksd ag fa stStäll d a må l
s,i min ?:c n fö r k r igsma k te n. Inne v;t r a nde
;l rs lIl gi fr,,-am minskades doc k med
hänsy n t ill det a nsträn gda samh ä llseko
nom i.' k.1 Libet - med 350 milj kr. Den
for tsatt ~ p la neri ngen borde enligt depu
tem en ts.:hcfen sk e enlig t de pri ncip er
som be slö ts a I 1963 å rs riksd ag.
För 1967/ 68 an gav departementsch efe n
en ra m fö r flyg vap ne t p?t 1.726 milj kr,
v ilk et innebar en upp rik ning för t ek nisk
utveck lin g med ca 2,2 proc. F ör följande
budgeth ang;tvs att en årlig ökning skul
le göras, som i stort se tt motsva r;tr den
ut vec kling spr oce nt som f n tillämpats.

F

Här avgörs vid de fort
salla
diskussionerna
det definitiva utseendet
av försvare!s kostnads·
ram.

Departements
chefen föreslår
för nästa bud
getår en utgifts
för
det
ram
militära försva
ret som i fasta
priser i stort sett
blir densamma
som
inneva
rande års ut
giftsnivå.
6

ÖB:s YTTRANDE
O,;erbefälhavaren anger , i sitt yttrande
över m yndigh ete rnas a nslagsframs täll
n ing a r för 1967/68 , flygvapnet s ram för
d n:t b ud ge tår till 1.914 ,3 milj kr. Här
li ll komm er 14,6 milj kr i tillfälliga
ö"e rföringar och 21 milj kr för uppräk
n ing till löneläget a ndr a Jd d rct 1966 ,
varför totalt avsags 1.9 49,9 m ilj k r för
J 967/6 8. Rörande utve ck li ngen i stort
a nför d e OB bl a att försvarscfi ek ten ur 
hol kades jamfört med 1963 hs försvar s
be lur genom a n det bu ade pr incipbe
s lut ~r im
fu ll fö ljdes. Mö jligh eterna att
för jra mriden lö sa Je uppgifter som 1964
års malsä ttnin g an gav skuil!! :J.llvarligt
begräns~s. OB: s förslag fö r J 96 7/68 inne
bär att 1.0JO milj kr mer sku l le få för
bru kas detta budgetår an vad so m får

förbrukas innevarande bud ge th. Ok
nin ge n skulle innebära:
l) en 3.ter g~ ng till 1966/67 å rs anslags
nivå med 350 milj kr,
2) komp ensation för pri s- och lönes teg
r inga r med 430 milj kr,
3) ökning med h änsyn till teknisk ut
veck ling med 130 milj kr,
4) återupptagande av upp skjurna mate
rielanskaffning a r med 100 milj kr för
att nå upp till n ivån "3600" enlig t det
princ ipbeslut so m fattade s av 1963 års
rik sdag .
=:! Ordför and en i 1965 års försvarsutred
nin g har i skrivelse den 15 december 1966
anmält att utredningen inte kan lämna
nå got förslag i sådan tid a tt det ka n
li gg a till grund för beslut vid 1967 års
riksdag angåe nde försvarskostnaderna för
budget gl ret 1967/ 68_ Fö rsvarsutredning
ens o rdförande ha r komm it t·i l! den slut
satsen att det bör uppdragas å t OB att
utföra yterligare utredning efter nya di
rekt il' betr äffande s~väl kostn adsramen
för det militära fö rsvaret som den all
minna inriktningen o ch samm ansä tt
nIngen av krig smakten.

INTRÄDDA FÖRÄNDRINGAR
An led n ingen härtill anges vara att såda
n'a förändringar i de a llmän na föru tsatt
ningarna - såväl beträffan de den inter
nationel la situationen som i våra egna
ekonomi ska möjligheter numera in
trätt, att den a v OB utförda utredningen
"OB 65" nu inte ans es ge erforderligt
underlag för et t Llngs iktigt bes lut.
För budg elå ret 196 7/ 68 föreslås där
för, med utgångspunkt från att förs va rs
kos tna derna i fasta priser räknat skall i
Stort vara de samma som under inne
varand e budgetår, en utgiftsram för det
militiira för svaret som i pri s- oc h lön e
läge maj 1966 anges till 4.600 milj kr. Be
t a lningsutfa llet inom utg ift sra men inklu

.
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Stri Isystemets
utbygg
nad till Stril 60-slan
dard tvingas avbrytas
och redan inköpt ut
rustning
kommer
ej
att
kunna
utnyttlas.
Den kraftigt reducerade
anslagsramen kommer
att för flygvapnets del
omöjliggöra en direkt
fortsättning
på nuva
rande planering .

sive pris- och lönestcgri n gar beräknas till
4.959 milj kr. Härutöver tillkommer 36,5
milj kr för be redskapsstvrka för FN
tjänst, flynnin g av Il och Ingl m m. Ut
över den angiv na summan för milit ära
ändam~l kommer a nslag till flygt e kni ska
försöksansta lten och försvarets f a bri ks
fond med 43,2 milj kr. Försvarsutgifter 
na uppgår s~ l edes till rotalt 5.03 8,7 m ilj
kr. Föreslagna utg ifter fö rd elas mcd
4.912,1 milj kr, p ~ drift sb ud geten och
126,6 milj kr på kapitalbudgeten.

EJ FULL KOMPENSATION
Vid

beräkning av kostnadsram en för
1967/ 68 har departementschefen Inr e
räknat upp beloppet med hänsyn ti II
tek ni sk ut vec klin g, för "'il ket ändamå l
OB beräkna t en ök ning med 130 milj kr.
D å departcmentschefen an ge r att den
fortsana planeringen för det m i.l.itiira
för svaret bör ske med utgångspunkt från
de utgiftsrama r som han angen för nästa
bud getår uppräknade till kostnadsläget
m aj 1967, avses ej heller i forrsä nnin ge n
särskild uppräkning för t eknisk utveck
lin g. Ej heller skall enligt departements
c hefens fö rs lag full kompensation erhål
las för inträffade löne stegr in gar, då des
sa skall reduceras med 2,5 proc inn a n dc
uttrycks iförsvarsindex.
Departementschefen anger för budget
å ret 1967/68 följande ut gi ftsramar för
försvarsgrenarna (avrundad e belopp
milj/kr):
mannen
flygvanet
geme n~a mma ä nd amål

1.485
674
1.673

787

D Härti l l kommer kompen satio n för be
räk nade pris - och lönestegringa r under
driftsbudgeten med 340 milj kr .
Anslagsmedlens fördelning på försvars
grenarna m fl ändam å l samt förän dringar
i förhållande till inn evarande års riks
stat framgår av tabell en.

Belopp (mkr)

Andamål

I

1967/ 68

Armen

"J

Marinen

I

') And el proc

Fö rändr

I

1967 / 68

I

Förä nde

1.4 85,0

+

11,5

32,1

+ 0,4

647,0

+

20,5

14,6

+ 0,5

Flygvapnet

1.672,7

-

17,3

36,2

-

0,2

Gemensamt

787,3

-

36,7

17, l

-

0,7

Pris re gle ri ngsa nsl ag m m

419,7

+ 245,8

Summa

I

5.038,7

1) Prisreglerin gsanslag mm ej inräkn ar.

NYTT ANSLAG
Medel fö r pri s regleringsan sL1g 3nccnde
driftbud geten har tid igare i statsverks
propositi onen endast beräknats för kost
nadsöknin gar under reservationsans lag.
Det är en li gt departementschefens me
ning önskvärt att den faktiska m ede ls
förbrukningen
stä mmer överen s med
d e n utgiftsram so m tas upp i riksstaten.
Det före slås därför a tt ett ny tt ansl ag
a vsen at t t:icka (!c-n berä kn a de mede l
belastningen p3 fö rslagsanslag för s upp
p~ rikssraten sam t att uena nya ans lag
och det nuvarande prisregl eringsans lage t
beräkn as med hänsyn till k ostnadsut
vecklin ge n under de senaste åren.
Investerine;s anslagen avses d ä rem ot a llt 
jämt kompenseras i efterhand för pris 
stegringar. Detta innebä r att sådana pris 
steg r ingar för nästa bud ge tår kompen s,;
ras med in vest er in gsa nslage n un der bud 
getåret 1969 / 70.
Följande tabell anger det militär a fö r
svarets ande l i procent av bruttonational
produkten respektive budget år.

I

+ 223,8

I

100

I



Z) Kostnaderna för Muskö va rvet inräknade.

58 / 59 60/61
4,5
4,3

62/63
4,1

64/65
4,1

66 / 67 67/68
') 3,8 3,7

l) H ä nsy n tagen till begränsningen av
medelsförbrukningen med 350 milj kr.

OMPLANERING
Departementschefen anger att det står
klart, att förs varskos tn aderna inte kan
till ä tas stiga i samma takt som hittills.
Men hänsyn ti ll den ogynnsamma kost
nads ut \'ecklingen för kvalificerade va
pen system torde det b li nöd vändi gt med
beg r;in snin gar i den nu va rande orga n i
sanione n, framför aUt där så d a na sys
tem är helt avgörande för denna s stor
lek. Som följd a v den reducerade utgifts 
ramen för 1967/68 anges en viss ompla 
nering bli nöd vä ndi g.
Konsekvenserna för flygvapnets del
- om den av departe mentschefen i pro
positionen angivna ramen bibehålls 
v isa r a n ett totalompfanering blir nöd
vä ndi g. Genom lå n gs iktsplan er in g och
sträng ramhu sh311ning har fl ygva pn ets
kvantitet och kva litet hittills utv eckla ts ~

7

)nom sinseme ll an ba lanserade system p[
s~väl f1y g-, bas - som strilsidan.
De n
kraftigt reducerade ramen, som för kom 
ma nde sjuårsperiod innebär en minsk
ning av medelstilld elni ngen till flygvap
net med ca 20 proc eller ca 2.900 milj
kr, omöjliggör en direkt fort sä ttn'ing på
n uvarande p lanering .
• Departementschefen anser att det torde
vara ofr~nkomligt att för flygvapnets del

FörBta 37:an är Ilullen. Premlllrflyg
nlngen ägde rum den 8 februarI. 
Viggen var ursprungligen beställd I
70G-800 ej(. Den nu föreslagna an
slagsramen medför doc k en halvering
av beställn i ngen . Andra orsaker gör
all lä mpligheten av ell fullföllande av
system Viggen anses av flygvapen
ch efen ej läng re k lar.

BÄTTRE FÖRMANER

minst två fJotti lje r läggs ned .

8 DIVISIONER BORT I AR
Viggen i attack versio n beräk nas börja le
vereras 1971. Hittillsvarande planering
har a vsett en anskaffning av sammanbgt
ca 700 flygplan Viggen i at t ack-, jakt
och span-ingsversion fram till 1980-talets
mitt. En minskning till ca 400 flygpla n
skulle bli nödvändig i den nu föres lag
na ramen. Antalet divisione r med krigs 
flygp la n skulle enligt tidiga re planer
minskat med 16 proc. Den nya lägre ra 
men kräver en minskning med ca 50 proc.
För att medel i så stor uts t räcknin g som
möjligt skall kunna avses för vape nsys
temen, krävs en snabb h crbå ng ti ll den
slutliga
fred sor gan isatio nen so m
blir
möjlig med flygp lan Viggen. Verksamhe
ten beräknas så ledes nedlä ggas vid åtta
divisioner med tillhörande basko mpani
er redan under 1967 och slutorganisatio 
nen nås 1969. Fyra flottiljer - jämfört
med i propositionen angivna "minst två
flottiljer" - bör då vara nedlagda 1970.
Krigsorganisationen
påverkas automa 
tiskt i samma omfattni ng som fredsorga
nisa tionen.

VAPENBRISTER

• Strilsystemets utby gg nad till Stril 60
standard avbryts, varvid redan inköp t
utrustning del vis inte kan utnyttjas.

Chefen för fl ygva pnet har t,ill överbefäl
havaren anmält att resu ltatet på sikt blir
en organisation med rel a tivt kvalificera
de vape nbärare men med otillräckliga
lednin gsres urser oc h allvarliga brister vad
gä ller va pen . En ba lanserad systemav
vägning kan så led es in te län gre åstad
komma s i denna låga kost nadsram med
Viggen ingående i organisationen.
• Chefen för flygvapnet ha r anmä lt till
aB att med den enlig.t p ropositionen
krympt a kostnadsram en för flygvapnet
är lämpligheten av ett fullföljande av
sys tem Vi ggen ej lä ngre k lar.
En redovisn,n g av per sonalläget v isar
att en inte ob etyd lig vakansfyJlnad skett.
Således har anta let anställda vid flyg
vapnet öka t med ca 300 tj äns temän un 
der tiden 1/ 10 1965-1 / 10 1966. Härige
nom öka r också kostnade rn a under a v
lö nin gsa nslage n . Nya personalbehov mås
te i första hand tillgo doses genom om
disposition av befintlig a t jän ster i sam
band med ra tiona lise r,ing av verksamhe
ten.

• F lygbasutbyggnaden avbryt s. Mer än
en tredjedel av baserna kommer inte att
k unna bemann as.

Totalt har för hela försvaret anmälts
behov av grundutbildning av 50.745
värnp liktiga. Depa rtementschefen
be

• Fö r att hHla nere underhåll ~kos tnader
na beräknas äld re flygp lan utn y ttjas,
varvid över 80 flygplan Draken kommer
att få ställas " i malpåse", då d e inte kan
inr y mm as i organisationen.

Utbyggnaden av våra
flygbaser tvingas l det
la läge att avbrytas.
Drygt en tred/edel av
baserna
bedöm.
i
dagsl äget
e/
kunna
bemannas. Sårbarheten
ökar. Dessutom beräk
nas redan under i nne
varande år bli nödvän
d igt med nedl äggning
av verksamheten vid
åtta divisioner.

gränsar de tta anral till högst 50.000 värn
plikti ga. Overvägande n pågår om att
nä sta budgetår minska anta let värnp lik
ti ga som genomgår re petitionsutbild ning.
Under flygvap nets anslag synes medel
för föreslagen repet itionsutbild n ing icke
ha beräknats i uppt ag na belopp.

Oversyn pagar av värnpliktsförmånerna.
Departemen tsc hefe n ha r redan rä kn at in
medel i ramarna för att förbättra för
månerna i for m av höjda pennin'gbidrag,
premier, utryckn ingsbidrag och familje
bidra g.
I avvaktan p~ särskild proposition i
ma rs har bl a an sl,agen till anskaffning
av flygmate r ie l och drift och underhåll
av flygmater iel sa mt avlöningar till värn
pliktiga, mathål lning, beklädnad och öv
ningar upptagits med he räknade belopp.
De senare anslagen kommer att a n passas
till beräknat an tal tjänstgöringsdagar för
värnpliktiga varvid möjliga besparingar
kommer materielan slagen till godo.
• Också invester ingsanslagen ha r tagits
upp med beräknade belopp. För flygvap
net har beräknats endast drygt 4 milj
kr, vilket sammanhänger med au hiuiIIs
outnyttjade reservarioner under kapital
budgeten kom mer att tas i a nspråk. Då
stat sma kterna avser fastställa en ut gi fts 
ram fö r försva ret innebär det'ta att un
der driftbudgeten måste göras en reser
vationsmedelsökni ng med ett lika stOrt
belopp som minskni ngen av reservations
medel under kap italbudgeten . Härav föl
jer att en mots va rande begrä nsni ng sker
av det dispon ibla beloppet fö r anskaff
ning av materiel.

BYGGEN AVBRYTS
Depantementschefen a nger att då utgifts 
nivån för nästa bud getå r blir lägre än
den nivå efter vilken man har pla nerat,
kan detta bl a medföra att byggnadspro 
jekt kan kom ma att avbry tas, v·arvid
kostnaderna fr O m nästa budgetår bör
belasta fö rsvarets kostnadsram.
•
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Chefen för kommunikationsdepartementet har be
myndigats tillkalla fem sakkunniga med uppgift att
utreda flygtrafikledningens organisation och där
med sammanhängande spörsmål. De sakkunniga är
landshövding Gösta Netzen, ordförande, departe
mentssekreterare Folke Görs, trafikdirektör Gideon
Karlsson, kanslirådet Jan Nilsson, och översten l
flygvapnet Wilhelm Wagner. Sekreterare blir byrå
direktör Bengt Boström.

