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OMS LAG SBILDEN v ill be rätt a l ö r oss o m det vac kra och sköna mitt
ib la nd oss äve n unde r året s m ö rk as te och ka ll aste tid om undret
över alla under som finn s därunder . '. (Fo to : JOHN FORS ELL)

F

ör att utreda frågan om utnyttjandet av äldre
militär och civilm ilitär persona l tillsattes 1963
en utredning som antag it namnet Militära tjänst
göringsåldersutredningen (MTU). Till MTU har
uppdragits att även verkställa översyn av beho
vet av befä l i flygvapnets freds- och krigsorga
nisation (flygvapnets befälsutredning). En stark
anknytning finns emellan behovet av befäl och
personalens pensionsåldrar. I befälsutredning
ens program ingår f n en serie besök vid flyg
vapnets förband och utb ildningsanstalter. Som
information för den personal som berörs av be
söken följer här chefens för flygvapnet princi
piella inställning till frågan om pensionsåldrar
för flygvapnets personal.

D Flygvapnets befälskader är uppbyggd med
utgångspunkt från att all personal på aktiv stat
skall ingå och fylla uppgifter i krigsorganisatio
nen . Av statpersonal finns sålunda inte några
tjänstemän som enbart har avsetts för befatt
ningar i fredsorganisationen och som då flyg
vapnet organiseras för krig ej tas i anspråk. Ef
tersom de vapensystem som flygvapnet består
av är komplicerade och kräver lång utbildning
och kontinuerlig träning av den personal som
skall se till att de fungerar är det nödvändigt att
en stor del av i flygvapnets krigsorganisation in
gående personal utgörs av sådan som är på ak
tiv stat. Det rådande förhållandet motiveras av
krav på grundliga yrkeskunskaper och ej av be
hov av instruktörer för utbildning av flygvapnets
värnpliktiga.
På dem som skal l ingå i krigsorganisationen
måste ställas vissa minimikrav på fysisk spänst
och psykisk vitalitet. Kravet på fysisk spänst är
störst beträffande personal som ingår i flygför
band och i basorganisationen. Men på alla oavsett vilka befattningar de bekläder i krigs
organisationen - måste ställas det kravet, att de
kan delta i sådan strid som kan behöva genom
föras vid försvar av arbetsplatsen - denna må
vara en flygbas, en verkstad, en radarstation, en
luftbevakningsstation eller en ledningscentral.
Kravet på psykisk vitalitet och förmåga att mot
stå stress är lika stort inom alla enheter i orga
nisationen .

D Det är klarlagt att den fysiska spänsten av
tar med ökande ålder. Detsamma gäller förmå
gan att motstå psykisk belastning. Individuella
variationer förekommer. De positiva (för åldern
ovan ligt god fysisk respektive psykisk status)
minskar snabbt i antal med ökande ålder, me
dan de negativa relativt sett ökar. Valet av pen
sionsålder för personal i krigsorganisationen
måste ske mot bakgrund härav.
Det kan hävdas, att en tjänsteman med hän
syn till statens intressen bör kunna utnyttjas i
statens tjänst så länge som hans arbetsförmåga
medger. Därigenom nedbringar man statens
kostnader för personalens pensionering. En så-

dan lösning av pensionsfrågan kan vara motive
rad med hänsyn till rent statsfinansiella intres
sen . Mot statens naturliga strävan att utnyttja
personalen så länge som möjligt står de krav
som det moderna kriget och den tekniska ut
vecklingen ställer på individen . Dessa krav mo
tiverar i stället en låg pensionsålder trots att
detta ifråga om pensioneringskostnader medför
ökade utgifter för staten . I statens intresse lig
ger sålunda icke endast att nedbringa pensione
ringskostnaderna utan även att skapa och vid
makthålla ett effektivt försvar. Den minskning
av pensioneringskostnaderna, som kan vinnas
t ex genom att höja pensionsåldrarna, måste vä
gas mot konsekvenserna för försvarets effekti
vitet. Nuvarande pensionsåldrar innebär i dessa
avseenden en kompromiss.
D Generellt bör gälla att effektivitetssynpunk
ter bör vara i första hand avgörande, när man
fastställer pensionsåldersnivån för olika tjänste
kategorier . För militära befattningshavare torde
detta krav vara speciellt framträdande med hän
syn såväl till det ansvar för personal och dyrbar
materiel , som åvilar militär och civilmilitär per
sonal i befälsställning, som till den snabba ut
vecklingen på krigsteknikens område, vilken
ställer allt större krav på personalens vitalitet.
Ett pensioneringssystem för militär och civilmili
tär personal bör därför vara grundat icke endast
på strävan att kunna utnyttja personalen så
länge arbetsförmågan det medger utan även på
omsorgen om försvarsorganisationens effektivi
tet. Därvid måste också organisatoriska problem
beaktas. Sådana problem är exempelvis pensio
neringssystemets inverkan på krigsorganisatio-
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nen, befordringsförhållandena och därmed på
rekryteringen m m. Samtidigt som i första hand
effektiviteten tillgodoses bör även personliga
hänsyn beaktas. Därmed avses närmast, att var
je medborgare borde få tillfälle att på äldre da
gar, men innan hans arbetsförmåga helt förbru
kats, inrätta sin tillvaro efter vad han själv fin
ner för gott.
Chefens för flygvapnet främsta uppgift är att
svara för att flygvapnet vid ofred skall kunna lö
sa de uppgifter för landets försvar som ålagts
vapnet. Av väsentlig betydelse är härvid att flyg
vapnets personal har de fysiska och psykiska
kvalifikationer som krävs för att i en sådan si
tuation motsvara de krav , som landet med
hänsyn till på flygvapnets vapensystem nedlag
da kostnader har rätt att ställa . Chefen för flyg
vapnet är ej beredd att biträda, att pensionsål
dern för i flygvapnets krigsorganisation ingåen
de personal höjs och därigenom begränsar vap
nets möjligheter att i krig lösa sin uppgift.
•

ULF BRANDT, 1:e
flygläkare vid flyg
staben,
redovisar
nedan sina intryck
frän ell studiebe
sök i Israe l 23- 28
juni i år.

<nom tidigare kontakter med is
raeli ska fjygbkarkolleger kring
gicks snabbt de byråkratiska skären.
Under en vecka de lg avs jag frankt
oc h i Limpade avsnitt hur man orga
niserat sin krigssjukvård (enligt en
plan som dessbättre aldrig i sin hel
het behovde verkställas) samt dc
mycket färska erfarenheterna från
nyligen utst.lndna krigshandlingar,
som redan hade samr\lanst:l1lr:; vid en
"dcbriefing". De tre viktigaste strids
områdena besågs liksom flera stOra
krigssjukhus. I det stOra hela fick jag
slutligen en god oversiktsbild a v en
situation, som israelerna tydligen utan
storre svårigheter lyckats bemästra.

G

StOr so m i "årr eget urba ni se rade land.
Toral försvarsti\ nken ha r sedan hn
det s tillbl iv else so m en av omständig
heternJ fr amkallad nöd vä ndi ghet ge
nomsyra t kr igss ju k v3.rden oc h des s
planering.
Vid ett krigsutbrott ställ s de sa m
lade sjukvårdsres ur se rna, de stats-,
kommun - oc h LO- ägda sjukhusen
samt all läkar- oc h skoterskeperso
nai till det allmännas tjänst genom
" ad man skulle ka ll a en "katJstro f
lag" . En upptr appning berä kn all es
dock ske med hän syn till läge t oc h
stridsh<tndlingarnas omfanning, och
endast vid et'\ ma ximalt kritisk situa
tion bedömdes alla samhällets res ur
ser behö va tas i bruk,

ISRAELISK REALISM
PATIENTER PRIORITERADES

I en inhemsk diskussion so m gä ller
omställningen frå n fred till kri g av
sjuk"årdsrcsursema bör des sa infor
matione r va ra av väl'de även for
a ndra in li ka re, och perso ner utan
ankn ytning till för sva ret. Ski lln adel'
i k limat, le vna ds sän osv är uppen-

Denna Ja.g behovde al ltså inte tilläm
pa s men der kan nimn as att en ut
rymningsp lan forelåg for sa mtliga
sjukhus. En ligt denna prioriterades
varje inneliggande I?atient med hän
syn ti ll sj ukd om och tillstånd, Vid

ba ra, men isra c.lisk rea lism, kompe
tem och okuv li g v iolitet har säkert
mycket att lära oss, även om i vån
fa ll premi sse rn a vanne, vattenknapp
het, ökenom råden samt ständigt kri ,;s
hot mås te utbyt as mor köld, skogs
v idder sam t, genom mångarig fred,
av tr ubba d verk li ghetskä n la och so
kand e overorganisa tion.
Om ma n kvarhåller alla skillnader
fi nne r man i Israel samma. lång t dr iv
na effekti vitet so m hos oss. Get'\om
fore koms ten av myc ket stOra' städer
- so m t illsa t'\lman s omfattar mer än
hä lften av be folk ninge n - är s3.rba r
heten för lu ft- oc h ro bot anfall lika

en vJntad lill stromnin g av kr igsska 
cLlde skulle dennJ prioritering lig ga
[iII grund for en forflyttn ing a v
"frcdssj uka" till hemm et eller till en
hastigt upprättad vård loka l (skola,
forsaml ingslokal el dyl). I en kata 
strofsituation beräknad e man, at t på
detta sätt utrymma upp till 80 pro
ccm av de "fredssjuka" och därige
nom tillförsäkra de kri gsskadade 
ci,'i1a och militärer utan åtsklllnad 
den effektivast e intcnsivvard en .
UtÖVfr de civila anstalt erna finn es
på skilda håll och långt utanför stä
dcrna stOra bar acksjuk hu s med upp
til l tu scnta let sä ngar oc h full goda

Den 22 juni, alltså någon
vecka efter det dramatis
ka "korta kriget" i meller
sta Östern, reste jag med
ett av flygvapnets trans
portflygplan till Cypern
och tog mig därefter över
till Israel - i avsikt att på
ort och ställe inhämta
informationer om hur
ett undergångshotat litet
land mött en mycket kri
tisk katastrofsituation.
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vård möjligheter, vilka anlagt s under
sena ste kr ige t 195 8. Tel Hasho mer,
inti ll Tel Aviv, är ett exempel p å
dessa, med kombinerad c iv il oc h mi 
litär funktion . Und er de korrugerade
pl åttake n Inrymmes he lt moderna
operat ion ssa lar och. I u f tkond it ioner ade
vårdav d e lningar. Eftersom skadesiff
rorna hitt ills va rit må ttli ga, utnytt
jades i StOrt sett i de ssa anläggnin gar
endast n~ g ra paviljonger, avdelade för
så rad e, samtidigt som den fr edsbeto na
de sjukvården bedrivs jämsides.

e ller en yr kesarm e. Få läkare är " yr
kes m ilitärer " men en gemensam re
servläkarkår finns för de tre för
svarsg renarna . Kr igsmakten får si n
huvudsakliga läkarförsö rjning - och
även för den delen sitt skötersket ill
sko tt - genom en lång värnplikt stid
(2' /2 år för män, 20 månad er för
kv innor) under vilken kr igs medicinsk
utbild ning meddelas och viss tj änst
göring stid vid förband (kaserner fö
rekommer inte) och på sj ukhu s tas ut.

UNGA FÄLTLÄKARE
EVAKUERING OREALISTISK
Någon syste mati sk evakuering fr ån
städ erna av civdbefolkningen va r ej
planer ad; en så dan åtgärd ansågs helt
orealistisk. Diiremot hade mycket
om fa ttande övningar bedrivits över
hel a landet för att informera om
sjukvårdslokalernas plats, om hjälp
a ktionern as utform ning vid olika ty
per av a n fall osv. Tran sportmedlen
hade noga inv entera ts och fått be
stä md a uppgifter och lar mcentraler

Ef ter fu ll gjo rd värnp likt ink a llas lä 
kare och sköter sko r till regelbundna
repetitionsövningar
under
m ycke t
realistiska förh ållanden. Period ernas
fre k vens oc h län gd anpassar sig efte r
det växland e krip.shotet. In gen eller
endast mycket el emen tär ren m ilitär
utbi ldnin g (självförsva r) för ekomm er
för lä kare, medan största vikt, v id
sidan av krig smedici nsk träning, läg
ge s vid sambands - oc h underh~ ll s
tjän sten. Med stigan de å lder och ö kan-

Rapport

om
israelisk
krigs
sjukvård

hade upprättats. T elefonn ätet och e l
kraftförsö rjn inge n förut sa ttes vara ur
funktion och ers att med ra dioförb in
de lse r och rese rv ag gregat. Bussa rnas
och ta xibilar nas radioa nr opssystem
a vsågs inlemmas i den allmänna sam
ba nd stj änsten .
Av ak tuel la re intr esse var eme lle r
tid den myck et d irekta in synen i de n
del av krigssjukvården som inten sivt
påkopp lad es under str id sh andlingarna
6-8 juni och vars eft er dyningar fort
farand e kunde skönjas.
Som bakgrund kan anges att Israel
varken haft råd e ller tid att utveckla
vare sig en tun g sa mhä ll sförvaltning

dc spe ci alisering sker den fort satta
tjän stgöringen vid sjuk hus, vilket i
real iteten medför a tt fälttjänsten
praktiskt tage t he lt o mbesörje s av
un ga läkare med fä rska kunskaper
och specia lträning i omhändertagan
det a v konve ntion e ll a kri gsska dor.
P å olika front a vsnitt fi c k jag till
fäll e att fö lj a sjukvårdstjänstens g3 ng
från strid slinjen till krigssjukhu se t.
Det aktuella korta kriget hade ut
märkts av massiva insa tser av teknis
ka för störelsemedel, str ids - och pan 
sar vagnar och i synner het fl yg, med ~
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mycket långa und erh llbli njer !:i ll g;
några f3., smala väga r som föl jd.
Detta had e i sin tur hafr :l te n 'erk
ningar på sjukvården, ,,,\mbands- och
und erhållstjän sten, spec iel lt \ alet av
tran sportmedel.

10.000 liter, som snabbt förd elades till
sjukhusen oeh förb andsp latserna. Som
en kuriosi tet kan näm nas att många
giva re tillhörde ålders·klasserna 17-1 8
å r. Inga planer förelåg på an ko n
servera blodet, då man räkn ade med
en rikli g ny tillförse l, va rom de långa
köerna vid blodgi varcentr al erna vitt
nade.

LARMCENTRALER
Man hade därför vinn lag t sig 0111 att
utforma en effekriv t rapporter ings
sys tem, med larmce ntr aler förlagda
vid de upprättade stor.\ bri n oJe
p~erna. Samma växelce ntr.11c r unge
rade s~tJ ede s de ls för dirigering a v
bränslet ti·l! den rullande och f1vga n
de materi a len , dels för skadera pporre
ringen. Från dessa kund e en lä ka re
redan på ert myc ket t idigt skede per
radio lämn a behandling.\ anv isnin gar
oc h förbereda den Li mpl igas te t rans 
porten.
Förbandspla tserna, ge mensamm:t fö r
försvar sg renarna , l ~g va nli gen i an
slutning til l bränsledepae rna och hade
som främsta upp gift att gör a den ska
dade t ranspo rt abel. Som regel till
bringade den ne en mycket kurt tid
på för bands platse rna. Trots arr re:1
tiVt få helikoptrar Ctt t jugora l,
med platS för lem till å n:\ l,ggJ I1lie
patien rer - anv ä nts vid srri lhh and 
Jingarn a i Sinai- och Nege v-ö knarll:\
ö verskred tidsinrervallet mella n sb
detillfälle oc h ankom st till kr igssjuk
hu s int e 12 timnlar. För sv Rr a b li
reduc erades denn a tiJ t ill i meJ clt.11
3-4 t imma r inklusiv e behandlingst i
den p3. förbandsp latsen.
Under de tre dygnen tr a nsporte
rades från det egyptis ka fr om av snit
tet ca 1.200 skadade (totalantalet för
hela landet uppga vs ti ll mellan 2.600
och 3.000) . Samtlig a hade n!l.tt desti
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" APELSINMINOR"

nationssjukhuse t 5- 6 timmar efte r
det " eld upphör" tillkännagavs.

FLYGTRANSPORTER
D et är all t,:} anmä rknin gsvärt, att ett
lan d med relati vt små materiel la re
surser , ett mycket begrä nsa t (me n
my cket effektivt) flrgva pen kunnat
, tS.l pJ ilygtransporrer a v si na ska
dade, n3.got som man kan ske tror va ra
förbeh J llet stormakte r med hclt an dra
re surser. Vad man \'a nn i öv crlcvf\.ld s
siffror kan otvivel ak t igt väl jämfö
ras med de som amerikanern a me d
del at från Vietnam .
Det bör give t vis fr amh å llas a tt den
lyc kliga utg.inge n had e sina förklar ing
i en god samba nds tjän st men ä ven i
det sn .1b bt till kämpade lufthe rraväl 
det, som var praktisk t taget tota lt
re d;) n vid strid shan d lin garnas bö rja n.
De t har red .l n nämnat s att myc ket
cnkl <l behand lings, tgä rder för etOg l
under , jukvilr dsked jans olik a etap per.
Färl kblod gavs p1 minst:!. indi brion,
na" on g~ n g på skadep latsen a v sjuk
vård He. En stOr b l ()d in samlin g~ kam 
pan j hade igangsam över he la i.1 nd ct;
vid stridshandlin garn~s början hade
man en blodbank up pgacnde till

Blodersännin gsmedel respekti ve elekt
ro ly ter gavs i myc ket ringa utsträck
n,ng utanför sj uk huse n, möj lige n be
roende på den ringa fö rekomsten av
brännskador. Dessa låg längst ner på
den preliminä ra stati st ik en (5 proc,
vara v 2-3 proc myck et sv?t ra). De
ö vriga skadorna tOppades a v "sheli
injuries" ir .ln skon, granater samt i
synnerhet tr ampminor. Dessa minor
upp ga vs va ra a v kines isk f abr i kation
och bestOd av a pel si nstOra sprä ng
laddn ingar inne slut na i plasth ö l j~n .
Minomr3den a var myc ket dåligt eller
inte alls markerade, och minorna var
mycket svå ra an upp täc ka och des
armera.

