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Omslagsbilden är hämtad frän det dramatiska tillfället den 12 januari då
en av FV:s Vertol-helikoptrar från F8, Barkarby, räddade besältningen
på det iOstersjön nödstaiida fartyget "Mercur". En 2V de många
lyckosamma brandkårsutryCkningar FV:s raddningshelikoptrar har ut
fört under den gångna stormiga vintern. (Se vidare sid 25.)
Foto: Hans Andersson och John Forsell.
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Bi ldfö rv:';'xling

FLYGVAPEN- ITYT'l' ; s r e dak t io n b eklag ar att en bildför
v ä::d ing sks tt i d e t -b . numme r (1 / 68 ) läng s t til l hö g e r
på s i d 11. Bi l dt ext o n s kul l e g ä lle. d e t tL.>'lde r 1944
n ya b o c b- ( a tt a ck -) p l a ne ~ SAAB D 18 A, då til l fört
Vä s tma nl a nds fl yg fto tt i l j (F1). I s tället har i nf örts
en b i l d av v å rt britt i sk-byggd a o ch u nde r b ere dskaps
å r e n i e t t ex fö r k ommande Il p rov f lyg pl a n ll ...-2. , f ab 
r i k s b e t e c kn i ng Handley Pag e Hamp de n . De t ta v a r för
se t t med t v å orig i n a l mo t o r e r BP XXI r (Bri tol Pega u s
XX I V) på 84 hk/1200 , och h a de e n topp f art a v c a
380 k m/ tinl .

I

Flygsäkerheten

I

,ygSäkerhetsläget inom flygvapnet så som det avspeglar sig i 1967 års
haveristatistik , har icke i någon väsentlig grad förändrats i förhållande
till de närmast föregående, gynnsamma åren. Det förekommer dock varia
tioner av negativt och positivt slag i den statistiska bilden.
Till de mörka sidorna hör att antalet omkomna under 1967 ökat till 8
iämfört med 6 under 1966. Detta är visserligen ett från statistisk synpunkt
lågt tal , men den mänskliga aspekten gör att en även obetydlig ökning av
förlusterna i människoliv måste betraktas som allvarlig. Vidare har under
1967 av sammanlagt 14 fallskärmsutsprång räddningssystemet i tre fall in
te kunnat rädda den nödställda personalen. I samtliga fall har systemet
fungerat tekniskt , men personalen omkommit på grund av att räddnings
systemet använts i nödlägen utanför dess prestandagränser (för hög fart
och för låg höjd) .
Till de ljusare sidorna hör att det totala antalet haverier minskat från 186
under 1966 till 165 under 1967. Nedgången sammanhänger främst med att
antalet haverier på grund av fel i förarfunktionen minskat. Med hänsyn
till att flygsäkerhetstjänsten inom alla nivåer varit inriktad på att minska
risken för fel i förarfunktionen, torde resultatet kunna betraktas SOiTl en
utdelning på gjorda arbetsinsatser.
Allmänt skulle om flygvapnets haveristatistik kunna sägas att den sta
biliserats på den relativt sett gynnsamma nivå, som uppnåddes 1964. Även
om en stabilisering är bättre än en utveckling i negativ riktning , innebär
den likväl också en stagnation. Ansvaret för vår försvarsgrens operativa
styrka kräver att flygsäkerheten ständigt förbättras. En stagnation kan så
ledes inte godtagas .

F

• Vissa förväntningar kan ställas på framtiden. Under det gångna året har
flygsäkerhetsorganisationen försöksvis utökats med flygsäkerhetsoffice
rare vid vissa förband . Denna personal har genomgått en specialkurs för
att på bästa sätt kunna sköta sina åligganden.
Hittills vunna erfarenheter tyder på att Sk 60 har medfört en ytterligare
effektivisering av den grundläggande flygutbildningen. Detta förklaras
bl a av de ökade möjligheterna till flygning under sämre väder- och siktför
hållanden som flygplantypen p g a sin långa aktionstid medger. Härige
nom får eleverna en än mer befäst färdighet i bl a instrumentflygning än
tidigare .
Dessa förhållanden tillsammans med den ökade kunskap, som ännu ett
års erfarenheter av vår modernaste flygmateriel innebär, bör rimligtvis ut
göra goda förutsättningar för ytterligare ett steg mot en förbättrad flygsä
kerhet. För att nå resultat inom detta område fordras emellertid av alla
medverkande i särskilt hög grad ett personligt engagemang och en oför
tröttlig vaksamhet mot tänkbara risker. En förbättrad flygsäkerhet är ett
mål värt stora arbetsinsatser.
•
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esultatet :t v il) gträningsu trcdn inc;en s betänkandc och härav fö lja nde bestämmel
ser kan nu u[[ryckas i konkret,) , ifir or. Följande tabell angcr förh~llandena den
1 oktOber 1967.

.
Offi cera re ... . ' . . . . . . . . . . . ..
Unde rofficerare (etc) ... ....... . . . . .. .. ...
. -,. . . . .. .... . .. . ....
Ftyginge n jörer
Mete oro log er
.. .. . . . . .. , .. . . . . . . . .. .. . .
"

o

••

••••••••

I

Flygtjans t
utbi ldade

I

I

I

Fl ygtjäns t upphört 1/10 1967

I

620
230
60
104
1.014

Ant al

I

210
83
14
22

I

329

Pr oc
35
36
23
21

I

33

foto: bo dahlin

•

•

Den så kallade AFT-utredningen samt

följderna
mycken

av dess betänkande har väckt
irritation

bland

flygvapnets

fly

gande personal. Många har ansett, och gör
det väl fortfarande, att chefen för flygvap
net ej agerat tillräckligt bestämt för fort
satt flygtjänst, från såväl fack som perso
nalvårdande synpunkt. Denna redovisning
avser alt i sammanställd

form belysa, vad

som förekommit i ärendet. •

•

•

Rcsu lta tet innebär att tJmJigcn eX ;1k t cn
t red jed el a,· fh-g ande personalen (ej kort
t idsatmä llda) upphörde med flygtj:in <tl" n
den 1 ok tOber 1967. I det följand e ~ bll
kortfa[[at redovisas några int ryck a'- U t
rcdningen sa mt rcsult:l[ct a" och arb etet
med de ss bc tin . ;t nde.

UTREDNINGSUPPDRAG
Stat sm akterna hadc redan !in ge intre ss e
rat sig för fl yg crän·ing sfriigan, då chefen
för försvarsd epa rtcmentet vid 1963 hs
ri ksdag tog upp vissa ra gor sammanh:ing
ande med ver ks amh etcn "id F 8. Genom
reg eringsbe> ut från juni 1963 fick ch efen
för fly gvapn et (CFV) i uppdr ag att fö re
1 april 1965 gör.l e n utredning oc h lämna
för sl:tg till ~tgärder ber r:ift"a nde F 8:s
fr~mtid_

Samma d~g tog försvarsministcrn upp
f rågan om att eill kalla en sakkunn is för
utredning a v vissa fr?lgor rörande s k
allmän fl)'gträning. Han yttrade hän'id
bl a:
När atg:irder nu vidtages i sy fte
a[[ frilägga 1'8 från bl a den flygning som
avser allmän flygtr änin g, är det enligt

min me nin g ange!äge r att ingående

prö \~a

i vi lken omfa[[n in g denna form av f1yg 
tj ä nstgöring oundgä nglige n behöver be
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Jri"a s. Uppe nb ara motiv för att söka
ned brin ga om hrr nin~cl\ ä r ko st na derna
ick e mi nst persona l.irgc1ngen för
flYf; plan ens underh} lI ,amt den för llls t
.j\" arbetstid
som uppk omm er i den fl )'
g.1nde p erso nalen s " cr ksamhe t i ,t.1ber
mm .

överv ägas. förs lag bcträffande stOrleken
:tv ifdgavarande förm ?t ner bör do ck cj

f r;t nl .ägg.1 s,
Det b lev nuvarande expedi tion schefen
i för sva rsdepanementet N. V. Simonsso n
SOI11 a'- Kung l. Maj:t ti ll kallad es att ut

rt'<icl

-

Det bör Järför nirmare ut [' cb s, i
mån de t är nödvändigt att fl r gu thi .
d.tl! p ersona l med aktll d fl) gerfare nh et
a,', es för befattningar i krig s- och frcds
organi satiunen, där såd~n perso n .}l i ör
nJ[\ arande är pla cerad. Me d \H~3. ngs
punkt härifrån och dagen1s pcr so nalLilJ
g.tn g:n bör mujlighetcrna aH inskrinka
den .1 ll männa f lygträn ingen be dömas.
V idar e bö r k la rli~gas vilket ,<,rde som
bör till mäu .' .tllmän t1 yg träning pI :i ldre
flygpl a nr)' per.
\ .l el

OLÄMPLIGT FLYGTILLÄGG?
Vid utr tdningen bör uppmärksa mhet
i:;nas dc resler, som f n gäl!ct- för åt 
njutand e a" ,ä rskilda cko nom iska förrnå 
ner vid f1y:;tj:instgörin g och i vissa fa ll
efter upphörandet av >:i dan tJän srgöri ng.
Det bör undersökas huruvida dessa reg
ler - sedda i samman hang med seatens
kostnader i övr igt för fly g tr~n i ngen 
är lämpli ga eller om jämkn in gar bör

flygrriningsfr.agan. I utredningen

ingick i övri~l so m se kre terare departe
mentssekreterare E. P. KOl1rtzman och
~ om ex pert fdn flygvapne t överstelö jt
na nt en B ALehander. E:-: pere fr~n ar
men va r d :1V:lrand c övcrstelöjtnanten S.
Geijer (scnare majoren G AHasselrol )
Och fdln marin en komm endö rkaptencn
,1 ,. 1 :,1 graden N T M Floderus.

Från f1yg .l taben J,imnades underlag till
u t redninscl\ i form a,' ut Lirdade bcstäm
in e lser oc h sta t isti ska uppg ifte r. Det upp
rJ na Je , f1ygt ids>tatisti k ö,'c r a H perso
nal so m deltagit i allmä n fly gträning
(AFT) 1110 1962-30/ 9 1963. Vidare
gjorde CFV en sär,kild undersökning a y
frågan om, och i så fa·1I al' " i·lka skä l,
behov a v flygtjänst förelåg för att tdl
godose de kral' so m arbetsup pgifterna
, t:i lld e.

KRITIK MOT CFV
Det .i r sanno likt i d etta avseende som
CFV uppbur it den stör st a kritiken' En
del anser att CFV gentcmOt statsmakterna

• Avlönin,~s/örmJncy l samband med
flygl läns l. I svar fdn CFV redovi sa des

vid fl ygav d elning liksom flygsäkerh ersre
ge m enrsofficer fullgöra begrinsad FFSU."

d e ekon omiska konsekven sern ~ ~v före 
ligga nde förs la g.

LÖNEMINSKNING

AFT-BERÖRDA

I kort he r inn eb:u de r för r ex en y ngre
o ffi ce r, som må ste s·lur a flyga, e n lö ne 
m insknin g med 2.250 k r / a r. H ä rt ill kom
bortfallct av fl yg ri dsr illigge t v id un ge
fär sa mma tidpunkr , vi lke r innebär 4.800

De avde ln ingar som främsr blev berörd a
a " arbe tet inom fly gsraben var organi sa
ri o ns-, urbildnings-, personal- sam r fl yg
säke rh e rs- och haveriavdelningarna. Hu
v udp a rten kom arr li gga p~ per sonalav
delni nge n.

kr/år.

tecknare: bertil skogsberg

'\

Positivt

och
negativt
med
AFT-utredningen

ej Id Jr::i ckl igt h a h i;;r betonat Fly gtjäns 
te n, hcrydelse.
E mellertid h ade CFV .1 :t , e nl ig t utr ed 
n ings d ire k tiwn, pröva vi lk a befa n nirlg a r
so m oundg:ingJigen bedömde s kr äva A FT
på krigsflygplan ulcslulandc mo t bak 
grun den av omedelbara krav p~ ak tu e ll
flyger fa ren hct i respektive befattning.
En srr ikt t illämpn in g av denna princip
visade, arr en d a>! ett begrJnsat an t a l be 
Fattn inga r krä vde AFT p& krigsflygp b n.
Det med spä nnin g motsedda och kraft igt
förse n ade ber;i nk:l nde r kom lagom som
jul läs n ing d e n 22 dece mber 1966.
Ch efcn För fl ygvap net kunde i e tr y rt 
ran d e 26 janu a ri 1967 bi rräda p r in ci p cr 
na men a n förde sy npunkter och för slag
be rr:tffa nde:

• Tidpunki för prövning av forlsall
jlygljänsl. 40 'l rs- åldern vi dh ölls <o m
la mplig tid sgräns. (I bet a nkand er: d t cr
16 ~rs flygtjänstgöring) .
• Flygrjänsl för flygingenjörer. Kon
trollfl ygningarna v id f10trilj bör ses so m
ett led i den t ek ni ska tjins ten s produk
rion av fly gtid. Personalen bör kommen
deras till specialf lygtjänst.
för att helt t il lgodose behovet av k o n
trollfl ygn in g m ås te vid flotti lj ern a äve n
fortsättnin gsv is annan persona l än flyg
in gen jörer a " delas oc h utnyttjas.

Cbd en för fl ygva pner vidhö ll , arr per
so nal som av a ldcrsskäl elle r p g a pla
cering i stab s-, förvalt ni ngs- el ler lärar
rjän sr ma stc slur a flyga eller överfördes
rill flygrjänst av mindre omfa rrning skul
le få bibehålla oförändrade förmåner.
Chefe n för flygvapnet ansåg i sirr svar
att träning i simulator är err värdefullt
kom plement till flygningen mcn kan ej
ersä rrJ denna. Vidare anfördes at t åter
i nfl yg nin gs- och repetitionskurser even 
tue l lt bör förli g,;as till särskild typin
flygningsskola.

FORMER FÖR FLYGTJÄNST
fråga om fl y,; tjänstgörin g för p er so n a l
" id reg ion al a staber m m före slogs, m h t
a rt m il ostaberna ej behan d Lm tidigare:

A ll a i sa mm an h anger r elevanra uppgif
rer togs fram i ö r V,H oc b en flyg tjänst 
utbi ldad befattnin gsha\'are a v 1952 års
ofiicersk urs ocb äld re. Som gru nd fak torer
anvä nd es fr edsbe fa trnin g, kr igs befa rtn in g
oc h ko mm a nd e fr ed sbefatrni ng. Utövc r
demi framtogs uPP ", iftc r om aktue ll flyg 
tjänst, flygti d utta g, fl ygrri m, antal å r i
ilygtjänst etc.
En förs ta för,lag a \'Seende den perso
nal som f"10 l juli 1967 skul le bed riva
flygtjän st Som AFT lämnades av CFV på
remiss in om flygvapnet den 5 maj. För 
sbger b yggde bl a på utkast till Kungl
:Vlaj :tS best,immc] sc r och yar sa. lcdes pre
lin1inä rr. - Yrrrandc skulle a vges en må
nad senare .