Blir civil och militär
trafikledning
•
gemensam I framtiden?
lygsäkerhetstjänst är den för
c i v i l luftfart sammanfat
tande benämnin gen på verksam
hetsgrenar som avser trafikled
nings-, väderleks-, informations-,
tele- och räddningstjänst . J fråga
om det civila flyget svarar trafik
byrån inom luftfartsverkets cen
tralförvaltning för flygsäkerhets
tjänsten. Verket handhar även
rekrytering, utbildning och kon
troll av trafikledningspersonal.
För motsvarande verksamhet inom
krigsmakten svarar chefen för
flygvapnet.
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Den civi la f1ygtrafik ledn ingen s verk
sam het och organisation regleras genom
bl a inrernationeJl a bes tämmelser, som
fastställts av den internation e lla civila
luftfartsorganisationen (ICAO). Dessa
bestämmelser är tills am [llans med bl a
svenska tilliggsföreskrifter publicerade i
bestämmelser för civil luftfart (I3CL).
Inom den militära f1ygrrafikledningen
tillämpas av chefen för flygvapnet ut
färdade ordnings- och säkerhetsföre
skrifter för mi lit är fly gning (OSF), och
bestämmelser för militär f1 ygt rafikled
ning (Befyl) sa mt vissa för tjänsten i
krig utfä rdade regler. I fråga om be
stämmelserna för mili tär flygtrafikled 
ni ng har eftersträvats anpassning av
dessa t ill motsvarande ICAO-reg ler.
Så vä l den civ il a som militära f1yg
trafikledn inge ns "erksamhet är indelad i

fly g kontrolltjänst och flygp lat skontroll
tjän st
flyginformation stjän st och
alarmerings t jä nsr.

KONTROLLTJÄNST
Luftrummet är i trafikledningshänseen 
de uppdelat i flyginformati o nsreg ioner
(FIR), inom vilka flyginformation s- och
aJarmeringstjänst utövas av tr a fikled
ningsorgan. Inom regionerna bedrivs
desutom flygkontrolltj änst inom kon
trollerat luftrum el v s terminalom
råden, kontrollzoner och luftleder.
Terminalområden finns omkring de
större flygplatserna, medan luftlederna
omfattar de viktiga ste fJygsträckorna.
Kontro llzon är det kontrollerade luft
rummet omedelbart kr ing en flygplats.
Vid vissa flygplat se r har i stället för
kontrollerat luftrum inrätta t; s k infor
mationsområden och t rafik zo ner. Som
sky dd för linjefart utanför kontrollom
rådena har upprä ttats s k f1 ygi nforma
tionsstrickor.
Omddeskontrolltjänsten, som hänför
sig till flygtrafik inom termin a lområden
och luftleder, u tövas för den civila luft
farten aven kontrollcenrral inom res
pektive FIR och för den militära luft
farten av kontrollorgan för respektive
terminalområd en.

organ vid kontrollcentralerna pft Tors
landa respekt ive Arlanda. övervakning
av mi lit,ir flygverksamhet utanför ter
minalområden och kontrollzoner utförs
från förs va rets regionala radarc entraler.
Inom luftl ederna i södra Sverige sker
samordning av civil och militär trafik
under viss tid från regionala radarcenrra
ler med civil och militär trafikled nin gs
persona'l. I övriga luftleder och när re
gionala radarcentralcr för södra Sverige
är stängda svarar konrrollcentralerna
för samordningen av trafiken. M ilitära
luftstridsövningar övervakas även ge 
nom stridsledningsorgan.
Flygvapnets centrala flygtrafikledning
(Cdyl) fungerar som svensk flygrädd
ningscen tral.
Den flygtekniska utv eck lin gen har
under senare ftr medfört stora föränd
ringar [nom luftfarten. Luftrummet ut
nyttjas i dag av civila och militära luft
fartyg med prestanda som från såväl
flygteknisk som trafikteknisk synpunkt
i hög grad skiljer sig från tidigare typer
av luftfartyg. Den allmänna trafikök
ningen och de ökade flyghastigheterna
har stegrat kra ven på trafiktekniska
tjänster och hjä lpm ede l.

PROBLEM OCH KRAV
SAMORDNAD TRAFIK
Koordinering mellan civil och militär
trafik sker inom Göteborgs och Stock
holms terminalområden i ett gemensa mt

Den snabba utvecklingen ha r på det
trafiktekniska området - flygrrafikled
ning, väderlekstj änst och radioteknik 
skapat bl a organisatoriska
problem ~
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Experterna bör klarlägga förut
sättningarna för ökad samord
ning eller sammanslagning av de
militära och civila flygtrafikled

ningsuppgifterna!
Inom främst fly gtrafik led nin gstjäns ten.
Detta förhå llan de, som är internatio ne It,
kan bli ytterligare accentuerat p g a så
vä l den civila som den militära f1yg
utvecklingen. Genom att tra fikledningen
blir a lit mera kapital krävande Ställs
ocks å större krav på en e ffektiv oc h ra
tionell orga nisati on .

• De t utv eck lin gsa rbete som f n pagar
beträffande auto mati ska hjälpmedel för
trafi klednin ge n kan förutsättas möj li g
gö ra en bättr e dispon ering av personal
och en från sä kerhetssyn punkt ö nskv:ird
min s kning av den mänskliga ta · torn s
infl y tande för a tt lösa komplicerade
tr afiksituationer. Vidare k a n utveckling
en av radartekniken k omnll att med 
föra en sp ecia liser in g inom trafikledning
so m kan spela en stor ro ll för den ope
rativa drif ten.

Bl a nd de tekni ska och operativa ut 
vec klin gste nd enser, som berä knas ha in 
v e rkan på trafikledning stjänsten, kan
vi dare nämna s behov av ökad u tsträ ck 
ning i såväl höjd- som sidled av kon
trolJerat luftrum, intensivare koordine
rin g av civil o ch militär fl yg trafik, ut
ru stning a v c ivil och mili tär fl yg trafik,
ut rus tning av fler a flygpl an med radio
samt jnst;rJl ation av la ndnings- och
andra na vigat ionshj älpmedel i fl ygplan
och på marken. Därtill kommer fortsatt
tillväxt av allmänflyget samt eve ntuell

• • SWEDA, den svensk·danska civilmilitära ATS·kommitten (ATS=flygtraflkledning) för luft
rumsfrågor i Malmö och Köpenhamn lIyginformationsregioner, har nu i stort sett slutfört sitt
uppdrag. • Mot bakgrunden av olika alternativa förslag till lösning av flygplatskomplexet i
Malmö - Köpenhamnsområdet har SWEDA-gruppen gjort omfattande analyser och utredningar
om hur trafikavvecklIngen bäst skall kunna ske. Ett gott resultat som beaktar alla påverkande
faktorer är att emotse. • Bilden visar SWEDA-kommltten under arbete. Bland deltagarna ur flyg
vapnet återfinnes B Alverstrand, L Berkenstam, S Bjarle och Y Paulsson. • • •

utveckling av bl a fl yg plan för korta
st a rt- och landnin gss träckor (STOL).

DYR UTRUSTNING
Den antydda utved..l ingen på trafi kled
ningen s omrSd e inn ebär ökade svårig
heter a tt effek tivt samordna dels den
civila och militära flygtrafikledningen
de ls fun ktion erna inom de ss a.
De tekniska och operativa förän d 
ri ngarna ställer nya krav på rrafikled
nin gsutbildn ing och på allt mera kapi
ta lkrävande utbildning sutrustning. Detta
kommer ~ tt påver ka urvalet och rekry
terin gen av trafikkJarc. Luft fartsve rket
har i petita för budgetåret 1967/ 68 be
räknat att t O m budsct'lret
1971 / 72
fordras ett år llgt tillskott av j me deltal
16 nya trafikledartjänster.
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För den militära f1ygtrafiklednings
organisationen upptar personalstatspla
nen för sa mma tid ett ~r1 igt tillsk ott a v
i medeltal 13 n ya trafikledarrjänster.
p g a rå dande va kansläge ä r doc k ut
bildningsbehovet under period e n 25 nya
tr afikle dare per år.

ÖNSKAD UTREDNING
Mot bakgrund av den beskr iv n a ut
vecklingen har luftfartsverket i skrive l
se den 2 december 1966 hemställt om
utredning av den civ ila fl yg trafikl ed 
ninge ns framtida organis,uio n .
Partiella refor mer inom ramen för en
ofö rän drad huvudorgani sa tion kan san
nolikt inte lö sa de svårig het er so m luft
farts verke t och fl)'gvapnet redan stä llts
inför och som tOrde komma a tt bli allt
störr e.

Utvecklingen
av automatiska
hjälpmedel måste leda till en
bättre disponering av personal
en ntinskning av den mänskliga
faktorns inflytande!
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ga n om en för civi l och militär flyg
trafik gemensam trafikledningsorganisa
tion. Utredningen bör emellertid be
handla även andra frågor inom flygsä
kerhetstjänsten , som har betydelse för att
nå en rationell civi l/ mi.litär trafikled
ning.
Krigsmaktens speciella kra v på en för
försvarsändamål avpassad och till krigs
förhållanden lätt omställbar trafikled 
ningsorganisation bör beaktas liksom
militärt flygs speciella uppträdande och
härför avpassade bestämme lser.

I

SKOLSAMMANSLAGNING
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• • Omkring de större flygplatserna finns terminalområden medan förbindelsestråken dem
emellan utgörs av luftleder. Kontrollzon är det kontrollerade luftrummet omedelbart kring en
flygplats. Vissa flygplatser har I stället för kontrollerat luftrum Informationsområden och trafik
zoner. Som skydd för IInlefart utanför kontrollområdena har upprättats s k flyglnformalions
sträckor. • Det är alltså inom dessa kontrollerade luftrum - dvs terminalområden, kontroll
zoner och luftleder - som flygkontrolltjänst bedrivs. • • •

Särskilt är åtgärder för samord ning
av den civila och militära f1ygtrafikled
nin gem organisation erforderliga. En så
dan samordni ng skulle positivt inverka
på flygsäkerhet, dri ftsekonomi och krigs
beredskap. Den kan inre ske utan en
samlad översyn a v flygtrafik ledningens
org ani sation.

• De sakkunniga bör klarlägga förut
sättningarna för ökad samordning eller
sammanslagning av de militära och civ ila
f1 ygtrafik ledningsuppgift erna sam t före
slå de åtgä rd er i f råga om den organi
satoriska uppbyggnaden som an>cs böra
vidtas pga dessa överv äg anden. Vidare
bör frågan om den lämpligaste formen
för organisationen av väde rlek stjänst 'as
upp till bedömande. Ev entuella frågor
om gränsdragning mellan civil och mili

Utredningen bör undersöka förutsätt
ningarna för en samordnad utbildning
inom trafikledningen so m i princip skall
syfta till likartat utbildade trafikledare
för betjä ning av shäl civila som mili
tära flygplan med tillämpning a v i hu
vudsak samma regl er. Förutsättningarna
fö r en gemensam lokalisering eller sam
manslagning a v luftfartsverkets och flyg
vapnets trafikskolor bör prövas.
[] De sakkunniga bör vidare se över
uafikledningsutbildningen och behandla
frågor om rekryteringen till detta yrke.
Därvid bör särski lt uppmärksammas be
hov av särskilda kvalifikationskrav p3.
traf ikleda re, erforderlig skolunderbygg
nad, metOder för urvalstest, utbildningens
omfattning, utb ildn ingsmetOder, utbild
ningsplaner och utbildningsgång.
•

tär trafikledningsverksamhet bör ä ve n
belysas. S ~ ledes bör undersökas om den
nuvarande indelningen a v luftrummet
bör behållas eller om ändringar bör vid
tas.
detta sammanhang kan erinras om
att ,nom flygvapnet nyligen har utar
betats en plan för utbyggnad av flyg
trafikledningen inom krigsmakten (Pufyl)
samt att en svensk -dansk arbetsgrupp,
den s k Svedagruppen, har till uppgift
att utreda luftrummets indelning
Malmö FI R.

GEMENSAM ORGANISATION
Utredningsarbetet bör avse dels möjlig
heterna till bättre samordning och ökad
integration av de civila och militära
trafikledningsverksamheterna, dels frå
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De pilotavgångar, vilka under de senaste åren drabbat
flygvapnet, är beklagliga ur Hera synpunkter. Utbild
ningskostnaderna för den militärt utbildade piloten är
oerhört mycket högre än motsvarande kostnad för den
helt civilt utbildade piloten på trafikflygarbanan. Att
märka är att flygvapenpilotens avgång drabbar det all
männa på ett helt annat sätt än den civile pilotens
eventuella arbetsbyte.

dygn ss topp och dödtid minskas, och
man kan börj a ök a piloternas flygtider
fr ån läg re värden upp mot maXlml
gränsen 1000 tim/år. Behovet av nya
pilOter begränsas därmed.
De senaste 2- 3 å re n har giv it den
svenska marknaden en viss överprod uk
tion a v trafikfl yg are. Vi ss a svens ka bo
lag har varit tvungn·a inskränka sin
verk sam het, sälja en del av fl ygplanflot
tan och av skeda personal. I några fall
har bolagen he lt avvecklats.

LÖNESÄTTNINGEN

Från vår läsekrets

motsats till tidigare pendling a r p å
den civ ila pilotmarknaden synes
konjunkturen nu ha stabiliserat sig, och
detta på en anmärkningsvärt lå g nivå.
Man kan för dagen vå ga fastslå, att ef
terfd.gan på trafikflygare inom shäl
f1 yg bola gs - som affärsflyg- och allmän
flygsektorn är mycket beg ränsad.
I viss press talas om den stOra bristen
på piloter, främ st i USA. Det gä ller
emellertid int e bri sten , c>m så dan, utan
bristen på "kvalificerade piloter". Må n
gen vet sä kert vilka pre tent io ner flyg
bolagen ställt på sina aspiranter under
de sena st e å ren.

I

INGENJÖREN BLIR PILOT
I början av 1950-talet var en bakgrund
med 300-400 flygtimmar sa mt realexa
menkompeten s i engelska och mate matik
ti ll fyllest. Under 1960-talets rekryte
ringar har bolagen oftast krä vt D
teoriut.bildning sam t helst även typ ku r,
på respektive företags flygplan. I USA
har
grund kra ven på
pilot as piranter
p g a övergång till modernare , snabba
re oc h främ st tekn isk t sett mera kompli
cerade flygplan ökat avsevärt. A ka de
m iska betyg fdtn tekniska studier, ingen
jörsexamen o s v k rä vs. För piloter med

Iägre te knisk bakgrund men med stOra
fl yge r farenhete r har det givetvis gått att
få anställning.
Me n vad kan Vl svenska aspiranter
gö ra mot amerikanska konkurrenter i
åldern 25-30 år och med flygtider på
5.000-10.000 tim på en-, två- och
fyrmotOriga flygplan och jet. Pilo ter
finns allrså, men fly gb olagens krav är
höga.
Tillgången på civi lt utbildade förare
ha r ä ven ökat betydligt. Möjligheterna
till teori studier både på hcl- och fritid
har ökat. Flygskolorna för kvalific erad
JFR-utbildning har blivit allt fl er i lan
det . Flygv apnet s piloter, vilka fö rr helt
behärskade markn·ade n, har fått konkur
ren s, och om man har 500 timmar civil
flygtid ell er motsvarande i militära
flygplan har inte längre så stOr berydel se.
Lär otid en är lång. Den standard som
trafikflyg arna ur de båd a lägren har
som nybeford rade flygKaptener är i stort
sett den samma.