Mitt slut int ryck är att is raelerna
hade arbetat fr am en sjukvårdsap pa
ra t anpa ss ning sbar till varje tänk t si
tu ation. R es urserna var rela ti vt be
gränsade men utn yttjades på ett rea
li stiskt sä tt. Det kan även framhållas
an en genomgripa nJe för ändring ;
Israels försvars takt ik hade ske tt bara
några veckor före fi entligheternas in
sättande . Detta måste ha medfört
anpassningssvå righeter äv en för kri gs
sjukvårJen. Genom rörlighe t, goda
sa mballdsmöj li ghe ter och effektiv a
transporter, va ri fl yge t ingick som
en hu vudfa ktor, nedb ringades förlu s
terna ti ll Ctt min imum .
•
Ulf Brandl

Från vår läsekrets

Kommentar
l Flygvapen-Nytt 4/67 var en art ikel införd som behandlade vä rnkraftens föränd
)'ingar i olika alternativa kost nadsra mar. Artikeln var skriven av öv erst elöjtnanten i
kustartiller iet, reg emenlsof fi ceren vid försvarsstabens operationsledning Jean -Ca rlos
Danckward t.

re sentationen, so m förf a tt aren gjord e
i fdga o m förä nd ringar fö r de o lik a
försvarsgrena rna i o lika alternativ, bm
nar en del i övrigt art ö nska. P!i grund
av so m jag hoppas författ are ns
strä van att skri va ko rtfattat, ha r en he l
rad fakta ute lä mnat s, vilket gö r att läsa 
ren får en skev bild av CjE- svare t. Så
l und a tonas fl ygv apn ets nedsbrningar
ned und er det att annens fö rändrin gar
överbetonas. Tillsam mans ger detta in
tr ycket avart de båda försva rsg renarna
drabbas ungefär li ka hårt i de ol ik a a l
terna tiven. Detta tord e ingalunda bli
fallet!
Bri sterna i fram ställn ingen fö r flygvap
nets d el har påtalats av Flygva pen-Nytt s
redak ti o n i en kom mentar til l artikeln .
Som komp lement till detta bö r fr am h å l
las följand e va d gä ller armen s föränd
nng ar:

P

ALTERNATIV 2
Fö rfa tt a ren uppger att b l a pa nsarbriga
d erna p å si kt ej kan b i beh~ l las i org a
ni satio nen. Han nämn er dock ej, att de
föres lås ersä tt as a van d ra förband med

Med trummor
och trumpeter

ett något reducerat antal str idsvagnar. Ej
he ller nämns a tt de f örband, so m avses
ersä tta de utgående infa nteri brigaderna,
inte på ett avgöra nde sä tt tord e sk il ja sig
från br iga d ern a va d gäller personal , ma
ter ie l e ll er srrid sdfekt. Nir författaren
upp ge r att luftvärnet success ivt kommer
a tt försä mras, tar ha n inte hän sy n till a tt
chefe n för armen helt ny ligen fic k be
my ndigande att köp a luftvä rnsroboten
Red Eye, vilk et vä l n ågo t borde förbättra
bi ld en.

ALTERNATIV A 1
Förfa.rra re n nä mner int e ,\tt d etta a lterna
tiv även in nebär en viss möjlighet att för 
bättra och mod e rn ise r a lufrvärnet.
det särskilda utr edningsaltern at iv,
innebärand e en t y ngdpunktsförskjutnin g
mot arn'H~stridskrafter in o m ramen A,
v ilket OB även skulle red ov isa, sägs: "Ar
me ns brigader minskar med 40 procent.
Ett reuucerat antal pansa rbr iga der kan
dock bibehållas'"
Inte ett ord sägs o m att de ut gaende
briga d erna e rsä tt s med de tidi ga re n,imn
da förb an d en med något lägre k va litet,

också den tys.ka kår en var it i el den, m en
fl g a missöde med ett flygplan kom den
)fite I tid.

BELGIERNA IMPONERADE
• • • l våras fic k musikkåren på
F1 det hedersamma upp draget all·
representera svensk militärmusik vid
en internationell militärmusikfestival
i staden Lorient i Frankrike . Sedan
kåren förstärkts med personal fr!1n
IJ, P1 0 och F16, samma nlagt sju man,
lades 'vi musiker i hå rdträning inför
up pgiften. Det va r därför naturligt
alt för'väntningarna var hö gt ställda,
när resa n anträddes. • • •

V

i sta rtade från Vä sterås v id tioti den
en mo rgo n i fly gvapne ts C 130, Hcr
cu les , boksta v li gt ta lat med tru mmo r och
trumpeter. Vid h a lv t re tiden landad e vi
på militär fl ygplatsen utanför Lori ent.
K v ällen äg n ades å t den konse rt, som
den anJer ikanska orkcste rn gav. Vi sven 
skar tyckte myck et om orkeste rn s pres
tationer. Det var en frisk satsning med
ranvik ten lagd på underhållning, med
i nslag av såv ;': l så ng so m ja zzso lon .
Fra nsmännen verkade dock lätt chocke
r ade över denna form av militärmu sik.
Freda gs fö r mid dagen ägnades !lt repe
titi on i stad ens musiksk ola. P å k vä llen
fick vi lyssna til l fran sk a marinens mu
sikk h i Brest, d e n belgiska musikkå re n
oc h den kana densiska . Egen tligen skul le

Mest imponerade den belg i,!, ., mu sikkå
ren, som spe la dc kultiv CLlt och med pre
cision . Kanadcn s:ltna erbjöd fö rutom god
m usik dessutom ctt Lirggrant ., kii de spel
i sina röd svart a rockar med silverkn ap
par oc h vita bälren. Konserten slutade
inre förrin v id midnatt, mcn gynnades
av utm är kt väder.
På lördagsfö rm id dagen höl ls ge neral
rep etiti on p 3 en marinbas i närhe t en av
stad en. Vid det laget h ade al la orkestra r
hunni t på plats; sam m a nl ag t deltog tO lv
musikkårer från nio o li ka lä nder, in a ll es
ca 900 man. T ys karna kom visse rligen
litet för se nt även nu, vilk et fr an smä n
nen noterade int e utan en viss glä dje ...
Förutom ov~n nämnda k årer åte rfann s
fr a n ska flygvapne ts mu sik k J r, främlin gs
legio nens musikkår, en turkisk k~r , td
tysb , en österrikisk oc h en tjeckisk. Till 
sa mmans övade vi h,i r del s Marseljisen,
dels en fö r festi vale n skriv en fre Js hymn :
Concord ia . Kompositöre n diri gera d e sjä l v.
Nationalsången fö rlöpte utm ;i r kt men i
Concordia brast det en de l i enigheten.
Ti ll slut var do ck ä ve n ko mpositör en
nöjd med re sultatet.
Själ va uppförJnde t skedde på st adsh us
tor get und e r högti dliga former.
Varje

mot
skev bild

eller att de k" arvara nde bri ga dern a för
bättns k vali t a tivs. Inte he ller nämns att
ram en d å ;;ve n med ger en ö kning och
förb ättring a v pansarvä rnsbeväpningen
och att luft v:irnet till lra r del kan m oder
nl ser as.

ALTERNATIV B
I dett a a lternativ upp ges a tt an t a let bri
gader m inskas med upp t ill SO procen t.
(D enna siffr a av viker fr å n den, so m OB
anger i sit t sva r) . Författaren nämn er
inte, att huvuddel e n av de br iga d e r som
så lund a utgår - på sa mma sätt som i d e
läg re alterna tiv en - för es lås ersätt as m ed
något mindr e k va lifice rade förband. Ej
helle r nä mns d e förbättr inga r av pansar
\'ärnet, som är möjli ga.

ALTERNATIV C
U tö ver va d förf attaren uppger i fr åga Om
ko n se k vense r för ar men kan nämn as, a tt
kvarvarande pansarbrigaders och övriga
brigaders k va lit et förbättras i d ett a a lter
natIV. Vidare medger ram en, a tt t ex
arrnef lyge t kan utökas.
•

Bengt Ridderstr/ihle

mu s ikk ~ r pr ese nt erades oc h spe lad e sin
national så ng under fJagghis sning. Däref
ter upp fö rd es Marse ljäsen oc h Concor 
dia och nu lä t det både imponerande och
b ra. C eremonin bev ittn ades a v ca 10.000.
Ti diga re und er d age n ha de borgmä s
taren, M. Allainm at, giv it motta gnin g
och officiell lunch i sta d shu set. Som en
da delegation överräck te den svenska,
ge nom musikdir ektör Allan Weiberg, en
gh a till stad en. Gåva n, som var fr ån
Väst erås st ad ti ll staden Lorient, bestod
a v e n mycket vacker kri sta ll sk~ 1 och ett
standar med Västerås vapen.

SVENSK KVALITET
På kvällen va r det dags för vår or kester
att vara i elden. Vår 33-m a nn a musik
kå r var den minsta av a lla - ca hä lften

av de övriga kårernas -

så någo n mass

effekt kunde vi int e impo nera med. M en
k va lit ete n låg på toppen. Efter ko nser
(e n fick vi övcrbg am pla lo vor d för vårt
spe lsätt och fö r mu sika litet och mjukhet.
Söndagen var fes ti va lens sist a dag, med
kvällskon se rt.
Al la mu sik kårer deltOg,
var fö r tid en för varje o rk es ter b lev myc
ket begränsad. Vi sv enska r ä nd rade pro 
g ram oc h spelad e so m t ack Pet ite Suite
av Claude D ebussy, en gest som uppsk at 
tades. Vi a vs lut ade med svenska a rm ens
tapro med t rums lagare och kl ocks pe l i
föq; run den, be ly sta av strå lk as tare.
Vår tid i Lo rient "ar t il l ända.
•
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• • FLYGVAPEN-NYTT nr 4/67 gav dels en ö versiktlig redogörel
se för beredskapsåret 1944:s förspel under vintern 1943-44, och
dels en skildring av inledningen till den s k Vårkrisen 1944, vars
början inträdde ca 15 mars och vilken senare fortsatte till sent på
hösten . .
En del kortfattade uppgifter gavs även om storkrigets
förlopp invid och längre bort från vårt land samt om de viktigare
svenska bereds kapsskedena under året . •
I detta nummer följer
en fortsatt skildring av händelseförlopp oc h åtgärder , samt för de
helt krigsartade förluster av svårersättliga flygplan och oersättlig,
dyrbar flygvapenpers o nal - som drabb ade oss under 1944 års för
stärkta försvarsberedskapstjänst i luften . • • •
Av överstelöjtnant NILS KINDBERG

D

.c:
o

o

en Fjä rr fl ygspanint; över de k ring
Sverige liggande Större va ttn en 
för st i ÖSt och syd , senare i väs ter 
som jäm likt OB-order den 31 mars 1944
skall bedr ivas Fr~n den l ap ril, &Ilg ger
främ st tr e a v F l l orga ni se rade spanin gs
flyggrupper. Dessa är sa mm am atta med
fr~n Italien 1940 JJ1kö pra, t v ~ motori ga
S 16- (Caproni) pla n. Gr upperna är ba
se rade med en grupp på Gotlan d (Visby),
en i sy döstra Skå ne (kr igsflygfälr) och en
på Såtenäs ( F7 depåf lyg fä lt ) i Väster
!(öt!, nd. Antalet p la n per gr upp växla r
ir an Fna t ill sex. Få d agar sena re m~ste
vardera gruppen utökas ti ll nä ra nog
flygdi visions styrka.
Fö r spaningen i syd fl nn s vidare en
un ge fär lika sto r spaningsgrupp ur F3
avde lad tlll södra Skane (krigsfl yg fä lt).
Flyg pl antyp där ar enmotoriga B /7
(kons t ruer" de oell byggda hos SAAB) .

SPANINGEN INTENSIFIERAS
Span in!(sområde na har av O B f.l ststä ll ts
till i öster Ostersjön fr å n Fi nska vikens
mynning till Alandsförträng ni nge n, oc h
i sy do st och söde r fr am t ill de balti ska
och ty ska ku sterna. E ventuella S jötr.l'~'·
porter mo t Sverige skall fas tstälLh Vid
den nu utö kade flygspanin gen ska ll fl )'~ 
grupperna i regel verk stä ll a ett företag
i morgongryningen och ett annat på afto
nen, nira skymningen . Tidigar e kr ,l v lu
de va rit err företag per dygn.
Fl ygv a penchefe n
generallöjt na nt
Bengl Nordenskiöld - finn er aH dc öka
de sp:l llings krave n kr äve r fö rstärkning av
F Il -grupperna . H an till mötesgår dä rfö r
en framsrillning härom ir å n Fi l -chefe n
- (d,iva rande övers te Bnger Schyberg) 
oc h a nbefaller denne att nii rmare reg lera
deta lje rna. Den utökad e spaningen fort
g~ r prog rarncnligt, öv er vidsträckta,

än

sol. länge från ö verske ppningar i riktnin g
Sveri?,e fria va tt envidder.
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Den 4 april utger O B nya - efter sa111 
på stabs nivå - ut arbetade, komplet 
teran de och sa mm an fa tt a nde spa ni ngbe 
stämmelser. Dessa fas tslår:
r ~d

• tidigare spaningsorder från slutet av
;'na rs upphä vs ,
• J tt flygva pn et skall a vs pall a östra Os
ter sjön inti ll baltiska ku ste n, från Me 
me l i syd till Dagerarr (D agö) i norr;
ävensom sö dra Ostersjön, med undan 
tag a v Da nzig -bukten och Kurisches
Haff (nordos t dåvarande Königsberg,
nu ka lla t Kali ni ngradl,
•

att ma rin.en t illd elat spa n'i ngs Hyg ur
Roslage ns fl yg fl ott il j ( F2) li ksom d it 
int ill s ska ll avspa na omr ådet me ll a n
de t\'å li njer na O lands S udde
Svan eke
(Bornho lms östsida) oc h

------------------------------------------------------------------------------------------------~

~

Tre
svenskplan
Sveriges dåvarande Ko
nung Gustaf V över
lämnade den 17 sep
tember 1944 vid FB på
Barkarby fanor till ett
flertal av lIygvapnets
flottiljer. På bilden t h
ses konungen I sam
språk med sin äldste
son , nuvarande kung
Gustaf VI
Adolf.
•
Nedan:
En millöbild
fran 1944. Ordergivning
1111 jaktllygare ur Göta
lIygflottilj (F9) på Säve
flygfältet.

•

SandhammMcn (Skånc)
HassIe
(Bornholm s väs tsida). Dcnna spaning
skall regleras närmare genom samråd
mellan marinchcfen och flygvapenche
fen; samt
an marinen tilldelat rorpedflyg m m
ur F2 li ksom ditintills ska ll fortsätta
sin a vsp an i ng a v nord västra O stersjön,
västcr linjen A land-fin ska Utö
Da ge rort-Hrö-Hoburgen (Gotland)
- Olands S udde.

Av 4 apri l-ordern kan vidare inhänlt:ls:
• spani ngen i södra och östra O ste rsjön
skall såsom förut ske två gånger per
dygn, och från positioner ut iln för tyskt
och (tyskbehärs kat ) baltiskt territori
alva-nen söka klarlägga e\'e ntuella an
hopningar av tran sporttonnage i tysk a
och baltiska hamnar,

skjuts ned
av
tyskarna

•

upptäckta större sjötransporter (om fem
eller flera fartyg), med k urs p!t
svenskt, åländskt eller fin skt farvatten
skall följas (under dager) och snarast
inrapporteras,

•

marinchefen skal l anordna den för
fo rtsa !! följande av transporterna be
höv I iga, närm are fartygsspan.ing, som
betingas av spaningsflygets rapporter,

•

särski ld a åtgärder skall vidtagas för
snabb förmedling av spaningsrappor
t erna till OB:s undcrränelseorgan
förs varssta ben.

I anslumin g till det ovan angi vna ut
gc r flygvapen chefen samma da g (de n 4
april) dels signalledes order till förban
dcn om spaningens ändamå l, dels skriftli
gen cn utförlig instrukti on för spanings
organens rapportering, ömses idiga ori
entering till sidoförban d m m.

NY GOTLANDSBASERING
Den 6 april ger chefen för flygvapnet
Fil-chefen tillstånd att ombascra d e n
vid Visby förla gda F Il -gr uppen till ett
ur spanings- och f1 ygfä ltssynpun kter bätt
re fält p å nord ös tra Gotland.
Den redan dcn 24 mars ig å ngsarra och
från den l april med fördubblaJ frek vcn s
bedr i vna strategiska f1 yg:: paningen fort 
gar under ca en och en ha lv månads tid
i Sto rt ~ ett planenligt. Förs v arsle dningen
får tack v are d ett"- kontinuer lig orien
tenng om lä get i de viktiga, a vspanade
områdena.
Var fl ygspaning fa stslår klart, aH ;nga
sjötr a nsporter rikta de m ot Sver ige, Ä.lC1nd
eller Finland ägcr rum. Skälen t ill d cn na
för oss gynnsamma, tys ka pa ssivitet kan
b l a ha varit den väs tallleradc flygoffen
siv ens under 1944 ständigt växande ver
kan mOt d et "Tredje riket s" hemland,
förbind e lser och front er. "Die Wchr-

macht" har fullt upp med att ,klara upp
si na må nga egna, svårartade probl em.

TILLFÄLLIG LÄTTNAD
Kort före månadsskiftet mars-april får
OB via Berlin vissa till synes trovärdiga
underrättclser om en d el planerade t ys 
ka , lokala kupp företag i F,inland
och
norra Sverigc. BI a skall vår "malmba
na" vara i fara, uppges det.
OB utv cr kar då hos reg eringen ett be
myndigande att för stärka en del bered
skapsförband ur arm en i Ovre Norrl and
ocb p å Gotland. Sedan detta i början på
april genomförts, an se s dock det i övrigt
då lugna läget i vår närhet tillåta en del
beredskapslättnader vid andra armefö r
band.
För flygvapnets del inträdcr något se
nare - i mitten av april - en likn.a nde,
ehuru kortvarig lä ttnad. Orderna härom,
grundad e bl a p å utbildningsskäl , utsänds
den 19-20 april. De innebär i huvudsak:
•

en något minskad inten si tet i den flyg
spaning över sydöstra O stersjön, som
uppdragits åt marin chefen unders·tälh
flyg - nu med bl o tt ett i stäl.let för
tidigare två företa g per dygn,

•

något lä ttad bere dskap vid jaktflygets
invid Stockholm och Göteborg base
rade flottiljer (1'8 och F9) - nu inne
bärande endast en jakrrote (två plan)
per floniJj i högs ta beredskap (tidig a re
en division, ca 10 plan ) ,

•

minskade krav på förber cdelserna för
snabb ut spr idning a v fly gplan på ba
serna, och de ss utom, m ärkligt för den
tiden,

•

medgivande ges åt flygvapnet att för
bereda basering pil. Gotland för öv
ningar inom tre olika omr å d e n med
förband som inte ingår i ncutra litels
vakten. D essa övnin ga r ä r helt ViSSt
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mer :i n behövliga och fö re kommer el
jest ru ti nm äss igt - nä r bereds kap inte
förekomm er.

"VALBORGS"-PÄORAG ET
Till aB inkomna und e rr ä tte lser ger v id
hand e n, att sär,kilt G ö tebo r g och flyg
vapn ets base r hotas a v t ys ka angrepp.
Bl a med fö r d etta grupperin g a v pan sar
trupp ur arm e n tiU den hOla d e h:t mn
sta den samt a v ini, :-:;: at lob lfö rsv ar sin
fantet'i till SO-proce nti g förstärknin g a"
fly gbase rna s försvar.
P !i V a lb o rgsmässonarren den JO april
s~ go tt som
omedelbar skä rpnin g av bered ska pe n v id
f lygvapnets d ä ri in gåe nde tre jakrfl o ttil
jer (F 8, F9 o ch FlO).

kl. 23.00 an bda ller aB en

I ori e nt e rin g och ord er medd e lar aB:
•

att d e tr e nyssnämnd a ja ktfl o t t iljern:t
und e r da ge r med stö rsta m öjl iga fl yg
styrka skall hå lla den hö gsta sta rr 
beredskap, som ä r möjlig uta n on ödii'
m a teriel för sJl tnin g, dock
a tt n y inkallelser av personal och åter
kalland e av över d en 1 maj bevi lj ad
p ermi ssion till s vi d a re ~kaU ans 13. .