IRRITATION
" I öVe rel1'''I:l mm e lse med d e förs lag
som utre dn ingen framl ag t bc rrä ffande
t ex flygst a be n bör flyg urbi Idad o fFi cer
ur fl ygv apnet, som :ir pl ace r:ld so m stabs
chef och so uscheF vi d m i los t a b, chef för
luftoper at iva av d elnin ge n ell er chef för
fl ygsekr ion k unn a komm e nd e ras till a ll
mä n flyg rrän jng.
I likhet med mm förslag avseende
eskaderstaber bör chef För samt officer

Denna Fråga enga;.;e rade den enskilde
mycket djupt. M h t innehålle ts :trt hade
kunnat förurses e n nega tiv reaktion. Sva

ren va r övcn'<-i gande \;;kl iga, nlen 1 nlZ1.nga
Fa ll åte rfö rd es di skuss io nen till tidpu nk 
ren fö r utrednin ge n s sra rt.
V i hade nu ett lige so m var fa ststä llt
av Ku ngl Maj:t. E n d isku ssio n va rfö r den
ell er d en befattnin ge n i ställe t för n!l.go n
<lnnan skulle a n se~ ~o m f1 yg rj ä nsrkr äva nde
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kund e i dena lä ge ej bli sä rskil t frukt
bärande.
I några 1.111 hade den djupt li ggand e
k:im lan för fl yg ningen kom mit i s" d a n
dallring, .1a m.\ n ej insi~ el k r ,il ie in se
de rå d .\ l1d e t.lk t is ka fÖr ha ll.l ndena . Det
"ar hcl i b, blind ib b bakom orden i en
del a" dc pe rso nli g,l )' tr n nden utredn ing
en hade ,Ht (.1 stäl lnin g till.

OKLAR EKONOMI
De ekonomi ska fr:igorlla va r okla ra. Vi
had e 80 proc av flyg tillägget säkrat tje
nom avta let från 1966. För möjli ghC'tel
till y nerl igare fö rbärrringar fann s inp
b« r Ontler.

Eftersom de s lutli ~,1 bestämmelserna
kunde Limnas först den 30 juni, fann s
lngen prakti sk möj li ghet att bö rja till i m
pa d em fr dn den l juli. Den l o ktober
1967 blev i st;i ll et det dat um då bestill1 
melserna skulle tri ch i kul t.
Anr,l let tjil1 stem:il1 SO Ill ur s pru n g li~en
föreslagits sk ulle H ful lgö ra A FT lud e
i de slutl iga bestämmelserna kunnat ut
ökas något. De siffror so m ,1 nges hir (se
FoA 23/6 7) ~ir 156 fI ,'gförare och 56 ö,
riga.

EJ MHS-ELEVER
l den a anta l inräknas även den personal
som har Lirre å r än st ipu ler.H' för ob li
gatorisk prövning, men so m p g ,1 org.1

nisarori ska förhållanden får bedri va AI·T,
Exempel [,cirpå är "v ngre " olfi cerare och
fl yg in genj örer i stJ bsbefa nnin ga r.
D;iremot rikna s ej in el evc r vid militär
högs kolans kurse r, för svarets lä roverk
e ller vid tekni ska hö gs kol o r S0111 berik
n ~s atcrgå tdl befattnin g l f1yg tji nsr.
G eno m de n fri st på tre måna d er SOI11
eFV fick genom försen ingen mö jliggjor 
de s en anJr.l remissomgång. N y skr ive lse
ut sändes i börj an a v au gusti . Den na by gg 
de p3. so lid are grund. Utöve r de slutgil
tiga be stämmelserna fann s nu bl " möj
ligheter a n redo ,' isa de eko no miska vill
koren dft nu 1967 3rs uppgör else med
,\\'ta lsverket hade trä ffat s.

FÖRLORAD INKOMST
Det förhöjda flygri lLi gge t kom att v.i II.1
,·is,.1 problem. [l e, s., 300 kr / mån an dgs
av' dcm som ma st upph ö ra med AFT: l,

t ill grund för cn fly gvapenorder
(77 / 67 ), nlk cn di refter bli v' it en libre
l'ii r fl n ;lj:i lC S[fi1 fö r den nä rm as te fra lll 
t iden.

RESULTATET
En tr edje del a,· flyg vapnets la ngtidsan
,:illd J f;rg,l tl de perso n" l fick genom be
"i mmel;erna upph öra med sin fl ygtjänst.
Tabelle n anger förhålland cn" l o k
tober 1967. Persona l un der utbildni ng i
flygtjänst anges ej.
U tc rsom flygtj:in stcn vid "issa ålders
grinser ob li ga toriskt oe n fong "c nd e prö
,' .1 5 ko mmer dc i tabe ll en an giv na för
h,: l:andcn.l ständi gt a tt ändr as,

Ii Flygtj ii nst utbi ldad underoffic er "id
i h'g vapnct sb li bc b ~ l la, , fl yga nde bc
fattnin g 5<1 ]Kn;;e ha n f)' ll er fordri ngar na
h:irför. [:ör denna btegori gä ll er fram
t;11 1 juli 196 9 öve rghgsbesräm mel se r
;om medger AFT enligt besdm m,lnde ,1\'
eFV
Ang,lc nde fr ä,;a n o m kontrollfl ygare
har Kun gl Maj :t efter förn yad under sö k
ning mcd giv-it eFV att avdela och utJ1)'rr
j;l flyg ande perso nal för kontrollfl y g nil1~
l er for derlig uts träckni ng.

FÖRFLYTTNINGS FLYGNING
En ligt för,l,l'; ,H utredn ingen skall erv
b rä t t att medg e fÖrarutbild .ld person al
·.j" nstereso r med fl yg plan, varvi d förrätt 
nill ~s !l1annen sjä lv är förare (ej ko mmen
dera d ti II A FT ).
Bakgrunden hindi :i r bl a det a v e FV
urspru ngligen fra mförd a fö r, lagc t, a tt all
(öraru tbildad persona l skulle få möjlig
het ti ll f1 ygtj:in st med minst 10 flyg t im /
å r, mots varand e ci,' ilt A-certi fikat.
Föruts:i ttni ng el1 för denna form a"
fl yg tjäns t är, att det berä k nad e belw\'er
,b il motsvara en sammanlagd l rl ig fJ y [: 
tid av min st 10 fl yg tim och att för fa 
randet utgö r den mest pra kti skct lös 

VUNNET OCH FÖRLORAT
En bespar ing a" FV:s utgift er för allmän
fl yg trinin g har kunnat gö r,ls. Huru v id a
de nn,l bli,' it 7 mil j kr - SOm angavs i
utredn inge n - kan ifr åg as:ittas. Utöver
ekonom isk vin st h"r den ny" ordningen
medfört, aH ma n i någon mån kunna t
renod la och iöre nkla fl ygtjä nsten vid vå 
ra förband oc h skolor.
.- C Hur mycket vi har förl ora t i
form av sä mre nyrekry tering oc h rekrr
tcrin g till stabsbcfarrning ar, stö rre fö r
tids;lvgi ngar, sämre tr ivsel etc kan d is
kutera s - men knappast n ågo nsin pa
v isas.
•
RE

I1ln ge n .

HÄNSYNSTAGANDEN
Utredningen för utsa tte ett rcstri ktivt ur 
",11. eFV p rö vade de aktue ll J. beno ve n
och fasm ä lid e vi ssa rikt.linjer eftcr vilka
urv .,let ;k ull e skc. H ä rvid to gs h:;n sy n
t il l fakto rer som a vstan d til l besök,ob jekt,
geog rafi ska och klimatiska förhål landen,
tid sv in st bl a med hänsyn t ill til lgå ng på
fl)'g plan på ni ra håll samt fl ygtrim .
Inför eFV:s and ra remisskrivelse i må
let fö rel åg ett ;, dant und erlag, att eFV
kund e föresl.'\ ett 40-ta l fö rar e till d enna
form a v fl ygtjin sr.
Yttranden i de n a ndra remi ssomgå ngen
inko m före 5 se ptcm ber 1967. Med smär
re :indringu kunde se dan skrivelsen la g

I

T abell -kommen ta,.er:
I)

2)

3)
4)

5)

Va ra v 13 föreslag it; som ko nrrollfly
ga rc
Härtill I S under utbildning vid mi li 
tärhögsko lans högre kurser
Före, l.l gna so m kontr oll fl yga re
G:;ll cr ö\'er,;an gsv is inti ll l juli 1969
FFSU och SFT
I

Kommenderade til l Ilygtjänst och därvid genomg år
Kategori

Off. mer än 15 tjänsteår
Off. mindre än 15 tjänsteår
Fl ygning, mer än 13 tjänsteår
Flygning, mindre än 13 tjänsteår

Uoff
Met eorolog . mer än 15 tjans teår
Meteorolog . mindre än 15 tjänsteår

6

,(.1'

eller fly glir.:trtjäJ1St, so m förlorad In
komst. D ett a intryck förstärktes, genom
.1 :t all.l so m \'dr re gistrerade i f lyg tj:inst
AFT:l ell er i fl yg lä rarrjänst den l juli
1967 upp b,lr förmån t iden 1/7 1967
30/ 9 1%7.
Det fra mstO d under arbetcts gå ng SOm
:dlr ty dl iga re , an den brist på kontr o ll
fl yg uc vid fö rbanden, som blev e n följd
,1 v de nu före sb gna bestäm melsern a sku l
I~ lägg.l h in de r i vägcn för en t i l l r äc k li~
fh' gtids produkri on, C FV för es log därför
i förnyad framställning att 13 o fficerarc
och 22 flygi ngen jö rer skulle kommen de ,
ra s i speciel l fl ygtjänst (SFT) oc h ej med
rikna s i "nr.llct AFT-pl.u se t.
Ytt erliga re 35 förare, 22 fl ygingen jö
rcr och 13 officerare, har en li gt rege 
rin gsbc\lul den 13 januari med givi ts ful l
gö r,l allm,in fJ yg trä n'ing som kontro ll
fIY!;Jre.

Kommenderade
i flygtjänst

158
252

6
40
157
32
50

Allm flyg träning som
Kontinuerlig
Ilygträning
82
42' )
2
19
48')
4
49

I

O

I
FFSU

GFSU

11
155

17
9

-

-

-

1
109')

-

-

-

-

Aterinfl
rep kurs
19

2

SFT

Rätt till
förflyttn
flygn

I
29')
31
2')
20')
5
28
1

45

4
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~ 1965 års för svarsutredning inte kun

lämna n;3.gor und erlag för n y n
försvar sbeslut vid 1967 års riksdag, be
slöt rik sdJ:;en en utgiftsram inne,' a rande
bud ged r för det militä ra försvaret som i
f.l \ tCl pri,er mOt svarar utg ifts nivan för
budgeta ret 1966/67, förs va rsutredni n gen
., de a n mält , att för slag rörande dc eko-

•

rad, E nli ~t den f o m innevarande bud
gedr införda reducerade k ompe nsationen
för lö nesteg ring,u upp gå r ej kompens erad
lön c, tegr in g till 30 milj kr, D e n fakt iska
p ri sutvec kl inge n pa tygmaterielanslagen
bedöms enligt en underdåning skrive lse
fra n f1 ygfön-."d tni nge n in te tä ckzl S (t V
försva r,in d ex fr3.n ma j 1966 till maj 1967 .

FLY CjVAP N ET

version oc h en utveckling inom landet av
attackrobot 05 A."
• O verb efälhavar en har i sä rskild skri
ve lse delgiv it sin sy n p å det m ilitär a för
s,'aret l statsverk spropo,itioH e n 1968,
Häri a nge s bl " a tt r i,ke n fö l' fc lin veste 
r:ngar Jnom materiel- och byggn ad ssek 
torn ~r stO r för närvznande p g a an

STATSVERKSPROPOSITIONEN

•

• • Försvarsministern föreslår i 1968
års statsverksproposition för budget
året 1968/ 69 en anslagsram för det mi
litära försvaret som i fasta priser i stort
överensstämmer med ramen för inneva
rande budgetår, • Flertalet av de för
verksamheten avgörande anslagen är
i avvaktan på särskild proposition, som
väntas föreläggas riksdagen omkring
20/ 3 1968, upptagna med endast be
räknade belopp, Departementschefen
tar således i statsverkspropositionen in
te ställning till dessa anslag, • • •

t
O

'"
4'"1

.

..
:l

.r.

O

E
41

el

.:

Ö

...Ö
o

I väntan pa särpropositionen
llomisb ralllJ rn a för det militära iör
" ' Met inte kunde väntilS före statsvetks
pr opo ,;tione ns avöivande i ',m uari 1968,
D ~ i ö r.' \';USllli nist ern som töl jd hä rav nu
.He r föresla r en i fasn p riser i StO rt oför
;in Jr:1d utg iftsram, inJl cl,ir detta att för
sq rsut gitt crna i öresl ås oföri nJra de tred
Je b udge tå ret i rad,

Den h :i rigenom utebli,'n a kompensa tio
ne n bnäk nas ti ll ca 70 mi lj kr, Utgifts
ram en för bud~ ttaret 1968/69 bord e sJ 
11I nda öb , med ca 100 milj kr för art i
hs ta prilCf i ,ro rr mots vara 1967/ 68 års
utg i ft5 r:t n~ ,

U t giftsram a rna anges för 1968 / 69 till
fö lja nJe .wrll n,b d e be lopp i mi lj kr:

I

17 PROC FAR NYTTJAS
För bu dgetåret 196 8/ 69 för eslå s så lund a
en an slag sram , pm i pris- och löneläge
maj 1967 upp går ti l! 4.720 milj kr. Be
Lll nings u tfa ll t inklu si\'e pris- och lö n e
src f:r ing,u beräkna s t il! 5,104 ,6 milj kr,
,'i1ket in nebä r en ökni ng med 145,6 milj
kr. Hinii i kommer utn y ttjande av 62
mil j kr a,' de under budgetåret 196 6/67
inn ehä ll na 35 0 mi lj kr p3 reserva tions
an slag, Utg ifts ramen öka därmed ti ll
5166,6 mil j kr ,
Ut an för ramen för det mili tära för
, " ,l r,'r beräknas 52,4 milj kr för bered
, b p\,t y rka l-ör F r, fl yt tni ng av Il och
[ng l m m. Ci , il fö rl,'aret för ",I~ s [;i. en
:lm agsr ,':1l pa 1J1 ,1 milj kr, försvare ts
i .lb r iks \'ei'k och flyg tek ni\ka fö rsökS:Ill 
stal ren sa mm an l.lg , 42,5 mil j kr, Inom
l ö n, H\dep " r tem~nr."' tS omr1de före sLl s
så led es utg ifte r om totalt 5,330,6 milj
kr, Föreslagna utg i ft er fördel as med
5,/71,9 m ilj k r pi dr iftbud get en och
15 8,7 milj k r p a bpi tal bud gcten ,
• Departemen tsc h efen anger an utgifts
ramen i fast a pri se r ä r i stOrr Sett ofö rä nd 

Ar men
Marinen
Flygvapnet
Gemen samt

iör:indr

1.501
675
1,692

882

I

mkr

..+

11
5
+ 12
+102

Härtill komm er prisregleringsmedel
med 355 mi lj kr samt utnytt jand e ;tV 62
milj kr av tid ip re spä rrade reservations
Ill edel.
• föt' fl ygvap ncr an given ra m skall
jämföras rned den ram om 1.746 milj kr
som OB ti lld el at FV, Cbefe ns föt flyg 
V:1 pnel :1 11s la g, framstill ll illgar för budget 
aret 1965/ 69 upptar en utgif tsram 0111
1. 8 11 milj kr, \'ilkct innebir ett översk ri
J , nde med 65 milj kr.