FLYGTIDERNA öKAS
Flygplanen, så väl stora som små, blir
allt snabbare och gån gtiderna ökar. Man
ka n nu bättre anpassa be sä ttningarn as
tj änstgö rin gst ider till detta faktum . Fler

Något som den militäre piloten ofta
anfört som huvudargument vid en av
gång ur flygvapnet ä r lönen inom tra
fikfl yget. Man hör ibland fa nt asisum
mor, tagna på mHå oc h utan att veta
var på skalan man skall gå in. Det är
högst missv isande att jämföra Metropo
litan-'styrmannens lön med vad en
senior-captain på en DC 8:a får.
Ob estridligen 'li gger Ii vs lönen idag för
en traf i'kflygare i ett av de s-rör re flyg-

Civilflyget
mättat

på piloter
bolagen (t yp SAS) högre än den för ml
litärflygaren i lägre grader. Men risken
för en tidig och t v ungen av gå ng av
medicinska skäl och utan m öj lighet till
l.ikvärdig anställning inom bolaget, torde
för trafikflygaren vara inte oväsentligt
stö rre än fö r militär flygaren. Härvidlag
kan den obl igatOriska "loss of licens e"
försäkringen o m vanligen 75.000 kr a n
ses vara en k len tröst för "sjuklingen".

EJ GRUND FÖR OPTIMISM
Den civi la piJotmarknaden är inte längre
s!l gynnsam so m den varit och utveck
lingen blev inte så gynnsam so m man
skisse rat i p rognoserna om civilflygets
utveckling . Det finns troligen in1\en
bransch, som är så känslig för konjunk
turvariationer som flyget. 1966 års hän 
delser har skrämt må ngen som arbetar
med civil t flyg. Vi har sett dess s tora
sårbarhet, och hur lite so m behöv s fö r
att ett stort flygbolag s kall nödgas a v
skeda hälften av sin fly ga nde personal.
JUSt nu bö r vi inre vara alltför opti
mi stis ka när det gäller flygbolag ens
pilotbehov under de närmast för estående

åren.
ULF W/BERG
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Affär.flyget gar framåt med storm.teg. Här en exponent för ell modernt fIrma
flygplan, en Ce.sna Executive Skyknight. Pllotbehovet för denna typ av all,
mänflyg är trots snabb tillväxt väl täckt .

•

Utredning föreslår
10 flygtim/år för
y,iss AFT-personal

C

hefen för flygvapnet har under ut
redningens gång framfört sin syn
på frågan om allmän flygt räni-ng . Frå
~a-n ha r ime enbart betydel se från rjäns
resy npunkt, framhåller han. Den berör
direkt a ll flygande personal med hänsyn
till så väl den stimulans i arbetet som
flygtjä-nstgöringen innebär som flygtill
läggens a ndel ·i de totala löneförmånerna.

TIO TIMMAR PER AR
Med hänsyn ti.ll flygtjänsten på förband
och svårigheterna att avgöra behovet av
ak,tuell flygerfarenhet i blivande befatt
ningar borde al lm än flygträning få ske på
krigsflygpla·n enligt normerna i nu gä l
lande
utbi.ldningsbestämmelser
(BUF).
För äld r e personal sk u.lle flygtjänsten in 
sk ränkas till rid som krävs för civilt A 
certifikat, d v s minimum tio f1)'gtim/år.
All personal vid högre staber och för
valtningar m fl, för vilken flygtjänst
på krigsflygplan inte oundgängligen ford
ras, borde kunna in,skränka flygtjänsten
ti.ll tio tim/år, eller göra uppehåll i flyg
tjänsten. Förutsättningen var att åter
inflygning på krigsflygplan skulle ske 
om vederbörande befann sig i aktuell ål
der då stabstjänsten upphörde eller,
vid stabstjänstgöring av längre varaktig
het, minst vart tredje år.
D Chefen för flygvapnet må ste prön
vilka befattningar som oun·d gäng li gen be
döms kräva allmän flygträ n i-ng på krigs
flygplan uteslutande mot balkgrund av
omedelbara krav på akt uell fl ygerfaren
het i respektive behttning. En stri'k t till
lämpn ing a v denna princip visade emel
lertid a tt e ndast ett begränsat anta l be
fattnin ga r anses kräva allmän fly g trä
ni-ng på krigsflygpl.an.

• • Omfattningen av den allmänna flygträningen
och dess framtida utformning har utretts av den år
1963 tillsatta flygträningsutredningen . Denna framla
de den 22 december 1966 sitt betänkande, som inne
håller flera väsentliga nyheter för berörd flygvapen
personal. • I sina direktiv framhöll departements
chefen att förbilligat flygplanunderhåll och minskad
förlust i arbetstid i den flygande personalens verk
samhet i staber m m var ett uppenbart motiv för
utredningen. Denna skulle pröva i vilken omfattning
denna form av flygtjänst oundgängligen behövdes
och vilket värde som bör tillmätas allmän flygträning
på äldre flygplantyper. Utredningen borde även be
döma möjligheter att inskränka den allmänna flyg
träningen . • • •

av de befattningar vilka chefen för
flygvapnet bedömt fordra sådan fIyg
tjänst. Utredningen har däremot ansett
att flygtjänstgöring över huvud taget
med få undanrag bör upphöra då allmän
f1ygträn,ing på krigsfJygplan ej längre
fordras. Chefen för flygvapnet vidhåller
att sådan flygtjänst bör bedrivas intill
40 års ål der.

D I sitt underlag till utredningen förut
satte chefen för flygvapnet vidare att
person.al som av åldersskäl eller place
ring i stabs-, förvaltnings- eller lärar
tjänst överförs till f1ygtjämt av mindre
omfattning, eller \'ars flygtjänst upphör,
skulle H oförändrade förmåner. Anled

ning att nu ändra denna uppfattning har
chefen för flygvapnet inre funnit. F rn 
gan om förmåner i samband med upp
hörd flygtjän st regle ras numera i kollek
ti'va vra!.

BETÄNKANDET BITRÄDS
Trots att chefen för flygvapnet är med
veten om den stora betydelse som flyg
tjän sten har för den enski ld e, biträder
han - med hänsyn till tjänstens krav på
aktuell f1ygerfarcrrhet och kravet att inga
onöd.iga kostnader skal l belasta verksam
heten de huvudprinciper för a llm ä n
f1ygrrän.ing som framförts i utredni·ngens
betänkande.
•
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• • Världens första jetdrivna STOL-flygplan i . .
transportklassen har konstruerats och I dagar
na provflugits av Dornier, nämligen Do 31 .
Premiärflygningen den 10 februari - som äg
de rum två dagar efter vår egen 37 :as bera
made Junglruflygnlng - varade I en halv 
timme och gick helt enligt programmet.
•

I planflykl är Do 31 E god för 800 km / tim

difierade planet får sex General Electrlc jet

och blir med sina sju tons nyttolast det i sär 

motorer. Fyra är monterade vertikalt och an

klass största jetdrivna transportplanet i värl

vänds endast lör att lyfta planet. De övriga två

den

med

STOL-egenskaper.

Totalvikten

är

22,5 ton, längden drygt 20 m , spännvidd 18
m,

höjd

8,5

m' . • • •
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• • Detta plan är en Lockheed XV-48 Hum·
ming bird som I n byggs om för amerikanska
flygvapnets räkning . Planet skall levereras un
der 1967. Det skall stiga lodrätt , kunna hålla
sig svävande orörligt över viss punkt, backa
eller flyga i sidled . Och naturligtvis flyga
Iramåt med höga jethasllgheter. •
Det mo

m

och

nyttigt

lastutrymme

80

motorerna driver planet Iramåt . •
Verllcal Take Off and Landning .... landar vertikalt.) • • •

(VTOL
startar och

• e

GIULlO DOUHET, som en
gång sattes i fängelse av sin
närmaste chef, äras i dag i sitt
land Italien och kallas av många
flygare världen runt för den mo
derna flygstrategins fader .• Vad
låg bakom denne italienske "kri
gares" tankar kring flygstrids
krafternas betydelse i ett framti
da krig? • •

M

ången räknar en a v Napoleons ge
neraler, Henri Jomini, som en före
gångsman då det gäller krigföringen till
lands. Likaledes har amiralen Alfred T
Mahan blivit en auktori tet vad gäller
sjökrigföringen.
När man ta la r om luftkri gföringen
framstår genera len Douhet som den förste
och störste visionären och logiske tänka
ren, men hans skrifter torde vara mindre
kända :in de bägge andra s.
Genera l Douhet föddes den 30 maj
1869 i den lilla stade n Caserta norr om
Neap el - en Ort som 75 år senare skulle
bli skådeplatsen för tiJlimpningen av
Douhets teorier i samband med det allie
rade flygkriget över Medelha vsområdet.

fader
Han bibehöll sirr intresse för flyg
stridskrafternas utvecklLn g, och föreslog
bl a 1915 att man skulle organisera ett
bombförband på 500 St Capronibomb
plan för insats mot fiendens svagast för
svarade områden. Hans ideer mötte dock
föga entusiasm.

INFÖR KRIGSRÄTT
1916 fick Douhct till uppgift att Limna
en hög minister någ ra yrkesmässi ga råd ,

FRAMSYNT FILOSOF

KURSETTA
1896 gick han ut som etta bland artille
rilöjtnanterna i sin officerskurs. Däref
ter ägnade han sig åt motorteknis ka Stu
dier i Turin och anså gs vid sekelskiftet
som en mycket lovande elev vid den
italienska militärhögskolan. Hans tek
ni ska kunnande gjorde honom ti Il den
förste chefen [ör en motOrcykelburen
Bergsagl ie ri bara ljon.
I april 1909 besökte Wilbur Wright
Tralien för att utbilda dc första ita l ; el~ s ka
flygarna. Tre år senare föreslog han den
då varande arm echefen att man skulle In
rätta en ny för svarsgren, ansvarig för
fl y[;Stridsk ra ftern as u tveck Ii ng.

FÖRSTA FLYGCHEFEN
På grund av sin entu sia'sm och sitt kun
nande ut sågs Douh et 1912 att led a Ita
liens första "flygbataljon". 1913 pub
licerade han sitt första verk: "Bestäm
melse r för .an vändnin g av flygplan i
krig". Inte långt därefter före slog l12n
att man i Italien skulle by gga eet första
tremotoriga bombplanet av typ Capro
ni, men hans förslag förka stades.
Men Douhel gav inte upp i för sta ta
get. Han lät på eget initiativ bygga det
första provfl ygp lanet i eet egna förban
dets verkstäder. T rots sina framgångar
förfl yttades han så små ningom till en
stabst jän stbefattning utanför Milano, där
han tjän stgjorde vid för sta vä r ld skri ~ et s
utbrott.

visade det sig att Douhets tidigare kri
tik varit fullt rättmätig. Han blev där
för flera år efter krigsslutet åter uppr ät
tad oc h utnämndes efter sin pensions
a vgJng tiJl generalmajor. Det ita lienska
krigsministeriet hyllade honom även ge
nom att 1921 publicera hans stora verk
o m "Luftherr aväldet", en sammanfatt
ning av allt han pub licerat i dessa frå
gor sedan 1909.
Dou hct fortsatte sin verksamhet: han
pläderade för en sammanslagning av
försvar sgrenarna och kämpa de för sina
doktriner röran de flygstridskrafternas
betydel se.

varvid han skarpt kri tiserade det sätt på
vilket kriget fördes från ital iensk sida.
Den italienske överbefälhavaren fick vet
skap om detta hans svar. Douhet ställdes
inför krigsrätt, befann s skyldig och döm 
des till ett års fängel se.
Under fängelsetiden fortsatte han Sina
studier och publicerade n ya id eer, bl.a.
en anGående en allierad flyg styrka, till
räckligt stark för att tillkämpa sig luft
herrav:i!de. Två år senare framfördes
samma ide från amerik anskt håll, men
stilleståndet inträdde innan iden hann
komma till utförande.

UPPRÄTTELSE
Efter det stOra italien ska nederlaget vid
Caporetto företogs en undersökning för
att ' klara ut orsakerna til l detta. Därvid

Som militär filosof förstod Douhet vär
det av att studera de hi storiska erfaren 
heterna, men han underströk att man
framförallt måste blicka framåt. Under
första världskriget strävad e man efter
att ockupera vissa landområden. Men
för att göra detta må ste man först
bryta gen om det fientliga försvar et. En
ligt Douhet sku lle flyg stridskrafterna i
ett framt ida kr ig kunna flyga lllngt in
över fientligt territorium och ö ver de
fi entliga för s varsl injerna: " ... effekten
a ven dylik offensiv genom luften kan
få större inflytande på mor alen och på
verk a str idens förande mer än de rent
materi ella effek tema ... "
Douhet var även den förste som un
derströk krigets tOtalitet, kampen för att
komma åt en nations alla resurser, hela
krigspotent ialen. För att vara beredd för
kriget må ste en nation koncentrera alla
sina resur ser och utnyttja dem ratio·nellt.

STORT INFLYTANDE
Douhets inflytande på dagens doktriner
både i och utOm Europa och USA är
påtaglig. Kärnvapnen har kommit att ge
hans teorier än mera relief. Han var
imponerad a v styrkan hos de bomber
som fanns på han s t id. Han förutspådde
intuitivt: "Den offensiva kraften hos ett
själVStändigt flygv apen står i direkt pro
portion till verkan hos den materiel som
•
står till dess förfogande."

ORR
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"Marinens flygväsende" , vars
första flygskola på hösten
1913 var förlagd till Oscar
Fredriksborg på Rindön, hade
sedan 1919 sin vinterutbild
ning av förare, spanare och
flygbåtsmaskinister på den
s k Vinterflygskolan på Hä
gernäsviken.