•

Flygvapen chefe n sänder kort fö re m id
narr ut:
• or der "bJ.i x tsi gnallede s" till d e be tör
da jahflottdjch e ferna om ovannämn
d a ja ktflygpådra g. D es sutom be or d
rad es de tre f10rril je rna s chefer o ch
mobil ise rin gso fficerare a tt stä ndigt
vara. antr äffba ra vid te lef n in o m 30
minute r. Vid a re utsän ds
•

a ndra blixt sig na lorder ti il sa m iliga
ö v ri ga flotti lj- ( d e p ~ - ) c hefer och till
cheicn för krigsfl ygsk olan (F») p 5
Ljun grby hed, innehå lland e - förutom
OB:s o rient ering om l:iget m m oc h
om
fö r ja ktflygets d el a nb er.tlld
skärpnin g - o ckså samma order om
anträffbarhet vid t elefon, som anbe 
fa llt s för jakt fl orri ljche fer m fl , oc h
slutligen

•

ori enterin g signalledes t ill che ferna [ör
de d åv arand e två flygesk adrarna El
och E 2 (överstarna Paul df Uhr och
Agr Lundst röm) o m av aB och fl yg
va penchefen utsä nda, o yan n ä rm are
a ngivna orienrerin gar oc h order.

ONORMAL FÖRSLITNING
Kra ven p å "s tör sta möjl iga fl ygstyrka"
oc h "högsta möj li ga starrber eJ ska p " vid
da ger för vårt 19 44 ännu helt ot illrä ck
lig a jaktflyg inn ebä r uppenba rl ige n en
onor'mal, ;o rk t. för, lit ,1 nde berd sbp för
sh äl pe rsonal som materie l. BI a medför
de ett sron antal ofta uppr ep a de varm
körning a r p å ma rken, ök a d e m o torgång
tid e r och stark mo rorfö rslitn in g.
Chefen för fl yg vapnet påtal a r und er
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ha nd hos aB bes t;immelsens mindr e I vc
kad e utformn ing. D en ha r också ti llko m
mit i av lä get betingad h as t - utan sed 
vanli gt samr å d mellan för s"arsst ab och
fl ygs tab.
På förmidd a ~ e l1 den J m aj komm er så
en re \·iderad aB-ord er med ti llgo do seen 
d e a v flygvapn e ts ö nskemåL D n bes täm s
då :
• a tt t id en för hög st a mö jlig,l jaktflyg
st y rka i hög sta möjli ga st a rtberedskap
v id d e tre jaktflottiljerna skall begrän
PS till tid en fr å n gr yninge ns början
t il l k l. 07.00,
• arr under ö vr·iga tider av dyg ne ts lju
sa de l bara en gr upp (fy ra jak tp L1 n)
sb I st il i högsta oc h e n a nnan grupp
i fem mimiters startbered skap. Jakt
t lo nil je rna i ö v ri g t ska ll ha två t im
beredskap.
Rapporter Olll e rfa renheterna fr 3. n jak t 
fly gets skärpt a bered skap infordr as. Fn
sa d an ra pport a v den 2 maj f rå n flo IiIj
ch efe n för F8 (num era bort gå ngne över s
ten La/'S C. Hägg löjJ belyse r klart d e n
för per son a l och materiel skadli ga ver
kan a v den fö rst utLirdade o rd ern .

NYA OROANDE RAPPORTER
Un gefä r v id denna ti d få r eme lle rt id
aB und e rr~irtcl , er om nya ris ker. De sam
manh:1 llge r med västsidans för be redel ser
för en in" a 5i on på Europas fa stla nd 
d en av ry ss a rn as dåtida härskar e Stalin
m ed sr.l b så OfLl efter lyst a " ,Indra fron
ten" . V å r aB .lnbefall r dJ en höjnin g
a v be redskap sgraden till " bered sk ap B"
(s e?: timm ilr) v id arm ens och marin en s
neutnlit et sv akt. Den 5 m,1j på e l-t ermid
dagen beordr as för flygvapn e ts del :
• ;ll t ock s!; d ess i neutralitet sva k rcn 1J1
gae nde jaktflottilje r skall h ~ l h B
beredskap, och där vi d
•

att vid två a v fl o ttiljerna en ja kt
rot e (IV~ p la n) v id r esp e kti ve Stoc k 
holm oc h Göt eborg, sam t e n ja ktdivi
sion (c a 10 plan) vid Fl O i Skåne,
under da ge r (dvs från gry nin gen til l
na ra före sk y mnin gen ) sbll hålla
hö gsta mö j liga st a rtb eredskap.

Kort fö re den 10 m aj fh aB rapport
om ökad e tys ka sjötransp o rte r i Katte
gatt oc h S ka gcrak, som fö r a nl eder en
order till flyg v apnet om öb d , paning
öve r nämnda fa r va tte n. Den till Så ten:i,
i Väs tergötland se d a n hös ten 1943 ba se 
rad e fj :1 rrsp<l11in gsg ruppen (fyra S 16
plan) ur F Il beordra s :
• att fr O m den 10 m aj d ag li gen minst
t ",l i',: nge r ;l\ ' pana o mrå d et i stort
sett ö ster Os lo fjordens sy d väs tra del
- SLagen - Aa rhus· IJ.r1 cd en irå n
Sto ra Bi lt nor rut lI1e llan Jyl land och
Själla nd G ' ~ ;: l e je
(S j:l ~ :. tnd )
Kull en p å sv enska sid a n,
• att fas tslå och inrapporter a ty ska sjö-

Tva fjärrspaningsplan typ S 16 (italiensk
byggda Caproni Ca 313) frän Södermanlands
flygflottilj (F11) under spaningsuppdrag .

transporter och att följa större trans
porter, samt
• att vid rapportering följa samma
grundregler som ovan angivits för de
i öster och söder spanan de fJy ggr up
perna.
Komp letter ande orienter in gar och in
struktioner fr å n flygva penchefen till bl a
chefen för FIl följer samma dag (den
10 maj).

TRE PLAN NEDSKJUTNA
Som redan förut JntyttS, krä ver den för
Sveriges säkerhets skull verkstJIJda, utÖ
kade fjärrfJygspaningcn 1944 offer i både
flygplan oeh personal.
Den 14 ma; ca kl 18.00 skjuts ett
Caproni-plan ur I:a d ivisionen av FlI
i brand aven tysk Me 109-jaktrote, ca
10 km sydväst Windau (nll VentspiJs) 
över internationellt va tten långt utanför
den tys kockuperade, leni ka kusten. Fly g
signalisten korpral 8032 Ringström söker
rädda sig med fallskärm, men omkom
mer och anträffas sedan aldrig. Flygfö
raren, värnp likti ge furiren 420 Reimanl1
lyckas efter gliJilykt mo t ku sten nöd
la nda si tt brinn ande plan på vattnet. Det
sjunker. Reinrnann och spanaren- r'~yg
planchefen löjtnant E G A E rikss on, 14,
samt fJy gskytten, värnpliktige 416 Karls
son, Fll, tas jämte sin skottsk adad e gum
mibåt ombor d på den passerande ty sk a
lasdingaren "Louise Schröder" och in
förs till Wi-ndau.
Dold och skyddad uppställning för våra flyg
plan var liksom IIdlgare elt av kraven 1944.
Här elt Caproni-plan (S 16) på krigsbas, In
ställt I elt maskerat tlygplanvärn.

Två veckor senare - och efter svensk
protest mot nedskjutningen - återkom
mer de tre överle vand e svenskarna den 27
maj via Berlin till Sverige.
Dagen efter nämnda nedskjutning 
den 15 ma j vid sjutiden på morgonen 
bryts radioförbind c·lscn med ett annat
Caproni-plan, ocksd tillhörande FII:s
fjärrspanin g, fö rband på Gotland. Pla
net har satts in till spaning i samma om
råde som - och bl a för sökning efter 
det under dagen innan förlorade planet.
Ny spa ning utsänds, nu efter det senast
saknade planet. Nya förfr ågningar görs
hos tyska ved erbö rande. I detta fall ne
kar dock dessa bb nkt t ill känne dom om
eller någon som he lst sku ld till detta
andra -"iörsvinnande".

FLYKTINGAR BERÄTTAR
Over ett år senare - 1 augusti 1945 
när förhö r kan hå ll:l si Sverige med 1944
-45 från den sönderbru tn a ty ska ös tfr on 
ten i båtar hit flyende pe rsonal från bl a
den ty ska jaktstrids- och luft förs varsled
ningen i Libau-området, klarläggs det:
•

att både det omfrå gade, "försvunna "
sve nska f jä rrspaningsplanet den 15
maj 1944 och det tidi gare, den 14 maj
i brand skjutna avsiktlig t och
på t y s k o r d e r skju tits ned a v

Me 109-jaktflyg ur "Luftwaffe", ba
serat i det då tyskbehärskade Lettland.
Med d et den IS maj saknade (läs: ned
skjutna) and r:t CaprcHli -planet ur FIl
förlora r vi också hela d ess besättning: 
spanaren- fl ygpla.nc hcfen löj tnant S A
H Håkansson, I14, flygfö raren, värnplik
tige korpralen 478 Oström, flygsignalis
ten furir 8159 Blomström samt fl ygskyt
te n korpral 255 Ekstrand. Sanll lig a Stu
pade i sin tjäns t och återfinns aldrig .

BORTFÖRKLARINGAR
I sina försök till bortförklaring av den
första incidenten - ned skju tningen den
14 maj 1944 - gör tys k., flygministeriet
den 29 maj gällande:
•

att nedskjutningen s'kett inom tyskt
" Hoheits-gebiet",
• att S 16-planet varit s1 l ik t ett ry skt
DB-2 - ~ :; l"r DB-3-plan, att det ansettS
var a ett så dant,
• att eftersom planet sakna t svensk mi
lit är
nationalitetsm:irlwing (blå!;u l
kokard) på vingarnas ö versida, det
inte kunnat igenkän nas som ett svenskt
plan, samt
• att tyskarna bestämt avvisade alla
svenska protester och ska destånd san
språk.
Des suto m inlade den tyska regeringen
en bestämd ge nsaga mOt den svenska
fl ygspa ningen intill och över det tyska
"överhöghetsområdet" vid de baltiska
kusterna .

NY NEDSKJ UTNING
Under t id en för det ova nnämnda "diplo
mati ska me llanspe let" lur en ny ned
skjutning av ett s vensk t Caproni-plan
inträffat. Denna g3ng under den strate
giska spaningen i väster, öve r Katteg a tt
- men ä ven här över internation ellt vat
ten. Första gruppen av FIl:s 2:a di,·ision
bas Såtcnä s, förlorar där den 2J maj vid
19-tiden på k vä llen ett a v sina till rutin
mässig spaning i Ska gcrak och Katte
gatt insatta plan. Radiokontakten med
detta har kort förut bru tits.
Ocksa i detta all vidta r en lån g serie
flyg - och farty gsspaningar, förfrågning
ar och demarcher till t ysk arna. De sist
nämnda förnekar som vanligt all känne
dom om fall er.
Besättning i d et sak nade planet har va 
nt
spanaren- flygpl anchcfen
löjtnant
K J y Rosen, IlS reserv, flygförare n
värnpliktige furir 109 Egeus, f1ygsigna
listen furir 629 Erlandsson och flygskyt
ten, vä rnpliktige l445 Bost röm, FIl. Tyd
ligt bl·ir snart, a tt även denna flygplan
besättning förlorats.
Senare under 1944 - den 30 juni re
spektive den 1 september - flyter stoil<'n ~
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eft er t vå ma n furir E rl andsson och
lö jtn a nt Rosen - i land p å sve nska vjSt 
ku st en.
Dc under 1944 ycrk ställd a ha \' cri ut 
re dn in.',lr l1a i fa ll 2 och 3 kan de r ~ r c t
in t e ko mm a myck et Li ng r e :ln till .Hr
fasm:i ll .1 de u l1 gdärliga om rJ Jen , d ä r
plan e n förlo ra ~ s , I fr:;!;" om f all 1 st~ r
d et d oc k kl a rr, att t ys k n ed sk ju t n ing äg t
r um. I d c t vå a nd ra fr a mh a lls såda n S0 111
en av Je tro liga ,r n ld ni tl g;lr na. Förlu st
nr 2 (den 15 n1.lj 1944 ) f~r em elle rt id
- so m ovan närn lll s - l a ugu st i 1945 ,i n
o v e dL'r <i~Ii",l bevi sni ng, tn l. ned sk lu t

1944 (d a tl"l av vå ra C a p roni - p b n fö r
lur;>,s ös ter om Go tl a nd ) H r snab bt föl jd
\'crk I1ing.1 r . OB a n be fal le r d en 15 maj
at[ den ,bg liga fl y!;;pa ni nge n ös ter lin 
j ~ n M cmel Ol a nd s S u dde - Hobu r
gen l Go tl ,rn d ) - Fa rö - D ag erort tills
\'i d a re sb ll inst'i IL1S . D en , ka ll emel le r 
tid återu pptJ S o m de n fortsatta da gl iga
I lygsp ani ngen (sö d cr li njcn Memcl 
O b nd s S udde) p 3 t r ~i ff ar större s)ötrans
po rter me d n o rdo ,d ig e ll er I·iknand e k urs.
Fl yg"~p c n(h e en
v 'J ,l resä nder
orde rn
signa lI cde s t ill v3 r f)ä rrsp.l ningsfl o ttil j
(f 11 ).

Ova nn ä mn da serie av flyg s:ikerh et shö 
ja nd c o rd e r fö lj s smUt J l' a nd ra. D en 24
- 27 maj utsä nd s en rad n)"l o rd er för
fl yg- och larrygsspa ni ng öI'c r oc h i d e
oss kri ngl igga nde I' ,ltt cn o mrå d ena . I sa m
mandrag bli r de fö ljan de :
a tt o rderna av den 4 och 19 apr d sam t
d en 15 och 23 maj upphäv s,
ID a rr spa ningsändarnålen sk all va ra o fö r
ä nd ra d c,

•

•

•

nin g.

TREDJE GATANS LÖSNING
P å d age n sju och ett ha l'.:t år eft er för
lu st nr 3 (d e n 23 ma j 19 44 ), e ll er d e n 23
aug usti 195 1, löses oc kså d e n tredj e g3. ta n,
D a nska fi b re på t räih r d å p å hav . bott
nen 12 k m v:iste r d en d a nska ö n Anh o lt i
Katte gatt större del en av vr~ke t efter
vÅrt Satcnäs-baserade Capron i- p la n, för
lor.H 1944. Delarn a b ärg,1 s av ,'n dan sk
dy keri firma, för s t'i ll Sve r ige och under
söks. D er kon, rarc'ras d å bl a :

OD b eordrar vi d a rc marinchefen att
utsträcka fartygss p a ningen, dock högs t
in till 20 d istansm inut er (37 km) från d en
t y,kb eh ä rsk ade lett iska kust en. Ny ss 
nä mn d e ~ hef vi d are befordra r OB-ord crn
d en l 6 m.1j t'lI k u ~t fl o t tJ.n ~ che r.
Dcn 22- 23 maj fö lj er en ant a l nya
ord er av pS en g3ng restrikt iv oc h f l )'~ 
s:ik cr he tshö jand e (fö r !ustm insbn d e) n ··...
[U r. Fh'gs pa n ing få r d :i r dt~ r inte utfÖLl S
n ii rmare ön Bo rnholm ell er an dra tys k

•

•

a tt grä nserna för d e tidi gare i juli
19 { 3 fasts tällda spanin gsområde n_1 nå 
gOt :i ndr J S,
a tt fl ygspa nin g efte r a nh o pa t tys kt
trall5po rt to nnage - fö ru to m so m fö r
ut mOt n or d tys ka oc h ba lti s.k a ha mn a r
- nu ä ven sk a ll sk e mo t d a nska ham·
nar,
att om flygspaning kan ske i skyd d
a v "molnterräng" min st ett för etag
ska ll utföras varann a n d ag, oc h dess
utom bl a,
a tt o ber oend e av om dö lja nde moln
finn s e ller inte , var je Stö rre sjötrans
pOrt und e r d ager skall fö lj as " i h u
\'ll d S,l k ".

Förutom t ill fl ygvapn ct utges oc kså en
del med det nu nämnda sa mhö r a.nde, nya
order gällande m a rin ens sp a nin g . V idar e
skall nämnas a rr ch efen för flygvapnet,
i syfte art und a nr öja e lj es t tänkbara an
ledningar till mi ss förs t å nd, låter tillsända
c hefen för fil (fjärrsp a ningsflortiljcn)
en l u ma rbet e mell an fl ygst a be n och för
sYa rss taben fr ams täll d ny p la n (med kar
ta ) fö r in d el n inge n av Sve r ige k ri ng li a 
gand c " artenom rå d en I span ingsområ 
dc n, enl ig t av O B se na st f aststä llda g run 
der.

OFRANKOMLlGA FÖRLUSTER

Focke Wulf 190 - berömt tyskt jaktflygplan som gätt till historien - fick Sverige
den 3 februari 1945 stifta närmare bekantskap med, Da landade nämligen en
tysk desertör på Bulltofta, Ytterligaer sex plan hamnade i Sverige innan kriget
hann ta slut.

•

a tt d c 195 l b;i rg:t d e sv enska fly gpl a n
d elarna :t r skon- o ch brand sk:t d a d e 
bl a finn s också d ·l.l r a v ty ska 8 oc h
2 mm J m om il tvap en pr o jektiler dä r ,

•

att d essa o ch t räffarn a Lig en k la rt
vi sM , att beskju tn in ge n ä g t r um r a kt
ba kifr å n, fr ån ert eller fl cra tyska
plan , sanno likt ja k t flyg, o ch
att d e off iciell a tyska pKst å cnd e na
fr å n å r 1944 om "full st ändig ob eka nt
sk a p med a nl edningafIl a till d et ,ve n s
ka Ca p ro ni - pl a ne rs förs v inn a nd e" den
23 m a) u pp enba rl igen vant h elt
osa nna.

•

FÖLJDVERKNINGAR
I nc ident nr 1 oc h 2, de n 14 - 15 m a j

behi rskade baltiska ku ste t' ä n 10 distans
minu te r (ca 18,5 km ).