FELINVESTERINGAR?
Depart CDle ll t ',hde!) erill r.1r om c1en ut
\'ec kling a v ,' dr a r'örsvarsk rafter, som ä ger
rum un d er d e närmas-re åren som fö ljd
~" hi rrilh tanade beslut och anger d ä r
vid bl a: "Att ~ c"fly gcrs vidare utvec k 
ling har sike r srä ll tS genom beslut o m an 
sbff ll ing av flygp lan 37 Viggen i attac k

. ,1 nSsikrsi nr iktni ng fr J n
rats mak te rna s
sida ha r sct kna ts under de två senas te
b udgetbeh a ndlingarna , Lä get ä r därför
fr , n pl anerin gssy npu nkt myc kE-t o till ,
f r eJs tälJande,
Som exempel nämner OB att anskaff 
ni ng av flyg plansystem 37 ka n få a ll
v;lriiga följder för med elsfö rdelningen
oc h därmed för av väg ning en mellan oc h
inom kri gsm a ktens funktioner, OB har
till för svar smini stern framfört. att slurJi g
; till ning till an skaHa nde av fl yg pl an 37
bör a nstå tiJl l~ngs ikt si nriktningen av
kr ig makten s eKon omiska "ill ko r med de
la S <l" sta ts m <lkte rna,

DET SOM GÖMS I SNÖ",
Ovec::e ,'''. Cta v aren a n ger vidare, att der
inte v" rit möjl ig t att med de senaste årens
an slag sul veckling undvi ka redu cering av
"h iörsva rseffekr, Temporärt ka n min sk
"i ngen av försvarseffekt en dämpas, om
tillg:' llg JiI:: J m edel ,1ll \':;nd s främst för a n
\'i dma krhMLl n u v ar a nd e or ga llisat ion oc h
fö r öka d bered ska p rn m. Om 53 , er blir
utrymmer för lå ngsiktig materielan skaff
ning litet. Följden bl ir att inom n 3gra år
(3 - 5) m il terie lo msä ttl1inge n inte ka n full
Fö lj as. Krigsorganisa ti onen kom mer som
fö l jd hdr av nt m imka kvantitativt och
k, .llita t ivL
En närma r e gr a nsk ning J\~ fl yg v<1p
ners anslag komm er att göras i F lyg va 
pen-Nytt sedan särpropos it io ncll rör a nde
för sva ret ; illarS a v lämn ars till r ik sda
gen,
F O

=

•
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I FLYGVAPEN-NYTT nr 4-5/ 1967 lästes dels en översiktlig re
dogörelse för de kritiska lägena i vår omvärld under beredskapsåret
1944 , dels närmare om vårt flygvapens numerär vid årets början,
ävensom det mest uppmärksammade om 1944 års händelser och åt
gärder på beredskapsfronten t o m mai- D I detta nummer läser vi
om fortsättningen, bl a om beredskapsökningarna i början av juni
1944, vid tiden för västmakternas länge väntade - då omsider igång
satta "Operation Overlord" - invasion västerifrån på franska sidan
av Engelska kanalen. Syftet härmed var såsom känt att betvinga Hit
lers s k Festung Europa på vår världsdels fastland . D Höstens från
ca medio augusti påbörjade svenska beredskapslättnader samt om
grupperingarna av svenskt beredskapsflyg norrut, i det rysk-finska
fortsättningskrigets slutskede , skall också belysas. D D D

Av överstelöjtnant NILS KINDBERG

n laJ un d ,"rr:it t~ ser före o ~h o m
kri ng JT/ .i n:l ds,kifrer m ~) -) u nl 1944
börja r , Iargö ra för ,<i rId en, all den
L\ ngc " ;inrl J c ' ·al1llr.1 fronren " i ,:i <tCf
,JlJrt SI;U' inlör ;itt fö [\" e r kli~~llde . O" is 
hel~n om '·.ln antalle l' t rn gdp unk t skall
f örl ä~ g a" ir Jo ck bnge Sl Or. En del ~is
sar pa fr :ln ska ku st en vid MedeJh a ,'e t ,
n1.1 nga 1'.1 P :lS de C.l his , IH gr'-1 pa bcJ
gisk- ho Jlä nd sb \" u'tcrna . ,· ;" a dr 'f pJ
da n,b ell er norsk;; srränd er.

E

..c:
o
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PLÖTSLIG KLARHET
Den 6 juni 19 44 i~r ,<,ride n "iss her. Fö·
reg :l ngn.:t oc], möj hg~ lo r d.l geno m en
11 ,OOO-r .11
br ilti sb och ,1m er i k ~lrl\ ka
flvgp bns upr rrpade sla g Li nde r en par

Den historiska dagen -

8

6 lunl 1944 -

1ll,lIude r mot indu,t rier, kommu nik atiu
ner, fö rs,'ars.1nordningar och ,tr id sknf
ler n1 m i ,, :' ; rr.1 T rs kJ and och d e>, o ~ ku 
p.:raJc o J1]1' ~ d en I '<"ler, ä" cnsom i s!u!
momentet mo r f.1lhrsra ri on ern.l " id K :l
n11kmren och i\ord , jöo, "mrbJ n eri n u
och broa rna ö,'er nedr" Sr il1c oc h Loi re,
rr:' bl' < i sUTI:t ktcrJus t!rg· oc h sjöburn.l
i n \' a~io ns \' ~1g or j ornla nd ies - U 'q~ oc h tys 
k a rn as s k Ar!:l nt" :lI I, mella n il o de n Or·

ne (S ) d,':isr Le Havr e) och Cotenlin 11.1l vÖn (söder Cllcr bourg), Inv ,l sionssrrr'
ka ns to ppman på flyg sid an ,ir brit ri skc
Air Ch ief M a o'sll al Arth"r l edder, Han s
u ndcrll<' f. il h.'l\'a re (ör JI1,'asio ",f lv:;l't är
Air Mars k d lrdf Jord Leigh-+!allor)' ,
Tedder är " iJar e när m;t, re <l Ull och
sti ll förerridare för den ":lsr,l llicr,ldc

"Operation Overlords" andra skede har börjat.

Artikelförfattaren, överstelöjtnant Nils P A
Kindberg, firade i mars i år SO-arsdagen aven
av sina många flygbedrifter.
Det var näm
ligen den 6 mars 1918 som a<lvarande arme
löjtnanten Kindberg flög sträckan Umeå-Vasa
med ett till Finlands försvar skänkt flygplan,
"Aeroplan nr 1 greve von Rosen". Ett finskl
flygvapen var fött. L I samband med jubi
leet gjorde darför Finlands Rundradio genom
sin Sverige-reporter, Esko Tommola, en TV
intervju med överstelöjtnant Kindberg (t hj.

överbefäl ha varen, USA -generalen "Ike"
(Dwight) Eisenhou'er, som för högsta be
fäJlet över he.la företagets fJyg-, flott
och armc.stridskrafter. På marksidan leds
detta n;irmast av kände bringeneralen
Montgomery som armegruppchef, med
två armechefer underställda, engelsman
nen Dempsey och amerikanen Bradle)'.
Det krigs- och världshlsroriska företaget
möjliggörs också ti·" sror del av förenade
brittisk-amerikanska sjöstridskrafters un
der amiral R.amsa)' (britt) välregisserade,
uni·sona och effektfulla medverkan.
I Sverige ger OB - SCilcralen Helge
jung - bl a chefen för ilygvapnet och
sina övriga direkt underställda chefer
m fl fortlöpande orienteringar om den i
Normandie igångsatta landstigningen och

Tyska V1:or
•
kraschlandar I Sverige
och
"svensk" V2:a byts
mot ny engelsk radar

om det skiekelsed'igra företagets fonsat
ta utveckling från kusten inåt Frankrike
- så långt detta här är känt. Han ori
enterar vidare om sina närmast avsedda,
svenska beredskapsförstärkningar.

ALARMERANDE RAPPORTER
Den 9 juni nås vi av underrättelser, att
västmaktsföretag mOt de tyska styrkorna
I Danmark och Norge ä ven kan vara fö
re stående. l 0tt sådant läge ökas riskerna
för svensk dc]. OB anbefaller därför för
stärkning av vårt grcinsförsvar i sydväst
och vä,ter och utverkar hos regeringen
il1'kallandet av ny t;icktruppomgång vid
armen.
För flygvapnets del beordrar OB sam

ma dag verkställighet till den JO Juni kl
10.00 av förut anbefalJd och förberedd
utspridning lJ1 m av flygplanen på flyg
vapnets depå- och övningsflygfilt. Likaså
befaller han den 9 juni, att spärrning av
flygfälten (med landningshinder och mi
neringar) skall ske, enligt särskilda, ut
förliga bestämmelser. Kraven på s,idana
spärrningar lärras få dagar efteråt, på 8.V
chefen för flygvapnet gjord hemsr;i'llan.

OMEDELBAR BEREDSKAP
Den 10 juni kommer så OB:s order om
krigsorgan isera nde a v yttedigare f1yg
vapenförband. Det betyder, att utöver
förut krigsorganiserat jaktflyg och spa
ningsflyg m m nedan nämnt bomb- (ar- ~

Invasionen leddes av (sittande fr v): Tedder, Eisenhower och Montgomery samt (stående fr vj: Bradley, Ramsay, Lelgh-Mallory och Bedell-Smith.
~

9

Vickers Spitfire-jaktplan från brittiska "Fighter
Command" bar det viktigaste ansvarei för
tryggandet från luften av den kritiska "Opera

tack-) flyg och spaningsflyg m m Ome
delbart skall krigsorganiseras enligt föl
jande:
• Västgöta flygflottilj (F6), med tre di
visioner SAAB B 17,
• Skara:borgs flygflottilj (F7), Itkaså
med tre divisioner SAAB B 17,
• av Jämtlands f1ygflo[[ilj (F4) en lätt
bomb- (a[[ack-) division SAAB B 17,
• [\'å ordinarie A-basbataljoner, en vid
vardera a v de två förstnämnda flot
tiljerna,
• av Ostgöta f1ygflo[[ilj (F3) en spa
ningsdiv-ision (3/F3), med sex flygplan
SAAB S 17 L och två plan S 14 (Fie
seler Srorch),
• av Södermanlands flygflottilj (FIl),
en fjärrspaningsdivision (l/FIl),
med årta S 16-plan (Caproni Ca
313); i samband h:1rmed skall divi
sionens tidigare ti ll Gotland d eta che
rade, utökade
a p ron'lgrupp återgå
till fastlandet; vida re besri ms,

•

•
~

vid v'ardera f6 och F7 för flottiljstab
och [\'å lätta bomb- (a[[ack-) divisio
Iler ,ex timmar, för flottiljernas åter
srJ ende division 24 timmar,
vid F4-divisionen sex timmar, och
vid de två spaningsdivisionerna (3/F3
och 1/Fll) under dager för ett plan
en halvtimmes startberedskap och för
:1 1crsroden a v respekti ve di vision sex
timma r.

SAMTRIMNING
Ch el en för flygvapnet utger samma dag
i anslutning till aB-ordern - signaI
ledes order till berörda eskader-, f1o[[ilj
och flyg ba,oln rådeschcfer om dc nyorga
nis cr aJc förbandem beredskapsvcrksam
het tr o m den 15 juni för neutralitets
vakt. Ord tTn J meddelar vidare de av aB
faststilida bered s;""pstiderna samt därut
över v'issa grunder för utbildning och sig
ll ,litj insr. Om utbi Idningen sägs:

-

spanings flyg och bas förband också via
e, kaderchcfer, återfinns nedan. Det direkt
",mc- och marinsamverkande flyget kvar
otår under vissa chefer ur arme och ma
rin ~ ,l som tidigare - i stOrt sett cnJ'igr J
iTYGVAPEN- l\ YTT nr 4/1967 (sid
25-26) angiven indelning m m.
Underställt flygvapenchefen finns på
son1m,::nen:

Jaktflyg: - 120 jaktplan:
Svea fJvgflortilj (F8), med ordinarie
bas flottiljdepån Barkarby, flottilj
ol.l bsgrupp och rre J 9-(Seversky
Republic )- J lvisioner, inalles 40 plan
- h:irav en division frdn l augusti
på. krigsflygfält i Skåne, för ti'lIfällig
förstärkning a v jaktflygberedskapen i
syd,
• Göra flygflorrjJj (F9), med ordinarie
bas f10niljdepån Save, f1orriljstabs
grupp och en FFVS J 22-division, s:a
16 plan, samt tv~ J 11- (Fiat eR 42)
divisioner, s:a 24 plan - inallcs 40
plan - härav en division 15/7-15/8
för övningar baserad i Skiine,
•

Heinkel He 111 tyska bombplan från ca 1939--40, Toppfart ca 410 km/tim, Sju
automatvapen och upp till 2,3 tons bombias!. Vid insättandet 1940 mot England
förlorades ett stort antal. Under tiden för 1944 års Invasion var tyska Luftwaffe i
det närmaste lamslaget och frånvarande, En del He lll-plan användes då på de
sviktande fronterna i öster.

•

an f1l:s beredskdp för spaning fdn
ostkusten får upphöra.

MEDGIVEN MINSKNING
Genom andra orderpunkter medger eHer
anbefa'ller aB samtidigt bl a:
• an flygstyrkorna får reduceras så
mycket, som fonsan central utbild
ning kräver,
• an ovan nämnda för neurralitetsvakt
nyorganiserade förband s,kaU baseras
på för krigsfall I ('krig mot Tysk
land) fastställda ba,er dock får
högst en division a v Västgöta flyg
flottilj stå kvar på dep~n och divi
sionen ur Jämtlands f lygflott ilj end e
ra kv a rstå på depån ell er baseras på
krigsflygfälr i närheten, samt
• an order om beredskapstider och ori
tenreringar om armens och marinens
beredskapsökningar snarr kommer.
Den 13 juni fasrsrä Ilcr OB beredska ps
tiderna, De blir:
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i1r g,l ,l gsut bi Idning
grundläggande
(GFSU) liksom fonsa t t fl ygslagsur 
bildning (FFSU) skall fortsätta i möj
lig omfattning,
• förbanden skall samtrimmas,
• ba stj ~nst samt så långt som möjligt
" " ,.k rhå. lI stjänst skall inexerceras,
• särskild vikt skall läggas vid alarme
ringsövningar (uppträdande vid oför
modat anfa'll).
Med dc ti digare organiserade pkt- och
spaningsförbanden samt de här ovan an
givna, nytillkomna bomb- (anack-) och
spaningsförbanden fonsätter så vår be
redskaps krävande, av sror ovisshet om
morgondagen praglade neutralitet5Vakt.
•

VAR VAKT I LUFTEN
En översikt över flygvapnets på somma
ren 1944 från mitten a v juni för omedel
bar neuualitetsvakt organiserade för
b;cnd, underställda aB via flygvapenche
fen, beträffande bomb- (attack-) flyg,

Vår vakt i luften: General Bengt G:son
Nordenskiöld - flygstabschef 1/7 1936
-31/6 1942, flygvapnets chef 1/7 194231/6 1954 tillkommer främst äran

och hedern av vårt flygvapens snabba
uppbyggnad nämnda tid till en re
spekterad, krigsvärdig maktfaktor av
internationellt hög klass,

lion Overlord" i juni 1944. Spitflre Mk IX
(1942) toppfart ca 665 km/11m; SpitfIre Mk XIV
(1944) toppfart ca 710 km /11m.