m-22
utbogserades
Di t Skeppsholmen
i

~~~- !III

.;:
.r.

"
~

-~~'-II~L

fr ~n

ö

fick dock förare- och spanar
elever själva klargöra planen
under maskinisternas kontroll.
D Skolans flygplan var fem
tyskbyggda A lbarros, nr 1-5,
samt t vå LVG (Luft Ve rkeh rs
Gese llschaft) nr 9-1 0, ocks~
byggda i Tysk land. Hur planen
("flygb~ta rn a " ) skulle flygas
oc h kontrolleras v ar bestämt
geno m "F lygsta tionsorder " den
8 februari 1922.
Chef var den ~r 1916 hos
Thulin flygutbildade kapten
Ar vid Flory (Sv Ae S aviatör
diplom nr 76) och lärare löjt
nanterna Wigert, Krook och
Runiu s, fänriken ChristelI samt
und erofficerarna (s tyrmännen )
Ahrenberg,
Karlsson
och

Edenbran dt samt maskinisten
Nilsson.
D Skolan had e i februari 1922
besök av d~varande kronprin 
se n, vår nu vara nde konung
Gus t af VI Adolf, och hans son
prins Bert il, vi lka t ransporte 
rades mellan Djursholm och
"Freja" med en specialbyggd
"motorkälke" .
Den 10-årige pnnsen var
my cke t intressera d av flygpla
nen och i synnerh et av mo
torerna. Han tillfrågades om
han skulle vilja bli flygare, och
h an sva r ade "Ja, det v ill jag
gärna - men jag får nog Inte
för pappa".
D Armeflygare fr~n Malmen

...
"

•
foto: einar. christell
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• • Ovan: Med besökare från Malmslätt ombord på " H M Freja " - vinterflygskolan 1922. Lägg
märke 1111 den enhetliga klädseln ... bl a . . . • Nedan t v : Flygstationen - med tällhangarerna
vid strandkanten - och "H M Freja" vid Hägernäs . I förgrunden bandy' och motIonsplanen . •
Nedan t h : En olycka händer så lält . .. om man landar på för svag Is . Här en Albatros som fålt
elt kylslaget bad. • • •

början
av januari 1919 den avriggade
ångkorvetten Freja för "infry s
ning" i StOra Värtan s is. Om
bord på Freja va r all personal
förlagd. Flygplanen ställdes in i
tälthangarer längs strandkan 
ten, där även en liten stuga var
byggd. I denna vär mde "ma 
skinisterna" kylvatte n till mo
tOrerna och utförde även över
syn av dessa.
De skickliga flygbåtsmaski
nisterna - de n t idens che fme
kaniker - iordningställde och
omhändertog flygpla nen vä l,
mycket ofta under sv~ra vä
derleksförh~llanden oc h stark
kyla. Under de första veckorna

a

med sin chef kapten Gösta von
Porat besökte Hägernäs denna
vin ter med ~tta Phoenix
Dront,
två
Tummeliten
(" Lisa") och en Alba tros.
Efrer en dags flygning bru 
kade man spela bandy en tim
me på banan , som iordning 
stä llts intill "Freja". Sed an du
schade man ombord, k lädde
om sig till m iddag sa mt disku
terade om vad som un der da
gen tilldragit sig i lu ften eller
vid start- och landningsmär
ket på isen. Idylliskt, kan det
kanske tyckas. M en så bruka
de faktiskt tjänsten gesta lta sig
vid det svensk a marinflyget
för 45 år sedan .
•
C-ELL

en 26 Juli 1914 kom en
tysk fabriksflygare, LOT
HAR WIELAND, med ett flyg
plan typ Albatros till Sverige.
Avsikten med flygningen var I
första hand en uppvisnIngs
tur. Vid hans landning på
Gärdet I Stockholm slog AI
batros-planet runt och erhöll
en del skador.

PRESTANDA: ALBATROS B II a

D

att teckna
en 'il

D

Under tiden som reparation m m
pågick utbröt den 1 augusti det
första världskriget och Tyskland
blev "krigförande makt". Wieland
fick tillstånd att återvända till sitt
hemland. Flygplanet stannade dock
i Sverige. Det köptes för 25.000 kr
av armens dåtida flygväsende. På
detta sätt började Al batros·typens
" historiska bana" i Sverige.

KOPIERADES
Efter ingående teknisk undersök
ning av representanter för bl a SÖ·
dertälje Verkstäder och armefly
gets Malmen·verkstad, uppmätning
och avritning m m startades efter
byggnad under ledning av den
svenske
flygpionjären
ingenjör
LARS FJÄLLBACK. (Sv Ae S avl
tördiplom nr 4 av 1912). Planet
flögs därefter till Malmen och er
höll nr 6 inom vårt armåflyg .

**
van

ken" i Stockholm byggde senare
två Albatros för det svenska arme
flyget. Dessa kom i tjänst 1916.

D

Nordiska Aviatik AB - ett av
CARL CEDERS TRO M på senhös ·
ten 1916 bildat nytt företag med
Lars Fjällbäck som teknisk ledare
levererade fyra Atbatrosplan
med
beteckningen
NAB·9
till
armeflyget. Dessa plan levererades
1917 och hade svenska Vabismoto·
rer på 110 hkr.

O

Vid Södertälje Verkstäder (SW)
byggdes ett lO·tal Albatrosplan,
vilka fr o m 1915-16 började le·
vereras till armeflyget. De hade
dels original Mercedesmotorer och
dels i Södertälje tillverkade ko
pior härav Vabismotorer på 110
hkr .

D

Lars Fjäll bäcks dåtida flyg
verkstad "Svenska Aeroplanfabrl·

°d

"HOPKOK"
Vid Flygkompaniets Verkstäder på
Malmen (FVM) tillverkades sex 120
hkr Albatros och femton något
förändrade försedda med 160 hkr
motorer. Förutom dessa plan hop
monterades ett antal plan genom
utnyttjande av delar från haverera
de och kasserade.

Motortyp:
ellekt:
Spännvidd:
Längd:
HöJd:
Vtngyta:
Tomvikt:
Flygvikt :
Besättning:
Hastighet:
StIgtid:
Topphöjd:
Aktionsradie:
Startsträcka:
Landningssträcka :

o Även

Mercedes
11G-120 hk
13.0 m
7.8 m
3.4 m
40,6 m'
760 kg
1100 kg
2 man
ca 110 km/lim
1000 m/10 min
ca 2.500 m
ca 230 km
ca 150 m
ca 100 m

inom det dåtida svenska
marinflyget användes Albatros. Ar
1919 Inköptes från Tyskland fem
Albatros B II a. Dessa var för·
sedda med 120 hkr Mercedesmo·
torer .

historiska samlingarna på Malmen .
Nio
FVM-tillverkade
Kjellson
modifierade Albatrosplan med 160
hkr motorer erhöll beteckningen
"0 2". Efter sin Malmentid an
vändes de som övningsplan på
Ljungbyhed. Ett exemplar flögs än
da till 1935 .

FÖRSTA SKOLPLANET

D Under den långa tid , 1914-1935,
som Albatros använts inom Sverige
har ett otal modifieringar och om
byggnader av typen skett . Inte
mindre än elva olika (ev fler) ver
sioner har under olika tider tjänst
gjort inom vårt militära flyg.

Då 811t svenskt militärt flyg blev
en självständig försvarsgren den 1
juli 1926 övertogs flertalet Albatros
plan av det från samma dag
ikraftträdande nya "Flygvapnet".

D

Sammanlagt åtta kvarvarande 120
hkr Albatros erhöll omkring 1927
beteckningen "Sk 1". Det blev de
första skolflygplanen inom det nya
flygvapnet. Typen tjänstgjorde en
dast till 1929 då det sista exempla
ret kasserades . Ett något modi
fierat Sk 1-plan finns bevarat i de

D

Inom de tidiga arme- och ma
rinflygen användes Albatros som
skol- och spaningsplan. I flygvap·
net var Albatros, som beteckning
arna Sk 1 och O 2 anger, avsedda
för skolning och övning .
•

BW
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F 4 - 1928

F 7 - 1942

•

j;"" ..

F 4 - 1931

F 4 - 1934

F 9 - 1946

OCH BEREDSKAPEN
Av överstelöjtnant NILS KINDBERG

V

id 1942 års utgång har vån flygva
pens då nye chef, generallöjtnanten
Bengt G:son Nordenskiöld, som t o m
den 30 juni varit deh chef för flyg
staben, dels chef för vår enda i 1936 års
försvarsbeslut
förut sedda
flygeskader ,
innehaft sin nya befattning som chef för
flygvapnet och flygförvaltningen f o m
den 1 juli 1942, samma dag som den i
jun,i beslutade nya planen för stärkan
det av r·ikers krigsmakt samt flygvapnets
flerdubbling jämlikt samma försvarsbe
slut börjat träda i kraft.

NYA I LEDNINGEN
Bland övriga viktigare personalföränd
ringar i samband med den nya försvars
ordningens påbörjande i ju li 1942 har
märk ts att öve rste Axel Ljungdahl till
trätt som chef för flygstaben, överste
John Stenbeck (hastigt avliden på sitt

I nr 4/66 av FLYGVAPEN-NYTT har
i korthet nämnts om det betydelse
fulla riksdagsbeslutet den 26 jWli
1942, om "1942 års försvars
p I a n" och det däri bestämda, fler
dubbla utökandet av vårt flygvapen
under 5-årsperioden 1/7 1942-30/6
1947. Till i huvudsak den omfatt
ning och kvalitet, som flerfaldiga
gånger begärts av flygv apnets led
ning och av ÖB, och som sedan ut
formats och framlagts av 1941 års
snabbt genomförda försvarsutred
ning och flygvapnets skicklige ta
lesman där.

Flygva pnets beredskap, uppbygg
nad och verksamhet under påföljan

20

tjäns ter um år 1944) såsom sousc hef för
flygförvaltningen och överste Paul af
Uhr som chef för "1 :a flygeskadern" (E
I), den fbrsta av i allt fyra tillkom
mande eskadrar i såväl freds- som krigs

så tillåtit - är sty rk an sva g. Okningarna
sedan 1940-42 visar dock att arbetet på
vårt flyg s stärkande nått en bra bit på
väg.

BEREDSKAPSDRAG

organIsation.

. _ I början på vintern 1942-43 omfat
tar vån flygvapen s beredsk a p - nume
rärt sett - omk ]0 fly gdivisio ner med
tillhopa ca ]40 krigsflygplan. DessutOm
står ytterligare 100-150 såda na plan på
översyn o d. Om k den 1 augusti 194],
det åre ts toppunkt i krigsfara och bered
skap, har si ffrorna sti git till ca ]5 krig s
divisioner med i allt nära ]90 krigsflyg
plan i beredskap och därutöver ca 170
sa dana plan på övcrsyns - och förbätt
ringsar beten m m vid centrala flygverk
städer och flottiljdepåer. Jämfört med
vad motståndaren Hitlers Tyskland då
kunnat in sä tta mot oss - om krigsläget

de ä r 1 943 präglas i hög grad av
strävandena till att nå de genom
1942 års försvarsplan närmast upp
ställda målen för organisationsarbe
tet och av arbete på att hinna i följd
av v issa direkti v i förs varsbeslutet
och det alltjämt hotande utrikes
politiska läget nödvändiga, ytterliga
re nödvändiga mål pä de o r g a n i 
s a t i v a, o p e r a t i v a och a 11 
m ä n t f ö r b ä t t r a n d e område
na.

Sistnämnda aspekter på flygvap
nets arbeten 1943 inrymmer bl a
strävanden på a tt förverkliga ett i
för svarsplanen av 1942 förutsett,
men ännu inte slutgillligt fattat be
slut om en "sjuttonde" flygflottilj,
den sjunde av jaktflottiljerna, den

Sed an 1942 å rs kriser på höstsidan ebbat
ut i va d rört flygvapnet har f o m 194]
års ingång åtgä rderna där - för utom av
det fort sa tta arbetet på snabbast möjliga
uppbyggnad av vår 1942 beslutade, till
det flerdubbla stärk ta och utökade för
svar sg ren
varit känneteckn·ade av
vissa i oktober-november 1942 anbe
fallda beredskapsåtgä rde r. Här vid före
kommer bl a :
•

•

omk årssl utet 1942 - vissa nya
beredelser för att möta eventuella
ka "blix tanfall",
efter årsskiftet å~gärdc r ·fÖr
öka möjligheterna till ett snabbt

hr 1946 vid halvarssk Utet påbörjade
Södertörns
flygflottilj
söder om huvudstaden.

Vidare märks de av utrikesläget
s,;rskilt vållade kriserna i
m ar s
och på h ö g s o m m a r e n
1943.
Den första förbunden med en större,
för flygvapnet och armen gemensam
övning i krigsorganiserade förband
nl m i västra Sverige. Den andra
framk a llad av vårt i juli förberedda,
till augusti 1943 verkställda u p p 
s ä g a n d e av det tysk-svenska
transitofördrag, som påtvungits värt
land kort efter Hitlers "Weserii
bung", blLxtanfallet mot och ocku
pationen av Danmark och Norge i
april 1940. Tiden kring 1943 års
uppsägning av det flerstädes som

för
ty s
att
och
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Jämllands och Västgöta flygflottiljer (F4 och
F6) disponerade under den I artikeln behand
lade delen av 1943 vardera nigot över ett
40-tal lätta bomb- (attack-) plan typ B 5
(Northrop 8-A 1) av amerikansk typ, licens
byggda hos SAAB. 980 hk Nohab/SFA-byggda
Mercury-motorer av brittisk Bristol-typ. Pla
nets fart ca 330 km/11m. - Här en division (9 st
enligt den äldre Indelningen) över Storsjön
sedd frin flygplan ovanför.

verksamt insättande av
flyg i strid (jfr nedan),

vårt

jakt

•

un<ler hela riden - med hän'sy n till
lägesändringar på den tyska krigs
fronten i öster - översyn av bered
skapsbestämmelser och operativ plan
läggning m m,
Vi noterar härom bl a:
•

den 2 januari 194] hemställer flyg
vapnets chef till OB - på grundval
av l Finland inhämtctde praktiska
frontrön - om åtgärder från OB:s
sida hos regeringen i syfte att kunna
skapa ett sys tem med transportabla
markradiostati'oner (telefoni),
ett
särskilt för jaktflygets del (ännu alle
nast F8, F9 och FlO operativa) upp 
byggt nät av ett IS-tal sådana fram
skjutna bevakningss tationer inom det
främsta stridsområdet på marken,
varifrån behövliga alarmeringar och

klart kränJ<ande uppfattade, men på
sin tid i betraktande av vår 1940
ännu rådande, militära svaghet lik
väl nödvändiga avtalet, blir också
förbunden med en sä gott som all
män mobilisering av Sveriges krigs
makt. Fortfarande dold bakom ut
trycket
"förstärkt
försvarsbered
skap", med stora extra inJ<allelser,
krigsbasering av flygvapnet o s v.
En större övning, "F l y g v a p e n 
öv n in g
l 943",
beredskaps
lidens dittills största, avhålls i slutet
av juli t o m augusti 1943, med det
då nära nog i sin helhet krigsorga
niserade flygvapnet.
Internt gäller det vidare alt enligt
1942 ärs beslut fortsätta med att

•

stridsanvisnin,gar skulle kunna läm
nas våra jakt förband,
den 7-9 januari utger chefen för
fl ygva pnet viss a av OB :s direktiv och
läget 'betingade skärpta beredskapsor
der, främst innebärande nedanståen
de:
beredskap A (full stridsberedskap),
beredskap B (6 tim frist med A
beredskap),
beredskap C (24 lim frist - härför har
tidigare gällt 48 tim frist),

•

den 16-21 januari föran leder nya
rappOrter om t ys ka fl yg plans och
fartygs verksamhet invid Göteborgs
skärgård m m en tillfällig skärpning
i jaktfIyg'beredskapen där (en divi
sion J 11 ur Gösta flygflottilj), från
t idigare 24 tim till 30 min för divi
Sionen ocll fem min för en grupp där
ur,

b y g g a u t och i många fall n y 
s k a p a flygeskadrar, flygbasområ
den, flygflottiljer, utbildnings- och
verkstadsorgan m m. Flygindustri
ens 1937 igångsatta, senare stärkan
de och utökande enligt 1939, 1940
och 1942 års planering och höjda an
slagskrav står likaså på dagordning
en . För alt tillskapa de f1ygplan-,
f1ygmotor- och utrustningsresurser
m m, som befintliga och efterhand
nytillkommande förband osv krä
ver, Vi är ju alltjämt utestängda
frän så gott som all flygmaterielim
port av värde. Slutligen fordras
rundliga, tids-, arbets- och pennIng
krävande arbeten för alt fullfölja
1939 års k r i g s b a s p l a n e r i n g
och dess efteråt beslutade komplet

•

•

den 27 januari anbefalldes en del nya
åtgärder p å kuppförsvarets områden,