NY SPANING -

NU ROTEVIS

Vi d Capron i - fö r band~t
S kåne skall
de <;surom ~ I I ~ p an; n g : ke r rote (par vis ),
D ärjä mte ska ll \ a r a fl)'g plan v id all
f ly gning utanför sv en skt ter ri to rium var a
försedda me d n a tio n a lit ctsmärke (blå gu l
ko ka rd ) på vinga rn as öv er sida. De nna
sedan IJ ng tid ej t illä m p ade märkning
h:t r e melle rt id n ackde len , a tt den bidrar
t il l up ptä ckt :tv m a rk up ps t ä lld a pbn på
flyg baser na . flyg"a pet1l'hcFcns order har
d:irfö r u (k s~ Ul or iellterin g, a t t mä rk
nin gen
över;j d a ll sb ll t.15 borr i kri ;;.

pa

Vårt flygv ap ens förs tä rkta försvarsbered 
skap un der år 19 44 har - såsom ov a n
o m vi·t tnats - medfört kännbar a för lu s
te r av svå rersätt li ga fl ygplan oc h dy rbar
perso na l. D y lik a fö rlus ter är fu llt jä m 
fö rb a ra med så d a n a so m inträ ffar u nd e r
crt ve rkl ig t kri g.
Int e d estO m indr c har de vari! o fr å n
komli ga i råda nd e lä ge . D en i uppdra 
gen insat t a personalen har p å ett be
römv ä rt sä tt bidragit till hävdan de t av
svens k fö rsva rsvilja och neutra litet un d er
r ådande, myc ket krävande, r iskfyllda
för håll an d en.
•
Inte he ll er bli r de d e s isla i sill
sl ag . Aven under år 1945 intr äff ar fö r
l ust av svens kt fl yg o ch flygare i den
l ö rsl ärkta beredskapens tjän s t. Si s t
nä mnda nya " incident " , beredskaps
förs tar k n ingarna i juni 1944 i sam
b and med de västra all ie rades " Ope·
ration Overlord", dvs in vasi on e n i
No r'Tlandte över Engelsk a kanalen 
sam I en del övriga händelser OCh be
redskapsåtgärder under år 1944 av
ses bli behandlade i ell kommande
nu mme r.

FÖRTYDLIGANDEN
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Artikelförfattaren h ar ti ll si tt f örra av sn itt i n r 4/ 67 fö ljande att tillägga: P å sid 25. spa lt 1,
andra stycket, rad 1 sta r: " I Sverig e h ar p å so mma r en . . ,". Skall sta: " I Sver i ge h a r pa vå 
ren., .", • Sid 25 , spalt 2, rad 24 sta r: " J 9 J 11 och J 20-b aser, . ,". Sk all st ii: "J 9 , J 11 och
J 20, baser ..• " • •
Sid 27, spalt 2, r ad 3 still'; , ' . " Krigsfly g skol an ( F 8),. ,". Skall stå:
"
(F5) .. "

•

• Frivilligutbildning är ett komplicerat och svårt verksamhets
område. Den utbildningstid som står till förfogande är ytterst
begränsad i förhållande till andra grupper med motsvarande
funktioner. Detta innebär att man måste ta ut en mycket stor
effekt under den korta utbildningstid som står till förfogande
samt inrätta och organisera utbildningen efter dessa krav. Under
senare tu har kraven på frivilligpersonalens kunnande dessutom
väsentligt ökats inom flygvapnet. •

D

ärtill ,kommer art elevgrupperna of
tast är starkt differentierade s~ väl
ålders- som kunskapsmässigt, vilket stäl
ler kra v p~ instruktörernas kunnande i
pedagogik och psykologi förutom i äm
nesfacket. Elevbehandlingen m~ st e också
tillmätas stor betydelse för att få be
hålla eleverna och få dem att positivt
medverka till nyrekrytering.
Elevernas krav p~ en meningsfy lld och
intresseväckande utbildning bör också
nämn·as. Det är allts~ m~nga hänsyn art
ta vid utformning, planering och orga
nisation av frivilligurbildning. Många års
erfarenheter har klart visat betydelsen av
att alla dessa faktorer beaktas.

nar inom lortautbildningen, och HI- VAP
(Handl ednin g för instruktörer vid vapen
och skj ututbildning för lottor) har utgi
vits i remissupplaga.
Publikationerna tillämpas från 1 okto
ber 1967, och remissyttranden har inford
rat s till den 1 okto ber 1968. Gruppen
skall därefter bearbeta inkomna synpunk
ter och en slutgiltig uppl aga fastställas av
chefen för flygvapnet v~ren 1969. Ar
betsgruppen fonsätter sin verksamhet
med övriga delar av upp drag et, som om
fattar anvis ning ar för utbildningen, över
syn a v undervisningshjälpmedel samt
framställning av nya läroböcker m.m.

Utbildning
till
flyglotta
serna lottakurs a (lka) och lottak~rs b
(lk b) får ses som lo ttornas huvudsakliga
tjänstegrensurbildning, medan högre kurs
i första hand utgör en led arutbildning för
krigsbef attninga.r, där vederbörande till
delas viss befälsuppgift. Special- och vi
dareutbildning ingår även i den högre
kurse n.

LÄTTFATTLIGHET A OCH O
Samtliga kursplaner har skrivits om. Vi
dare har nya bestämmelser och anvisning
ar så långt möjligt utformats så att de
ska ll vara lätta att använda och enk la
att ~.c!.a-,-

__ _
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För att skapa klarare riktlinjer och
göra en genomgripande översyn av flyg
vapn ets lottautbildning har chefen för
flygvapnet tillsa tt en arbetsgrupp, som
började sin verksamhet vid årsskiftet
66/67.

BUF VII I REMISSUPPLAGA
Första delen av arbetsgruppens uppdr ag
har nu slutförts i och med att' lottadelen
av publikationen BDF VII (Bestämmelser
för utbildningen vid flygvapnet) med all
männa bestämmelser, anvisningar samt
utbildningsplaner för samtliga tjänstegre

..l')..Uf!:ien

Kall as

AMD - allmän militär utbildning 
och utgör första delen av lottakurs a
omg~ng. Den följande tjänstegrensutbild
ningen innehåller även en del allmän
militär utbildning.
I den allmänmi litär a utbildningen har
medtagits vapen- och skjututbildning med
syfte p~ självförvars möjli gheten. Givet
vis ger bestämmelserna utrymme för be
frielse fr~n den praktiska skjututbildning
en för den som av särski lda skäl inte
önskar delta .
En nyhet är också synen p~ de olika
utbildningsnivåerna. De två första kur-

I lo1tauibildningen ingår numera SkJut
ning såsom en viktig del av själv
skyddskunskapen.

BDF VII har tillkommit mot bakgrund
av ett brett och omfattande erfarenhets
material, där arbetsgruppen vänt sig till
förbandens erfarna instruktörer för att H
synpunkter och erfarenheter. De ny a be
stämmelserna i BDF VII syftar till att
skapa ett bättre utbildningssystem.
Förbättrad utbildningstekni'k och vid
gad hänsyn till ändr ade uppgifter för den
frivilliga personalen - en vik ti g kugge i
flygvapnet - har beaktats.
•

Barry Press
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• • Militärassistenter finns i alla
länsstyrelser liksom i ett stort an
tal centrala verk och myndighet
er. De i~ är till för att främja sam
ordningen av militära och civila
tDI~I.c':"! ·
-1-'~c:Atai:irder
samt för

löneförordnats i Ar 26. D e för pensione
rade officerare avsedda arvodesbefarrnin
gama (A :29) redovisas under länss tyrel
sernas a v löningsa nslag.
Vid järnvägsområdena tjäns tgör aktiva
officerare (Ar 26/23 ).
Militärassistenren kan betrakras som
en tjän5teman tillhörig den mynd ighet
där han tjänstgör. Endast hans egenskap
av befattningshavare upptagen p å en mi
litär personalförteckni ng och därmed sam
manhängande avlöningsförhållanden, be
fordringsghg m m skiljer honom från
övriga anställda vid my ndigheten. D et
är alJr.så den civila myndigheten som
anger militärassistentens arbetsuppgifter

14

heten,

UCl.J

J.u .... .

. . .

tära myndigheterna rörande verksamhe
ten i såväl fred som krig.
Varje myndighe t har utarbetat en för
sirr verksamhetsområde anpassad militär
assisten(instruktio n, där ma n me ra pre
ciserat angivit vilka övriga uppg ifter som
å ligger militär assistenten. Exempel på så
dana är:
a t t sammanhålla ärenden som rör myn
dighetens medv erkan vid och stöd
åt krigsma'ktens mobilisering,
a t t biträda vid utbil dning av myndig
heten s egen personal i fråga om dess
uppgifter inom totalförsvaret,

.'-II.~

I,,,, ••• r

. . . . . . "'_ .... ....- ...

De krav som måst e ställas på en militär
assistenrs utbildning och kvalifikationer
skall helt naturligt ses mot bakgrund a v
de arbetsuppgifter som kan ålä ggas ho
nom.
För arr ha erforderlig grund för en god
kun skap om vårt totalförsvar bör militär
assis tenren ha genomgåt t militärhögsko
lans motsvarande högre kurs. Det är även
önskvärt, arr han har tjäns tgjort vid mi
litä rbef älsstab eller regional stab så att
han därigenom haft möjli ghet att för
värva ökade kunskaper särskilt om de re
giona la totalförsvarsproblemen samt om

En militär
assistent
vad är det?
- vad gör han?

)van I v: Mili
ärassistenten j
_uftfarlsstyrel
;en
kaplen
)ten Sjörin
;amspråk med
3rommas flyg
)Iatschef . ingen·
ör GLidbjörk.
r h:
Kapten
;jörin diskule
ar
planlägg
1ing med Ira
ikdireklör J G
(arlsson
och
lVdelningschef
>A Johansson .

den regionala militära ledningsorg ~ nisa
tion en och dess a rbetsuppgifter.
Militärassistent tillsäns av regerin ge n
på försl ag av ö v erbefälhavaren i samd\d
med bl a vederbörande mynd ig het. Tjän s
ten som militärassistent är ej bunden till
v iss försvarsgr en; officerare ur alla för
försv a rsgrenar med nämnd kompetens kan

ifrågakomma.

I PRINCIP KAPTENER
Under 1960-talets fösna hälft h a r tre ut
redningar rörande militärassistentorgani
sationen genom fö rt s avseende mil itä r
assi stente r, dels i ce ntral instans, de]s vid
län sstyre lserna . 1963 !l.rs militärassistent
utredning, som behandlade militära ssi 
ste nttjän sten v id länssty relse f,öreslog att
länsstyre lse rnas beho v av ständi g ti llgång
till mLlitär ex pertis även i fortsättningen
skulle tillgod oses ge nom a tt offi cerare, i
princip kaptener på aktiv sta t, pla ce ra des
som militärassistenter.
Departementsche fen biträdde utrednin 
gens för slag och föreslog de ss utom att
m il itä rassisten tern a sk u Ile vara ma jorer.

Av skild a sbl föll emell ertid dessa för
slag v id r iksd agsbeh a nJling en 1965. I stäl
let uppdro gs åt Län sförvalrningsutred
ningen (LFU) att skynd sa mt än en g3.ng

pr öva frågan.
Länsförval tn i ngs utredn in ge ns betin kan
de lades fram i apri l 1967 och remi ssbe
hand las fr a m till den 1 mar s 1968. LFU
för csl3.r att mi.litära ss istentcn skall finn as
i va rt och ett av de tre stor stadslänen
vid sida n aven tänkt, civil bered sk aps
org~ni sa tion. Fö r ö vriga bn har LF U
inte tagit slutl ig stilIning.

TvA ALTERNATIV
Enligt LFU bör vederbö rande länssty
rel se i samråd med civil- och m ilitär
befälhavare överväga den lämpligas te
fo rm en att kn yta en milit ä rassistent till
länsstyre lsen enli gt n3.got av nedan ståen
de två alter nariv:
•

•

En fullt utbyg gd beredsk ap,organi sa 
tion med delridstjänstgörandc mi li tär
assiste nt ;
E n red ucerad bered ska psor ganisa tion
med heltidsa ns tälld militä ra ssiStent.

Lä nsstyrelsen skall därcfter inko mma
med förs lag til l re gerin gen.
Beträffande alt ernativ 1 skall för när
I'arande här end as t tas upp någ ra fakto
rer som talar mot Jelridstj ä nstgöring. I
nuLiget tordc det va ra omöjli gt att finn a
en o f ficer i m ilitärområdesstab eller an
nan reg iona l stab med så begrä11$ade upp
gifter, att h an rege lmässig t kan deltids 
tjänst gö ra i tinsstyrelse.

KLART BEHOV
Det är odiskutabelt att a ll tidigare erfa
re nhet visar Ctt klart behov för b å de mi
litära och civi la mynd ig hcter av att ha
en med det dagli ga ubetet i länssryrel en
vä l förtrogen konraktman. För att t ill
godose sy ftet med militär ass istenttjänst
gö ringen - ingående som ett vik ti gt led
fö r samord nin g a v ansträngnin ga rna inom
tOtalförsvaret - måste det finna s en hel 
tid stjä nstgörande milir:i rass istent i sam t
lig,l lä nss ty rel se r.
Beslut om militärassi stclltorgani sa tio
n ens fr a mtida utformning torde kunna
vänt as tid igas t hösten 1968.
•
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HÄNT VID FLOTTILJERNA· HÄNT VI
AntIigen ett
embryo till
flygmuseum

Trots hn;gn .ldens ry mJ i ~ he t och trots
att , tö rre del n a v de 25 p lanen är ner
monterade, ha r magasi ne t bli vit "i l så
fy llt. Liksom t idigare har chefen för
Ostgöta flygflo ttilj an5varet oc h till sy nen
.:t \ -

FÖR PÄSEENDE

m:Hc ri el en.

S~ sm~ n i ngom

I bö rjan av au gu sti flytt ades "flygmu
SeetS" gam la kl enod er fr 3n F3 ti !: den av
Link öp ings sta d nyupp förda för rJdsbygg
naden . D en 22x85 m stora bygg naden
li gge r på det s k R rdsomr ~d et - mellan
Ma lm en och Lin köping och alldeb inr ill
den pla ts , där man pla nerar att det egent
lig a mu see t en gång skall byggas. Kos t
na den fö r denna första magasimb ygg nad
be löper sig på (;1 85 0.00:l kr.

tord e de t finnas ,, :,,: h
te r arr he lt kunna iordn ing·.tälla ca sju
flygplan oc h vi sa de" a i or :cl lm änhe ten
- som ti l]' vidare tyvä rr ej äge r ti ll 
tr äde.
Fly gm usee ts för sta by ggnads et app är
a ll ts'l klar och dct har k ilsa ts med störst a
ti IIfred ss tä Il el se a v fl ertalet fJyghi stor iskt
intr e,sc rade. Man ~ e r nu fram emot den
dag d a ett första besök i Sveriscs första
•
flygm useu m kan gö ra s!

_I!:"')I...... "C
J:,

C

"Flygl11usce t" hH nu t illförts änn u en
ga mmal ma skin. Det är en Focke-Wulf
Sricgl it'l, Sk 12, byggt på AS JA i Link ö
pIng. Samma nla gt dgde fl ygvap net 85
c x~ r~ lplar . De för sta exemplaren inköp tes
å r 1936 fr~ n T pk land, medan de öv ri ga
byggdes under aren 1937- 39 på så vä l
AS./ A som CVV i Väste rås.
E l err det att " To lvorn a" tjänat Ut på
f5 j Ljungbyhed , spr eds de ur på flo tti l
jerna so m samba nds- och bo gse ringsflyg
plan. Efte r hand skä nkte s dc til l si ur till
la ndets fI )'!Skl ubbar, där de i Sto r ut
5träcknin g an,'ändes fö r segelflygbog se
fl ng.
- D et va r inte utan ett stä nk av ve
mod, be rätt ade kapten Hans-Göran
Rehnvall, F5, som jag le verans flö g den
g,lmb veteranen f rå n Ljungby hed till
.Y1almen.
•
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RARITET PÄ VIND

F3

..

Ovan: Besök i den nya förrådslokalen embryo! Iill el!
flygmuseum. Fr v : Sk 11 D H Mo!h , "Tumme·
I,sa
(= Tummel,!!,n) O 1, J 29 B " Flygande Tunnan "
(med flolIl!Imarkenngen 22 , vilket betyder al! plan2! tjäna!
FN , Congo) och en J 22:a . II Nedan : Kronprinsens besök vid
FC avslutades m ed en uppskallad rundvandring bl and de gamla
rariteterna under initierat ciceronskap av kapten Carleson, F3. ..,
efte~,lang!a!

•

PRINSBESÖK
Kron pri nsens utb il dning (Se FV- Ny tt nr
4/ 67 si d 31 ) " id Flyg,'apnets Krigsskola
som har på ga l t i sex Hck or un de r hös
ten, har bl a inn d·.lttat ett anta l studie
besök , som ano rdn ats vid olib myndig 
heter oc h förband.
Sålundo besök te, bl.1 oc kså Malmen .
Kronprinsen fick där stu dera FC:s flyg 
medicinsk a avdelning och so m av slutning
gjo rdes en run dva ndrin e; i " flyg mu seet".
Kronpr insen vi sade sig v.lr a myck et in 
•
tresserad av de gamla trotjänarn a.
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fl yg museets Alba tros , so m sakn at motor
och dirför fått nöja sig med en attrapp,
har nu tiil gläd je för all a flrgentu siaster
,\tcr bli,·;t komplet t.
för ett hah':; r sedan framkom det nä m
li ge n att SF:s film lrad i Solna hade en
vin d ma skin utru stad med en ga mmal
flygmotor. Efter eXpcrtgr.l nskning be
fann s de t vara en ver kl ig I· ar ;tct. Det va r
en origin,l l Mercedes- Benz- byggd A lba 
tro smoto r, i prima sk ick, Iittsta rtad både
i värme och ky la. Sedan 20-t a!ct hade den
gamla moto rn puttr;\[ och vrålat hos SF
för att skap a vindar.
SF done rade vän ligt motorn rill " fl yg
mUSeet" oc h de n är nu under Inm on te 
ring i Albatrosen .

o

r 1937 förvärvade ASJA
på beställning av flygvapnet rätten till licenstillverkning
av North Americans skolflyg
plan NA 16-4 M. Ett kom
plett flygplan inköptes vid
samma tillfälle, och detta an
lände till Sverige 1938. Flyg
vapnets första beställning på
denna flygplantyp inkom till
ASJA i juli 1938 och gällde
35 flygplan. Det första planet
(672) levererades 9 maj 1939
och de tre följande den 22
maj. Slutleverans skedde den
13 juli 1940.

Sk 14

ett enmotorigt
skolflygplan
.. . med två motorer

A

• NA 16-4, som i Ilygvapn el Ilck
benämningen Sk 14, börja de sin
Ijän st vid F5 u nd er hösten 1939
och blev lacksamt emollagen, dä
bristen på avancerade skolf lyg p lan
var be svära nde. "Nybörjarp lane l"
Sk 12 saknade instrumenl fö r
blindflygning, var för den i detta
avseende välutruslade Sk 14 blev
den fly gplanlyp , som gav mänga
av vå ra flygare deras första kon
takt med instrumentfl ygninge n. I
jämförelse med Sk 12 var Sk 14
betydligt tyng re i rodren me n
ändå mycket lällfluget. Landning 
en krävde dock sin man , då bal
longdäcken o rsakade st ud sa r. Nå
gon lär ha sagt "all den som kan
landa en Sk 14 ha n kan landa
ett flygplan"

Ovan: S k 14 var betyd li g t ly ng re i rodre n än Sk 12 - men ända mycket lättflu get. Nedan:
Fbr all vinna erfa re nhete r me d ell nosh julf o rsell p la n (fö r den kommande J 21 :an s räkni ng)
försä9 SAA B en Sk 14 med fa s l nosh j u l.