•

•
•
•

Söd er manl a nds fl yg flottilj (FIl), med
en fjärrspan ingsdivision (l/FIl) bas
krigsfl yg fälr i Närke, 12 tvåmotOrig a
S 16 (Caproni Ca 313),
en fjärrspaningsgrupp ( l:a grp 2/F ll)
bas 1'7 depå Såtenas, 6- 8 S 16,
en fj irrspaningsgrupp (l:a grp 3/n 1)
ba s kr igsflygfilt i Skåne, 6-8 S 16,
a v O stgöta flygflottilj (F3) en spa
l1'ingsdi vision (3 / F3) bas annat krigs
f1vgfält i Skåne, se x SAAB S 17 och
två S 14 (Fiesckr StOrch).

Krigsbasfinband -

tr e A-ba sbataljoner

m 111:

•

•

en A-basbataljon på två krigsflygfälr
i Väster götland,

•

en A-basbata ljon p å en flottiljdepå
och ett krig sflygfält, båda i V;1ster
gödand,

•

en A-ba sba ralj on på en florriljdepå
och ett krig sfl yg fält i Skåne,

SUn ska fl yg flottiljen (F20), med o r
di na rie baser florriljdepftn Bu ll tOfta
samt ett övnlngs - och ett krigsflygfalt
i östra Skå ne, flottiljsrab sgr upp och
tre J 20 - (Reggiane R e 2.000 Falco 1)
di vis ioner, inalles 40 pl a n - hära v
31 / 7-4/8 t v~ a v di visionerna tillfäl
ligt ba·se rade med en i Värmland och
en vid Kalmar för övn ingar.

Bo mb- (attack -) flyg - 92 lä tta bonrb
(atrac k- )plan:
• Västgöta fly gflottilj (F6) , p 1 t il lfä l
li ga baser (krigs fl ygfäJr) i Västergöt
land , fl ottiljstabsgrupp och tre SAAB
B 17-di"isioner - inall es 40 plan,
• Skaraborgs fly gflottilj (F7), baser flot
ti fjde pån Såten as och ett krigsflygfä It
i Vi stergötland , flottilj sta bsgr upp och
tre SAAB B l7-divisioner - inallc-s
40 plan ,
• av Jämtl ands flygflottilj (F4), på
krigsfl yg fält i Jämtland, en SAAB
B Jl-di vision - 12 plan.
Spaning sflyg -

C<l

35-40 spaningsplan:

flyg med i n eutralitetsvakten på somma.
ren 1944? Svare t är följande:
Vår enda " tun ga" f1.ottilj enligt gäl
lande fö rsvar so rdning (1942 ~rs "för
svarspian")
Västma n lands
fl yg flottilj
(Fl), so m ditintiHs varit o rganiserad för
och utrustad me d 1930-talets och det ti
diga 1940-ralcts hu v udsakligen tysktill
verkade B J-pl an (Junkers Ju 86 K i fl e
ra ve rsio ner), '1r 1944 sedan apr il i färd
med " ombeväpning" genom til lkomst av
från SAAB suc cess ivt nyl eve rerade he l
sve n·~ ka och för tid en vi da mod ernare
pl a n typ B 18 A, vi lka försettS me d av
fh'gmotOr i Trollhäl(an skic kl ig.. fram
ställda "Svens ka Twin Wasp"-(STW C 3)
mOtOrer p& ca 1.100 hk . Med överg~nge n
till den nya flygp lanrypen följer behov
a v omskolning till och ·i nfl ygning på den
na, samt kra v på fonsatta övningar med
den ·nya typen för så väl mark- so m fly
gande personal.

SAAB B 18 A
medeltungt svenskbyggt bombplan med två svenskbyggda 14·
cylindriga dubbelstjärnmotorer typ SFA Twin Wasp STW C 3. Vapen : tre 13,2 mm
akan, bomblast ca 1 ton . Planets toppfart ca 465 km/tim .

•
•

ett ba·skompani på el( krigsflygfälr i
Jämtland, samt
,tationsavdel nin ga r e. d. på övriga ak
tuella flygfäh.

Depåförba nd, flyg v erk städer m m:
• flol(i Ijerna s depåer,
• skol förband och and ra utbildl1'in gsan
sta It cr,
• tre centrala flyg verk st äd er 111 m.
Sedan ovan skildrad organisation slut
fört s och basering intagi ts fortg år ber ed
skap för neutral ite tsvakt och kr ig samt
utbildning av personal och fö rband rutin
mä ss igt. Den sven ska civiL1 fl ygindustrins
krä va nde arbeten på kon struktion och
produktion av ~idsenlig fl ygma ter ielo d
bedrivs såsolll förut i en hårt forc era.cJ
takt.

ANGELÄGEN FRAGA
Den intresserade fr åga r sig säkert vid
lä sni,n gen av o van·s tående: var för ir i,nget
"tungt" (tvåmotorigt) bo mb- (attac k- )
Handley Page Halifax. VIII tungt
bombplan 'rån ca 1942-43 ur R.A.F.
" Bomber Command " . Planet var en
av de brilliska typer, som jämte
A.ro Lancaster och De Havilland

Den j 5 juni - den närmast a.ktuella
tiden - har antalet nya plan av B 18 A
typ ännu inte nått .hel divisions sty rka.
Först följ ande år, under första k\,artalet
194 5 är Västm an land sflottiljens "nybe
dpning" med de helsvenska B 18 A-pla 
nen ge nomförd till full numerär (el( 60
tal plan).

NAGRA BEREDSKAPSDRAG
Under sommaren 1944 märks bl a nedan
stående drag och väx lingar i sve nsk flyg 
bered skap:
• den 14 juni ställs y tterligare t vå sjö
sp:min gs plan (typ S 17 S) till marin
chefens förfogande, utöver tid iga re er
håll.na 15 (jämte reservplan ) ; de senast
tiJlförda inlemmas i 6/ F2, base rad vid
sjön Mjö rn, sy dväst Alin gsås,
• den 19 juni - seda n urrik esläget bör 
ja t klarna m m - kan jaktflygbered
skapen vid Sk~nska flygflollil jc n
(F lO) s~ nkas något, i fOrtSättningen
~
till:

Mosquito m il användes i den inva
sionsförberedande
bomboffensiven
194:}-44. Toppfart ca 460 km /ti m . Max
bomblast ca 3,6 lon.
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krig hög viktig (numera helt ofrån kom li g)
rad arluh beva k n :ng med cLirför behövl ig
till Jaktflygets, he la
speci al materiel
luftförsvaret s och ri ksför svaret s gagn.

LUFTFÖRSVARSKOMMITTE

C

en jaktrote i högsta startberedskap,
en jaktrote i fem minuters starrbered
skap,

D en ja'ktgrupp i två timmars beredskap,
allt under dager, sa mt
U

•

•

återsroden av floniljens flygstyrka i
beredskap B (s tarrberedd inom sex

rimmar),
den 1 juli

inför det nya upp sä n
rlin gsåret, det tredje efter ikrafnrä
dandet a v 1942 års flygorganisation
- oc h närmast med an ledn ing av däri
fasmäHd samtidig tiHkomst av två
nya flygflorriljer (F14 H alla nds flyg
fl o rri tj, H alm stad och F17 Blekinge
fl ygflo ttilj, Kallinge), sam t pågående
leveranser av ny fly gm at eriel m m 
fasmälJer flygvapenchefen vissa med
anledning hära v behövliga änd ringar
och tillä gg till flygvapnets från före
gående höst gäl'lan de, samfäl lda krigs
organisa tions- och beredskapsorder ,
genom ordern bestäms eller meddelas
bl a:

o

att vissa nya grunder för förvarin'g
av basförbandens krigsutrustning bn
väntas bh faststäHda,

•

gani se rand et genom dessas försorg a v
en 20 mm luftvärJ1sauromatkanon
tropp vid varde ra depån, avsedd för
medverbn i skyddet av respekti ve
flygfält, i första hand mot luftland
sättningar han anger också vissa
riktlinj er för komm ande utblldning
med 20 mm pjäserna,
den 14 juLi följer en OB-order att den
förhandsmeddelade
åtgärden
skall
verkställas.

Det sven ska jaktfl yg ets alltför ljnge
oriJlr:ic klig a numer;;r och materiellt sett
svaga kvalitet på sina hal l, särski lt vid
de efter 194 0 å rs beslut tillkomna nyare
jaktflc)([iljerna i väs t och syd Göta

V-BOMBER ÖVER SVERIGE
Redan under november 1943 ha r Sverige
gjOrt bekantskap med Herr Hitlers tidi
gare på å ret mOt EJ1gland insatta "hem 
li ga" repressalie- ell er " V"_vapen (V =
Vergeltung = vedergällning). Delar til l
två såda na av typ V 1, vi lka. förirrat si g
hit frän den tyska försöks- och utveck
lingsanstalten för robotvapeJ1 vid Peen e
munde (nordväst om Stettin), påt räffas
då nära Urlängans fyr i Blekinge och syd
Nybro i sö dra Skåne. Undet år 1944 ham
nar ytterligare ett anta l mer ell er mindre
deformerade V l :Or i södra Skåne och
östra Sm ålan d .

l.J att den dittiHs a vRoslagens iflygf.!ot
tilj (F2) uppsatt a rorped- (T 2-) divisio
nens kommande öv erfl yrrni ng
till nya
Blekinge flygflottilj (F 17) skaJl förbere
das,
O arr vi'd Kalmar .flygflottilj (F I2) yt
terligare en lätt bomb- (arra.c k-) division
(3/F12, flygplan typ SAAB B 17) och ett
nYH baskompa;ni (3/BI2) skall tillkomma,

n

att vid vardera av de fr ån l juli 1943
påbörjad e n ya jaktflorriljerna Bråvalla
flygflottilj (F13) och Upplands flygflot
tilj (FI6) nu såväl depå stab och special
division (va kt- och markurbildningsenhet)
ska ll tillkomm a , samt

~ att vid då var an de

Norrbottens flyg
ba skh (F21) 's:a rre fulltaliga ba sba taljo
ner (v arav en ny B12 3) också skall
uppsättas vid kri gs - (beredskaps-) organi
sation,
• den 10 juli anhaller flottiljchefen F4
om medgivan·de till byte inom neutr;t
Jitetsvakten mellan för band ets l:a och
3:e divisioner, av utbildning sskä l 
den 18 juli lämnas det begärda med gi
vande t,
• den 12 juli förbereder f ly gvape nche
fen tio av sina flottilj- (d ep å-) chefer
på en snart förestående åtgärd - or
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• • Den J] juni 1944 nedfa,lIer och
briserar en annan, betydligt större och
kraftigare tysk projektil av rak ett)'p tätt
invid Gräsdals gå rd , nära Bäckebo ky rka,
36 km O'ord vä's t Kalmar. R es terna (ca t vå
tOn metall m m) hopsamlas och förs till
StOckholm för expertundersökning och
försök rill rekonstruktion . Det visar sig
vara testerna a v en V 2-ro·bot. Med
sveClska regeringens medgivande förs se
dan delarna i augusti 1944 med ett brit
ti skt transportfl ygplan till StOrbritannien.

BYTE: V2:A MOT RADAR
Som kompensa,tioJ1 för denna tjänst får
vi i utbyte mot V 2:ans restet möjlighet
ti ll förmånligt inköp aven uppsättning
högmodern br,inisk luft bevakn,i ngs radar.
Efter leveran's a v de första däri ing 1ende
stationerna får materielen den svenska
beteckningen "ER typ fll" (ER = eko
radl\:>, den dhi'da 'benämninogcJ1 p
dl
radar).
Den ty sk a "gåva n från skyn" aven
felriktad V 2 -robot blir sedan under ti
den fra.m till oktober 1944 en direkt an 
ledning till a tt Sverige då kan förses med
början till en i fö rsvarsberedskapstid o ch

Hitlers fö,sta hemliga vapen V 1 :an. En
flygplanliknande , självgående robot, en " fly
gande bomb". Maxfart ca 600-650 km/firn,
medförd sprängladdning ca 1 ton, "skott
vidd" (flygsträcka) ca 300 km. Insattes mot

flygflottilj (F9) och Skånska flygflottil
jen ( FlO); vilka båda p g a d.dande av
sp~r rnin g oc h länge alltför svag inhemsk
flygi ndu stri endast kunnat förses med
inte fullt toppmodern a, från Italien so m
en nödfallsutväg inköpta plan - ävensom
ef terh and allt mera brännal1de frågor om
luftbev ,lkningens och luftvärnets ställ
n:ng, organi sation och utru stntng m m,
leder 1944 bl a till:
•
att Oll den J aNgli$li från flygvapen
chefen info rdrar nam nupp gifr på per

sonal ur flygvapnet a'N ingå i en bli
\' ande, OB direkt understä lkl luftfär
svarskommille; i OB-skrivelsen kon
stateras

•

•

•

•

mål i södra England. Bekämpades efterhand
framgångsrikt av jaktflyg och luftvärn m m D
Några V 1:or hamnade i slutet pä 1944 av
misstag i södra Sverige. Nedan resler aven
kraschad V 1-robol.

den 26 juli utger OB nya, något lät
tade bestämmelser för st ridsberedska
pen vid flygbasförsvaret, vissa staber

•

den 1 augusti upphä ve r han sina krav
på flygplans stän diga, sp ridda och dol
da uppställning på basernoa, denna
skall tills vidare bara vara förberedd
och kunna intas sex timmar efter ny
order,
den 5 augltsti beordrar han viss änd
ri'ng i de för spani'ngen över södr a Os
tersjön gä llande grunderna - fr o m
den 7 august i skall det flyg vap ench e
fen direkt understä llda, i södra Sve
nge
baserade
fjärrspan·ingsflyget
(3/Fll, pla.n- typ S 16 Caproni) med
sitt ordinarie uppdrag att fjärrspana
i området ned till tyska nordkusten
vid O stersjön också förena uppgiften
att övervaka ett nordligare område,
den s k Born1holmsförrrängningen m m,
vilket förut ålegat en i trakten av
Karlskrona baserad sjöspaningsdivi
slOn (4 /F2 ).

m m,

i övrigt,

att Sveriges luftförsvar - däri sjä lv
fallet inräknat främst jaktflyg, jakt
stridsledning och luftbevakning - ime
kunnat följa med i den snabba ut
vecklingen efter 1942 (å ret för se nast
fastställd förs varsordning); anledning
arn. därtill har varit främst vårt av
skilda läge , avspärrningen från nöd
vändig import, allt för snäv "anslags
ram" o d.
att vi därför ifråga om luftförsvar år
1944 befinner oss avsevärt i efterhand
i förhållande till redan i dåtidens luft
kri gfö ring vanliga anfallsmedel och
an'fallsmetodcr,
2tt effek tiver-ing är nödvändig, om
sven skt luftförsvar ska ll kunna fylla
sina upp gifte r i krig, samt
a tt den tilltänkta utredningen främst
bör syfta till sådan effektivering, i
tekniska, tak riska och organisatori ska
hä nseenden.