bl a för snabb kl a rgöring av opera
tion sfärdiga förband och för tryggan
de a v förbind elserna till chefen för
flygvapnet,
den ]0 januari in sänder vår nyss
nämnde chef sin årsberättelse för ka
lenderåret 1942.

D

Som posirivt drag omtalar han bl a,
att arbetet på flygvapnets kvalitativa
stärkande
resulterat
1
krigsfl ygför
band av hög kla ss. På minuss ida n måste
han dock anteckna det fortfarande högst
otillräckliga antalet krigsförband, flyg
materielens underläg senhet i prestanda
och eldkraft jämfört med stormakt sflyg
samt ringa uthållighet, Si's tnämnd a
stora bri~t härleds till ,brist på reserv
flygplan och delar - närmast beroende
på sedan krigs utbrottet 1939 rådande ~

teringar
mm,

med

ytterligare

flygfält

Som ett extra påbröd till 1943 års
krigsbetonade lägen följer till sist
en S e p t e m b e r k r I s l 94 3, or
sakad av att Tyskland "gripit hela
makten" i Danmark . Vår kort förut
inledda, snart sagt "s.''isongenliga''
beredskapsminskning måste då has
tigt aVbrytas och ersättas med fort
satt förstärkt försvarsberedskap i ca
tio dagar, Först därefter kan äter
gång till lältad beredskap av mindre
omfattning ske och tyngdpunkten i
arbetena åter inriktas på uppbygg
nad,
materielförstärkning och ut
bildning mm.
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a vspärrning f rån import och därutöv er
bl a på, att sve nska statens ramavtal av
1940 och 1942 med sve nsk flygindustri
ännu icke hunnit och kunnat ge denna
industri behövlig leverao,s förmåga och ka
pacitet.

KRITISKT I VÄSTER
Under febmari-mars 1943 d lbr utri
kesläget västerut farh~gor för eventuel
la tysb anfall över Värmland sg rän se n
m m. Läget anses dock möj liggöra - ja,
t o m p3fordra . - avhållande i västra
Sverige av sä rskilda, för flygvapnet och
arme n gemensamm;t srör re övni ngar där.
"1943 ~rs stabs- och fälttjänstövningar".
Om dessa kan nämnas:
• den lJ febmari utfärdar f1y gv aF en
chefen - en li gt fdin 013 under hand
mot·tagna direkti v - grundläggande

nand e lägen, mot mål i okänd ter
räng,
• övninga r för jaktflyget i Ort- och omradesförsvar, ävensom
jakteskort
a t bomb- (amck -) flyg,
• övningar i krigsOlässig basering och
försvar av ofta nyanlagda, st undom
än nu inte helt fard ig;ra lld a krigsflyg
base r , samt
o förbättrade möjligheter för eskade r
cheferna (dåvarande överstarna Palll
af Uln, E l och Age Lundström, E2)
att lära känna sina till eskadrarna av
delade flottiljer m m och till samma n
s\'e tsni ng a veskaderstaberna und er
utförande av kri gsmässigt ordnat
stabsarbete m m.

NY TYSK ANFALLSPLAN?
Under tiden fram till jllni 1943 känne-

Västmanlands fJygfJott !ljs (F1) många och krävande flygningar 1943 utfördes med tvåmotori ga
" tunga " bomb- (attack-) plan typ B 3 (J unk ers Ju 86 K), som från 1937 tillfört s förbandet i totalt
över ett 50-tal. De nyaste (16 st) var licensbyggda hos SAAB Trollhättan och leve rer ades Irån
slutet av 1939-1940. De hade e n moto,effekt av 2 X 980 hk . Fart ca 350 km /11m .

.J

Efter krigsslutet granskade tyska do
kument från 1943 - om vilka man kan
läsa närmare bl a hos v&r tidn i'ngskollega
" H emvärnet" (nr 1,2 oc h S av &r 1964)
och vilka dokument år 1945 tagits som
krigsbyte av allierade stridskrafte r
T yskland - bekräftar i StOrt vad so m
redan 1943 var känt av vår aB om den
tyska anfallsplanen. Numera brukar den
na dock ofta benämnas "Strategiska
st udier ". Dokumenten ifr~ga klarlägger,
att vad tyskarna den aktuella tiden ";tu
derat", var främst två huvudoperatio ner.

TVA. ANFALLSVÄGAR
Den ena från T rond heim - Röras i mel
lersta Norge över asters und och Äsarna
mOt Sundsvall. Den andra från T rys iI
Nybergsund och Oslo-trakten i södra

order för

fln;vapnets dcltat;'1ndc i
ny ss nämnda större öv ni ngar, med bl a
flygledningen och tvJ flygeskadrar
(E l och E2, med däri in gående krigs·
f1 yg- oc h krig sba sfö rb and m m), för
lagda i Dalarna , Värmland och äs
tergörJand m m,
•

de nämnda "stabs- och fä lttjänst
ävn'i ngarnas" ändamål är:
atL höja
för svarsma kten; allmänna
krigsberedskap,
att utåt manifestera den ,ven'ska Ge
redskapens aktuella förmåga :\tt kun
na möta tyskt anfall västerifr~n.

L Ovningarna g~r den 17-25 mars en
ligt plan. För fly gvapnets del ger de vär
defulla erfaren heter om bl a:

•

krigsmässigt uppträdande under dc
svenskt flyg sannolika förhållanden,

o

utförande av anfallsövningar med
bomb- (attack-) förband i krig sli k-
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teån ,ls beredskaps läget i stOrt sett a v
Bakgrunden härt il l är de efter hand
inträffande svåra militära moq;~ ngarna
för Tysk land , stOroffensiver i söder oc h
öste r i oktOber 1942 nederlaget vid
El Alamein i N ordaf rika och i januari
1943 Stalingrads (Tsarits yns) vid Volga
kröken fal l. De understry ks ytter liga re av
den al,ltmer stegrade verkan, som den
\'ästa llierade flygoffen·siven mot Tysk
lands hemort, industrier och kommunika
tionsleder har.
IU~/l.

==

I början p& jun.i erhåller emellertid
d r aB kännedom om, att ett av T ysk
lan ds fiender planerat, västallierat inva
sion sIö retag mot Danmark eller Norge
inte är osannolikt. Sa mtidigt meddelas
det på oli ka vägar att tyskarna p~ sitt
håll är i färd med att lägga upp ett nytt
StOrt anfalJsförct,lg mot Sverige, utg&en
de främst från Norge men även fr ån
T)'skland självt.

En rote J 22:or ur F8 över vintrigt Stockholm
(Bellmans Hessingen - nuvarande SIora Es
singen skymtar under rotetvåsn) på väg hem
till Barkarby. - J 22:an var en helsvensk ska
pelse, konstruerad av nuvarande generaldirek
tören tör flyktekniska törsöksanstallen, BO
LUNDBERG, och ansågs på sin tid Som
" världens snabbaste i förhållande till molor
effekten". Toppfarlen lag på ca 570 km / 11m .
De 1111verkades bl a vid flygförvallningens ny
inrättade flygverkstäder I Stockholm .

Norge via Karlstad och Mälardalen mot
Srockholm. Avsikt på en bioper ation mot
Göteborg ska ll också ha funnits. De;;sut
om onuahr kä llorna ett flenal pl-anerade
ryska landstigningar på sve nsk ku st , bl a
"id Bonenhavet, sa mt tillt änkta luftl and
sättni ngar på svens ka fl ygfä lt , vid kom
munikationscenrra m m.

års tysk a planer p å anfall mot Sverige
- yne rli ga re en högst ovä Ikommen, ny
fiende - rinner ut i sa nden.

RISKFYLLD UPPSÄGNING

r

början a v juni få r OB under hand me d
delande f rån försva rsm inistern , att re
ge ringen fatta t en i både Sve rige och
Norge länge önskat beslut om att upp
sä ga det oss - i 1940 års än,nu råda nde
svenska svaghe tsläg e - på t vingade , men
då tyvä rr ofrånko ml iga tysk- svenska
rran siteri'n gsav tal et. Från den 1 augusti
1943 ska ll d ena nu sättas ur -kraft. D et
synes emellertid OB möjligt, an den na
rege ringens avs ikt ska ll kunna sippra ut
och kom ma till tysk kännedom, inn an
förhandlingar i ämnet hinner inledas. I
en så danr läge kan tyska motåtgärder
befaras.

D

Vetskap en om a n Sverige vid den
aktuella tid en å r 1943 efter sina sedan
1940-42 successi Vt genomförd a för svars
förbänringar, inre min st på fl ygets om 
råden, kan bjud a ett hög st besvärande,
ingalunda föraktligt motstånd,
för 
enin g med de förut näm nd a srora baksla
gcn för Ty sklan ds p å mån ga och a v lägs
na fron ter en gage r ade, hårt pressade
kr afte r leder därför rill, att även 1943

o

Bå d e Jet ny ss nämnd a juni-beslutet
och dct se nare, omkri n g tiden före och
under sjä l va uppsägningsförhandl ingarna
skapade nya, fö r Sverige starkt kritiska
läget, med de ss då uppk om ma nde spä nda
förh å llande till T yskland nödvändiggör
därför ur sv ensk t ryg ghet ssy npunh kra f
tiga beredskapsförstärkningar. OB:s åsik
ter därvidlag gillades av stats ledn,ing en,
ä nda högst upp i Ko nungabor gen.
• Vilka d e stOr a bered skapsförstär,kning
arna p å sommaren 1943 seda n blir och
särskilt hur d e utfor mas och verkar för
flygvapnets del, lik som ock så hur de lät
tas i slute t a v augusti samt hur de under
1943 års "Se ptemberkris" p å nytt bringas
a tt träd a i kraft m m kommer att skil d
ras n·ärmare i ett komman·de nummer. •
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En division Sk 12 (Focke Wulf Fw 44 J Stleg
litz) ur F5 I formationsflygning över Söder
åsen I Skåne. - Ett tiotal dylika plan köptes
trån Tyskland 1936, andra lIcensbyggdes på
40-lalel vid CVV. Planel blev känl för goda
" Inslruktlva" egenskaper. Toppfarlen tör del
la skolflygplan var ca 180 km/11m.
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Syrgasförsörjn ingen
förbanden får
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Basförsörjningsenheten
l dess helhet vl.u på
dessa båda bilder. T v
ses tanken, som l slut
utförande skall rymma
4000 liter flytande sy
re •

'.

• • Under senare år har
tekniken för tillverkning av
termo kärl för kreovätskor,
dvs mycket kalla vätskor,
gått snabbt framåt. Man
kan i dag
med mycket
låga värmeförluster - lagra
t ex syre i flytande form ,
dvs 183 0 C. • Flygförvalt
ningen har därför funnit
lämpligt och angeläget att
förbättra försörjningen av
syrgas genom att utnyttja
denna moderna teknik, vil
ken främst utvecklats utom
lands. • • •

E

feer att ha studerat de tekniska för
utsätmingarna har genom flygför 
valtnin gen framtagits en basförsörjnings
enhet best~ende aven tank om 4.000 l.
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flytande syre oc h separata pumpförga
sare, båda hjulburna. Hö ga krav p~ tek
nisk, takt is k och bered skapsmässig an
damå lsenlighet har därmed kunnat till
godoses .

Kostnaderna för denna helt nya ut
utrustning, till i första hand 20 baser,
belöper sig till mer än tre milj kr. Ut
ru stnin gen omfattar 20 tankar oc h 20
pumpförgasare samt syrgaskärror i er
forder ligt antal. Avsikten är att senare
lägga ut beställningar för att ytter li gare
baser skall kunna utrustas.

I BRUK OM EN MANAD
Förbanden kommer i början av april att
tillföras den nya materielen oeh varje
flotti lj erh~ller en basförsörjni ngsenhet.
En typ av syrgaskärror har även fram
tagits genom fl yg förval tnin gen , med a v
sev ärda förbättringar jämfört med tidi
gare kärror. Så t.ex. har arbetstrycket
k un nat ökas fr~n n uvarande 150 at
mosfärers öv ertryc k (atö) till det dubbl a.
På samma gå ng ha r vikten kunnat min s-

kas med 100 kg per kärra, vilket innebär
f räms t lä ttare hantering a v materielen·.
Annu en väsentlig förbättring är
syrgasbehållarna ej behöver rangeras
fyllni ng vid depå eller motsvarande.
nom det nya systemet kan behHlarna
las direkt på sin plats på kär ran.

arr
för
Ge
fyl

Den nya materiel som nu t.illförs för 
banden skall förva l tas genom a vd. 6.
Avsikte n är, att basförsörjningsenheten
skall ställas upp på en särskild betong
pl'a rra i anslutning till avd. 6. Skydd mot
vädret skall byggas i form av ett plåt
skjul, till vilke t elektrisk kraft ska ll dras
fram . Givetvis skall även fullgod inner
belysning fi nn as.

BÄTTRE ÄN VÄNTAT
Under utprovningen vid F16 i Uppsala
under ca ett års tid v i,s ade det sig att
provutrustningens kapacitet, 2.500 l, med
fördel kunde ökas. Den bild vi nu pub
licerar visa r vä l att märka prOv utru s-[
ningen. Den efter utprovningen fast
ställda enheten som snart lever eras har

moderniseras
högeffektiv materiel
c
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Pumpförgasaren
sedd
f..ln
manövrerlngssl
dan. De fyra slangarna
är de som ansluts 1111
syrgaskärrorna.
An
slutnlngsslangen
från
tanken 1111 pumpförga
saren har en diameter
av ca 20 cm.

betydligt Större kapacitet. I allt väsent
ligt överensstämmer emellertid den an
skaffade materielen med provutrustning
ens. En märkbar ändring blir dock hjul
ställen, som får svensk flygvapenstan
dard. Tanken får i sitt slutliga utförande
en kapacitet om 4.000 l, motsvarande
3.200 m 3 syrgas, i förgasad form. En m 3
syrgas är lika med tv~ normala strids
pass !

Meningen är givetvi\S att tanken skall
vara stationär, men av beredskapsskäl
kunna ombaseras med kort varsel. Högsta
hastighet vid färd på väg blir 20 km/tim.
I fråga om exteriören förtjänar näm
nas, att ta·n,ken kommer att målas helt
i vitt. Renlighetskravet accentueras på
detta sätt.

VÄT PUMP SNABBAST
Från tankens över-fyllningsslang, som an
si uts till pumpförgasaren, för.ses pumpför
gasarens egen separata tank med flytan
de syre. Aven här har kapaciteten kun
nat ökas avsevärt jämfört med prototy
pen, vilken visas på bild. Den pumpför

gasare som börjar tillföras flygvapnet i
april rymmer inte mi'ndre än 250 l fly
tande syre, dvs ca 210 m" syrgas, eller
lika med 400 flygpass! Pumpförgasaren
är lättrörlig, och kan vid behov flyttas
inom flottilj- eller basområde. Dessutom
kan den flygtransporteras.

Högsta fyllningsberedskap ha'r kunnat
tillgodoses genom att pumpen är ned
sän!kt i tanken för fJy·tande syre, s k våt
pump. Arbetstrycket på pumpförgasaren
är 300 atö, och kapaciteten 70 m 3/tim.
Funktionen vid fyllning från pumpförga
saren är helautomatisk, den fordrar en
dast igångsättning.
Sedan fyllningen skett till 's yrgaskär
rorna stannar pumpen automatiskt, och
signalerar med Ijus- och ljudlarm att fyll
ningen är avslutad. Slangarna kan sedan
genast lossas och apteras ,f ör fortsatt fyl'l
ning till andrasyrgaskärror. De bästa
tänkbara garantier har erhållits för att
eliminera varje form av föroreni·ngar.
Detta sker främst genom att flytande syre
komprimeras på särskilda noggrant kon-

trollerade syrgaskärror, för överfyIlning
flygplanens gasbeh:1l1are.

ALLTID FYLLDA
En nyhet i fråga om flygvapnets syr
gasförsörjn,ing, främst ur beredskapssyn
punkt, är att tankama ständigt är fyllda
med omedelbar tillgång till syrgas vid
varje tillfälle. Avsikten är nämligen· att
tankarna inte får tömmas mer än till viss
grad. Distributörerna åläggs genom a v
tal med .flygförvaltningen att löpande
hålla basförsörjningsenheterna fyllda till
ur beredskapssynpunkt betryggande grad.
Flygvapnets nya giv i fråga om -syrgas
försörjning innebär naturligtvis en viss
omskolning av berörd personal, f rärost