HALVBRA RESERV
Redan den 21 november 1939, i n
nan den för sta serien slutlevere
rats,
beställde
Flyg vap net
av
SAAB (ASJA:s efterträdare) ytter
ligare 18 Sk 14. Det fö rsta planet
i den nya ser ien levererades på
nyårsaftonen 1940 och de t sista
den 31 maj 1941 . Den Wri ght
Whirlwindm otor på 445 hk , som
intill 1941 monterats i Sk 14 kunde
på grund av kr ige ts utveckling in
te ans kaffas i önskad utsträckni ng.
Man ble v därför Iv u ngen att se
s ig om efter någon e rsällni ng.
italienska motorn Piaggio
Den
p VII R. C. 35 visade sig lämplig
oc h kunde erhållas i önskat antal
i ulbyte mot svenskt glimmer
och kromnickelstål. Denna motor
monterad es i den 3:e serien Sk 14 ,
vi I ken fl ygvapnet beställde den 10
maj 1940. Serien omfa ttade 23
plan och levererades und er tiden
30 augusti 1941 - 30 ju ni 1942.

• Piagg iomoto rn (525 hk) ski lde sig
i storlek från den tidigare Wri ght
motorn, va rför man vid ti llv erk
ningen av den 3:e serien fi ck göra
d ive rse
konstru kl ionsändri ng a r .
Den mod ifierade typen av flygpla
net fic k inom flygvapnet beteck
ning en Sk 14 A. Till det yttre skil
de sig denna va riant obetydligt
fr ån S k 14. Moto rk åpa ns d ia meter
ökades något , två avgasrör mynna
de ut under moto rkäpan, nosen
blev något lägr e och det för
Sk 14 så karakteristiska luftintaget
på
motork åpans ovans i da togs
bort.

•
Plagg iomotorn gav dock både
marks id an oc h den fl yga nde per
so nal en
extra
be ky mmer.
BI a
ku nde den iblan d med sin tryck 
luftsstari vara myc ket svär all
'vac ka ur sin s lumme r'. I luften
fic k den ofta isb ildnin g i förgas a
ro n . Detta res ulterade i en del ha
verier.

NY STORORDER
Den 14 febru ar i 1942 kunde SAAB
notera den hittills stö rsta ordern
på Sk 14 10talt 60 flyg pla n .
SAA B (i Link öp ing) had e dock
vid d en tidpun kten fullt upp med
tillve rknin gen av B 17, varför den
fjarde serien av Sk 14 p l acerades
v id SAAB i Trollhä tta n . Man hade
lyckals få lag i ell parti Wright
moto rer tack ande behove t för den
na serie, varför dess a flygp lan
blev av den ursprungl iga typ en .
Den första Sk 14 av dess a läm
nade Tro llh älla n den 17 sep te m
ber 1943 oc h redan den 12 ok to
ber 1944 levererades den s i sta
(nr 14060) - tillika den sista Sk 14
som byggdes i Sver ige .

Sa mman l agt
erhöll
flygvapne t
136 S k 14. Sta t i oneringsorten för
de ssa p la n var i huvudsak F5 men
efter Sk 16 :s intåg 1947/48 tillförd es

(Se även treplansskissen sid 20)

de IIe sia ftotti lJ er några ex em p lar
av Sk 14 . Pa flollilJer na Ij änst
g jord e dessa som förbi nde l se fl yg 
plan Ira m till omkri ng 1950, då
den modernare Sk 16 äve n öve r
log den rollen.
• För at! vi nna e rfare nhet med et!
noshjulfbr sett p lan konvert erade
SAAB under 1944 en Sk 14 (nr
696) med ett la st noshjul. Da
lärdomar man hä rvid fi ck var av
sedda alt överföra s till den kom
m ande J 21 :an. I d ag (1967) finns
inge n Sk 14 be va rad uto m i
vårt minne .

ALLMÄN BESKRIVNING
Flygp l an Sk 14 var ett enmoto rigl ,
lågv ingat sko l fl ygpla n lyp 2, d v s

avse ll som bvergangsp i an. Planet
var 2-si ls igl. Framre s itsen (ele v)
var ord inar ie förarplats. Bakr e sit
sen var fb rs edd med blindf lyg
ni ngshuv . F lygkroppen var u pp 
byggd av sve tsade stål rör. Bak
kro pp ens
undersida va r liksom
vi ngar, stabili sator och fena i
skalk onstruklion . I övr igt var flyg
kroppen kladd med avmo nterbara
du ralplätar. Kroppssido rna bestod
av avmonterba ra dukk lädda pane
ler på d uralstom me. Aven samlli
ga roder var utförda so m duk
kl ädda dural stommar. Landstä ll et
var fast. Hjulen var försedda med
ball ongdäc k samt hade hydrau liska
brom sar av l ame ll typ. Sporrstilllet
var svängbart .
•

Wyn Enqvist

DATA OCH PRESTANDA :
Motor:
Effekt:
Tomvikt:
Flygvikt:
Maxfart:
Marschfart:
Topphöjd:
Flygsträcka :

Sk 14
Wright Whirlwind R-975E3
450 hk
1.415 kg
1,940 kg
255 km/lim
230 km/lim
5.500 m (praktisk)
6.100 m (absolut)
1.240 km

Sk 14 A
Piagglo P VII R. C. 16
500 hk
1.460 kg
2.040 kg
26~ km/lim
243 km/tim
5.500 m (praktisk)
6.000 m (absotut)
1.250 km
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• • • " Royal Air Force k~
i en artikel i nr 2/67 av Fl
Orr tecknade där en mör
framtid - ej minst materi
tiska ambassaden j Stocl
njens flygattache, Group
följande klarläggande bE
något allsidigare bild av
lägget följer här in extensl
• • För att bli i stånd al
1970-talet medför inleder
riod av nyutrustning j stor

.... W. G . 13 - en " Integrerad" nyskapel
se som beräknas vara i tjänsl i bör
Jan av 1970-lalet. Den avses beljäna
alla t re försvarsg re narn a. Den skall
b l a tjänstgöra v id evak ueri ng , sam
bandstjänst och anti -ubätskr i gföring.
•
Bo ei ng CH- 47B kallad " Chi
nook " . Har
tand e mrotorer för
tunga helikoptertransporter. 15 har be
.... ställts och 'Vertolkusi nen ' skall er
... sa Ila Belvedere-typen .

Ny utrustning

tör rnorgoJ
V

.... Wessex M k.2 - kan ta 16 fu llt utrustade so ldate r eller 8 bära r och ell sjukbiträde . • BAC Jet
p'rovost T ra Jn er Mk. 5 ett skOlf lyg plan for grun dläggande flygutb ildning . Denna nya version
ar en v,dareutveckt,ng av Mk .4 och har tryck kab in. Marschfart ca 470 km.'t im . Le vera nserna
boqar 1969 . •
Beagle Basse t CC . M k.1 (neder t) - ett tvåmotOrigt lätt fOrb i ndelseflygplan.
..... (Två Ro lls-Royce Continenta l motorer.) Inalles 20 har levererats ti ll R.A.F.

id sidan av det strat C!; isb fl yget 
t' O Belfas t oc h 14 V . . lO-plan 
får R.A .F :s A ir Supp Ort C om mand (f d
Tran sport C o mmand) nu de fö rsta av 66
Herc ul es och 31 Ando ve rplan i fö r
band srjin,r som ers:i ttnin g för Ha stings
oc h Be verlypl a nen . Nästa ~r skall Sp ey /
Phanrom (3.400 km /ri m) och het därpå
p 1127 Harri er börj a ersätta markanack
planen a v t y p Hunter. Är 1969 skall ock
s~ ['-111 K börja cr säna Canberrapla
nen oc h HS 801 Nimrod (version av
Comet för mari ti ma u pp g ifter) börja trä
d;} i tjä nst i stä ller för Shackleron-pla
ne n . Den nya try ckk a bin utru stade J et
Provost T. Mk 5 som p~ samma gång ä r
avancerat skolf lyg plan och län attack
plan införli "a; s,1mma J r med R.A.F.

TAKTISKA TRANSPORTER
För ,1[t y ttcrliga re öka R.A.F:s förmåga
att crbjuda fl ygstöd på 1970-talet kom
mer det britti sk-fran ska Jaguar, taktiskt
attackplan oc h s kolfl yg plan, att tas i
tjä ns t fr å n oc h med 1974. Möjlighctcrn a
a tt ge nomfö ra takt is ka flygtransportcr
utöka s i m itt en a v 1969 genom in fö ra n
det a v den för sta av 15 'm edium li ft'
Il oe in g- Verrol Chinook- he likopt rar so m
crsi rrcr Belved ere - planen s:tmt i bö rjan
a v 1970 dcn tJ k tiska tran sporrheJik op
tern SA 330 och den lätta spaningshcli
koptern SA 34 S.1mt den mångsid igt an
v:i ndbar<l WC D-helikoptern.

Brini sb

fl ygva pnet s np

struktur har

"Kontakt med flygsäkerheten" firar i å r treårsju
bileum - start skedde i FV-nytt 1/65. I och med
detta nummer h ar "Kontakten" utkommit i 12 nr.
Det vore kanske därför på sin plats med en sam
manfattning av d e m å ngfasetterade artiklar in
om flygsäkerhetsområdei, som under årens lopp
producerats.

1965 nr 1:

al
bl
el

"Kram snö - en startrisk"
"O Isorientering "
"N är du flyger lagt .

nr 3:

al
bl
el
dl

"FOO"
"Sommarmemo"
" Om konsten alt lälla ut landstält "
" Hypoglycämi "

nr 4:

al
bl
el

"Märklig oljea nalrs tör eb ygger haverier "
" Varning tö r hyd ropla n ing , , ,"
"Om konsten att spri da lI ygstlkerh etslnfo"

nr 5:

el
b)
c)
dl
el
f)

"Inför vi ntern" - leda re
"Hal ka "
" Haveri risker på vinte rflyg bas"
" Haveririsker under vin ter fl ygni ng "
" Nödstä lld I fjäll terräng "
"Kö ld "

a)
bl
el

"Vårt be hov av disciplin "
" Ano nyma DA"
"Akta h uvudet"

1966 nr

2:

nr 3:

a l "Akti v lIygsäke rhet" - ledare
dl "Br8 g jort"
bl "Testa ditt kunn ande"
c) " Våra vanli gaste villor, I"
d) "Stress"
el " " , beträffande 35:an , , ."

I)
gj

"AU flyga lågt"
"Skr ämseltaktik"

nr 4:

al
bl
el
d)

" Teknik vid utskjutning "
" Vår a va nligaste villor, II "
" Att vårda och behärska sin syn"
" Br! 910rt"

nr 5:

al
bl
c)
dl

"Varningsord" - ledare
" God J ul - med goda hjul"
" B roms a upp ett tag , . ,"
" Våra vanligaste villor , III"

1967 nr 2:

a)
bl
el
dl

"Flygsäkerhetsåtgärder" - ledare
" , • • metodik vid målspaning"
"Bra gjort"
"H ur minns du - och vad?"

nr 3:

al
b)
el

" Sista b iten Iram "
" B idragande orsaker ,
"Aerodynamisk bromsning , .

nr 4:

aj
bl
c)

" Vart behov av su perv ision"
"Vart l og Den vägen , ,? "
" Har d u tänk t på , , ,"

nr 5:

aj
bj

" H ar du pro b lem med rullsträckan? "
"Varn ing för medicinmissbruk!"

e)

" Hur handskas med nöd syrgasen "
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EXTRA

En flygförare och hans flygplan hamnar i nödläge. Han tvingas skjuta ut
sig. I bästa fall hinner han per radio meddela position och handling. Ut
skjutningen går bra, men han hamnar i havet någonstans. Han lyckas komma
upp i sin gummibåt och börjar sända nödsignaler med sin Diana-sändare.
Vad händer? Vad har han att vänta? Vad görs för hans räddning?

••
••

Flygvapnet har fyra permanenta helikopterräddningsbaser: F8 - Barkarby,
F15 - S•• erhamn, F17 - Ronneby och F21 - Luleå. Temporärt kan ombase
ring till annan flottilj göras då speciella övningar så kräver.
Marinen har två baser: Berga och Torslanda.

För räddningstjänst används Hkp 4 (Boeing Vertol 107). Denna helikopter
sköts av fyra man. Den rymmer ca 25 personer, har vanligen plats för 9
bårar och har en specialwinsch för upphissning av folk ur vatten. Heli
kopterns inne temperatur kan höjas till 50

Räd.nin~shelikopterns

0

mer än utetemperaturen.

besättning består av två förare, en navigatör,

samt en färdmekaniker. ytterligare en specialutbildad medlem avses i
framtiden förstärka besättningen - e n ytbärgningsman. Besättningen är
utbildaa i sjukvård för att kunna ge en första hjälp. - Av de fyra
förband med

3RA GJORT

helikopterräd.nin~stjänst

BRA GJORT

har F8 jour dygnet om.

BRA GJORT

BRA GJORT

BRA GJORT

BRA G

EXTRA
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JO RT

Har nödutsprång företagits går b es kedet till närmaste förbandstrafik
ledning, som genast larmar d en centrala flygtrafikledningen ( Ce fyl) på
flygstaben. Därifrån l e d s se dan r äd dn i n gs påd r a ge t . Ce fyl i

sin tur l ar

mar närmaste (beroende på olycksplatsens po s iti on) militära bas för he
likopterräddningstjänst samt kon t ak tar berörda kustradiostationer. Äv e n
civila insatser kan påkallas. Hela r äddningspådraget samordnas och leds
från Cefyl, som dock kan delegera akt ionen t i ll geo grafiskt bäst belägna
militärflygtrafikledning.
Hur sedan en räddning med helikopter går till k an illustreras med en
skildring från bärgningen av fältflyga r en 2 . grade n Le n nart Dohlon, F 13,
som efter utsprång tisdagen den 28 novembe r hamnade i havet öster Hä
radsskär.
Besättningen i den helikop te r, "Helge 91", s om utförde räddningen be
stod av: 1.fältflygaren Ro be r t Sjöholm (chef oc h f örare), driftsingenjör
Bengt Dahlgren (förare), fan j unkare Ove Eng be r g (navigatör) och 1.flyg
tekniker Torsten Wänseth (färdmekan i ker ).
Fältflygare

Sjöholm berättar:

"Vi var baserade på F 11. Larm gi c k 14.20 me d s tart ur 5 min beredskap.
Helikoptern i luften 14 .2 5.
Efter angöring av Häradsskär styrde vi mot den angi vna punkt en. Via
transiteringsflygplanen angavs s paningsomr åd et. Helikoptern kom till
sökområdet kl 15.00. Höjden under sö kni n g en var 100 - 200 m.

BRA GJORT

BRA GJU t T

St~ A

GJO RT

BRA GJORT

~

BRA GJ OR T
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BRk GJORT

BRA

8i~A

GJURT

Vi bör j ade i områdets norra hörn på e n syd lig ban a. Ef t er c a 5 min indi
kerades ett svagt eko i

SARA-mottagaren. Eft e r hög e rsv ä ng tlll NV kurs

hade vi eko t rakt fram. Hela tiden my cket svaga ekon och med av bro t t .
Eko t f ö r svann efter någon minut, varef te r sö kn ingen fo r tsatte på en nord
l ig kurs.

Ef ter vändni n g vid område t s norra grän s to gs syd lig kur s . Ef te r 2 - 3
mi n på nya kursen eko i

nö ~mot t agar e n

ige n . Denna gång på vär.s t e r

sida.

Ekot var kraftigare men for tf arande med avbrot t. Klo ckan var d å 15.20.
Eko med växande styrka under flyg n i ng på so kurs . Vi re d ucerade h ö jd
och f art. Ekot b l ev mycke t starkt oc h sändaren ang a vs när a. Navi ga t ö
ren angav "pl a t s" och sam t idi g t fi ck v i ögonk ontak t med d e n nö dstä l ld e

1 l i vbå t en 2 5 m t i ll vänster om hel ikoptern. Ög onkon tak ten under l ä t ta
des av at t den nöds t ä llde flygförare n blinkade me d sin fi cklampa.

Vinschning fö rbereddes och efter 7 - 8 mi n var d en n öd ställd e ombord.
Vinschningen för s vårades av d en kraft i ga s j öhävninge n o c h d en hårda
Vi n d en, men de n nö d s tällde kunde sjä l v ut an pro b lem ta sig i r äd dn ing s
se l en .
Vi avgav gena st ra p port per radio och fick order at t g å till F 13.
Kl oc kan va r 15 .35 o ch det Var nä st an mörkt. Naviga t ö ren och mekanike rn
t og nu han d om den räddade, 80m var kraft i g t nedkyld. Han bäddades n ed
b l a nd fi l tar o ch fi ck något att d r icka. Vi f l ög p å NV k u r s mot f a stlan
de t. Det h ade bö rjat r egna, men si k t en var f ortfar ande god.

Vi f ick kontakt med kusten väster om Häradsskär, där vi s vängde u p p på
en noralig kurs mo t Sank t Annas skärgård. De t var hel t mö r kt och väd 
ret blev sämre . Mol nb asen var 1 50 m och sik te n 2 - 3 km i regn. Ef ter
passage av Sankt Annas skärgå r a övergick regnet i snöf a ll med f a ll ande
tempe r atur och siktvärden. Isb ild ning s risk fö r elåg. Vi b e s löt at t l anda
och g ick ned vid en gård ca 1 km n orr om Sl ä tb aken s mynn ing. Kl ockan
v ar då 16.05 .

Efter landningen larmades ambulans, F 13 och Ce fyl . Den räd d ad e b ars
in i går dens kök o ch f ick varm d r yck. Kl o ckan 17.00 an l ände ambulanse n ,
30m tog den räddade vidare till Norrköpings l as are t t. "

GJO RT

B

par för sitt liv" löd rubriken
~VAPEN-NYTT. Signaturen
bild av R.A.F:s nuläge och
nässigt sett. • Från brit
lim har genom Storbritan
aptain E C S FEWTRELL,
:irts. Avsikten är att ge en
A. F. och dess framtid. In
nöta de nya uppgifter som
ittiska flygvapnet nu en pe
<ala. • • •

':)ch struktur

Jaguar ett avancerat tågattack- och sko tf tygptan (bt a vis at pa Pa ris uts tä ll ningen).
I forbandstjäns t omk 1973-74. Försedd med två Rolls -Royce/Turbom eca- motorer samt bom
ber, raketer, robotar och kanon er . • BAC VC . 10 Mk .1 - R.A.F:s tr a nsportversion av den
civ i la fyrmotor i ga jet-jätten ve. lO, med motorer na l angst akter ut. Planet lastar bl a 150
fullt utrustade so ldater. 14 fl ygp l an har bestä l l ts.

,dagens R. A. F.
sin· gr und i de n nya försvarspolitiken samt
förhållandet att ansvaret för det nukleä
ra avskräckn ings vapnet under det när
maste tiOta let å r vi la r på Po la r is-st yrkan.
Den i 'Supp leme nta r y Statement o n De
fencc' skisserade reformen a v R.A.F. åter
speglas också i de nyligen tillkännagivna
kommandosam manslagningarna samt den
indragning och uppl ösn in g av R.A.F. - för
band u to m Europa som ägt r um u nder
det senaste å ret.

NYBILDNINGAR
I apri l näs ta å r bi ldas ett attack kom
mando (Strike Command) genom sam
mans lagning av R. A.F:s jakt- och bomb
kommandon. Det nya kommandot - vars
högkvarter förläggs till High Wycombc,
Buckingha mshire - skall bestå a v två
eskadrar. Nr 1 (bomb) -eska.der med hög 
kvarter i Ba wtry, Yor kshire och Nr 11
(jakt)-eskader förl agd ti l l Stanmore,
Middlesex. Dessförinnan bildades den 1
aug ust i 1967 Air SuPPOrt Command. Det
ta fungerar som en t ransportenhet med
kraftigt vidgad förmåga aH utföra Strate
giska oc h tak t iska stöd uppdrag över stora

(Ivstånd.