Den 11 augusti ti·llställ er fly gvapenche
fen OB begärd namn uppgift. Den inne
bär,
•

•

a tt till flygvapnets representanter i
kommitten ut se tts dels stabsche fen i
3:e flygeskaderns (E 3) stab, då varan
de majoren, numera ge neralm ajoren
Lennart Peyron, del s en officer ur
fly gförvakni ngen, beordrad för varje
fall, för närmast akt uell förvaltnings
fråga.

r juni 1945 framlägger luftförsv ars
kommitten Sitt bl a för flygledning
ens orient ering utarbetad e, preliminära
betänkande och förslag till åtgärder i
femår sperioden
1947/ 48-1951/52
p~
lufr föpsvarets områden.
BEGYNNANDE AVSPÄNNING
Mot slutet av juli 1944 blir det all tmer a
klart att den omedelbara faran för Sv e
riges del min skat. Detta främ st till följd
av de stora, nya motgångar, vilka i väs
ter och öster mÖtt Tysk land. D e n militä
ra lä ges utvecklingen i Finland tycks ock
så tyda på en åtminstone tillfälligt mins
ka·d fara. De svenska beredskapsåtgärder,
, om följer på slutet a v sommaren, vars
lar i flera fall om kommande avspänning.
Bland de som gäller flygvapnet må näm
nns:

•

PLAN FÖR LÄTTNADER
Den 25 augusti godkänner regeri'ngen en
av OB upp gjord och inlämnad plan för
beredskapsminskningar. Om denn·a kan
namnas:
•

•

OB räknar med att viss beredskap bi
behålls, bl a m h t fara för militära
förvecklingar nära Sveriges gräns,
t ex i samband med en komm an de
finsk-r ysk separatfred, fara för fort
satta neutraJitetsk rän.kningar från luf
ten, möjligheter till incidenter m m,
vid fly gva pnet erfordras fortsatt be
redskap vid främ st jakt- och span,ing's
flyg, enligt en redan den 24 august·i
flygvapenchefen av OB till ställd skri
vehe.

T denna har gången i beredskapslättna
derna skis sera-rs 5å lun.da:
•

antalet kr igsorgan iserade förb and m m
skal l minskas efter hand, enli gt senare
order,
• beredskapsgra derna sänks så lunda:
en jaktrote vid var dera F8 och F9 samt
en ja-ktd i'lis ion vid FlO under dager den
högsta starrberedskap som är möjlig utan
onödig materielförsli tnin g,
C en fj ärrspanin.gsgrLlpp FIl p~ vardera
västkusten, sydkusten och ostkusten från
gryningens början ti·11 två timmar före
sky mning en<s slut med ett plan ur vardera ~
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gruppen en hal Vtlmmes startberedskap,
å terstoden i sex timmar s bered skap,
D krisgorganiseradc staber och förband
i övrigt 24 timmar s beredskap ,
L 21 april - l augusri 1944 utfärd ad e
övriga order a v beredskap snarur upphör
I en flertal fall a tt gäl la.

genom fram gå ngsrika finska f1yg - och
markoperationer. Omr å dena kring Tor
ne älv ir i hö gs t a grad krigsskådeplats
pJ den fin ska sidan. De ret irerand e ty s
karna tillämpar hänsynslöst brända jor
dens Llktik. Bebygge lse, odlJngar, andra
eko no mi ska och kultur ella. värden öde
läg g~

Den 29 augusti låter OB ut sä nda be
stimmelse art d en för viss spaning till
södra Skåne förlagd a di visio nen ur OSt
göt a flygflottilj (3 / F3) tiden 12-16 se p
tember skall deltaga i en fälttjänstövning,
oJ,dnad inom I:a militäromd.der.

OMBASERINGAR MOT NORR
5i$t,t de len a v k riscn, i sep tember-okto
ber 1944, bli r de mest framträd8.nde dr a
gen i flyg vapnets verksa mh et och för
sV:lrsberedskap:
•

del> en viss sbrpning, med ombase-

genom brand och sprän gningar. D e

svenska åtgärderna fö r att hindra kri
ge ts spr iJ.l nde till svenska sid a n bli r i
vad rör fl)'get de föl jand e:
•

Jen 19 septe mber ger OB order om
beredskapsstärkningar i norr och vissa
samtidig .l bcre dskapslJttnader i mel 
ler st,l oc h sö dr a Sver ig e; ordern inne
b:,r bl a:

. ~ en

jak tdivision ur Svea flyg flott ilj
(3/H, f lygplan J 9) jämte erforderligt
basförband skall sna rast baseras i Ovre
Nor rlan d, med uppgift att avv·isa ncu
t r<11 itc tsk rä n k n i ng" r,

F3 med !l.rra SAAB S 17 L och ett S 14
plan - krig so rganiserat und erställa s nyss
nämnde befälh a vare ur ar men.

NYA ÅTGÄRDER
Or dern bestämmer vidare att O B-ord ern
a v den 10 ju ni 1944, som utfärdat s efter
den väsu ll icrade in vas ionen ö ver Engels
ka kanalen, oc h gäll t organiserandet av
\·i»t bomb- (a rr ac k-) fl yg och ko mplette
rande span in gsfly g för utök ad neutral i
tet svakt i söd e r och väste r ,ka ll upph öra
att gäll a . Ätgirderna i fortSättningen blir
närmast bl a:
• den 20 september utger flygvapenche
fen vissa a v det förutnämnda be
tin gade, nä rmare verkställighetsorder
mm ,
• den 25 se ptember, sed an reko g nose
r inga r vi sat ;m det för spaningsdivi
sionen ur F3 (5 / F3) påtänkta fly g
bitet vid Bod en p g a påg~c!lde ar
beten bli vit obr uk bart, fa stställer flyg 
v.1p t n('h cfen - efter or ie ntering t iil
bl a försvarsstabe n om sitt bes lut 
att förbandet skall förläggas till det
und er beredskapstiden an lag da, ny a
fl ygi:1 !tet v id Kalix (ca 70 km OSt
n o rdost Bode n) ,
• d en J oktober in le der den till One
No rrland (ör neutr aJitetsvakt omba
se radc jaktdivisionen - 3/ F8 - sin
vcrks,1!11hct; d enn om fa ttar bl a jakt
skydd !it 5 /F.1 f dl n Kalix utg ående
spaning nordostlIt mot Torne äl vs
gränstrClkter;
uppdragen
fortsätter
varje fl ygba r dag och verkställs i
allmänhet rote vis.

TYSK BESKJUTNING

Finsk trupp, beväpnad med tungt, finskkonstruerat antitankvapen, kämpande mot
fiendens stridsvagnar. När tyskarna drevs ur Finland använde de sig av den brända
jordens taktik, bl a vid det totala utplanandet av staden Rovaniemi.

•

ringar och flygningar med till Ovre
Norrl and förflyttat jaktflyg och ' pa
ni n gsflyg, orsaka t av i b örjan pa sep 
tember inträdd, Finland av sin över
m ä ktige g ranne i ös te r Sovjetunio nen
påt vi ngad brytning med landets i kri
ge t allie rad c, de t nu sv iktande Ty sk
la nd,
d els en större Hygv apen övni ng i mel
ler sta Sveri ge "Flygvapenövning
1944" till v issa delar geme nsam
med styrkor ur arm en oc h marincn.

KRIGET PÅ NÄR HÅLL
Från den 15 september råder krigsti l lstå nd
mellan Finland och Tyskland. I norra
Finland kvarvaran·dc , men vikande t yska
styrko r dr ivs med kraft bort åt nordv äst ,
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r i första han d skall Norrbottens f1y g
bJ sk ars (F21) depHl ygJ'ält Ka llaxh eden
vid Lu lea urny ttjas som bas, en komman
de omb a,c ring till Kiru na i Lappland
sbll förberedas,
d,ivis ion en skaH under dager med
en rot e hålla den hög st a startbe red skap
som dr möjlig utan onödi g materielförslit
ning, återstOden a v förbandet sex tim
mars be re dskap,
utö,'er sedan 19 39 ti ll Ovre Norr lan d
förla>(d .nmc-span'ingsg ru pp ur Ostgöta
flygf lotti lj - " S~rp vI/r)" - ( nu me d
t vå pla n SAAB S 17 L och ett av ty p
S 14, F ieseler StOr ch), underställd mil i
tärbefä lhavaren
Vr:e
militärområdet,
skall nu ~' tterligare ett annat spanin gs 
förband en arm cspan ingsdivi sion ur

Flyg\·e rk.a mhcten i O vre Norrl a nd leder
till ö nskat resultat. Den tyska rcträtten
åt nordväst fö ljs, ö\ervakas oc h ko ntrol
lera s fr~n s ve nska sida n. Trots beskjut
ning från luftvär n och ty ska plan inträf
far inga fö rluster. Sedan de fin sk- t yska
striderna ÖS ter och nordöst Torne älv un
de r oktO ber-november 1944 vi a Tomcå
och 1I1uonio förflyttat s 111
Norge,
om ba seras dclar ,lV det i Vä sterbotten för 
lagda sve nska j<1 kt- och sp a ningsfl yg et
till Kiruna i Lappland, närmare vå r vä st
ra land gräm.
• "F1ygvapenö\<n·ing 1944", en av den
för st:1rkta för sva rsberedskapstidens störs
ta och lä rorik,1 \!.c, skall refere ras i ett
komm a nde nu m mer. Den blev en god mä
tare på den kra fti ga och betydelsefulla
utveckl ing, som flygvapnet geno mgått se 
dan de första beredskapsh en 193 9-1940.
Detta främst tack vare en m!l.lmedveten
och ski cklig ledning, so m sedan juli 1942
utövats av flygvapenchefen, ge nera'l
löjtn ant, sedermera ge ner al Bengt G :son
Norden skiöld - biträdd a v kunn iga och
energi sk a medarbetare. Vissa utomstå en 
des motstånd har med kraft övervu nnit s
och värdefu llt stöd lämnats av anslag s
beviljande stat sin'Stanser m fl.
•

S 5:an

- en

seglivad

sjöspanare
med många
ansikten
o

1921
grundades
Svenska Aero AB på
Lidingö. Företaget var lie
rat med den tyska HeinkeI
fabriken. Chef för det sven
ska
"filialföretaget" val
lörre tyske marinllygaren,
löjtnanten och flygingen·
jören
Clemens
Biicker.
Omkring 1921 behövde del
svenska
marinflyget el!
modernt sjöspaningsplan

A

r

och vid Svenska Aero
AB hade man då Hansa·
Brandenburg alt erbjuda.

• Det första flygplanet, i vårt ma
rinflyg kallat "typ 31" försågs med
en 260 hk Maybach-motor. Det till
verkades av tyska delar, medan
"typ 32", som byggdes
tio
exemplar, helt tillverkades i Sveri
ge. Motorn var även dar Maybach.
De tio planen levererades 1922
23 och var i tjänst till 1931. Den 1
juli 1926 överfördes "överlevande"
32:or till det dä nybildade, själv-

standiga flygvapnet och erhöll ca
1927 beteckningen "S 2".

S 4 - EN ENSLING
"Typ 42" försägs med 360 hk
Rolls-Royse Eagle VIII-motor. Fem
flygplan levererades 1924-26 och
frän 1926 överfördes de till flyg
vapnet, fran ca 1927 med beteck
ningen S 3. Det sista avskrevs är
1935. "Typ 47" var en tresitsig ver
sion
med
360 hk ROlls-Royse
Eagle IX. Planet fanns i ett ex
emplar, betecknat "s 4" inom
flygvapnet och var i tjänst till
1931.
• Ca 1927 inträdde en del lättna
der och nyorganisation
tysk
flygindustri.
Hansa-Brandenburg
kallades därefter Helnkel HE 5
(HE = Heinkel Eindecker). Svens
ka Aero AB fortsatte hösten 1927
med leveranser av sjöspanings
plan till flygvapnet. Fyra plan med
450 hk Bristol Jupiter VI-motor le
vererades. De erhöll beteckningen
S 5 och var i tjänst till 1936.
• Under aren 1927-29 levererade
Svenska Aero AB tolv S 5 A-plan,
försedda med Bristol Jupiter VI A
eller F. De var de sista av denna
typ, tillverkade vid Svenska Aero,
innan fabriken upphörde. Hansa
planen tjänstgjorde fram till år

1942, dä det sista exemplaret kas
serades. "Hansan" var i stort sett
en lyckad konstruktion och typen
gjorde en god tjänst som spa
ningsplan, huvudsakligen vid F2.

SEGLIVAD
1929 återupptogs tillverkningen av
flygplan S 5, nu vid Centrala flyg
verkstaden i Västerås (CVV). Mel
lan åren 1929 och 1932 leverera
de CVV tolv plan försedda med
450 hk Bristol Jupiter VI F och
beteckningen S 5 A. Det sista av
dessa plan kasserades inte förrän
1948.
• En S 5 B tillverkades vid CVV
ar 1934. Det hade en 600 hk svensk
IIllverkad Nohab My VI A-motor
och användes bland annat för för
sök med kartläggning. Planet var i
tjänst till 1943
• Efter hand utarbetade Flygsty
relsens
Tekniska
Byrä
(senare
Flygförvaltningen) flera modifie
ringar av grundtypen HE 5. 1934
36 levererades nio sådana plan
fran CVV, försedda med 600 hk
Nohab MY VI A. De hade modifie
rat nosparti och aerodynamiskt
bättre utformade flottörer. Typen
betecknades S 5 C, i tjänst fram
till 1945. S 5 D, byggt i fyra exem

plar, var de sista "Hansorna". De
hade 675 hk Nohab MY VII A och
var i tjänst till 1945.
• Typerna 31, 32 och 42 var un
der sin tjänst inom marinens flyg
väsende baserade vid Karlskrona,
Hägernäs, Göteborg, Harsfjärden
och Waxholm. Vid flygvapnet var
"Hansan" bl a baserad vid F2
(Hagernäs)
kust baser.

och

vissa

ti Ilfäll iga

I LUFTSTRID
Under
beredskapstiden
1939-45
deltog "Hansorna" i den härda
bevakningstjänsten kring Sveriges
kuster. Den 21 april 1940 fick pa
västkusten en tYSk Heinkel He 111
(tvamotorigt
bombplan)
kontakt
med en S 5 A ur F2. Tysken flög
upp
jämsides.
Eftersom
delta
skedde innanför svensk territorial
gräns öppnade S 5:an eld. Det
tyska bombplanet erhöll härvid sa
dana skador att det måste nödlan
da vid Bremnäs (OSO Marstrand).
.1921-36 tillverkades i Sverige
inte mindre än 57 "Hansor", av i
huvudsak nio olika typer. Den sista
kasserades 1948. Inget Hansa-plan
finns bevarat till eftervärlden, var
ken i eller utom Sverige.
•

Bo Wid/eldt

Våra "Hansor"
i den svenska
flyghistorien
DATA OCH PRESTANDA:
S 2
Motor:
Effekt:
Spännvidd:
Längd:
Höjd:
Vingyta:
Max fart:
Marschfart:
Flygsträcka:
Stighastighet:
Topphöjd:
Tomvikt:
Flygvikt:

Maybach IV A
260 hk
18,3 m
12,66 m
3,83 m

52,4 m1
160 km/tim
120 km/tim
960 km
100 m/9 min
2500 m
1700 kg
2320 kg

S 5 D
Nohab MY VII
675 hk
16,8 m
12,20 m
3,70 m
46,7 m2
ca 200 km/tim
ca 170 km/tim
1200 km
300 m122 min
4'00 m
2600 kg
3100 kg

(Se även treplansskissen sid 18)
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"Min bästa bild"

3

O""e Gellern1C1rk

fototävlingen
Arets första fotota vt ing bjod pa manga verktigt högklas
siga bidrag . Till formen var tav lingen denna gang friare .
da nagot absolut samröre med FV ej var nödvandigL
Darför Inkom bidrag från manga nya namn, något som
redaktionen och juryn hatsade med glädje och tiltfreds
ställ else.
• l:a - oc h dessutom ocksa 2:a - btev AXEL LJUNG
OU IST. Mariestad. Ur hans rik hatt i ga och varierade
kollektion kunde juryn inte ga förbi tva sa rika
på rofylld stamning. grace och poesi. Valkommen ater.
. 3 :a blev alltid tika produktive OWE GELLERMARK.