tekniker. Särskilda kurser planeras under
våren på Centrala Flygverkstaden i Väs
terås, där instruktionspersona'l skall ut
bildas.

D Ur renIighets- och därmed även flyg
säkerhetssynpunkt innebär slutligen den
na omorganisation av syrgasförsörjning
en en väseml1g förbä ttring.
•
LO
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yrgasmasken pre sades 11 å rt mot
ansikret. Huvudet tvingade> nå
gOt bakåt. Flyghjä lm en rryckte i nac
ken. Jag kinde mig uppblåsr som en
ballonf!.. Trvck väs rcn svällde upp och
kbmd e om överkrop pen. Tryckbyxor
Il J pressa d e hån om lår och und erben.
J ag kunde med svhighcr se insrru
menten framför mig. Det kän·des i
ögonen som a rr p lörsligr stå i kra ftig,
piskande mon·tnd . Jag tro dde syrgas
Ilusken lic kr e och sprurade syrgas
upp i ögo nen. Men jag kände mig
f ull r klar i huvudet och kunde ränka
på vilka J tgärder, som ja g borde vid
ra ga nu. Höjdmätaren v isade 20.000
m.

• Oel, bara n åg on sekund t idi gare
hade allting varit helt norma lt. Jag
hade surrit fa srspänd med alla rem 
mar i karapu lrsrol en och med allr
inkopplar rill syrgas, lu fr och rele
fon i. Kabinrrycker hadc varir nor
malr, vilker in nebar 9.000 m rr vck
hö jd på min hög a fly ghö jd.
o
• Men kabintr yc ket had c av nagon
anl ednin g med n~ s ran exp losi v ha s
ri gher min skar rill n;lstan ingent ing 
cnd asr 4 J mm Hg (k vicksiIver). Nä s
ran bara tjlt~on d elen a v dcr v id mar
ken .
• Jag kunde fortfarande manövrera
min JJ5 Draken och dra av gasen och
styra ned 3r mot sä krare höjd.
• I hörlura rna i min flyghjälm hör
des cn rösr säga: "A r allt bra? Visa
med tummen upp". Och jag gjorde

Från 9.000m
pa en och en

text: henry olsson

o

"wmmen upp" Då od1 d å frågade
rös ren om olika saker och jag svara
de med rummen. Jag kunde inre rala
tydl igt [ör mun, hals och brösr var
uppspända och gjorde a llt ral mycket
sv årt.
f" •

---
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---
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• Höj den minskade efrer ca JO sek .
På J 9.000 111 höjd kandes der gen ast
någor lärr a re och jag kunde se alla
insrrumenr klarare. Höjdmäraren vi 
sad e snart 18.008111, seda n 17.000111
och trycker minskade någor. Det gick
lättare a rt ral a. Höjden minskade
fort far a nde förbi 16.000, 15.000,
14.000 m osv. Trycker i syrgas ma sken
och rryckdrä'kren mins kad e också ef
rer hand. Snarr var jag nere på 9.000
m höj d och allr kändes normair som
vid början. Oc h inom korr var jag
nere på marken och kunde lossa all
ring ocn kliva ur.

• Jag hade varit med om ett D-prov
i Försökscentralens undertrycksk a m
mare med min nya "blåshjä lm" och
syrgasmask och hela min omfattande
men likvii enkla flygutru stning . Hel a
tiden hade jag stått under mycket
sträng kontroll av läkare och ingen
jörer, som befann sig utanför under
tryckskammaren med direkt uppsikt
på mig genom små fönster till mitt
simuler ade förarrum. Jag srod i stän
dig relefoniförbindelse med mlna
"övervaka re". Min puls, andning, syr
gastryck och my cket annat registre
rades. r en större del a v undertrycks
kammaren med en dörr emellan til!
mict lilla "förarrum" befann sig en
"säkerhets,förare" på 8.000 m höjd be
redd att ingripa, om något trOts alla
förberedelser och säkerhetsåtgä rder
sk ul!e inträffa.
• Förberedelserna började reda n hem
ma på flottiljen med utprovning a v
en mycket noggrant til!pa~sad flyg
hjälm och syrgasmask. Efter en del
justeringar god kändes täth ete n på
syrgasmaske n vi d ett övertryck a v 70
mm H g. Overtrycksproven övervaka
des a v förbandsläkaren,
• På försökscenrralen (rC) omfatta
de programmet två dagar. Första da
gen skedde en noggran kropp sunder 
sökning, konditionskol1trol!, genom
gång av den nya materielen, träning
i 'andning med allt högre övertryck
eills jag behärskade 70 mm Hg över
tryck under fyra minu te r. Overrrycks

till 20.000 m
halv sekund
andningen gjordes två gånger. Det
var arbetsamt för an'5ikte, ögon, ha ls
och bröst men nyttigt ,a tt lära sig. I
spegeln framför mig såg jag betydligt
värre ut än vanligt. Sist på dagen
blev jag lungröntgad för dekompr es 
sJOn.
• And ra dagen omfattade del,s en
intressant och nödvändi g flygmedi
cinsk orientering, dels själ va dekom
press ionsp rovet i undertry ckskamma
ren.
• J ag hade alltså klarat själva eld
prOvet och var nu godkänd att flyga
med J35 Draken tiJl ännu högre
höjder än förut med en utru smi ng,
som auromatisk t skulle funger a för
att rädda mig ner till säker höjd om
något skulle hända med kabintrycket
eller vid eventuellt falbkärmshopp . •

foto: ulf rigner

Många akademiker har
officersutbildning och ar
allmänt försvarsintresse
rade. Därför ar det själv
klart att akademiska för
svarsföreningar och offi
cerssällskap har sin givna
plats i universitetsstäder
nas föreningsflora.

ubrikens kr y pti sk a bo ksta vs komb ina
tione r härl ed er sig fd.n tre a v la n
de ts fyra akadem is ka försvarspoliti ska
fö ren·ingar. GAFF är un y tt G ö teborgs
Akademi ska Försvarspol iti ska F öre ning;
LAOS betyder Lunds Ak a d emisk a Offi
cerssii ll skap oc h AOS Ak ademiska Off i
cerssä ll skapet i StOckholm. Den fjärde
för eninge n ar Ak ademikers ektionen av
rese r vo fficerssäll skape t i Uppsala, AROS.

drag ur stad garna : "Lunds Akademiska
Officerssäll ska p (LAOS) syftar t ill a tt
öka intre sset oc h förståelsen föt mi litära
pr o blem, särski lt för sådana, som gä ll er
för sva re t a v Sveri ge. Sällskapet skall ge
nom föredrag ell er på a nnat lämpl igt
sä tt a rbeta för att öka kun skaperna om
den m ilitir" ut\'ecklingen inom olika
om råden", - A ntalet med lem ma r Jr ca

I land ets femte univer sitetsstad, Umeå,
har på sistone ä ven bild ats en för sva rs
politisk förening. Försvarsm ini ster Sven
Andersson var där uppmärksammad ta
lare vid ett a v de för sta mÖte na.

LAOS försöker ordna k va li t:tt ivt hö gt
stående föred rag för att bel ysa olika de
lar av tOtalförsvaret. Föredragen, som
a nordna s un ge fär va r tredje vecka, ä r
med få und a nt ag offe ntliga oc h samla r
i genomsn itt ett hundratal åhörare. Detta
är för en stu dent förenin g i Lu nd en myc 
ket god å hörarfrek ve ns.

R

HELT FRISTÅENDE
Samtli ga organisa tioner bed ri ver sI n
verks a mh et i respektive städer som helt
frist~ende akademiska sam m anslut nin gar .
R edan av namnet p ~ föreningarna fram
går att de inte ä r direkt para llell ställda
utan vä nder sig till de lvis skilda akade
mikergr upp er.
Göteborgs Akademiska Försva rspoli
t is ka För ening, GAFF, bildades 1963 av
en gr upp aktiva stud ent er på initiativ av
överste Birger Björnss on, förenin ge ns
förste oc h hittills ende h edersmedlem.

150.

• Den bl and medl emm:lrna mest upp
skattade verk samhe ten torde va ra studie
besö k. LAOS h a r gen om stort ti llm ötes
gående fr ån sa mtli ga försvarsgrenar kun
nat arrangera sådana av två o·li ka slag.
Det ena är endagsbesök i sa mband med
förevisningsöv ning. D et andra ti llgår så,
att ett a ntal medl emmar under någr a
dagar me r in gående f å r följa olika verk 
sam heter i samband med större man öve r,
kustö vnin g eller fl y gopera tion·.

VÄRDEFULLA KONTAKTER
Nå, kan kri gsma kten för svaras? GAFF
ger in ge t sva r på denna f rå ga utan v ill
stimul er a för sv arsdebatt en med föredrag ,
studi ecir klar och studi ebesök vid shäl
civila som militär a institutioner. - För
eninge n har ett hundratal med le mm a r.

FÖRSVARSUPPLYSARE
Vid Lunds Studentkår bild ades hös ten
1959 ett försvar ssä ll ska p för offieersut
bi ldade a kademik er. Några fakta och ut
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LA OS ha r även pröv at på kontak tverk 
samhet över gränserna. Värdefulla ut 
b yten har kunn at etab leras med bl a Hae 
re ns Officersskola i Köpe nham n oc h N y 
land s Nati ons rese rvofficersfö reni ng i
Hel sin g for s. Annu vä rdefu lla re ä r givet 
vis d e kon takter, den utby tesver ksamhet
samt det go da samarb etet som etab lerats
m ell an LAO S oc h likn a nde fö rsva rssam
ma nslutni nga r i de a ndra uni ve rsit ets 
städern a.

•

GAfF
LAOS

Den deb a tt man försöker få till sdl.nd
må ste o vi llkorl igen vara saklig, aktuell
och opo li ti sk. Man bör g iv et vis inte tve
k a inför kontro versiell a rubriceringar
el le r ämnen . D essa bidrar ofta till att
kl ar lägga mi ss fö rst?tnd och nyanse ra
omdömen .
Den akademi ska föt sva rssam manslut
ning en få r inte bli ett "sällskap för in
bördes beundran" utan s~ mån ga ar 
range mang som mö jl ig t bör vara o ffent
li ga. Den i van liga faU för för sv arspro 
hlern ga nsk a Ji'kg ilti ge stud e-Ilten skall
upplysas , in tr esseras och förmås till ett
st älln ingstaga nde i de så v iktiga förs vars
f rågorna. Give tvis bör ä ven n ågon gång
a nordnas intern a sam mankom ster för d e
a ktiva medl emmarn a för att manifeste r a
sa mmanhålin ing en och kamratsk apet.

EN HJÄLPANDE HAND
Det ä r oc kså synnerli gen vä rdefullt om
någon infl y te lse rik officer vid någon
ce ntr al e ller regional sta b "ta r sig an "
den nä rbelägna a k a demiska försv a rssam 
ma nslu tningen och tj äns tgör som d ess
rådgivare och introd uktör. Detta är inte
bara vä rdefullt utan nästan av avgö
ran de betyde lse för sammanslutningens
möjli g het a tt driva sin ve rksa mhet.
• Goda kontakter med pres se n är oc kså
av y tters ta vikt. Ytterst beror pres se ns
intresse för verk samh eten på kv a lit eten
p<1. och intresset för arrangemanget.
Vi får inte på något v is fö rsöka ute
stän ga vå ra meni ngsm ots tå ndar e från
vå ra offentliga arrangemang. Han om
nå go n är i behov a v sak li g uppl ys nin g.
H ans arg ument oc h påståe nden behöver
bli bemötta av fackmän . Vidare är det
väsen tl igt att den akademiska försvars
samma nsl utningen har goda kont a kter

PRIS KYSS

AOS

T il l "Ärets B r ~vJIL1 f lyga rc
valt s l:e fältfly
ga ren. Leif Ka lm

liden. Kaimiiden

1966"

har

F 13

tilldelades det a v
Norrköpings T id
nIn gar uppsatt:t
pri sct, enligt jury ns utta land e: för f1 yg 
skicklig hct, a llmä n kunn ig het och initia
ti vr ikedom sa mt vilja oc h förmå ga att
lösa uppgifter utÖ\'cr tjänstens normala
krav.

AROS

•
med såväl studentkårer som övriga aka
demiska fören·ingar.

OCH I STOCKHOLM ...
Syftet med akad em is ka offi ce rssä llska pct
i Stockholm, AOS, är att upprä tth ål la
kontakten mellan officersutbildade Stu
denter och att ge ökade kun skaper och
bättre kännedom om försvarct. För a tt
n·å des5a mål anordnar sällskapet före
drag och debatter - i de flesta fall of
fentlig·a. Aven studiebesök in.går i verk 
samheten. - Medlemsantalct är omk 90.
• För att speciellt tillvarata och aktive
ra de studenter med reservofficer sutblld
ning som finns vid Uppsala universitet
och lantbrukshögskola bildad es på hösten
1964 en akademikersektion inom det re
servofficerssäHskap, som finns i Uppsala.

PÄ STARK TILLVÄXT
Sektionen leds a v en mycket liten styrelse
med en ordförande i spe tsen. D etta möj
liggörs genom gemensam kassaförva ltnin g
och ett i ö Vl"i gt intimt samarbete med
reservofficerssä llskapet. För nä rvarande
besdtr sektionen av ca 150 aktiva stu·
demer och är på stark till väx t ta ck va re
en intensifierad medlemsrekrytering av
sektionens styrelse de två sista terminer·
na.
Ett gOtt sama rbete med Fo 47/48 i
Uppsala har framförallt bidragit till en
omfattande skytteverksamhet med må
nadsskjutningar p å pi stol och kpist som
samla t ett stort antal del tagare.
D Målet för sek tion en ä r att h:l.lla kon
takt med reservofficerare och reservoffi
cersaspiranter, att vidga förståelsen för
det "andra yrke", som ett engagemang i
vårt försvar på d ett a sä tt kan sägas bli.
En upplysningsverksamhet riktad till
offentligheten, ett inslag i debatten, är en
annan viktig uppgift.
•

Priset överlämnades vid en gemensam
julfest på flottiljen för förbandets perso
na l. Vid julfesten medverkade som gäst
art ist Britta Borg. Det är skön Britta som
p å bilden ses gratulera KalmIiden så in
tcmi vt.
BR

•

HÄNT VID FLOTTILJERNA
NYAJÄMTGUBBAR

NAMN OCH NYTT

Omskoln·ingen till J 32 B för in st ruktör s
gruppen p å F4 har undcr sommaren och
hö stcn -66 bedri
vits på Fl i Väs
ter ås. Här se r vi
en
luftig
bild
från den små tt
triumfatoriska
hemfärden från
Häss lö till Frösön,
med "team GoentOrp". Flygplan en i pre
miärgruppen har just hunnit in över
Storsjön, och vi ser Äreskutan i bakgrun
den. Fotograf är medarbetaren i O ster
sunds-Posten redaktör Bengt Byström,
vilken gjorde ett reportage i ap kring
omskolningen och hemfärd en. Efter land
ningen den 28 oktob er följde en enkel
men högt idlig överlämningsceremon-i. •

Den 3 oktober tot; nye chefen för E l,
gene r almajo r G Odqvist, emot flottiljen
och den 13 o ktO ber besö ktes chefen för
f7,
Övcrste
F
Ba rkman, a v mi
I itärbefä l ha va ren
fö r väst ra m i Ii
tärområdet (Milo
V), kontera miral
O K roks/ed t . Han å tföljdes v id besöket
a v sin stabschef ö ve rste C Skogllmd och
kap tcn Liedberg . Besökct sammanföll
med es kader ch efens infl ygn ingspcriod vid
F7 och dc nya cheferna åt lunch t ill
sam man s.
K -A

F4

F7

•

29

FRIVILLIG - (FULL)TRÄFF
Den 1-2 oktOber var F4 träffpunkten
för ett femtiotal [ottor och ett tjugotal
manliga frivi.lliga i luftbevaknings tjänst,
vilka bl a gjor de upp om överste Hu
gassans va ndringspri s. Oaktat det regni
ga och blåsiga vädret var humöret på
toppunikten.

Fri vilJigträffar av detta slaget har ar
rangeratS på F4 en lång rad av !tr och
de röner alltid ett mycket SCOtt intresse.
Man sam la s från alla delar av Mellersta
Norrland för att tävla, ta del av det si,
ta inom luf tbevakninge n och diskutera
frivi lligfrå gor samt sist men Inte minst
för att träffa vara ndr a.

Lördagsprogrammet

omfatLlde

trä

ningssk jutn ing och vapenkännedom, lek
tioner i luftbevakningsstationstjänst och
genomgång a v kartan och kompassen.

skrubbning smakade Jun chko rven prima.
Den personal som av olika an·lednnngar
inte deltOg i någon a v tävl ingarna gjor