Till nästa å r plan eras också samman
slagning av ytterligare två stora R.AT .
kommando n flygu tbi ldn ing och tek 
nisk utbildning . N amnet blir R.A.f. Trai
nin g Command och dess högkvarter för
läggs till J3rampton , Hunringdonsh ire . •

Short Bella st C. Mk.1 ett turboprop d ri vet, fyrmo torigt t ransportflygplan för utpräg l at
str ategiska uppgifter. Förstär kningar I lastr ummet medger att tun ga militära fo rdon fraktas
över långa sträckor. Tio flygp lan har beställts . •
McDonnell F-4M Phantom avses
fr o m 1968 tillsammans med P. 1127 Harrier GR. Mk .1 ersätta trotjänar e n Hunter for saväl
attaek- som jakt - och spaningsuppg i fter. Ph an tom tar bomber och raketer i attackversionen.
medan Jak ten utr ustas med I R-må lsoka nde Sidew lnder oc h radarstyrda Sparrow- robbtar.
I spani ngsvers io ne n in gå r bri tt isk speC i a lutrustn ing.
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FLYGKLUBBSFEST
En verklig flyg- och folkfest ä gde den
24 september rum p~ Malmen. D et var
Linköpings fl yg klubb som anordnade
flygda g. Man hade tur med vä dret och
arrangemangen
klaffade fint. Drygt
15.000 besö kare räknades in. Mycket flyg
a v o lika slag fick man ocks.l se och bl a
an lände drygt 30 p riva tplan utö ve r de i
flygprogramm et delta gande.
Det tv~ timm ar I ~ nga flygpro gramm et
var av hög klass och s<t kn ade döda punk
ter. Flygläraren Martin Lang från Norr
köp ing v isade bl
a en förnämlig
a vancerad fly g
ning
med
det
tjeckiska planet
Z lin. Det är inte
var dag man t ex f~r se en ryg gsplnn.
Ett ve rkl ig t uppskattat och precist upp

F3

visningsprogram gjorJe fl ygvapne ts upp
visnin gsgr upp från f16. Kapten Hans
Hedm an ledd e sin J3S-grupp till ett stil 
fullt och m yc k et väl genomfö rt program.
Som exrra krydd a i pro gramm et visa
de pro v flygare Jon Ertzgaard Vi gge n
nr 2. Publiken imponerades storllgen av
dess höga fart och stigfö rmåga lik so m
av dess vid ett par tillfäll en mycket l åga
farter.
•

jul

Till o rdförande för sä ll skapet valde s
iand shövdin g Per Eckerberg oc h övriga
va ld a i styre lsen kan nämna s : e1ir. Trygg 
ve Holm, genera l Peyro n, CCVM, öve rste
Knu tsson, C f'3 m f l.
Hittills har närm a re 200 personer an
mält sig so m medlemm a r, men givetvis
häl sas flera inrr es,era de väl ko mna i säll
ska pet. Ärsavg iften för e nsk ild med lem är
10 kron or, som kan in sä tta s p å ba nk giro
60-3172. FI)'gmin nen av olika s lag mOt
tages tack sam t och kan sändas ti ll C F3,
Malmslätt, e lle r O stergötland s il yghi sro 
•
ri ska sällskap, Bo x 244, Linköping.

VETERANSÄLLSKAP
v.has samlades i Linköping ett ISO-tal
fl y gentusias ter fle rt ale t mej minnen
fr å n flygets barndom - för att vara med
om att bi ld a O ster götlands fl yg hi sror iska
sällskap.
Man enades om, att sällskapets ä nd a mål
skulle var a att bedriva och und e rstödja
for skning rör<tnd e sve nsk flygh isroria, att
sprida kä nned om om denna samt att
fr ämja och stödja fly gmu see t i Linköpin g.

e---

RESERVARE

pA HELTID

På sistone har man kunn a t läs a i pressen
arr "Flygande Tunnan blir pen sio när",
" Gamla Tunnan h a r tjäna t ut", "Legen
dariska J29 - Tunn a n lämnar förb an
den" o s v.

Nyn nr 4/67 ) Tunn a n på
Krigsskola, F20, i Uppsala.

Förs varets

• M~lfl yg,'e rk sam heten be ,rå r av mål
med S 29 C, m3.l bogse rin g med
J 29 F samt radiakflygn in g med S 29 C.
ViJ fullt utbyggd o rga n isat ion komm e r
g~ng

.r.
'O

C

c:
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oc h målfl)'g d iv isione n är underst ä lld che
fen för F3 . Organisa tione n av m~l fl yg 
divi sio nen p?tminner om d en tidigare di
visionsorganisa tionen, innebä r a nde en di
visionschef med sig under ställd fly gs tyrka
oc h markstyrka. Kompanichef finne s a llt 
så ej, och st a t io nsav delningschefen för be
fälet över fy ra tropp a r - tV~ fly gpl an 
troppar, en e1ek t ro - och en ma te r ieltr opp.
De t vå fl vg plantropparll a ä r så fördela
de, att de n ena sköter enbart fly gplan
29 under det arr den and ra handh a r Sk
16 och helikoptrar, v ilka står till flott ilj
chefens förf ogande .
• ny ~ ·. ty rkan , so m led s av J iv isioll sc he
fen, ut gö rs av såväl a kti va so m reserv /
,·ä rnplikti ga flygförare. Särskild vikt
maSt e läggas vid h erinfl ygn in ga r samt
övergångar till S 29 C a lt ernativt J 29 F.
Antale t fly gfö ra re håll er sig mella n nio
oc h elva, vilka full gö r flygtjän sten so m
FFSU ( = fonsatt fl)'gsbgs utbi ldnin g) .

S 29 C utrustad med fälltankar med inbyggda må lyteförstärkare , som
bättre reflekterar radarvågorna.

På n v ill man inte he lt h å ll a med
om den.l. Efter 16 ~rs tjänSt i fl ygv ap
net, med vär ld srekor d, VM-segrar, ut
rikestjänst m m, har fl ygplanet fortfar an
de en v iktig uppgift a tt fylla i flyg va p
net och säkerlig en i fl er a år framåt . J 29:
an ingh nämligen so m huvudkompo
nent i fl ygva pnets må Iflygverksamhet,
som koncentrerats till FJ. Den aktiva
tjänsten som jakt flygp lan h ar Tunnan
alltså lämnat oc h hu överförts ti ll "re
serven " . Förutom på F3 finns (jfr FV-

div isionen att samnu nla gt ha 25 flygp lan
S 29 C och 10 fl yg plan J 29 F. Fly g
t id sprod uktionen beräkn as under första
året bli ca 2.500 tim för att seda n suc
cessivt öka till ca 4.000 tim / å r under
68/69. För att kunna· f?,. ut denn a fly g
tid fly ger man nu fyra pas s p er dag
med sex flyg plan (plus t vå fly spl an i re
se rv) oc h avser succe ss iv t öka antalet till
min st å rra flygplan i fyra pa ss per dag.
B es tämm e ls erna för målflygverksamhe
ten utfärd as a v chefen för fl ygva pnet,

Red<tn t id ig:nc har F3 haft denna SOrts
ve rk sam het, Jå ma ll på pro v sv arat för
en m?tlg rupp. Den 1 juli 1967 ökades
denna m?d grupp t ill en division .

C Målflygdivi sion en betjänar sa m tliga
flygvapnets jakt- oc h stri ds ledn ingsför
band ink lusive skolor, fr å n längst i norr
till län gs t i söder. Av hittills v unna er
farenh eter sy nes målfly gverksa mhetens
placering till F3 va ra en lyckad lös nin g
med ett centr a lt läge i forh.l.ll a nd e ti ll
förban den. S~ vä l betj ä nade som betjänan
d e parter ha r hitti lls varit sy nnerlig en
nöjd a med denna målflygverskamhet
in om fl ygva pnet.
•
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CELEBERT

AKTIVITET

Den amerikanske flygattach en, öve rSte
Edward FOale, besökre den 9 okrober
f1 0rri ljen för a tt genomföra en a v honom
m ycke t upp skattad "baksitsfJygning" l Sk
35 med kapten Rolf Eriks son som förare.

Kunglig Skarabor gs flygflottil j i S~tenäs
har under den gångna hö sten stå tt som
arrangör och värd för diverse evenema ng.
Här nag ra )makpro v.

F7

Den 12 okrober fi ck v i besök a v I sra
els fJygarr ac he i London, :i ven ackredite
rad i Sverige, öve rstelöjtnant Yoseph Of
fer. Han fick en
genomgång a v
f lottil je ns o rga 
nisation samt e n
visning a v a n
läggningarn a p~
förmidd agen . Eftermiddagen ägn ades ~t
en orientering om F20 av dess chef, över
sten S-O Olsson.

F16

D et mes t celebra besöke t i n föll de n 24
o ktober, d å kommendören fö r F inland s
försva rsma kt , ge ne raIlö jtnant Y rjö Ke/
non en, till sa mm ans med chefen för fly g
vapnet besökte flottiljen. Dagen ägnades
åt ge n omg~ n ga r rö ra nde flottiljens orga 
nisation, TIS-utbildningen samt fältmä s
sig f1y g- och bastjäns t l anslutning till
den på gående flottiljövningen.

31 / 8: Flygv apen mästerskapet i fälr
tä vlan äger rum i trakten a v Trollhättan.
Mästare bl ir l :e fl yg planmästare T J ons
son, F16. A ld ste delta ga re är generalma
joren I Berg, v ilke n pla ce rade sig so m 5:a
i vete ran kl asse n. 13/ 9: Kronprinsen be
söker flottilj en
och instruera s av
kapten J-O Ge
zelius l attack
taktik och mate
rielkännedom.
14 / 9: Rysk a f10rr a mir a len S G Gorsjkov
samt sju r yska marinofficerare kommer på
besök. Se x divisio ner A 32 :or a nfa ller med
myc ket gO tt result at. 18/ 9 : Länss ty rel
sen med land shövdin ge n K Frithiofson i
' petsen besö ker flottilje n. 19/ 9: I ta lien
ske flygva pen chefen gene r a l Aida Re
mondina gör flottiljen den ä ran. 10/10:
Major General H J Sands, Jr Comman
dant of the ACSC (US Ai r Command
'lnd Staff Colleg e) med tre tton lärare på
visit - inbjudn a av generalmajor E Ro
sengren, MHS.
•

!

Ovan:
Ryske flollamlralen GORSJKOV
med fru... avspeglad i glasögonen . •
Nedan: Italienske CFV, general REMON
DINI flankerad av bl a överste Wagner
och generalmajor Odqvlst. • Nedan t h:
Major-General SANDS på bästa humör
tillsammans med C F7, överste Barkman .

foto: erik iohannesson

'

Vid efterföljand e lun ch överlä mnad e
gen era ll öjt nant Ke inon en Finland s för 
svarsmakt s sta nd a r ti ll c hefen fö r f1 yg 
vapn et.
ORR

•
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FC FLYGER VIGGEN
Sedan lå ng ti d ha r Försöksce ntralens
pro v fl ygare d eltagit i ut\'ecklingsa rbetet
på fl yg plan 37 Viggen .
Arbetet har under d e senaste å ren bl a
inneburit att ett stOrt a ntal provpa.ss flu
gits i olika simul atO rer, där såväl f1)'g 
och styregenskap er so m rada r- oc h na vi 
geringsutrusrning har utveck lats, bedömts
och efterhand utvär dera ts.
Med en så d an ba kgr und som provfl y
ga re äknns en infl yg nin g på e n fl ygplan
typ lnte som
någonting nytt.
Fö rst;t ha nd sin 
trycke t blir l
stället ett någo t
förv ånat kon
staterande, att f1yg- och st)' regenskaper
i en uppbyggd fa st hydrau lsystem ri gg i
det närmaste till fullo igenk ä nn s i protO
typen.

Majo r K -E H enriksson, chefsprovfly 
ga re , och kapten L J el Sen, provflygare
vid för sö ksce nrralen, fl ög Viggen för för
sta gången i m itt en av oktO ber. Inflyg
ningen, som omfattade ett pass, progr am 
merade s som en p rov fl yg ning med sikte
på en a llm än d rdering av flyg - och st yr -

Fö ljande sub jek ti va bedömningar kan i
korthet su mme ras :

Fe
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ege nsk aper, motOrfunktion m m samt
kontrol l ave n omfattande mäturru srning.
Efter detta infl yg ningspass har den fort
satta kont ak ten med fl yg planet skett
fo rm av prov fl ygn in ga r i SAAB:s reg i,
en form a v utp rovni n g som ä ve n l fort
sätt nin gen kommer a tt bedr ivas.

Provflygaren och kaptenen Lars Erik
" Jocke " JETS~N vid FC testar läget
på 37;an.

-

F I)'gp la nct ä r lättfluget med goda
fly gegenska per inom det till dags da 
tO utprov a de flygprogrammer.

-

Flyg pl anet kä nns trOtS sin stOrl ek och
r e lat i Vt höga vik t som ett litet fl yg
pl a n.

-

La ndnin gste kniken påminner om den
som användes me d Draken, mcd un
dant ag ave n avsevä rt förbättrad fart
stabilitet.

•

•

Sikten från förarplats är ypperlig, vil
ket underlättar bedömningen vid
exempelvis land·ning .

Utformningen av förarkabinen är av
hög standard och ge r föraren ett in
try c·k av att sitt a i ett fä rdigt serie
fl ygplan.

FVM I TENNIS
1967 års flygvapenmästerskap i
tennis hade samlat rekordar tat
deltagande
Tävlingarna gick
den 14-17 augusti på fina ba
nor i Tumba och Tullinge och i
utmärkta arrangemang av värd
flottiljen F18.

•

N os hjul ss ty rn ingen, som manövreras
med sidoro derpedal er na på ameri
kan skt vis , känn s till en bö rjan någo t
ovan för en 32 och 35 pilot. Denna
känsla övervinns emel lert id snabbt.

•

Bromsning med motOrn - reversering
- är helt ny och intressant bekant
skap för en militärpilot. En m yc ket

l fina len tOg Wiesland e r första se t med
6- 2 och Sommcli us det an dra med 6-1.
Wieslander kom doc k starke igen i a v 
görande set, som han v~nn med 6-3 och
dä rmed mä startit eln .
• N y för 3.ret va r veteran·klassen som
sam lat 15 deltag a re. Till fin ale n gi ck
flotti ljpolis Bel/hag en, FJ3 och kaptenen
Lannmark, FS efter seg rar i sem ifinal er·

•

krafti g retardation vi d utrullnin g kan
vänt as vid höga effektuttag.
Fl ygp la net s pre sta nd a med maxim alt
tänd efterbr än nkamm a re ä r impone
rande.

y tterliga re resultat och med mera
djup lo d ande bed ö mnin ga r läter sig helt
naturligt av se kr etes skä I ej göras i d agen s
läge.
•
na Ame lin och Lidbrink med 6-2, 6-4
efte r att i an dra se t legat under med
4- 0. De båda finalistparen had e slagit
sig fram till final bland 11 dubbelpar.
•
Årets täv lin ga r ha de som redan
nJ:mnrs samlat fler a täv lande än n3.gon
gång tidigare. Till dem. bidrog natu rl igt
vi s tillkom sten av veteranklassen. T en nis
in trcsset är dock i sta digt stigand e och
fr åga n iir om inte tid en n u är mo ge n att
arrangera tävling a rna å rl ige n i stä llet för
ba ra vart a nnat å r? !
•

RESULTAT

Single seniorer:
l:a Flyguooering Wieslander, FS/FF
2: a Kapten Sommelius, F5
3:a M a jot Amelin, F7

Single, vete raner:
Flygunderingenjör WIeslander, FS/ FF -

dubbelmIlstore med dubbelfattning .

J :a Fl o niljpo lis Bellhagen, F13
2:a Kapten Lanmark, FS / FF

B

la nd 31 delta ga re i se niorsi ngle
ställde m å ng år ige fJy gvape nmä sta.ren
kapten S om rne/ius frh F5 i Ljungbyhed
upp som favorit oc h han lyckades gå
fram til l fina l eft er semifina'lvinst med
7 -S, 6-3 över major Arnelin från F7
Såtenäs. P å andra ha lvan avancerade till
final tv3.ha ndsspelan.de fJ yg under-ingenjö
r en Wieslande r som tävlad e i FS/FF:s lag.
W i eslander hade också en motstånd a re
från F7 i sin ·sem ifina·l, nämli gen m ajo ren
Lidbr;nk som förlor ade med 6-3, 2- 6,
6-3.

na över respekt iv e fanjunkare Jon sson,
F14 oc h l:e ve rkmä sta re Gra hn, F 12.
l finalen fö rlorad e BeHhagen först a
set men fi ok med sitt varierande spel
La nn mark an springa sig trött och av
slutade match en med arr ta 3. tta games
i följd och därmed vinna m ed 2- 6,
6- 3,6 - 0.

pA PISTOL

R as k och a val1'c era de mot topp en, så a n
han eftcr l: a mäster skapsomgånge n låg
på 2 :a plats. l sl utom gå ngen sköt Ra sk
lugnt o ch sä kert fem tior och en illa oc h
därmed var mä startiteln han s.
•

FVM

D en 25 a ugusti stOd F3 som a rrang ör för
flygvapenmästerskapet i skol skj ut nin g på
p istol m / 40. Ost gö taflotril jen bjöd sky t
tarna på goda a rrangemang oc h vacker t
vä d er.
För va ltar e Carl-Gustaf R ask F21 ble v
årets fl ygvapen mäs tare.
l huvud skjur
ningen , som för övr·igt vanns på go da
177 poän g, av l:e ve rkmä stare Kar lsson
F 12 sköt Ra-sk end ast 168 poän g och låg
på det på 9:e pl ats. D äre fter skärpte sig

l tä vli ngarnas "ista match, du bbcl fi
nalen, säkrade flygunderingenjör Wi es 
land er si tt and ra 1)1ästerskap genom att
tillsamm ans med flygunderi ngenjör Gran 
qvist ocks å fr å n FS / FF slå F7-majorer

3 :a Fanjunka re Jon sson, F14 och
l: e ve rkm ästare Grahn, [ 12 .

Dubbel.'
l :a Flyg und ering G ra nquist / flygun
deringenjör Wies.la nder, FS/FF
2: a Ma jor Amelin/ Majo r Lidbrink,
F7
3: a Kapten Antoni1 :e verkmästar e
Grahn, F 12
och kapten Asthnerlflyg naviga
tör Johanss on, FIl.