2
--~

Axel Ljungqvist

F8. Denna gang berättar han om hur en rysk trå
lare motte sin överman i havets fjättrande bojor, se
dan en grynna satt stopp för v idare 'ho lländaraven
tyr' .
Den tilla kvadratiska bitden nedan har insänts av
Styrbjörn Ericson , F9, och är en visionär skapetse av
h ur juryn finner sina pristagare.
En satir som bet bra .
Nasta fototävting har mottot 'Hel i koptertjanst" oc h kan
tolkas hur f ritt som helst bara täckning för mottot
finns. Bi drag mottas fram ti ll den 19 mars. (Datum för
•
årets övr iga fototavlingar se överst sid 2 1)
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Man talar om stridsflyg och tänker dtJ. i första hand ptJ. överljudsplan med starka, tysta
män vid spakarna. Men man glömmer ibland, att det mtJ.ste finnas en markorganisation
för att htJ./Ia planen i luften (" Det är männen ptJ. marken som . . ." J. Och ännu längre ner i
glömskans dalar sjunker det faktum , att basen där plan och besättningar hör hemma
måste försvaras. Den värnpliktige flygsoldaten glömmer dock inte detta lika lätt - de
första mtJ.naderna av hans militärtjänst ägnas i stor utsträckning M just markstrids
tjänsten.

Konsten att skydda sin bas
A

vsikten ar inre an göra den värnplik
tige till en elitsoldat - i varje fa ll
inre ifråga om marksrrid - uran när
mast an ge honom en utb ildning, som
medför tillrä ckliga ku nskaper för ett för
svar av honom själv, hans förband och
arbetsplats. Han skall helt enkelt kunna
dc elementä ra reglerna för strid och
skydd'

Strid i näste jämsides med fältarbeten
ägnas största tid sutrymmer. Men ä ven
omfanande utbildning i sk},dd, inr e en 
bart mot fiendn på marken och i luften,
utan ä ven mot ABC- stridsmedel, äger
rum. Förläggningsöv nin gar ingår också
of ta vid en så jämförelsevis "stationä r"
verks amhet so m arbetet vid en flygplats.

NÄRMANDE TILL ARMEN
Utbildningen är juSt nu under omlägg
ning - VU 60 (värnp lik tsurredningen)
har medfört en narmande av fly gvapn ets
markstridsur bildnin g till armen s. Man
ö\'ergår successivr till armens reglemen·ten
och i ven if råga om inryckningstiderna
ske r vissa förändringar.
De fyra första vec korna av den värn
pliktiges rekrynid vid flygvapnet ägnas
helt den all mänmil itära utbildningen, en
anpassning till miljön. Sedan följer en pe
riod p~ två månader, då yrkes- och mili
tärutbildning går hand i hand och ägnas
ungefär halva tiden vardera.

Skjututbi'ldning en ägna s sto rt intresse 
kpi sten är huvudvapner. Att utbildningen
är ändamålsenlig vi tm ar inte minst före
komsten av skyt temedaljer och -mätken
om. An pojkarna sedan får en skattefri
femtilapp som uppmuntran för en skytte
medalj försämrar ingenting.
Flygvapnet har egen utbildning av bå 
de underbefäl och underofficerare på
trupputbildarsidan - vid F 14 i Ha lm
stad men iltskilliga trupputbildare
kommer f rån armen.
Flottiljens basche f är närmast ansvarig
för marksrridsutbildningen. Under ho
nom sorterar special kompanichef en och

PEKUNIÄR UPPMUNTRAN

en utbildningsled are, numera en s k
truppförvaltare. Denn e sköter progmm
lägg nin gen rör utbildningsplutonerna och
sa mordnar aJ] övrig allmän militär utbild
ning för de värnp li ktiga.

SLIPNING LINDER HAND
När flygsoldaten efter det inledande ske
det sänds ut på baskompanier och a v
delningar för att ytterligare förkovra sig
i sin befattning (exempelvis som flygplan
mekan iker, vapenmekanike r eller bilföra
re) har han en god militär grundutbild 
ning. Denna sli pas seda.n yttedigare un
der påbyggnadsövningar, vilka läggs in
samtidigt med tjänsten i annan befattn ing.
Den tid en värnp likti g markstridsutbil
das kan kan ske sy nas var a i kortaste la
get - i varje fall om man ser med en
infanterists ögon. Men eftersom det här
är fråga om utbildning för ett "statio
närr" försva r har resultatet vid genom
förda kuppövningar visa t sig mycket gOtt
överlag.
•
Al/an H Peterson
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" Les extr~mes se touchent " - t h: flygkrop
pen till en Bh,riot IX från 1908, snarlik Ceder
ströms första Bleriot-maskin " Bil-Bol", som
han tog hem frän Frankrike 1910 och med
vilken han i augusti samma är flög över öre
sund. Tyvärr dock icke först dansken Ro

bert Svendsen hann nagot före. • T v : S. O.
9000 Trident, första prototypen. Framför syns
ell foto aven av provflygarna, Charles Gou ·
jon, som förolyckades vid provllygning med
den andra prototypen i maj 1957.

å

j:l rnväg,li njen Pari s-Ycrs,lilles pas

kJ. "guld :lidern" , so m sträcker sig :,.,l n

,cra r man en idylli sk lite n orr som
he ter Meudon- Val-f1eury. Där ligge r en

o mkrin g 1907 och fram till första v;lr ld , 

P

inst itution som vä l när m.l st mots va r a r en
f lyg te k nisk för söksa n stalt, men inom d e ss
o mdide har fr ansma nnen ocksii sin fly g 
mu se um.

ÄLDST

VÄRLDEN

Sam lin gar na ä r h elt unika. De inneh åller
ca 180 f lyg plan, över 500 mowrer och
de:su wm ca 150 ut o m o rdentligt vä lg jo r
da modeller. Mu see t uppges ock så vara
dct äld st a oc h det me st represent a ti va i
v:lrldcn vad gä ller gamla fl yg pl a n i ori
gina luppla ga. Samlandet h a r p åg~ n se dan

19 I 9 oc h

• • Människan har i alla ti
der samlat på något. Har det
inte varit guld, silver eller mynt,
så har det gällt tavlor, böcker,
frimärken, autografer etc - ja,
t o m något så prosaiskt som
stenar. En modernare variant
är flygplan. Som "sport" be
traktat en ganska ny företeelse,
men för den skull inte mindre
uppskattad. I Frankrike t ex
har man samlat och sparat äld
re uttjänade trotjänare i 50 år.
Kapten Per Lanmark for dit och
fann ett imponerande museum
vilande ute på den böljande
campanjan.
• ••
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I förgrunden den BIo;riot XI.2 fra n 1913 med
vilken Pegoud gjorde "avancerade" uppvis
ningar . • Ovanför syns en "Antoinette ", kon
struerad av Levavasseur . Med ell flygplan av
denna typ nädde Hubert Latham den 7 januari

muSeet sorter ar
under fl yg m i nisteriet.

sedan

1956

krige t , ;ir v ii repr esclH":' ~d med n,1mn
so m Voi,i n , Blor iot, Fa r m an , Nie uporr
111

fl.
Man k an bl a v isa en Bkriot

x r,

den

t y p med vilke n Louis Bleri ot fl ög över
e n gels ka kanalen den 25 juli 1909. Fra n s
man n e n Pega ud upp ges m ed en n ågot se
nar~ Bleriot-maskin, so m ocks~ finns be
";)r ad i musee t, ha gjOrt den fö rsta loo
pingen den 21 se pt ember 1913 , (Andra
ki Ilor ange r arr r ysse n Nc stcro v var för st
med loopin.g - tolv dagar för e Pega ud! ).
En Wri gh t- ska pel se fr~ n 1910 -

byggd

i h .lnkr ike oc h de t e nd a exempl aret so m
fi "o> i or iginal a v d e nn a t yp in g~ r
l).;k s,i b Lrnd r,uitetern.1. Den hina des [ö r
några jr seda n på vinJ e n i e n hangar.

Själva mu se ib ygg n aden ir närma st an
!:kn J vid en ba n ga r. Den :ir väl p ac ka d ,
m e n rymmer ä nd å lå ng t ifrån alh obj e !
samtidi gt. Man har emell e rtid p laner på
e tt n y tt och större muse um vid Issy-Ies
M ou lin ea u x stra x söd er o m Pari s. KlassiSK
mJrk -

där Henry Farman 1908 gjorde

den för, r.l flyg nin gen över en k i lo met er
sl uten ban a, vi lk e t in.bringad e honom
50.00C franc s.

FÖRE SIN TID
fr :!n tiden Stra x före första värld skri get
finn s b l.a . en Deperdu ss in e tt in tres
sa nt fl ygp lan med e n aerody nami sk ut
form n in g langt före sin rid. Med denn a
typ va nn fran s ka fl ygHe Go rd on -13enn et
Cup 1912 och 1913 och sa tte e tt du ss int a l
d ridsr eko rd . Det va r det för sta fl y gplan
som flö g me r ä n 200 km/rim.

GULDÄLDERN
finns att beskå d a i der nuvaran

Den e llonna ut vecklin ge n under fö rsta
,':i rid sk riget illu stre ras b l a al' ett sy n

de mU .i<'e t ~r dock \.lJlll er lige n värt ett
besök. Dct fö r st,1 "s tora" namnet man

ne rligen väl bev a r a t e xe mpl ar av j akt
11n;pla n er Spad Xl lr fr å n 1917, utru stat

stö ter p å är t yske n Olla Lilicnl hal. H a n o

meJ e n 200 hästars Hi spa no - Suiza, som
ga v fl yg pl anet e n hastighet a v över 200

V ad

;0 111

g li dare är e m e ll e rtid inte i origin a l uta n
e n replik, g jord 1929 i Berlin. Den fran s-

km/tim,

Bevä pningen

ut gö rs

av

två

1910 lörst i världen en höjd av över
1.000 m. Flygplantypen spelade en framträ
dande roll i filmen " Dessa fantastiska män
I sina flygande maskiner" . • Längst upp till
höger skymlar en rysk ballong från år 1933.

Vickcrskulsprutor. Mer än 8.000 exemplar
byggdes a v denna ryp.
• E nrenrens flyg srridskrafrer finns också
repröcnreradc av bland annar en De Ha
\'i1land DH 9 - bomb- och spaningsplan
från 1918 - som R. A. F. skankre Frank
rike omedelbart efrer andra världskriger.
EngeJsmClnnen h a r erbjudit en förmögen
her för arr få den rillbaka. T y pen använ
des efter k rige r so m rransporrf lyg p lan
men även för pa ssage rarfl yg ninga r hu
v udsakli ge n mell a n Lo ndon och Paris.
T v;;' av rys karna s bäsra jakrplan från
försra vä rld s kriger finns också represen
rerade, Pfalz D XII och fokker D VII,
båda med Mer cedes -mororer och två
Spandaukulspruror. Dessa plan gjorde
omkring 200 km/rim.

RYSK RARITET
Från mellankrigstiden dc många re
kordslagnin garnas tid finn s ett otal
flygplan. T ex den Breg uer Super-Bidon
med vil'ken eos tes och Bellol1re flög

över Atlant en "första (?) gången i väs·d ig
rikrning i se prember 1930. Där finn~
också manga andra även milirära.
T ex ert ryskt ja'ktplan ir å n 1935 (Poli
karpov), som användes under spa n ~ka
Inbardc>kr ig er 1.936-1939.
Den franska flygindustrin s insatser un
der andra världskriger blev inr e särskilt
framrrCiddnde. från denna rid finn s inte
heller några stora fran ska n a mn. Men
man kan i srä Ilet visa upp s~dana. celebri
teter som Spirfire Mark IX, Focke -Wul f

Längst upp till vänster resterna aven till
passagerarplan konverterad Farman-bombare
frän 1918.
Därunder brasilianaren Santos
Dumonts "Demoiselle" från 1908. • Längst
ned till höger bakdelen aven " DewoilIne" ,
franskl Jaktplan från 1939 och ovanför den en
Cierva autogiro , sent 20-tal.

e

190 oc h Yak 3. En Heinkel 162 - ett av
tyskarnas första jctjakrplan, fr~n 1944 
finns också representerat. Der har up
penbarlige n spakars av fransmän, årm in
stone arr dama av den massa påk lisrrade
lappar med fran sk rexr so m finn s på in
srrumenrbriidan.
Fr~n tiden ef rer andra världskriger
finns bl a den för sra franska protorypen
rill err över lju dsjakrplan 5. 0.9000 Tri
dent, god för Mach 1,7. Den togs fram
i början av 50-ralet.

MODELLER EN MASSE
den mycker representari va sa mlingen a v
flygmotorer finn s den berömde dansken
Ellelummer represenrerad. Representativ
är också den stOra sam lingen välgjorda
modeller. Den srräcker sig rid smä ss igr
från 1600-talers mer eller mindre fan
tasriska experimenr v ia 1700- och 1800
ralers bal lon ger oc h andra mer ell er min
dre lyc kade fl yget yg rill 1900-talets
många representanter för sy~renle[ ryng _
re än lufren". De flesra modeller är gjor 
da i ska la 1 :10, srörre fl ygp lan och bal 
longer är i skala l :20 eller 1 :50.
H

Här har bara redovisars en bråkdel a v
vad museer innehåller. Den som kommer
rill Paris och ändå tänker sig till Ver
sai lles bör inre försumma att sriga al' vid
Meudon-Val-Fleury och studera sa mlin g
arna. Enrn~n rill mUSeet är fri men
Glöm inre ta med passer ' Det m ås re v isas
upp innan man släpps in på omr~der, so m
annars är förbjuder för obehöriga.
II

Per Lanmark
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egreppet tOtalförsvar har num era vun
nit burskap i svenska språket. Man
ta nker emellertid sällan på hur det upp
kommit eller vad det egentlige n innebär.
Vad ar d å bakgrunden till att vi få tt ett
sve nskt tOt~lförs v ar?

[alt krig. De[ rota la kriget t vi ngade fram
ett tOtalt försvar.
I vårt land har tOtalförsvare[ vuxit
fram successivt fr å n mitten av trettio
ralet.

DET TOTALA KRIGET

Först kom luftskyddet - till värn för
ci vilbefolknin gen. Luftskyddet har ut
\eck la rs fr å n en ringa omfattning ti ll det
civilförsvar vi har i d<l g med bl.a. om
fa[rande utrymnin gs plan lä gg ning, ett stOrt
antal skyddsrum och effektiva undsärr
ningsstyrko r.
Det ekonomiska för svaret organiserades
av riksnämnd en fö r ekono misk försvars 
bered skap , och dess omfarran de verksam
1' (1 le ds oc h s<l mordnas nu av övers[yrel
se n för ekonomisk försvarsberedskap.
Aven om inform a·tionsst y relsen un de r
kr ige t sö kre fy ll a en upp gif t inom det
p\) ko lo gis ka fö rsva ret, har vi först ge nom
bcr c' d \ kapsnämnd en för psy kologis kt för 
svar få tt en orga ni sa tion som SV<lrar för
plan eringen in om denna viktiga sekror.
Tillkomsten e ft er hand av de här nämnda
totalför sva rsfunktionerna har lett till att
vi [alar om en indelning a v totalförsv aret
i fy ra grenar : kri gs makten, civilförsvaret,
der eko nom is ka försvaret och det ps yko
log is b försvaret.