de ert studiebesö k i trafikl edanornet och
j en
a v flottiljens hangarer visades

J 29 :an.

På kv:illen av,m en livlige uppskattad
surströmmingsmiddag.
Allsången
och
stämningen stOd trOtS den intensiva
doften - hög t i t ak.

Söndagen började med att flygpojkar
o:h vä rn pliktigt Iu f tbe v ~kn'ing smanskap
sam lades för en fälttävlan. Efter fält
skjutninge n vidtOg en fem km lång ori 
enterin g. Målet var strategiskt placerat
vid F4:s bastu och efter vilbehöv [i g av

Vapenvård och inlänming av
vapen och annan materiel följdes aven
orien te ring om personalf rågar.

Framgången har varit stor, både på
f u n k tionä rssidan och del tagars idan. Det
är flottil jens föresats arr fortsätta med
dessa typer av frivilligrräffar för att
härige n-om svetsa samman perconalen och
öka förståelsen för friv illigverk samhe 
ten .
•

BERNS

HÄNT VID FLOTTILJERNA· HÄNT VI
FJÄLLFISKARE

strilade regnet ned , och humöret sjönk

Officerskursen på F20 gjorde i fjol, un
der tiden 19-22 augusti, en kombinerad

i sam ma utsträckning som "attenståndct
i tälten steg. Lyckligtvis ske n solen upp
igen f r amåt förmiddagen, och dagen för

vildmarksvandri ng och fisketur i övre
Norrland. Avfärd från Uppsala skedde
i t vå Tp 79 till Vidsel för vidarebeford
ran i buss till Nau sta lappby, dir över
nattning skulle ske.
Knappt hade tälten rests, förrän samt
liga mannar med glöd j blicken och
fiskedon l handen drag sig ned till
Naustajaures strand för att pröva fiske
ly c kan. Men tyvaJT "ar inte nappvillig
hctcn särskilt stor - n~gra gäddo r ble v
i alla fall
middagen.

en

läcker

förstärkning

F20

F20

givit en

hade
tak

tisk förutsätt
ning för öv 

ningen, star
tade man 
nedtyngda ave n til l brädden ful lstoppad
ryggsäck. Marschen skedde i gruppcr Om
4-5 man. Efter många Strap atser och
ätski lli ga kärr n ~ddes p~ eftermiddagen
efter ca 1S km vandring målet, som Ut
gjord es av Trappsjöarna.

Fiskeivern tycktes emellertid ha mat
tats en aning den kvällen, och lntreSSet
hade i stället överflytta ts till omvård
nad och plåstrand e av trötta och ömma
fötter.
F20 hade tydl igen misshagat väder
gudarna på något vis, ty näs[a morgon
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flöt i samma säkra lunk som man till
ryggalade dc tolv km ti ll Kårsabäekarna.
Idrottslirarens g r upp navigerade v isse r

några bäckforeller modell mindre, vilka
a vn jöts under srar andakt.

ligen 180 0 fel vid ett tillfällc, men man
lär ha haft komp asse n t yl Id av besvä
rande luftblåsor, vilket naturligtvis för
klarar saken ...

Sista dagen in leddes med e n fältskjut 
ning innan man fraktade den "sovande
lasten" tillb aka till Vidsel. Efter ca 2 1/ 2

Kårsobäcksdalen visade sig utgöra ett
gigantiskt kalluftsdike,

och

tim hade Tp 79 :orna transponerat oss
tillbaka till F20 och den väntande
bastun.

H-G

fram emot

•

till

Reveljen gick i strålan de solsken k loc
kan fyra morgonen därpå och efter att
C

kvillen lade sig fro sten som en tunn, vit
matta över nejden . NågrJ. envisa kadet 
tcr lyckades denna kväll mOt all för
modan med konststycket att dra upp

"RENLIGHET GER SÄKERHET"
... är namnet på filmtrilogin som
vi presenterade i nr 5/ 66, sid 8.
Kopior av den färdiga filmde
len 3 om verkstäder har tillde
lats de centrala flygverkstäderna,
FS/ U och AMF (best. nr 4003) .
Från april till dec -66 har filmen
visats ett lO-tal ggr och i avvak
tan på del 1 om den tekniska
bakgrunden, och del20m bas
tjänsten, kan del 3 mycket väl
användas som lärarhjälpmedel
vid genomgång av renlighetskra
ven även på förbanden .
Vi hoppas att presentationen
föranleder aktiverad tillämpning
av gällande TOMT och andra
föreskrifter om renlighetskraven i
flygmaterieltjänsten.
Red .

HKP "BYGGER" TORN
Tisdagen den 29 november skulle en nä
ra två ton tung järnkonstruktion, utgö
rande Stomme till överb yggnad på FIS:s
nya trafikledartom, monteras på plats.
Vad var då naturligare än att anlita en
Hkp 4.

Med 1 :e

F

fältflygare Eriksson som förare
ly f tes
takkon
struktionen lätt
och e legant upp
i luften och med

Sjö!und

15

hjälp av

f1ätflygare

ttes kon struktionen på exakt
pLus. Dctt a i van li ga fall så ansträngan
SJ

de, tidskrävande oc h t o m riskfyllda ar
bete var denna g3.ng smärtfritt avklara t
på mindre än fem mill.
Det var ett verkligt precisionslyft som
gjordes och detta v isa r ånyo helikopterns
Stora
den.

an vä ndbarhet

inom

o li ka

områ
•
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OLJUD SOM DÖR
F l och Centrala Flygverkstaden i V äs 
terås (CVV) tog den 27 december i bruk
en ny ljuddämparan,läggn-ing vid Hässlö,
so m reducerar ljudnivån vid motorkör
ning av Draken till vad som närma st kan
jämföras med normalt gatubuller vid rus
ningstid.
Vid överlämningen t ill Fl och CVV
deltog bland andra C F l, överste Palm
gren,
C CVV,
verkstadsd irek rör
Lilja, C UH, tek
nisk direktör Ju
rander och che
fen
för
Nyby
Bruk, disponent KielIar son. TV visade ert
avsnitt aven motorkörning i "Akruellt"
samma kväll och dagen efrer behandlade
länsridningarna anläggning en i srö rre re
portage. Aven en del av rikspressen upp
märksammade evenemanget liksom "Mel
lankvarten" i ångradion.

F1

Bakgrunden

~r

st äl lt under körningen med anordning
för dämpning av ljudet som orsakas av
insugningsluften) och en avgasdämpare .
Anläggningen har kostat 1,2 milj kr och
är avsedd för Draken och senare för
Viggen.

BESKRIVNING:
Ljuddämparanläggningen består
aven intagsdämpare och en av
gasdämpare.
Intagsdämparen, kallad box, är
utförd som överbyggnad P~I en
betongplatta. Bakvägg, portar
och det biigformade taket är ut
förda 20 cm tjocka och har på
utsidan

korrugerad~

galvaniserad

plåt, samt innanför detta glasull,
glasfiberväv och innerst perfore
rad , rostfri, kallvalsad plåt.

av rullar mot sidan aven slyr
skena. Varje port drivs aven 2
hastighets snäckväxelmotor med
broms. Portarna manövreras från
boxens insida med "dödmans

grepp" och portrörelsen regleras
av gränsbrytare. För portrörelsen

finns optiska och akustiska var
niPgssignaler. Vid strömavbrott
kan portmaskinerierna frikopp
las, så att portarna kan flytta s
manuellt ellor med dragfordon .
• Samtliga dörrar i boxen är
ljudisolerade och gastäla. Dör
rarna från boxen och ut i det
fria är försedda med s k panik
Iås, som möjliggör snabböppning
från insidan.

På bcxens bakvägg finns tvii st
fläktar. en för utsugning av
startvätskegaserna och en för in

denna:

Dagens jetflygplan kan prestera ljud
effekter som är ourhärd liga oc h ·direkt
förödande för hörsel sinnet. Vid körning
på marken med tä nd ebk kan man snett
bakom fl ygp lanet på 75 m a vstånd upp
mäta ljudstyrkor på 135 decibel (dB ).
En person som utan hörse lskydd utsärts
för denna effekt skulle troligen få sin
hörsel totalförstörd inom ett par minuter.
• Man räknar med att gränsen för det
uthärdliga, under en kort ~id, ligger vid
120 dB, men redan v,id ljudstyrkor på
80 dB känns obehag, och en längre tids
exponering ger bestående skada. (Vid
mätning utanför den nya an läggningen
erhå lls nu ert värdc på endast 88 dB).
Det är självfallet av störs ra vikt att
skador och obehag förhindras och flyg
vapnet, som är en stor ljudproducent, har
länge studerat problemen och prövat lös
ningar till skydd för så vä l den egna per
sonalen som för "miljön" kring flygvap
nets anläggningar.
Tyvärr finns det inte mycket som kan
göras för att dämpa ljudet vid själva
källan, flygplanet. Man får därför kon
centrera ansträngningarna på andra åt
gärder som så långt möjligt eliminerar
obehagen under den tid flygplanet måste
köras på marken. Detta är särskilt vik
tigt vid anläggningar där mark körning
v id höga motoreffekrer, då de verkliga
obehagen uppstår, ofta måsre utföras.
• De en k la re ljudd äm pare som funnits
en längre tid vid Hä ss lö är illte effektiva
för de nya flygplanen, vi lket är anled
ningen till flygförvaltningens beslut att
låra uppför a en helt nyanläggn ing för
Fl och CVV.
Nyby Bruk AB är huvudleverantör av
den nya anläggningen, som består aven
inragsdämpa re (där flygplanet är upp
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Sidoväggarna är uppbyggda av
ljuddämpande luftintagslameller
av speciell konstruktion, dels 10
och dels 50 cm tjocka. Luftin
tagslamellerna är ut mot det fria
täckta med näl för att hindra
främmande föremal att sugas in
i boxen.
• Boxen kan även tjänstgöra
som serviceverkstad. Detta har
åstadkommits genom att stälja
lusier monterats innanför intags

lamellerna, så att en dragfri lo
kal erhälls. I bakväggen finns
de ssu tom tva genomföringar, där
varmluftsaggregat kan anslutas.
Boxens framsida består av tvä
portar inbyggda i el! pOl·thus.
Portarna är försedda med kul
lagrade löphjul och går på räls,
som är ingjuten i betongen. För
att hindra isbildning vintertid är
värmekablar ingjutna under räl
sen. I överkanten styrs portarna

sugning av kylluft till flygpla
net.
Flygplanet
förankras
mol
stoppbackar och för dessa är
fästen ingjutna i betonggolvet.
• För dämpning av avgasljudel
finns en ljuddämpare, konstrue
rad enl absorbtionsprincipen och
helt luftkyld. Den består i prin
cip av ett dubbelväggigt rör.
Det yttre röret utgöres av 10 mm
stålplåt. Det inre röret består
av perforerad, rostfri plåt, som
förstyvats genom korrugering
enl ett patentsökt förfarande.
Mellanrummet har liksom på 1n
tagningsdämparen
fyllts med
ljuddämpande mineralull.
Avgasdärnparen förs in genom
in tagsdämparens bakvägg, så att
flygplan bekvämt kan anslutas
till dämparen . Man har SÖIl t
för noggrann ljuddämpning av
väggenonlfö ringen.

•
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eleverna, fanjunkare Dovenstam, var
utbildad fly gnavigatör med avsedd pla
ceflng
som
simularoru nd erofficer
(SULUOFF).
Do ven starn
genomförde
dock sa mtl iga öv nin gar som förare.
Före kursens börj a n hade ele vern a un
der [\'e nne veckor följt teoridelen av
taktikskedet för Fl3:s C-division. vilken

dock förut sa ne en del förkunskaper och
som Inte var tilJränalagd för F1 -elever

v:ist ra del utnyttjades som fotolaborato
rium och bildläsningssaJ.

Tidigt novembermorgonen den 29 förra
året här jades och öde lad es F3:s ga mla
officersmäss av eld. Den kul turhisto
riskt intressanta gula 'byggnaden, som
uppförts av I4:s och I5:s officerskårer,
skulle i år fyllt 100 år.

enskapen skulle finansieras med hjälp J v
årsavgifter till ränta och amortering p!l
ett lån. De fasta årsavgiftern a till sa
longskassan belöpte sig för:
re gementschef
40 riksdaler
överstelöjt nant och major 25
kapten
20
löjtnant
15

Det var på ett ganska tidigt
som de båda trupp förbandens
kårer, som låg förlagda till
lät uppföra en byggnad, som
nämnde "Salon gen ". Den första

Officersk!lrernas sammanlagda sum ma
blev årlige n 1590 riksdaler och visade
sig väl räck a för rä nta och amortering
m en även till viss t underhåll. Den
nya officerssalon gen kund e officerskå
rerna ta i besinning år 1867.

"HÖRRU SULU DU .. "
Under den g3.ngna hösten har vid F l
genomfört s den första kurse n för flottil
jens egna simula tOrin srruk törer . Kursen
var mer eller mindre en e xpeflmenr , då
eleve rn a ej tidigare flugit J 35 och då en

IN MEMORIAM

stadium
officers
Malmen,
de be
sa lon gs

JV

'"

na.

Efter genomgången kurs förkla rad e
kurschefen major Haglind mot bak grund
av för utsi nning arna sig mycket nöjd
med ele vern'as prestationer och han an
så!;; experimentet so m helt lyck at,
•

Som officersmäss a nvändes då det s k
Vingförrådet som nu ligger inom
CVM:s område.
Å r 1928 byggdes "Salongens" västra
del om till sällskaps rum . I matsalen lade
man in ett vä l vt inn erta k och ä ven bal
kongerna byggdes om något. I den öv
riga delen a v byggnaden hade armespa
ningskursen sina lokaler.
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År 1931 omän-drades hela östra delen
av byggnaden till kök. Samtidigt in
stallerades värme samt vatten och av
lopp. Året därefter kunde officerarna
helt flytta över till sin nya officersmäss.
Å r 1943 för etogs en geno mgående renO
vering a v mässbyggnaden och då lades
ii ve ll in ett nytt innertak, med placering
under balkongerna.
Denna officersmäss på Malmen 
som tjänat officerarna i nästan 100 år
och som varit skåd epl atse n för så många
glada och stå tliga fester - har nu för
a lltid skattat åt förgängel sen. Saknaden
är minst sagt stor.
•

byggnad en uppfördes år 179 7, men låg
då på det nuvarand e flygfält ets södra
del. Denna byggnad ersanes dock redan
1811-12 aven stö rre "Salong". som
vintern 181 8-19 förflynad es till den
plats, där den nu nedbrunn'a officers
mässen låg,

Men
början av 1860-talct ansåg
Malmens båda officerskårer att "Sa
lo ngen" icke längre motsvarade de ök a
de
kraven
på
kom fort och be
kvämlighet. En
gemen sa m kom 
mi ne
ti ll sa ttes
och i juli 1865
framlades ett förslag til.l n y officers 
salong. Ritningarna hade uppgjOrts a v
den känd e arkitekten professo r Scho
!ander. Kostnaden ber äknad es sluta på
23.000-24.000 riksdaler rik smynr. Offi
cersk!t rern a ansa g emelle rt id 5umm an
väl hö g. Följande å r framlades en n1got
nedbanta t förslag med bibehållande av
de sch oland crska ritningarna. Förslaget
antOgs och innefattade även hur bygg

F3
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Den gamla salongen såldes till källar
mistaren på källarcll Dru van i L inkö
plng och stOd där i sin nya om giv ning
några !l r in på 1900-talet, då den öde
lades gel10m eldsv~da .
När så bid a livgrenadjärregementena
flyttade fr!tn Malmen 1925 inlöstes
"Salongen" med ti llhörande köksbygg
nad och ett förrådshus av Kronan för
25.000 kr.
Ar 1926 överlämnade, "Salongen" från
II armefördelningen till 3:e Flyg k3.ren.
De första åren använd es den doc k icke
som officersmäss a v fl ygarna. I den
östra delen hade Fl yg - och Spanarskolan
si na expedit·ioner för chef och J:i rar e
samt en rad io lek tions sal. Den stO ra ge 
mensamma matsalen an vändes som ge
mensam samlingssal och lektionssa l. På
salens kOrtSidor fanns på den t iden bal