R es ldtat:
l:a
2:a
3:a
4:a
5:a

Förva ltar e R as k F21
l: e verkmä s[are Ka r lsson FI2
l:e fl yg tekni ke r Fryxell F17 ..
Kapten C arleson F3
Fanju n kar e O hl sson F18 ._

34 8
247
346
345
342

P
"
"
"
"

Fr v : 3:an , 2:an och 1:8n e ller Fry xell ,
Karlsson och Rask - tog efter täv li ngen ett
raskt sammanträffande lör ett träffande sam·
språk om samlade träffar.
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FLYGMILlTÄR S-KAMP
o

rers m :iste r s ka~sd v li~lg : ih;;ft'rn ·
kamp utk,)mp,H,es , a r pa flO , dcn
26-2 8
se ptem be r.
Fem ' ,lIl1pskJ a rt' n
överSte R,l smu sso n, C Fl O, hade - fö r art
fR stör re bredd och stö rrc intresse för
rävlin ge n - uppm ana r fl o rril jer na arr i
störs ta möjli~:1 ursrrlck ning sr;ilb upp
med he lr Ll~, d vs trc man per flottilj.

A

• Inte mindrc än nio flott ilj er hörsam
m,lde uppmanin~cn och st:il lJe upp nK,1
ert eller fler,l I,)g. Därmed fick tl \' I ing 
en ert inrrc \s,lnt förlopp i och med ,Hl
Iagsrriden utHcklad e sig till en verkligt
spänn:mJe bmp. Totalt tlvhtcle JJ nDn
individuellt.

filtc t) slapp skynarna na gra störande
momc nt i fo rm a v st,l rrande och landan 
de fh':o; plan. Fll:s filtfl yg <1re Andersson
och bptcn Rittby skör b;is t m ed resp.
183/ 20 och 180 / 20. F il tOg J"irigeno m
hand om le dni n~en l I~gt;ivlingen r:i tt
föl jd av Fl O och ILS.

N:l) t<1 gren var ba ";;' i.:tboll so n) ägde
i An [;cl holtm idrottshall. 13:1 st i gre
nen bi n ' löj lll.ln t jonsberg 1"5 med 140
poing. 1"4 gjorde h;,r en uppr yckning med
lö jtnant Tiärn och f:,l t flYl'ar e Karlsson
p j. p la sc rlL) n;irmast efter. I IJgr:i v lingen
gick F4 upp p~ ,1ndr.l plat s efrer F ll och
närnusr före FlJ, Individue llt rog löj r
nant T j:i rn ledningen föl jd av kapten
Rirtbv och fälrfl yg are Andersso n.
t Llm

~ FörsrJ grenen, du elJskjurnin g, s r~rr:1de

morgonriJisr p~ FLO" n ya du e llb~nJ oc h
p g a arr Jimm'l räckre s.!ag·fiilr cr (= flv;;

• Aven sim n inge n ( 100 m frirr ) kl a rades
a v under för sIa da ge n. P~ k v,illen, i

Ange lho lms nybyggda simha ll, vi s ~de
F 5:s löjrnam Jonsberg arr han ä ven va r
bist , den grenen. 1.07,3 blev segr~rriden
och med 1.07,5 blev fillf l)'gHc Kylborn,
F l, lv~a. l övrigt visade sig FIL ha de
bäsra simmarna och. skaffade sig därige
nOl11, som det ryckres, en betryggand e JO
poingslcdning före närmaste lag F4 och
med FlJ yrrerligare JO poäng efrer.
Efler försra dagens rre gren~r ledd e S3 
ledes .FIL med 64 plarssiffrepoän g, för e
rv~an F4 med 94 och (fean FLJ med 124 .
SeJan följJ e F5 med 127 och Fl l5!. In
div iJ uellt ledde d!i fä lr flygare Anders
so n, FIl , med pl atss iffra II, rvåa var
IÖJ rnanl Jon sberg, F5 och trea kapten
Rirrby, F Il, med 16.
• Hela a ndra dagen ägnades ;[r fäkrning.
Platse n var !i te r Angelholms idromhall.
Varje man urkimpade J2 ma'reher. F4:s
fältflygar e Gustavsson vann 28 dusrer
och na sr bä sr blev fältflygare Kylborn,
Fl, som "ann 27 seg rar. Aven i lag hade
F I oc h F4 de bästa fäkrarna, varför de
knappade in på Fll:s ledning i lagtäv
lin gen , l n för sisra gre nen hade FIl 92
poäng, F4 108, Fl 162 oc h F5 l6J po
äng. Indi viduellt hade en rätgrupp om
fem man gå rt loss och spänningen inför
flykrrävlan var sr or. Fälrflygare Anders
so n ledde med platss if.fra 22, Fältflyga
re K yl bo rn , löj lnant Tj ärn och kaplen
Rinb y hade samtl ig a 2J oc h löjl nant
Jo n s bcr~ hade 25,
f-l:ndcrbanan "ar uppbyggd i en star k t
k uper ad terrä ng på Hallandsåsen oell
o rie nterings löpn ingen gick ge nom en re r
r:in~ full a v snå r oc h rag grr åd ssrängsel.
Bäsr i bå da mom ent en var filrflysare
And cr,so n, so m diirm ed sä krad e försld
p larsen. Löjtna nr Jon sberg blev lionde
man, flykrrävlon men rvåa roralt.
• U tg :i ngen ay lagrävlingen blev oviss ,n
i der SiSl ,l . F4 fi ek för sl Silt Jag i m,ll
och nar sii småningom FIl kom, blev det
err räknand e med rider, koefficienter och
plarssiffror fram och rillb aka, När S.1
småningom slurres ulr aret framräknar s 
efler allsköns kollning - befanns F4 ha
slagir fll med IJ8 poäng mOl 140, En
mygg rriumf för ert la g som in·te g,lV
lap pr 1I1:tn bmpaJe hårt in i det sisla, •
Gunnar Ekman

Slutresultat,
lag :
l:a
2'a
3:a
4:a
5:a
6'a
7:a
8.a
19.a
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1967 års lIygvapenmästare i f1ygmilitär S-kamp blev "srnålI sensationellt"
F4. Men segern blev minsann inte lällköpt. Det var först en sista järn
viljeforcering på slullampen av hinderbanan som ledde fram till 1:a-pris
bucklan, Fr v: Fältflygare KARLSSON, löjtnant TJÄRN samt fältflygare GUS
TAVSSON,

F4 138 P
Fll 140 "
Fl 216 "
F5 222"
Fl3 234 "
F15 237 "
F6 275 "
FlO 289,
F7 333,

I
l:a
2:a
3:a
4:a
5:a
6:a
7:a
8:a
9:a
10:a

Slutresultat,
individuellt :
Fältfl ygare Andersson , Fll
Löjtnant Jonsberg, F5
Löjtnant Tjärn, F4
Fältflygare Kylborn , Fl
Fältflygare Gustavsson, F4
Fältflygare Karlsson, F4
Kapten Rittby, Fl1
Fänrik Bandholtz, Fl
Löjtnant Marcusson, Fll
Fänrik Lundin, F6

,--- ---------------~
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tecknare : bertil skogsberg

....

alla
"
rnan

" You know a lot about 'flower power' -

but you should know more about Flight Safely Power ' "
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-I ave roe r i samband med landning upp
ta r a ll tj äm t en aliti o r sto r del av vap 
nets h averiantal. I I lyg vapnets strävan
all så snabbt som mö jli g t förbä ttr a
denna icke önsk varda tendens, fort sät 
ter här flyg stabens fl yg sä kerhetsavdel
n ing si n u pp lysn i ngsd r ive i 'ko nsten
ntt landa '. - Ämnet har t i digare. för
utom i ett fl ert a l art iklar och diverse
OFYL-medde la nden, även behandlats
på OF Y L-alf ischer.
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• • Grunden till en misslyckad landning läggs i de flesta fall redan i planen genom att avvikelser görs
från den normala planebanan. Detta har närmare belysts i Flygvapnets Flygsäkerhetsanalys 1965/66. •
En ganska vanlig orsak till att den normala planebanan inte följs, är en överdriven rädsla för att inte
kunna bromsa in flygplanet på banan utan i stället åka ut i banans förlängning och eventuellt hamna i
utrullningshindret. Detta har medfört, att en del förare medvetet avviker från det lämpligaste landnings
förfarandet genom att försöka sätta flygplanet så nära bankanten som möjligt och göra utflytningen
före banpassagen eller hålla lägre fart än föreskrivet. • Det kan också innebära, att man koncentrerar
sig för mycket på den kommande inbromsningen och inte i tillräcklig grad beaktar svårigheterna före
och i samband med sättningen. Alltför ofta blir resultatet en genomsjunkning eller vikning med haveri
som följd . • • •
nder 1966 rapporterades ungefär
hundra genomsjunkningar, minus
landningar eller vikningar. Tjugo av
dessa ledde till haveri. Under samma
tid förekom sju utrullningar i utrull
ningshinder vid landning. I bara tre
fall v ar bromsförhållandena kritiska. I
de andra fallen hade föraren alltför
hög fart och/ eller satte sig långt in på
banan eller använde en olämplig
bromsteknik. I medeltal var reparations
kostnaderna för fl ygplan som rullat ut
i utrullningshin der ca 2.000 kr/ fl ygplan.
Större delen av dessa kostnader har
inte åsamkats av hindret utan ligger på
skadade bromsar och däck . Det är ska
dor som uppkommit, d å föraren försökt
bromsa hårdast möjl igt för att inte ham
na i hindret. Genomsjunkningarna kos
tad e i genomsnitt ca 6.000 kr/ flygplan.
Riskerna för såväl materiel som perso
nal är större vid haverier i samband
med plane oc h sättning än vid utrull
ning i utrullningshinder.

U
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En del av farhågorna fö r att köra av
i banans förlängning kan bottna i bris
tande kunskaper om inbromsningsprob
lemen, t ex bäs ta bromsteknik m h t
aerod ynamiska förhållanden , friktions
förhållanden, bankonsistens, hydropla
.-aiDQ
~t
är
järfö r
ökas.
örhål 
som
a till.

,mik
den
hög
. att
st ort
Det
,ci rten
fr an 250 km/ tim till 200 kmltim som från
150 km/ tim till 100 km/ tim . Det avstånd

som hinner pa sseras under olika has
tighet savsnitt är proportionellt mot den
medelhastighet man har när avsnittet
passeras. I de två avsnitten ovan är allt
så medelh astigheten 225 resp 125 km/
tim . Bild 1 visar att det åtgår 500 m
för att sänka farten 50 km/ tim i det hög
re hastighetsavsnittet och endast 200 i
det lägre .
Man inser därmed lätt landningsfar
tens bet ydelse . Som tumregel gäller,
att om man ö kar sättningsfarten med
10 kmlt im så ökas rullsträckan med un
gefä r 100 m. Detta kan synas vara ett
starkt motiv för de som uppengarligen
håller för låg fart t ex vid halka . Dessa
glömmer då de stora riskerna för minus
landning och genomsjunkning. De land 
ningsfarter som anges i SFI har nog
grannt kalkylerats m h t erforderliga
marginaler såv äl för minuslandning som
krav på rullsträcka . Det abs o lut säkras
te förfarandet är att allt id tillämp a i SFI
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RULLSTRÄCKAN?
angivna hastigheter. Här är också att
märka att fartmarginalerna såväl uppåt
som neråt är tämligen små. Farterna
måste därför hållas med stor precision.

motståncet och friktionen mot banan.
Det aerodynamiska motståndet varierar
- vid de farter det här är fråga om 
med kvadraten på lufthastigheten. Lyft

banan. Av detta följer att bromsarnas
förmåga att reducera hastigheten är
mindre vid hög fart.

Lyftkraft och friktion

kraften är också proportionell mot
kvadraten på lufthastigheten. Det med
för att under första delen av landnings
sträckan är vikten på hjulen låg,
bild 2. Bromsförmågan är beroende
av den vikt med vilken hjulen vilar mot

Hög fart innebär alltså ett lägre fri k
tionsmotstånd. Bild 3 är en princip
skiss av hur bromsförmågan utvecklar
sig m h t farten vid olika bankonsistens.
Som framgår av kurvan minskar broms
förmågan vid ökande fart utom då ba
nan är belagd med våt is. Koefficienten
är då praktiskt taget konstant. Kurvan
för torr is (ej redovisad på bild 3) ut
vecklar sig däremot på ungefär samma
sätt som vid våt bana. Värdena är dock
något lägre. Om man har en bana med
torr is vid temperaturer nära fryspunk
ten kan bromsverkan sjunka, då hastig
heten minskas, därför att isen då har
längre tid på sig att smälta under in
verkan av friktionsvärmen och däck
trycket.

- -- - --

Under landningssträckan bromsas flyg
planet upp genom det aerodynamiska

• Anledningen till att friktionen mins
kar snabbare vid våt än torr bana är,
att vid högre fart blir det mindre tid för
vattnet mellan däcken och banan att
sprutas ut. Vattnet kan närmast liknas
vid ett smörjmedel som minskar friktio
nen mellan däck och bana.

Använd pumpteknik
För att hydroplaning skall uppträda
fordras relativt hög fart och stor mängd
vatten på banan. Denna effekt minskas

27
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med dräneringskanaler t ex i form av
längsgående spår i däcken eller om ba
nan är grovkornig . En sliten asfaltbana
ger således större risk för hydropla
ning än t ex en betongbana , som är
uppbyggd av större partiklar. Ett slitet
däck råkar lättare ut för hydroplaning än
ett nytt , som har spåren intakta. Ut
präglad hydroplaning är dock inte så
vanligt förekommande. Det händer of
tast på flygfält som har ojämn bana
- d v s större fördjupningar där större
vattenmängder kan samlas. När man
passerar ett sådant om råde och råkar
ut för hydroplaning, kan friktionen
bli så liten att bromsregulatorerna slu
tar att verka och hjulens rotation upp
hör. Om man sedan kommer in på ett
torrare område med stillastående hjul
och ansatta bromsar, blir resultatet of
tast punktering . För att bromsregula
torerna skall kunna verka på avse tt sätt.
måste hjulen hela tiden rotera . Det är
alltså av största vikt , att man använ
der pumpteknik vid bromsning på våta
banor. Detta gäller också om banan är
isbelagd - framförallt vid förekomst av
isfläckar omväxlande med bara områ
Gen.
• Bromskoeffic :enten sjunker också ge
nom närvaron av damm och fettämnen
på banan. Fettämnen kan ha samlats
genom flygplanavgaser eller kan ha
" svettats" ut av vissa banmaterial t ex
asfaltämnen. Denna effekt kan ofta vara
mest utpräglad just i början av ett regn
alltså innan fettämnena hunnit spolas
bort. Speciellt gäller detta , om en plöts
lig regnskur uppträder efter en period
med varmt vackert väder. Då måste man
vara beredd på, att bromsverkan kan
vara avsevärt nedsatt.
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Inbromsningsförfarandet för flygplan
32 har tidigare behandlats i "Kontakt
med flygsäkerheten" (FV-Nytt 3/ 67) och
tas därför inte upp i detta samman
hang . I stället behandlas nedan vissa
förhållanden som gäller flygplan 35.

35:ans broms teknik

följd - när hjulen åter får bankontakt.
Sådana punkteringar har inträffat. De
har dock hittills varit så få , att det inte
bedömts erforderligt att förbjuda meto
den . Självfallet måste man som förare
släppa bromspedalerna, om man mär
ker att flygplanet eller något hjul lät
tar. Har man det klart för sig , är risken
för punktering tämligen liten.

Det finns fyra metoder vid inbroms
ning med flygplan 35:

a) AD-bromsning till en viss fart 
därefter hjulbromsning .

b) AD-bromsning till en viss fart i kom
bination med hjulbromsning efter hjulbromsning .

där

c) Enbart hjulbromsning.
d) Bromsskärmslandning.
Som framgår av bild 4 är AD-broms
metoden inget effektivt sätt att stanna
upp flygplanet med. Metoden är dock
fullt tillräcki ig om bromsverkan är god
och landning sker på en bana med nor
mal längd. Den egentliga fördelen är,
att man spar bromsar och däck . Detta
motiverar att AD-bromsning är huvud
metod under gynnsamma betingelser.
AD-bromsning och samtidigt hjul
bromsning är en något effektivare me
tod . En väl utbildad förare har inga
svårigheter att tillämpa den metoden .
Hjulbromnsingen måste utföras med re
lativt lätt tryck på pedalerna och detta
medför att däck och bromsar inte be
lastas särskilt hårt. Nackdelen är främst
att hjulen kan låsa sig, om flygplanet
tillfälligt lättar vid t ex passage av
ojämnhet i banan. M h t att bromsarna
då kan komma att ligga an, finns det
risk för att rotationen upphör med punk
tering eller slitskada på däcken som

Välja rätt bromssätt
Hjulbromsarna har stor kapacitet och
det återspeglas också i kurvan på bild
4. Om man har att välja mellan AD
bromsning och hjulbromsning (t ex vid
utebliven bromsskärmsfunktion) och av
någon anledning måste stanna på kor
tast möjliga sträcka, är det effektivare
att hjulbromsa - om bromsverkan är
måttlig eller däröver. Ar bromsverkan
däremot måttlig till dålig eller då
lig, erhålls en viss vinst genom AD
bromsning .
Den klart e f f e k t i vas t e metoden
är att använda bromsskärm - framför
allt i kombination med hjulbromsning .
Den metoden är dessutom som regel
nödvändig för att stanna kvar på banan
vid lägre bromskoefficent än 0,3 och
svag vind. Ar bromsverkan nedsatt bör
alltså varje landning med flygplan 35
planeras och genomföras som skärm
Iandning.

Sammanfattande regler
1. Vid en normal landning med god
bromsverkan :

AD-bromsa - eventuellt i kombina
tion med lätt hjulbromsning.
2. Vid nedsatt bromsverkan:
Använd skärm i kombination med
hjulbromsning.
Det finns faktiskt förare som anser
att det på något sätt är "genant" att
använda skärm och de dröjer därför i
det längsta med att nyttja s k ä r m e n.
En sådan inställning måste motarbetas.
Studerar man SFI:s diagram över land
ningssträckor, inser man sanbbt att det
inte finns teoretiska möjligheter att utan
skärm hålla sig kvar på banan om det
är halt. Det borde alltså vara "g e 
n a n t" att inte utnyttja de möjligheter
som står till buds, d v s skärm!

Flyt inte ut
Om man tvingas landa under sådana
förhållanden, att hjulbromsning är enda
möjliga metod - t ex om banan är sli
rig och det blåser så stark sidvind att
AD-bromsning eller skärm landning in
te kan genomföras - bör man så
tidigt som möjligt sätta ner flygplanet
på alla tre hjulen och påbörja inbroms
ning. Om landningen blir kritisk m h t
möjligheterna att stanna på banan, kan
man öka friktionen genom att föra fram
spaken. Vingens lyftförmåga minskas
härigenom och större del av flygplanets
tyngd vilar då mot banan. Noshjulets
styrförmåga ökar också vid ökad belast
ning. Girtendenser kan alltså lättare
undvikas.
Detta förfarande innebär dock en
mycket hård belastning på däck och
bromsar och bör därför bara utnyttjas
yttersta nödfall.

Ut

nätet ...

Måste man landa under, så kritiska för
hållanden, att en utrullning i utrullnings
hinder inte kan undvikas - tänk då på:

1. att rulla in i hindret så nära mitten
som möjligt och styra så, att Du inte
kommer snett in i hindret. Härige
nom erhålls minsta möjliga skador.

2. att inte överbelasta däck och brom
sar för alt undvika att hamna i hind
ret! Punktering och skadade brom
sar kostar som regel mer än de ska
dor flygplanet får i hindret. Dess
utom kan Du kanske inte undvika,
att flygplanet går in i hindret snett
eller under kaning
med än större
skador som följd
om du brom
sar för hårt!