B

ETT UTVECKLAT LUFTSKYDD
Före första världskriget ~ vgjordes kon
flikter mellan nationern a 1 stor utsträck
n:ng genom uppgörel ser p ~ slag fä lten
mellan väpnade styrkor. Civilbefolkning
en berördes I huvuds ak endast indirekt
av dessa uppgöre lse r med undantag
fö r den som bodde l strid szonerna.
Första världskriget inn ebar e n ut vec k
ling mot a llt större härar oc h fl o tror som
sti lI de stOra kra v på ko mmunika tioner
oc h industri för si tt un der hå ll. Tillkoms
ten av f'lyget, som kund e nå lå ngt bak
om stridslinjerna, fi ck stOr betydelse
för civilbefolkningen. Avgörandet föll nu
inre längre enbart på slagfä lten. Utgång
en var även beroend e p ~ den in sats som
kunde göras mot kommunika[ioner och
industrier och så sm å ningom mOt civil
befolkningen .
Det räckte inte lä ngre för en na uon
som ville vä rna sin fr ih et och sitt obe 
roende att s[a ll a upp slagkra ft iga vä p
nade styrkor. Ma n mås te oc kså förbereda
och organisera försvaret av det civi la
sam hället. Utvecklin gen mellan de båda
världskrigen pekade allt mer mOt ett tO

EN RÄTTVISARE BILD
Emel!ertid måste vi säga oss, att denn <l

• • I vidaste bemärkelse utgör totalförsvaret hela det samla
de svenska samhället sedan det organiserats för krig, ett sam
hälle som måste ta varje man och kvinna och alla sina mate
riella resurser i anspråk för att lösa uppgiften att försvara vår
frihet och vårt oberoende, skriver departementsrådet LARS R
LJUNG GREN i den här artikeln . • Departementsrådet Ljung
gren är chef för den avdelning inom försvarsdepartementet som
har till uppgift att sköta samordningen mellan totalförsvarets
olika grenar. • • •
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ind eln ing inte ger en fullst ä nd ig oc h rätt
v isa nde bild av v3. rr tOtalförsvars upp
byggnad. I to ta lfö rs varet in gå r en rad an
dra vi ktiga funktioner, so m i många fall
kan betrakta\ som stöd funktioner till de
fyra nämnda verksamh etsom råde na. De
är dock of[a a v den bet}'de lse och om
fattning, att de bord e ses so m självstän
diga funk[ioner. Vi har bl a kommunika
tioner av skilda slag , den civil a sj ukvår
den, polisorganisatio nen, ar betsmarknads
ve rket och mycket annat. Dessa är funk
tioner skapade för fr ed ssa mh ä llet, men
med a vgö ran de bet )' d else o m vi kommer
1 krig.
To[alförsvarets orga ni sation är inte st a
risk. Den föränd ras i ta kt med sa mhälls
urvecklingen. Kontinu er lig t ombildas be
fintliga funktion er och nya tillkommer.
Som exempel härpå kan nämnas att in
lemmandet av kommunern a i total för
svarsorgani sa ti o nen nu pa,;a r och att ett
flertal centra la totalförsva rsm yndigheter
under 1967 ombi ld ats.

I SAvÄL FRED SOM KRIG
En vägledande prin ci p för vå n totalför
svar är att var och en, som har ansvar för
en viss verksamh et i freds.\amhällct, skall
ha ansva.r för d enn a verks<lmhe t också i
krig. Häri genom säkerstä ller vi en smi
dig övergång fr ån fredssamhä lle till krigs 
samhälle. På detta sät t har också ansvaret
för rota l fö rsvare ts verksa mhet förankrats

än den andra. Ut vec klingen inom tOtal
försvaret har drivit fram särski lda å t gä r
der för att tiJJgodose detta behov av
samord ning. I nom regeringen ligger an
svaret härför på försvarsministern i fred.
Denne har alltså två uppgifter: dels är
han m;[lsman för det militära försvaret,
civilförsvHet och det psykologiska för
svaret, dels svarar han för att samordning
sker mellan skilda åtgärder inom tOtal
försvarets olika delar.
rörsvarsrådet, som har statsmin·istern
som ordförande, utgör ett kontaktor gan
mellan regering och centrala total för
svarsnwndigheter. Vid dess sammanträden
redovisas och diskuteras olika aktuella
tOtal försvarsproblem.

DEN CENTRALA NIV ÄN
Ett annat organ med samordningsuppgift
är tOtalförsvarets chefsnämnd. I nämn
den in går cheferna för våra viktigaste
tOtalförsvarsmyndigheter. Ordförande i
nämnden är nu överbefälhavaren. Sam
ordningen avser hä r prob lem på central
nivå mellan de olika totalförsvarsmyn
digheterna. Såväl försvarsrådet som chefs 
nämnd en har rege lbundn a sammanträden
och har sök t skapa en fast rutin för sIn
ve rk sa mhet.

i hela statsförvaltningen och även i den
kommunala förvaltningen.

I kri g blir samo rdnin gsprobleme n a v
annan karaktär. Det gäl.ler då a tt samo rd
na krigsansträngningarna så, an till gäng
liga resurser utnyttjas på effe kti vast möj

li ga sätt. Problem en fordrar ofta en sna bb
lösn ing och därför är samordningsorga
nen av typen försvarsråd och chefsnäm nd
icke lämpli ga . Deras ve rk sam het upphör
därför vid krig. Hu vudansva ret för sam
ordningen av krigsansträngningarna li g
ger då på statsministern som övertar a n
sva ret från försva rsm in is tern .

BEREDSKAPEN AVGÖR
Det räcker inte bara att ha ett vä l ut
byggt totalförsvar med en omfattande Or
ganisation och stora resurser. Dess be
redskap är av avgörande betydelse om
det skall ha en fred ,s beva.rande effe'kr. Vi
har ju inte möjlighet att, som stOrmak
terna, ha stO ra väpnade styrkor ständigt
stående stridsberedda. Vi bygger vårt
militära försv a r på en hempermitterad
krigsmakt, som har möjlighet arr snabbt
mobilisera. Aven de civila delarna av tO
talförsvaret m;[ste snabbt kunna höja sin
beredskap och övergå till krigsorganisa
tion. Det är härvid viktigt att få en jämn
höjning inom alla delar av tOtalförsvaret,
så att ingen gren kommer på efterkäl
ken och äventyrar totalförsvarets sam
lade effekt.
I vidaste bemä rkelse utgör alltså tOtal
försvaret idag hela det samlade svenska
samhället, sedan det organiserats för krig.
Ert samhälle som måste ta varje man och
k v inna och alla sina materiella resurser
i anspråk för att lösa uppgiften att för
svara vår frihet och v;\.rt oberoende. •

Vi tror att detta system - tillsammans
med viir allmänna värnplikt och vår ci
vilförsvarsplikt ger en helt annan
tyngd åt den fredsbevarande effekten,
som ju måste vara tOtalförsvarets främsta
mål. En helt annan tyngd än vad man
skulle få ut aven exklusiv försvarsorga
nisation som sköNes av experter och till
vilken svenska folket bara bidrog skat
tevägen.
Ett bevis på riktigheten i denna tes är
det levande försvarsintresse som kom
mer rill uttryck genom våra frivilligor
ga nisationer inom de viktigaste områdena
av vån tOtalförsvar. Dessa organisationer
skapa r intresse för vårt försvar hos många
och ger många män och kvinnor utbild
nin g, så att de kan fylla en upp gift inom
totalförsvaret i krig.

SAMORDNINGSKRAV
Dagen s samhälle ar komp licerat - och
än \'ärre kommer det att bli . Ätgärder
på ett sam hällsområde berör oftast flera
andra. Krav på ökad planering och sam
ordning ställs. Dessa förhållanden gä ll er
ä ven tOtal försvaret, som ju j hög grad
ingriper i skilda samhä ll sområden.
Samordningen
fred syftar härvid
främst till att fördela resurserna mellan
de skilda områdena inom tOtalförsvare t
så, att ingen länk i kedjan blir svagare

Totalförsvaret inbegriper:

Varje man och kvinna

och
alla materiella resurser
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• • Krigs m ak te ns lärlin gs ut
re dn ing har till c hefen för
förs varsd epartementet över
lämnat ett betänkande om
yrkesutbildning en vid krigs 
m akten s industrier och verk 
städer . Uppdrage t har avse tt
utbi.'dning a v yrkesarbetare
- således inte militär och ci
vilmilitär personal vid krigs 
m akt en . • • •

Utred ningsförslag

om gemensam utbildning

för militära och civila

U

tre dn in ge ns a rb ete planerades från
bö rjan på så d ant sä tt , att ett för
s'ag be tr ilf fande lärlingsu tbildningen vid
krigsmakten skulle kunn a läggas fram i
anslutning till en r iksdagsbeslut, grunda t
p~ förslag rörande den fram t ida yr kesu t
bildninge n. Något sådant beslu t före li g
ge r ä nnu int e. Utred nin ge n har t ro ts de t 
ra funnit ö vervagande skä l ta la fö r an
nu lä gga fra m sin betänk a nd e.

OLIKA

UTBILDNINGSPLATSER

I nom kr igsma kten fi nns y rkesskoleu tb ild
ni ng anordnad vid Söderman lands rege 
mente i Strän'gnäs , O srk ustens ör logsbas,
Fl ygförva lt nin gens ve rkstadss ko la i Väs 
terås , Ce ntr ala flygve rkmaden i Ma lms lätt
oc h Centra la fl ygverk stade n i Arb oga.
Till y rk ess ko1cutbildnin ge n vid kri gsma k
ten har utredn in gen ock s3 rä kn at ut bil d 
ninge n v id Försvarets Fabrik sve rk s ind u
stri er, K a rl skronavar vet AB och AB Tele
un·de rh å ll i Väx jö.
Y rke ss koleu tb ild nin gen v id kri gsma kt en
avser i förs ta hand de tekn iska y rk es 
område na. D e y rk es linj er som finns re
presenterade är ford onsmekanik er, elin 
sta llatörer, fl ygm ontörer, telemo nt örer,
te lerepara töre r och ver ks ta·ds mekaniker.
D et tOta la a ntalet elever i yrk essko leut 
bild nin ge n upp gick under lä så ret 196 4/65
til l ca 43 5.
• An ta let e; eve r som slut fö rt sin ut 
bil d ni ng vid kr igs makten s yrk ess kolc ut
bi ldni ng har de se na ste å ren upp gå n ti ll
me ll a n 140 oc h 150. D en yrk ess koleut 
bi ldning som hi t rrJls bedr ivi ts täc ker så
ledes in te ful lt häl ften av rekr )' terin gsbc
hover.
Lär lings urred ninge n har föreslag it att
nuvara nde yr kesskoleutbi ldn ing vid krigs
ma kt en inord nas J det allm ä nn a yrk es
sko leväse nder.

FLYGMEKANIKERUTBILDNINGEN
U t red nin ge n ha r funn it anl ednin g att sä r-
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flygmekaniker

; 'il t be han dl a fråga n om utbildnin g av
f l }'~ mekani k er. Utb iJd n·. inge n a v denna
yrkes katego ri bed rivs fö r närva ra nd e dels
vid flygva pn ct, d els i'nom det a llm ä nn a
y r kcss k o : evä~e nd e t.
De t ~ r1i ga behove t av fl yg mek a n iker
upp går enli gt upp gif t fö r nä rvar and e
in om civi lfl yge t t il l SO oc h in om kri gs
makt en t ill 135 . Utbil d nin gs rcs urse rn.l fö r
d en civ ila luftf arte ns de l har hinill s va 
rit beg rä nsade.
L irl inl{s utr cd n inge n för fr am ett fö r
slag t ill ge mensam utb il dnin g av fl yg 
meka niker för sa\'j l d en civil a luftfar
tens so m för kr igs ma ktens behov. I ut
bi Idn inge n In gå r ä \'e n v~ rnp l iktrj j ns t
gö rin g. Fö rslage t ha r på uppdr ag a v
skol ö versty relsen oc h fl yg för va ltnin ge n
utarbetats a v Ae roco nsulter AB .

TVÅÅRIG SKOLGÅNG
för slaget inn ebä r i korth et an urbi ld
ninge n av fl yg meka nike r a no rdn as SOm
en t våå ri g flyg meka ni ke rskola. T ill f1yg 
mek a nikerutbildn inge n rek ryteras un gdo 
ma r som gen o mgå tt ii rskurs l fö r fo r
donsmeka niker. Sis tn ä m nda utbild ning
a no rd nas på m ~ n ga stä llen i la nd et och
rekr yterin gs und erlagcr berä knas dä rfö r få
stOr bredd. Utt ag nin g av elev ern a föreslås
ske genom en särsk ild ndl11nd, so m äv en
,bli s\'ara för en rän vis fö rde l ni n~ a v
ele verna mell a n det civil a oc h mi litära
flyge r.
Under det fö rsta å ret av fl yg meka nI 
kerutbi ldnin ge n anordn as utbi ld ningen
enligt för slage t central t vid en el ler eve n
tue llt ett par cenrra la ve rk stadss ko lo r.
E lev erna genomgå r und er den a å r grun d 
läggande pr a ktisk oc h teoreti sk y rk es ut
bildnin g. Arsbeh ove t av fl yg meka nik er
'1 J: :er kr a \. pa en utbi Id ni ngs kap ac it et
om 75-1 SO ele ve r. Med hä nsy n ti ll att
elev erna rek ryte ras fd. n hela la nd et krä\'s
ina cko rderin gs möjligheter vid sko la n. Fö r
slag lä mna s a v utrednin ge n a n utn yttja
de lo ka ler som fö r n:i r vara nde an vä nd s

a v fl yg fö r va lTnin ge ns ve rk sta d ss ko la
Väs terås för ä nd amå let. Skola n ha r fö r
uto m utbildn ings utr ymm en ii ve n tillgå ng
till elev hem med p la ts fö r o mkring 80
1 10 eleve r. Utbi ldninge n ka n påbö rjas
hös ten 1968 .
Utbildn inge n und er års kurs 2 fö res lås
ske i sam ba nd med vä rnplikmj ä ns·tgö rin g
v id flygv apn et och eve ntu ellt vid ar mens
oc h ma rin ens he liko pt erfö rba nd . Fö rslaget
inn ebä r a n vä rnp liktstjä nstgö ri nge n p å 
bö rj as o medelb a rt ef ter å rsku rs l av fl yg
mek,a nik erutbildn inge n. Inskri vnin ge n av
dessa vä rnp likt iga l11 ås te d ä rfö r ske i
sä rskild ord nin g.