konger, vilka under I4:s och IS:s tid
använ des av regementsmusiken eller för
punschdrickning. Dessa balkonger ut
nyttj a des vid lekt ionerna i arti lleri flyg
ning som obse rv ationsplatser 4- 5 m
ovan en stO r målad terräng matta öve r
Malm slltt
med
omnejd. Byggnadens

PRESSOFFICERSMÖTE
Den 15 december kallades flygvapnets
pressofficerare till en konferens i Lin
köping. Avsikten var att "nollställa"
presstj änsten inom flygvapnet samt att
fr !t n olika aspekt er diskutera kontakter
na med mass me dia.
Konferensen blev li vligt uppskattad
a v de 30 deltagarna och sa mtliga var
öve rens om lämpli ghe ten av årljgt åter
kommande pressofficersmöten,
Programm et inleddes på F3 med ge
nomgångar iförsvars upply sn ing, foto
tjän'st, utställningar o s V. På eftermid
dagen fick deltagarna tillfälle att följa
arbe tet i flygverkstäderna på SAAB och
erhöll ä ven information om Viggen.
Konferensen avslutades på SAAB med
middag och d isk ussion öve r ämnet
"Pressofficerens arbete - en onödig be
lastnin g eller en betydelsefull uppgift".
Aven representanter från lokalpressen,
vilka speciellt inbj udi ts till just denna
del av programmet, deltog engagerat och
iderikt.
•
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POLIS-PREMIÄR
Varje år - från bbrjan av ok rober ti ll
genomgh blivande
Strax fbre jul he likopterfbrare ur marinen fbrberedan 
dc flygutbildning vid F5. Så har skett
alltsedan 1959 - då ocks~ a r men sta r
tade motsva rande utbi ld nin g i F5:s regi
men med utny t tjande a v Rinkaby och
sommar halvåret. De n pl a tsen och den
tiden har a r mee leve rn a seda n hål lit fast
vid, medan marine ns elever nyttjat
Ljungbyhed och den mild a, sk~nska för
vmtern. Utbildn inge n omfattar
ge
nomsnitt 50 flygtimma r p å propeller
flygplan, vartill kommer e rforderliga
teo r·iämnen .
Inryckningen ti ll höstens ma r in k u rs
blev dock något aven prem iä r. M a r i
nens elever fick då sä ll skap av b livande
heli kopterförare
ur po lisväsen det
- de fö rsta utan
tid igare flyg ut bi ldn in g
som
rekry te ra ts d irekt
ur po lisens egn a led. Riksp o lissty relsen
håller nämligen på att bygga u pp en
helikopterorganisation,
främst avsedd
för tr afikövervakning m en också med
an d ra vikt iga u pp gi ft e r, som ska ll b li
helt sjä lvförsör jande i fr~ga om fbrare.

F5

För första gången deltog blivande helikopterförare
ur polisväsendet vid höstens lIygkurs vid F5 . •
I högersitsen lIygläraren , fanjunkare L Alm, I elev
sitsen 1 :e poliskon stapeln S H C Holmbe rg, Stock
holm , och på vingen pOlisassistenten A Ä Äkessoll,
Göteborg.

G läd jande nog har man funnit de t
natu rl igt att vända sig till flygvapnet
för hjä lp med uttagning och för grund
utbild n ing a v denna personal. De F5lä rare som hand haft höstens helikopter 
k urs kan vitsorda, a tt de första po!is
fl yge leverna var mycket t rev li ga att ar 
beta och umgås med oc h a tt de t ill sam 
ma ns med sina kam rater ur marinen

foto: fritiof hallström

bildade en sällsynt br a och samarbets
v illig kurs med en god och tr ev li g anda.
Fortsättningen ser också lovande ut.
På n yåret ryckte poli se ns eleve r in ti ll
GH U v id arm ens helik optersko la i
Boden. O ch till fb rsommaren avses en
ny kull pol iser b örja fö r berande flygu t
bil dning, då t illsammans med armens
elever i Rinkaby .
•

HÄNT VID FLOTTILJERNA· HÄNT VI
HISTORISK ERKÄNSLA ~

TROGEN SKOGEN

Fö r första gången i US Air For ce hi stor ia
har en biträdQnDe flyg a tt ache, ack redite
rad i W ashington, D C, t ill erkänts "The
Air Force Com 
mendat ion
Me
da!". Utmärkel 
öv er
setecknet
till
lämnades
mottagaren, kap
ten Bertel A Deshayes i flygstaben, vid
en ceremon i på amerikanska ambassaden
i Sroc:k ho lm d en 12 januar i. Ambassadö 
ren sjä lv, M r J Graham Parsons, bver 
lämn ade tecknet ti"ll ka pten Deshayes. •

1966 års fl ygvapenmästerskap i sommar
fälttäv lan gick av stape ln p~ F 17 den
9 september. T äv-

F 17

lingen b lev en
fullträff fbr den
t rogne skogsluf
faren l:e flyg
teknikern
HOOG, F13. Han stOd i en klass för sig.
- Heder åt alla som kämpa r.
•
H -N
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Id samtal om placeringar av 0111
cerare får man olla höra, att ett
system med ansökningsfara nde vore
överlägset det nuvarande . Fördelarna
anses vara påtagliga . Den som lIy1tar
till ett nytt ställe gör det av fri VilJa
och är positivt Inställd till den nya
tjänsten. Den ensk i lde skUlle dess
utom få ett slags garanII för att få
stanna på en plats d är han trivs.
Från tjänstesynpunkt VOre det önsk
värt att intressena kvant i tativt och kva
litativt sett förd elade s ig lämnt på alla
likvärdiga tjänster oberoende av geo
grafiskt läge.

V

*
• I Norge har man halt systemet med
ansökningsförfarande inom hela den
statliga sektorn . Erfarenheterna för
försvarets del var dock så negativa all

PERSONAL - INFO
systemet övergavs för ett antal år
sedan . Ansöknlngsförla randet var all
deles för omständligt och tungrott för
officersyrket med dess relativt stora

rörlighet. Dessutom medgav det Icke
en planmässig växling mellan olika
tjänster för officerare I karriären, det
var oftast " fel " personer som sökte
och fi ck tj änsterna och brist på offi
cerare med lämplig erlarenhet och
bakgrund för högre befattningar.
• I nom flygstaben pågår en utred
n ing kring dessa frågor. Den kan för
dagen icke ges högsta prioritet med
hänsyn till andra mer trängande ut
re dn i ngsuppdrag. Därför dröjer det en
tid innan vi åte rkommer . Dröjsmålet
skall dock Icke bli längre än nödvän
digt.
•

33

PREMIÄR FÖR VÄDERÖGA
Den a v flygförvaltn ,in gen för försök
och prov inköpta materielen för mot

tagning av TV-bilder från vädersatelli
ter (en långsamt roterande roborl iknan
de skapelse) in stallerades i januari på
ett av flygeltakcn till ämbetsbyggnaden
Trc Vapen på anrika Gärdet i Stock
holm .
Mottagaranläggningen, vilken är den
första komp letta i Sverige, är av fabri
kat Rohde & Schwarz med automatisk
b ildmo!t :1g.1l'e av fabrikatet Hell. Sta
t ionen är främs t avs edd för motta gning
av bilder från de satelliter, som ingh i
TOSS (TrROS Operational Satellite
System), v ilket ä r l drift seda n början
av 1966. (TIROS
- Tele v ision and
Infra red Obser 
\'ation SatelJitc).
I dena sy stem
in gå r allti d minst
en sa tellit i omloppsbanor över polerna,
I'ar i ~e!lo m g lobal övervaknin g av vädrer
mö jliggörs. Sa[ellitern3 går i en svagt
ell ip t isk bana på ca 1.400 km höjd och
är so lsy nk ron ise rade, "il·ket innebär att
dc genom jordens vridning alltid på den
solbelysta sidan pa sse rar ekvatO rn vid
lok al middag. Varje varv tar 113 min och
lon gjrudskillnaden nlellan två pa ~<"q::; c r
är ca 28 0.
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FLYGFEMKAMP
Svenska flygfemkampare har under 1966
delragit i de danska och nor ska mäster
skapen i flygfemkamp. Riktl injerna för
uttagning av lagen , en till Danmark och
ett t ill Norge, va r an in gen tidi gare
skulle ha de lt agit i VM-samma nhan g.

Tävlingen i Danm,uk " ick den (-, - 9
juni pä flyg stationen Karup på ])'11 ;\ nd .
Det svenska laget bestOd a v lö jtnanter
na Saarepera, von Heine och Greby (F5)
samt fänrikarna Marcusson och Jons
berg (F Il). Lagleda re var kapten Hans
so n, F5. - Totala an talet deltagare vor
29; fem svenska r, tv~ norrmän och res
ten danskar.

Stationen har en radiell räckvidd p~
ca 3.000 km. Satelliter ö,'er Nordp olen,

och avgörande grenen var escape, d v s
flykrriivling.
Hinderbanan vanns a v Jonsberg som
HU
lag bra till för slut seger , men så
spran g han bort sig tOta lt p_ orienc~ ring
en. Därmed vann Holte escape och l ill 
l ib hela ti,·l ingen.
Slutresultat:
I:a Holte
platssiffra 22
24
2:a Holter
28
3:a Mareusson
Jonsberg
Sverige \'ann dock la gsegern.

+

*
Norge gick

Tävlingen i
senare pi året,
11 - 14 oktOber, i Trondheim och sa m
lade 41 d el tagare - varav fyra sve ns 
kar.

S3. till kampen'
Skjutningen gick i bra väder. Kapten
Holter, Norge, segrade med 20 träff och
174 p oäng. Aven fäktningen va nn s a v
Holter , med 26 segrar och t vii förluster.
Sim ni n ge n g ick utOmhus i en svårsum 
men 25 m-bassäng och här segra de f:inrik
Jonsber g med tiden 1.10.00. Hol rer kom
på 13:e plats.
Efter tre grenar hade Jonsberg led 
ningen med platssi ffra 9, följd a v fän
rik Marcusson, pl atssiffra 14. Norrmän
nen låg på plats 3 och 4.
Fast basketbolJmomentet va nns av
flyglöjtn an t Holte, Norge, med fina 143
poäng, ledde efter fyra gren'ar Jon sberg
med fem "pinnar" före Holter. Den sista
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Kapten Hansson, F5, och fanjunkare
Standar, F8, ledde den svens ka trup 
pen, som bestod a v fänrikarna Marcus
so n och Jonsberg, FIl, samt fältflygarna
GUSla \'sso n och Karl sson, F4.
Skjutningen ge nom fördes med b'ick
il vre t strax under no ll. Kf Sv ingen från
LuftkrigsskoLtn lycka de> bäs t och sköt
20 tr:it'f och 187 poän g, nytt norskt
m:ist erska ps reko rd.
Basketmomentet vanns .:1\' fl yg löjtn an t
Mjclde, l\i o rge, före Gustavsson; ~ ,m 
nin gen - som gick i Trondheims lätt-

Ka spiska ha vet, Nordafrika oeh Grön
land
kan så ledes f n "höras" frå n
StOckholm. Tre omloppsbanor per dygn
ligger inom spaningsområdet,
vilket
täcks av 7-9 bilder, med ca 30 proc
överlappning.
Satelliterna i TOSS är utrustade med
APT (A utOmatic Pictur e Transm ission) ,
vilket innebär att varje expone rad bild
omedelbart under 200 sek överförs som
800 linjers TV -b ild till mottagningssta
tionen. Aven forskningssatelliterna
N imbus-serien är utrustade med APT
men dessutOm även med DRIR (Di re ct
Readout
Infrared
Radiometer), som
möj liggör med APT jämförbar mottag
ning av IR-"bilder". Flygvapnets mot
tagaran läggning kan dock inte utan viss
mod ifier in g mottaga sä ndningar enligt
DRIR-systemer.
TV-bilderna ge r information om den
a ll männa molnfördelningen och därige
nom indirekt om frontsystem och väder
z.oner. De sutom erh~ lI s en god översi'kt
över is- och snötäckens utbredning. Ut
provning a v lämpliga metoder för de
mottagna bildernas rutinmässiga utnytt
jande p~g3. r nu som bäst vi d fl y gstabens
väderavdelning.
•

flN

sumna 25 -meters bassäng vanns a v
Jon sberg, som här noterades för tiden
1.06,2 (ny tt mästerskapsrekord). Efter
tre grenar ledde Mjelde med platssiffra
14 före Jonsberg platssiffra 20. av riga
svenskar låg på 5 :e, 7:e och 17:e plats.
Fäktmomentet, som tOg två dagar att
geno mföra, blev en spännande och ar
betsam uppgörelse. Mjelde vann med 38
segrar, och bäste svensk blev "Zorro"
Marcusson med 34 segrar.
Inför slutgrenen, escape, hadc vi 3:e
och 4:e plats. Men mot löpstarka norr
män i hemm a terräng kunde vi inte kon
kurrera om fötstaplatsen. Escapen gick
delvis i fjällterräng oeh var myeket
h ~r d . Jonsberg vrickade oturligt foten
på hinderbanan, men kunde trots detta
halta sig runt på or ienteringen. Flyg
löjtnant Holte , Norge, gjorde en stark
upphämtning och vann escapen o ch s~
ä ve n hela täv lingen. Bäste svensk på
escapen blev Karlsson.
SI utresul tat:
I:a Holte
platssiffra 20
2:a Mjelde
30
3 :a Vikan
39
4 :a Marcusson
39
5:a Jonsberg
42
9:a Karlsson
55
76
J2 :a Gustavsson
Sverige förm~dde inte ta den indivi
duella NM-t iteln fr~n nor rmännen utan
fick trösta sig med lagsegern.
•
Maja

foto: åke andersson

Precisions premiär

• • Så är den då i lullen. Viggen alltså . •
Trots en segsliten debatt I olika forum gäl ·
lande flygplanets vara eller icke vara, kunde
SAAB - helt enligt den fllr tre år sedan fast·
ställda tidtabellen - den 8 februari kl 10.57
låta den första prototypen, 37 :1, påbörja sin
jungfruflygning. Ett mycket värdefu llt hJälpme·
del för denna "intiming" har det nya nllt·
verksplaneringssystemet PERT varit. • Premi·
ärllygningen gick hell enligt programmet och
varade i 43 min. Vid spakarna satt SAAB :. er·
farne provflygare kapten ERIK DAHLSTROM 
som b I a var den fBrste svensk som överskred
Mach 2, i en 35 D 1960. • Kapten Dahlström
beskrev spontant eller den första flygningen
37 :an som mycket lättfluget - inte minst vid
start och landning . • Flygplan 37 är det mest
omsorgsfullt utprovade flygplan som någonsin
tagits fram i Sverige. Vindtunnelprov med mo·
deller har körts tusentals ggr under alla
möjliga sfmulerade förhållanden . • Viggens
motor, RM8, är lika omsorgsIulIt utprovad .
Den har gått i Flygmotors provriggar i drygt
2.600 tlm och Ebk :n har körts i 560 tim 
dvs provtiden motsvarar ca 75 ggr sträckan
jorden-månen! • • •
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Första Viggen går till attack
o

••

sa aven Sk 608

• • Den första lullt utrustade attack· och
spaningsversionen av Saab 105 prov1lögs i
slutet av februar i . Flygplanet är en utveckling
av skoiversionen , som sedan lörra årel flnns
i ett stort antal på F5, Ljungbyhed. • Attack·
flygplaneI kan alternativt medföra 12 st 13,5
cm attackraketer, 2 st 30 mm kanoner mon ·
terade i behållare eller 2 sI attackrobolar
Saab 305. Dessutom kan alternativt övnings·
raketer eller 12,7 mm kanoner för övnings ·
ändamål medföras . Attackversionen är ulrus·
tad med gyroflexsikle och registrerkamera.
Attackversionens beteckning blir Sk 60B . •
Redan i skolversionen är vissa förberedelser
gjorda för medlörande av attackutrustning .
Sålunda flnns inlört bl a läslpunkter i ving·
arna lör yttre beväpning, infästningspunkter
för sikteskonsol i kabinen och schakt för el·
ledningar mellan beväpningslästen och kabl ·
nen. Dessutom är styrspaken försedd med
avfyringsströmställare. •
Ett mindre antal
attackflygplan kommer därjämte att förses
med en fast spaningskamerainstallation I no·
sen. Kameran är av panoramatyp, som ger en

<

utbredd vy uteller horisonten
storl sett
överensstämmande med den vy flygplansbe·
sättningen ser. En speciell bandspelare kan
medföras för användning i samband med spa·
nlngsuppdrag. Beteckningen på denna version
blir Sk 60C. • • •

foto: björn pettersson
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