*

foto: john forsell
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trafiken? II Det finns alltså skäl att
närmare studera denna problem
ställning. II II II

uälamaSKIn mea mYCKet Komplicerade
uppgifter - utgör härvidlag inget un
dantag.

Tio miljoner per dag
Vid våra apotek säljs för närvarande
flera tusen olika slags läkemedel. Av
dessa förbrukas tio miljoner doser per
dag , däri inräknat receptfria preparat.
Av dessa är åtgången nio miljoner per
dag för personer som i n t e vårdas
på sjukhus.

Av FS/ Fh fackred.
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Ovan gjorda statistikutdrag är resulta
tet aven undersökning som gjorts av
Militärapoteket - tyvärr utan att uppgif
ter kunnat lämnas över hur många
"friska"
läkemedelsförbrukare,
som
jämsides med denna läkemedelsför
brukning har att ombesörja kvalificera
de uppgifter i vårt samhälle, t ex att kö
ra bil eller flyga .

I Ordnings- och Säkerhetsföreskrifter
för Militär Flygning (OSF) finns stad
gat alt: "Receptbelagda läkemedel ej
utan samråd med flygläkare får använ
das av flygande personal". Vår nuva
rande förbandsläkarorganisation ti Ilåter
emellertid inte alltid " samråd med flyg
läkare" av den anledningen, att en del
flygförband långliga tider för sin flyg
medicinska rådgivning hänvisats till en
icke flygmedicinskt specialutbildad lä
kare . A andra sidan kan vissa "recept
belagda läkemedel" i små mängder in
handlas utan recept och antagligen fö
rekommer det då och då läkarkonsul
tationer
utanför krigsmaktens sjuk·
vårdsorganisation exempelvis vid
akut insjuknande i hemmet eller under
ledighet.

Gör det inte själv
Hur det än förhåller sig föreligger det
situationer, där en flygare själv har att
ta ställning till tillfälliga fysiologiska
rubbningar i sitt hälsotillstånd och vär
dera hur dessa kan inverka på flygsä
kereheten. Han kan därvid vara benä
gen att själv "medicinera" med eller
utan läkarsamverkan. Det måste stå

klart för honom, att många tilfsynes
oskyldiga läkemedel besitter inte önsk
värda egenskaper, som indirekt k a n
inverka på tankeskärpa, reaktionshas
tighet och omdöme.
Vårt stressamhälle skapar människor
med magbesvär - översura magar som
hör av sig med hungersmärtor och
stundtals ett envist kurrande. De upp
rörda rapporterna från magen kan lyck
ligtvis lugnas med mediciner, som däm
par sekretion och sura funktioner. Den
normala dosen har som regel mycket
små biverkningar. Men redan en lätt
överdosering - en stridsflygare kan un
der en laddad övning tvingas slarva
med maten - medför betänkliga följder.
Det recept som vanligtvis används för
att stilla hungersugningarna kan ge en
viss atropinliknande verkan - dvs ögats
pupill vidgar sig och linsen får svå
righeter med omställningen. Detta med
för besvär med avståndsbedömningen
s k ackommoda
och synskärpan
tionsrubbningar.

Vanlig felbedömning
Tillfällig huvudvärk, tandvärk eller smär
tor av andra tillfälliga orsaker är en
ingalunda ovanlig företeelse även hos
unga människor. Dylika friskhetsrubb
ningar utgör oftast i och för sig ett hin
der för flygning. Problemet med strids
flygaren är dock, att han i sin ambition
att "inte utebli" frestas att själv labore
ra med smärtstillande medel. Kanske
anser han, att tidsintervallet mellan in
tagningen av medlet och flygtillfället 
eller annan kvalificerad insats - varit
tillräckligt stort, så att den psykiska bi
effekten bedömts som ringa. En vanlig
felbedömning!
Många av våra s k smärtstillande me
del är att betrakta som ren narkotika
- eller närmar sig gränseniOftast rör
det sig dock om fenacetiner, acetylsali
cylsyra (det vanligaste magnecylet t ex),
som i vanliga fall inte är så avtrubban
de. Men hur många människor är med
vetna om att redan 2-3 vanliga magne
cyltabletter kan inverka menligt? All
överdosering är farlig! Speciellt i flyg
sammanhang!

"Farliga" kanaler ...
Genom många varierande kanaler 
fästmö eller maka - kommer vi över
medel av s k meprobamattyp (Restenil,
Meprodorm,
Meprodyl,
Meproban
o s v). Den nervöse, den upphetsade
brukar tyvärr i dylika medel finna en
tillfällig bot mot sin stress. Risken och
faran är uppenbar för den övertrötte,
som tar dessa medel för att känna sig

mindre spänd.
Den inre "krampen"
kanske försvinner, men han blir dåsig
och sömnig - i synnerhet om han är
en ovan tablettätare.
Under narkotikarubriken inryms även
oftast hostmedicin. Ingen flygare klarar
sig väl från att någon gång bli förkyld
och få hosta. Han måste oftast själv
ta ställning till frågan: flyga eller inte
- och kopplar väl inte alltid in flygläka
ren i dessa funderingar. Huvudsaken
för honom är, att han blir av med ret
ningen i luftrören. Kanske finner han
en tillsynes oskyldig flaska i toalettskå
pet, som utskrivits till någon av de and
ra familjemedlemmarna. Det finns åt
skilliga hostmediciner som innehåller
morfin- eller morfinliknande preparat 
alltsa narkotika. I sin strävan att följa
reglerna i OSF ser han (oftas!?) till
att tillräcklig tid förflyter fram till flyg
passet och bedömer, att en god förkyl
ningskur kvällen innan inte för in ho
nom på tjänstefelets bana. Hostan för
svinner som regel, men även om han
håller sig inom den dosering som an
ges på etiketten, kan en viss avtrubb
ning sitta i även påföljande morgon 
i synnerhet om han dessutom dras med
den psykiska effekten aven lindrig in
fektion.

Till sist varnas även för den kombi
nerade effekten av läkemedel och alko
hol. Det finns starka misstankar att lä
kemedel (t ex lugnande medel, magtab
letter el dyl) i kombination med öl el
ler sprit (även mindre mängder) ger en
starkare och något mer långdragen be
rusningseffekt.

Läkemedelsfirma meddelar
Medicinalstyrelsen har nyligen i en cir
kulärskrivelse uppmana', alla läkare att
i samband med förskrivning av aktuella
medel upplysa patienterna om de risker
det kan innebära att köra bil efter att
ha intagit preparaten. Medicinalstyrel
sen påpekar, att man utöver narkotika
särskilt bör uppmärksamma antihista
minika, hypnotika, sedativa, ataraktika,
neuroleptika och psykolytika. Riskerna
för oväntade effekter vid kombination
av flera läkemedel eller av läkemedel
aikohoi framhålls särskilt i skrivelsen.
För att underlätta läkarnas upplys
ningsarbete på denna punkt har läke
medelsfirman Astra i samarbete med
professor Roger Bonnichsen vid Sta
tens Rättskemiska Laboratorium utarbe
tat nedanstående anvisning.

Bieffekter
I detta sammanhang varnas även för
s k antihistaminmedel. Dessa används
mot allergiska obehag men ingår även
i medlen mot åk (flyg)-sjuka. I det se

nare avseendet kan varningen ha ak
tualitet för flygare som börjar sin ut
bildning och som själv laborerar med
att undertrycka sitt illamående. Från
sett det faktum att envist återkomman
de och markerat illamående under
flygning alltid bedöms som en klar sä
kerhetsrisk, bör det understrykas att
antihistaminpreparat (Postafen, Allergi
san, Trihistan, Di-Paralene och liknan
de läkemedelstyper) som regel har mer
eller mindre långdragna bieffekter i
form av minskad prestationsförmåga
och tankeskärpa.
•

Laborera aldrig själv före eller i
samband med flygning med något
läkemedel, vilka de än ma vara.

•

Är Du i behov av behandling, vänd
Dig till Din f I Y g I ä k a r e - som
bäst kan avgöra om Ditt tillstånd ut
gör en flygsäkerhetsrisk.

o

Olika människor kan reagera oli
ka inför samma läkemedel. Känn
därför själv efter om DU känner
dig dåsig eller okoncentrerad ef
ter att ha tagit läkemedlet. Dåsig
heten kan bero på medlet och
göra dig olämplig som trafikant.
Kombinera aldrig läkemedel och
alkohol - de flesta läkemedel
kan förstärka effekten av al ko
hol så att t o m en öl kan göra
dig olämplig som trafikant.
Tag aldrig större dos av ett lä
kemedel än läkaren föreskrivit.
De flesta preparat kan starkt för
sämra
förarskickligheten
vid
överdosering.

o

Tag aldrig flera olika läkemedel
samtidigt utan att ha rådfrågat
läkare. Om läkemedel tas till
sammans kan de nämligen ofta
förstärka varandras verkan eller
ge oväntade effekter. Om du går
till en ny läkare och får läkeme
del utskrivet, så bör du därför
alltid upplysa honom om vilka
medel du tidigare har. I samband
med många typer av läkemedel
bör du på eget bevåg inte ens
äta sådana smärtstillande medel
som kan köpas utan recept.

*
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Nödsyrgassystemens funktionsprin
cip är, med ett undantag, annorlun
da och mindre väl anpassad till män
niskans andning än ordinarie syr
gassystem. Genom brist~nde känne
dom om detta har flygföraren i en
del fall, när nödsyrgasen utlösts ma
nuellt, trott att han inte fått tillräck
ligt med syrgas. Detta trots att syste
met fungerat på avsett sätt.

E

n orsak till förarens feluppfattning
kan ha varit, att beskrivningar och
nödinstruktioner på nödsyrgassystem
inte varit nog tydliga, eller att övning i
nödsyrg·assystemens användning icke
förekommit för vissa av utrustningarna
(dyrbart och tidsödande). En översyn
av beskrivningar och instruktioner skall
göras . Innan detta hunnits med. läm
nas här en förtydligande bruksanvis
ning för nödsyrgassystemen i våra flyg
plan.

Nödsyrgasen har mest kommit till
användning som reserv för ordinarie
systemet - således inte i samband med
utsprång från höjder över 7 km (" nöd
syrgashöjd"). Utsprång över denna
höjd är sällsynta .
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Två huvudtyper av nödsyrgassystem
förekommer :

. ---------------,
A: det som används i flygplan 35 D, E,
F och som är sammanbyggt med
syrgasapparaten för ordinarie syr
gassystemet (AGA-regulator 324),

masken. Förrådet i nödsyrgasbehålla
ren räcker i detta fall även om utsprång
skulle utföras från flygplanets maxima
la topphöjd . Då gasen tar slut - vilket
inte inträffar över tre kilometers höjd
även om hopparen andats kraftigt 
blir det totalstopp för inandning, efter
som regulatorn icke är konstruerad för
att ge lufttilIblandning .

.------------------------- 1
B: det som används i samtliga övriga
krigsflygplan samt i Sk 60 och Tp 52
och som är helt skilt från det ordi
narie syrgassystemet.

.

Hopparen bör därför los s a syrgas
masken så snart huvudfallskärmen ut
vecklats på omkring tre kilometers
höjd .

----------------~

Två huvudtyper, A och B
Samtliga krigsrlygplan i flygvapnet samt
Sk 60 och Tp 52 har förutom ett ordi
narie syrgassystem även ett nödsyr
gassystem . Nödsyrgassystemet har två
uppgifter : dels att vara reserv för det
ordinarie systemet vid felfunktion eller
kapac itetsb rist , dels att förse be
sättningen med syrgas efter utsprång
från stora höjder.

CET

A:

Automatisk OCH manuell

Nödsyrgassystemet i flygplan 35 D,
E, F - kan utlösas automatiskt eller
manuellt.

Automatisk utlösning sker vid nödut
språng, varvid funktionen hos nödsyr
gassystemet är exakt densamma som
hos ordinar ie syrgassystem. Det enda
som händer är, att automatisk omkopp
ling sker från syrgasbehållarna i flyg
planet till syrgasbehållaren i fal Jskärms
packen - men fortfarande via den or
dinarie syrgasreguJatorn till syrgas

Manuell utlösning innebär, att nöd
syrgasen tillförs genom en helt annan
funktionsprincip än vid den automa
tiska och ordinarie. Syrgasen kommer
att strömma direkt från nödsyrgasbe
hållaren in i maskslangen. I de flesta
fall kommer inte föraren att märka
något övertryck - utom möjligen un
der första minuten efter utlösningen,
om denna skett på stor höjd . Föraren
kommer relativt snart efter utlösningen
att märka ett inandningsmotstånd pga
minskat syrgasflöde som en följd av
sjunkande behållartryck. Systemets ka
pacitet efter manuell utlösning är så
ledes relativt liten , men den räcker gott
om föraren andas normalt och sam

tecknare: bertilskogsberg

och luft sugs in i masken. Man får då
andningsmotstånd både vid in- och ut
andning . Då nödsyrgasbehållaren tömts
byggs inget tryck upp i slangen under
utandningen , och
andningsmotstånd
uppstår endast under inandning . Det
blir precis som att andas genom " fri
snabbkoppl ing" med pätagen mask ,
som säkert de flesta prövat på . Detta
inandningsmotstånd blir dock inte stör
re , än att man väl skulle kunna klara
av det även i medvetslöst tillstånd.
Som framgått av ovanstående kan
man vid utlösning av nödsyrgasen på
stor höjd uppleva tre efter varandra
följande andningsförhållanden :

•
•
•

motstånd vid utandning (övertrycks
andning),
motstånd vid såväl in- som utand
ning,
motstånd vid inandning .

Den andra fasen andningsmotstånd nödgassystemet och
hagskänslor, speciellt
beredd på det.

tidigt snabbt minskar till flyghöjd, där
kabinluften kan andas och masken tas
av.

masken på 6 km verklig höjd (=3 km
kabinhöjd).
•

B:
•

•

Test knappen till syrgasregulatorn i
flygplan 35 D, E, F fungerar endast
upp till ca 4 km kabin höjd dvs ca
7,5 km verklig höjd (med fungerande
kabinövertryck) - oc h är i första
hand avsedd för kontroll före flyg
ning .
Vid manuell utlösning av nödsyrga
sen : drag ti ll kraft igt i handtaget I
Utdragslängd c a 0,5 cm, utdrags
kraft ca 8 kilopond . Starta tersuret.

•

Andas inte kraftigare än normalt och
var beredd på ett visst tilltagande
inandningsmotstånd - som kan vara
besvärande , men som dock ger Dig
tillräckligt med syrgas.

•

Minska höjden snabbt så att Du
inom tre minuter har nått ner till
sådan höjd att Du kan ta av masken
vid kraft igt andningsmotstånd . Kolla
varningslampan för kabintryck och/
eller kabintryckmanometern.
Om
trycket är normalt, kan Du ta av

Systemets kapaci tet medger nödut
språng från 14 km höjd, varvid hoppa
ren kan drabbas av viss syrebrist 
dock ej av sådan omfattning att med
vetslöshet inträder. Om föraren efter ut
lösning på 14 km sitter kvar i flygpla
net och dessutom har för lågt kabin
tryck , skall flyghöjden snabbt minskas
så att syrebrist undviks.

Rapportera det inträffade på radio
och avbryt uppdraget.

Regler för 35 O, E, F

Regler för övriga flygplan
•

Vid utl ösn ing av nödsyrgasen : drag
till kraftigt i handtaget! Utdragslängd
ca 0,5 cm, utdragskraft ca 10 kilo
pond .

•

Lossa snabbkopplet mellan syrgas
maskslang och den i flygplanet fas
ta syrgasslangen.

•

Andas inte kraftigare än normalt och
var beredd på att andningen blir
något besvärande pga ett visst mot
stånd - i vissa fall både vid ut- och
inandning.

•

Minska höjden snabbt till sådan höjd
att Du kan ta av masken. Kolla var
ningslampan för kabintryck och / eller
kabintrycksmanometern . Om trycket
är normalt, kan Du ta av masken på
5-6 km verkligt höjd (=3 km kabin
höjd) beroende på flygplantyp.
Vid normalt fungerande kabintryck
är nödsy rgasför rådet fullt tillräck
l igt, om man går ner till icke syrgas
höjd inom 5 min från utlösningen .

•

Rapportera det int räffade på radio
och avbryt uppdraget.

Andningsmotsti!J.nd

Nödsyrgassystemen i flygplan 29, 34 ,
35 A, B, C, 60 och 52 kan utlösas manu
ellt - även automatiskt vid nödutsprång
frän flygplan 34 och 52. Syrgasen kom
mer oberoende av utlösningssätt att
strömma direkt från nödsyrgasbehålla
ren in i maskslangen .
I samband med den manuella utlös
ningen skall fö raren koppla loss syr
gasmaskslangen från den flygplanan
slutna syrgasslangen (snabbkoppling
en). så att säkerhetsventilen i koppl ing
en vid behov kan träda i funktion 
dvs ö ppna v id större tryck än 25 mm
Hg. Om utlösningen sker på stor höjd ,
kommer föraren i början att få mar
kant övertrycksandning (max 25 mm
Hg). Alltefter trycket minskar i nödsyr
gasbehållaren pga utströmning mins
kar även syrgasflödet, så att undertryck
uppstår i maskslang'en vid inandning.
När undertrycket nått ett visst värde ,
öppnas en backventil i snabbkopplet

såväl in- som ut
är specifik för
kan vålla obe
om man inte är

*
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foto: sten iansson

EN PRESENTATION
Flygstabens pressavdelning har fått ny ledning - chef är
fr o m 15 oktober major Arne Andersson, som efterträtt över
stelöjtnant Einar Tibell. • Med anledning av detta chefs
byte har Flygvapen-Nytts redaktion funnit det lämpligt att
presentera sig för läsekretsen. På bilden ovan vid bordet
ses från vänster: fröken Gunnel Wirenius, värnpliktige Claes
Frössen, stabsredaktör Bertil Lagerwall, major Arne An
dersson, stabsredaktör Lennart Olander samt stabsredak
tör Jahn Charleville.
nf ö r ett ny tt ar ar det brukligt att ö nska sig nagot. Inför 1968 önskar sig
red akti o nen bl a detta: • • Att alla bidrag insands före uts att datum
fo r manu sstopp (s e tidtabe ll på sid 2) helst en vecka före ' . Att a ll a
man us skri vs med skrivmaskin - enbart pa "framsidan"! • Att dubbelt rad
avstå nd an vands med minst fem (5) cm marginal till väns ter . • Att man hell
re skreve för myckel än alltför ko rtfatta t. Detta gäller framfbr allt bidrag till
"Hänt vid floltl l j erna" . • Att alla artikel bidragsgivare inte sk all tycka illa
vara för att redakt i onen forbehall er sig r ätten att redige ra allt material .
•
Atl all a fotografie r "ovill ko rligen" fbrses med fo tografen s namn och
adress! (Fbrvax,ling utesluts oc h utsändandet av ho norar u nderlättas I) • Att
al l a fotograf ier fo rses med en utförlig bildle x t (var, mir , hur och va rför etc)
p~ separat papper fastsatt på bildens baksida I •
Att denna vädjan rätt
skall hörsammas . • • •

I
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119" BERTil JOHNSSON , F
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