MEST PRAKTIK
L i ro pla nen fö r ~ r s kurs 2 o mfaH ar hu vud 
sa kl ige n pra kti ska till ä mpnin ga r ifråga
o m kl a rgör ings -, se r vice - oc h ti Hsy nsa r
beten i sa mba nd med fl yg tj ä nsr. Teo riun
der vi.sn tn'ge n und er å rsk urse rna sy fr ar ti'l l
a n ge eleve rn a detaljkun skap er om en
fJ yg pl a nty p i va d avser kon strukti on,
uppb ygg nad oc h f un k tion.
Ele\'e r SO I11 eft er avs lutad vä rnpJ.i kts
tjän stgö rin g går till civ ilfl yge t ge nomgå r
enli gt fö rslage t fä rd ig utbild nin g under
t vå till tre må nade r som regel vid det
fö retag, dä r de se d a n anst;i Il s.
-.J D en nu fö res lag na utbildnin gsgå ngen
fö r fl yg meka nIker ha r utrednin ge n fun 
n it ändam ålse nlig int e minst däri ge nom,
an den ut an an inkräkta p å någond era
a v ut hild nl ngar na ut gör en kombin ati on
a \ yrkess kole utbildnin g och värnpli'kr s
utbil d nin g. Utrednin ge n a nser, a n k vali
fi ce rad y rk es ut bildnin g under vä m p llk ts
tj ä nstgörin g äve n i a nd ra fa ll bör kunna
rillgodoräk nas so m del av y rkesskoleu t
bil d ninge n oc h a n en sama rb ete i denna
f råga bö r inl edas me llan skolö ve rsty rel
se n oc h fÖrsva rsgre n·sc hefern·a. Som ett
exe mp el på y tt erli ga re en utbildning slinj e
där en så dan ko mbination ka n va ra möj
lig ha r utr edn in ge n framhå llit fordon s
meka ni ke r.
•

J-G Ja rdal
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Flygvapnets helikopterräddningstjänst har haft en bråd vinter. Stormar och hård kyla har
hårt drabbat den mindre civila båttrafiken - speciellt på Östersjön . Ideliga brand
kårsutryckningar till nödställda haverister har gjorts. Nedan (sid 25-26) ett axplock
bland lyckade insatser .

BRA GJORT ... IGEN
På mo rgonen freda ge n den 12 janu
a n sä nd e det vis n ysb Lutyge t "Nler
e ur " el s~ Hambu rg LIt nö dsign a ler i Os ter
sjön på en posit ion ca 65 km nordväs t
Visby. "Nlereur", so m h ade t rä la st oc h
var på väg fr å n Sund sva ll till Eng la nd ,
had e d essföri nnan k:impat i ca 24 tim
mo t g rov sjö och kr:lftig isbe liggning.

Nödsigna lerna uppfa ttad es av ku stra
diostationerna i om r å det, v ilka v idareb e
f ordr a d e nö d anrop e t till ce ntrala fl yg tr a
fik ledn inge n, Cdy l på flygstab en i
StOc kholm. Heli
kop t er
"H 96",
sca r:one ra d
på
FIl ,
larma des
oc h
lyfte
mot
d en sist upp giv 
na positio nen kl 08. 29. Väl fram me v id
denna p osit io n fann hel i kopten do ck in ge t
fartyg. 1:.(( febrilt söbnd e ·bÖrjade. Ha 
veristens l:ige ku nde ej ha varit d et an g iv
na. Av~ n f.u t yg in om områd et och k m t 
radios ta ti onerna fö rsö kte genom rad io 
pej ling fastställa d et e,akta läget.

F8
När bränsl et

började bli k rit is kt för

"H 96" sikt ades "Mereur" ä ntl ige n bland
snö by arna. K lockan va r då 11.10 och
h elikoprern gjo rde si g omedelb a rt red o
att vi nscha up p "Mercurs " be sättnin g p å
sju m an . r d ett,l ögo nbl ick åte rfa nns
"M ercur" även av d en S 32 L a ns en från
Fil som oeksJ delto g i sökand et. Klo c
kan 11. 20, a llt sa på end ast 10 min, v ar
fem man a v hav eris t ens besä ttning bär
gade av h eliko pt er n. Lan senflygp lanet,
so m iJ.g b 'ar öve r "bärgningspl atse n"
och fotOgra fe rade, tj:instgjorde även ,om
tran site rin gs fJygplan me ll a n Tingstäd e ra 
d io och " H 96", v ilke t var nödvän digt
p ga helik opterns l!! ga höjd vid b,irg
ningen.

E n korr pala\'er upp stOd när rädd
ningsse len fbr sjätte gå ngen sänkt es ned ,
ry in ge n ytterligare v ill e "s tiga in" i d en.
På fråga Ineddela d e Ti n gs t äde radio att
kaptenen oc h st y rmannen beslutat sig för
a t t stanna k var på haver isten oc h invän
ta den ra ddnin gs kr yss H c och bogserare
som sä nts ut.
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"H96" fick så klarteck en a tt lamna
"Merc ur" och satte kur s mot Vi sby med
fem g lada men trö tt ,) ty ska sjömän om
bord. Klo c kan 11. 45 bndade helik o pt crn
i Vi sby oc h räddnin gsarbe tet för deras
d c! t roddes där med a vs lutat~ Men und er
årcrflygni n ge n till N yk ö pi ng, dt er tan k
n in g, fick h eliko ptern å ter ryc k a in. Den
na gå ng för Ht " leda" rädd ning skr yss a
ren "A. E. App elberg" till rad a rk onra kt
med ha\'eris te n, som red a n dri\·it tre di
stan sm inm er. Und er tiden innan rä dd
nill ,;sk rys>a ren n ådd~ fr a m till "Mercur"
lag d et finländ ska fa rt yge t "Finnhansa"
hos "Mercu r " be redd arr ge ass ista n s o m
"i sku!: " benÖv .ls. Under eftermiddagens
lopp l\,id de :i\~e n bog seraren "A j".x" lr':lll1
och tOg "Mere ur " på sLip mot Kappel 
IUlnll s\· iken på Gotland, vilken n åd des
sent på fredag sk v::ll len.
Str ax e ftcr 14.30 v ar " H 96" ater
hemma pil F Il och be sättningen kunde
pu sta ut. Besittningen p å " H 96" , som
med ,to r skic k Ii ghc t ge nom fö rd e rädd 
nin gs<Lkr iol1cn und e r svå ra yttr e betingel
ser som grov sjö, snöbya r med d ål ig sikt
salllr vind c a 20-25 m/sek besto d a s'
kapten Hans Fr isk, l:e ra ltfl y gare R o
bert Sjöholm, fanjunkar e Arne Lindblom
sa mt l:e f1 )·g t ek niker Bo Gustafsson,
sam tlib.l tillh öra nd e F 8.
•

Hans Anderss on

Besättningen på "Helge 96" mottas pä plat
tan av fotografernas uppmärksamhel. Frän
vänster gängar : kapten HANS FRISK , förste
fältflygare ROBERT SJöHOLM, förste flyg
tekniker BO GUSTAVSSON, och fanjunkare
ARNE LINDBLOM.

BONN

TACKAR

Västtyska regeringen har genom
sin
ambassad i Stockholm till
överbefälhavaren officiellt fram
förl ett tack för dcn väl genom
iörda räddningen av besättningen
på lastfartyget "Hinrich Quast"
den 29 december. ÖB har vidare
befordrat skrivelsen till chefen för
flygvapnet.
" Hinrich Quast" had e å tt a m a n I be
sä ttning ocl, g ic k på grun d no rr o m
Äland. Lä ge t var krit iskt. En he li kop
ter frln Sve:1 flyg kå r, F8 Barkarby,
ly cka d es trOtS sv å r Itorm och dåli g
sikt rädd a a lla ombord vJ ran de.
Ilesättnin gen p3. Iwlik o pcern utgJor
des av fanjunka rna Olof Arbin, Edgar
Söderman oc h Ragnar Bengtsson sarnt
l:e Fl yg t ekniker Erik Sjöstedt .
•
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foto: eddie söderman

I SISTA SEKUNDEN
BrottS jöa rna slo g r e d ~ n in ö ver St yr
hy n en, d i r be sä ttn inge n k rampa k ti ge höll
'ig fa se medan fa rtyge t ob e\'e kJ'gt , k r u
\'a dc' nc d mell a n b r ä nn ingarn~. " - .: dd v"
Hg hji lplös oc h slog m ed brCLb ; d~ n mo t
ha \ct.
• Dram a ti kc n l JI"r sitt en tydi :,;a spra ' i
fan junk are Ha,,)! Frodes, F8 , d a ~b ok
fd n räd dn ingc n a v en bes:i ttnin g p ~ fyra
m an fr ~ n gru nd stö na sven sk a k mrran
kc r n "Cadd y" de n 9 se pt emb er iörra
tlrer.

F an j"nk.Hc F rodes d<lgbok berä ttar :
- V i t.\g, m cd cn ti m mes st.Htbcred
,bp , i V i, by med vår Verralh clik o pt er,
h ' p 4. Be<i tt nin ge n bestod, föru ra m a v
m ig , jäh', av' .}nd rc-föraren fa njunhHe
Eddie Söde rman, nil \·i1;.1 tö rell fan junka re
Arne Lindblom
oL h fä rdmekani ker n,
för,ll' fly gtek ni er E,ik Sjöstcdc.
Vid S-lidl'll p,l mor go nen den 9
>c ptember ko m h rm l '11 f örl ä gg n i n ~e n,
Det \' ar Cc/yl, cen tr a la il r gt r a fi k ledni ng
en i Stoc kholm, so m t .. l do nl.~ rm ade o m
a rt ku >tl ankcr n "Caddy" s ~ n p ~ g rund
nag ra d istan sminute r nord os t o m K rå ke
lun d på Sm3 b nd sk m rcn .

• - R e,h " dter en h.ll vr im me var " i
p.i \:ig. H al \'\' ä g\ t ill , mida nds ku stl'11
l n ngs vi rl\':.;a pj le- IS m hö jd Ö\'er
\'.lIt e \ tan P'; ct 1:1;; tg.l cnd e mo ln o ch
r~g mk llr :! r . Vi nden ökJd c dt .:r hand till
20 m / sek l br_u na, oc h sjö h:i \ ninge n bl e\'
.111 t \' '' ldsa m m_llT .
- Dl' cca -n<l V': ger in ge n " ick p er fek t. I
en S\ ,l~· h ögc r \\'~il1 g sus;1,de y i in öve r dl'
\' [ f t; sk:i rcll no rdost o m Krakl'l und , och
med (;1, ham nade vi r ak t över farr yger.
Vi h, dl' d .i flug it i ca en ha l nimme.
- N u \"Jr ,"i ute i sist a minu teo, f ör
i O J'l n:imndes i bö rjan sl og bro rt ' Jö afll :1
rcd.l n in U\'c r st n hy ttc n o ch be<itr ni ngcn.
Oc h Lll't)' ger skruva d cs o bc \' ek lig t ned
nlc1 J.tl1 bräI1u ing.H na .
• p pvi mch ningen a \' d e fy ra nöd 
, ri l lJ ,l bd. Iyck lig t ,·js sn a bbt. D e fö rstod

att t:in am'ä nd a räddnin gsselen , Selen
o m r y~g c l1 , k ro ken framf ö r a ns iktet oc h
,1!'ma rn~ necl a t vi d up p hi ss J ndc t. V~ r na
\-ig,Hö r, fanj un ka re Lin d blom, behövd e
d:i riör aJd r i, skic kas ned för a rt a,,;s tcra.
e nd e r a n flygn in ge n hade ha n fö r s:ik cr
hc: s sku ll k rä ngt pS sig iso lcr d räk re n.
- H diJ, op lcrn s hov rin g över fart yget
:nneb:1r \' i" l s\, .tri ghl'te r. Dl' ]] m a sre näm 
Ii~en d ir ige r , J. \ ' Fä rdm ebni kern, efr er
,o on f.1sL1 håll pun k ter inre gick a tt H
från fö rarp i; rs i d er "g röri ga" vä dret.
D en pe ndl ande f.m ygs m J sten sö kr e spe t 
~.:i
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K lockan 6.3e, 1Jh ti mme
t., l tt ) SZi. n ~ ~

(1...'11

r ä JJ~ dt!

efLer

de t

k\ .Htc tr e n

.1 \ i Os b rsl!,l mn , dä r de f ic k \' l rd och
ink \' Jrterin g I
•

T h : Räddningshelikopterns
besättning , som hittills be
stått av fyra man, har nu
pil
försök
kompletterats
med en femte en Yt
bärgningsman. Hans upp
gift är att vara nödställda
behjälpliga vid uppvinsch
ningen fran t ex en båt i
stark sjöhävning till den
hovrande helikoptern ovan
för. Han är därför utrus
tad med våldräkt en
slags grodmansutrustning.
Torrdräkt finns ocksa , O
T v : I helikoptern finns en
andningsapparat (AGA-revi
vatorL som gör den konst
gjorda andningen lättare
och
säkrare.
Revivatorn
finns ocksa som standard
i FV :s ambulanser.

-II

0::'5 . . .

NY MALMENMÄSS
F3:s gam l'a kulturhi stOris kt inrressanra of
ficer smä ss bar som bekant ska nat ;lt för
gänge lsen . Dm härjades en t idig novem
bermorgon 1966 av eld och ödelades.
Sedan dess har F3:s offi cerare med
veder li kar inte haft till gå ng till nRgon
mass loka l. Strax före årss kiftet 1967/ 68
kunde dock flot
tiljen inviga en
prolci so riskt iord
nin gsri lld
oHi
Aven
cers ma ss.
denna Imässby gg
nad ir av äldre datum. Dock inre så

F3

gamma l som den brunna, som åre t eft er
branden skulle ha fyllt 100 år.
Den nu i bruk tagn a byggnaden upp
fördes 1895. Det är en gulmå lad träbygg
nad so m urs prun gligen va r rcgements
kansli för FöcsL1 Livgrenadjärregementet,
och inrymde då ordersa l, regem entsex pe
dition samt några bosradsrum för rege
mentsofficerare. Ordersa len är rikt ut
sm}'c kad med bl a tak - och vJggmålning
ar. På södrA väggen kan man läsa " Till
minne al' kamrater som i fält dött för fä
dern es landet - Den tap pres minne det
b lifver". På denna v;igg kan man aven
läsa namnen på stupade officerare med
början från å r 1632 och Lutzcn.

När flygvapnet övertog hela etab lisse 
men tct, anvä nde 3:e flygkåren denna
byggnad so m kan slihu s från november
192 6. Under senare år har byggnad en
hys t lekt io nssal a r, bri efin gsal samt bib 
liotek med lä srum.
Nu har alltså en omdispone ring skett
av den gamla byggna den - til l officers
mäss. Den vac kert utsmyckade ordersa
len har blivit sil lskapsru m. Då myc ket
litet av den gamla mässens möbleman g
kund e räd das ,-:d branden, har ma n fått
instaHera nya , mode rna möbler.
D har :lte r L\rt en trevlig oc h ombo 
nad offi cetsm:iss, vilket n;tturligtvi's flot
t il jens officerare ve rkligen gläd er sig

•

MUSEISTORK
Yner ligare en lucka i de flyghistOri ska
saml ingarna i Lin köping bar nu fyllts.
Man bar n;iln ligen lyc kats förvärva en
S 14, Fi'ese ler Swrch.
Den tys ke konstfly ~a ren Gerhard Fiese
ler startade 1930 i T ys kland en fabrik för
t illverkning av flygplan framför allt läm
pade för konstflygning, dåtida ben ;im
ning på avance rad fly gni ng. Hans stora
fuJJträff blev Fieseler Fi - 156 StOrch.
En i och för sig helt obety dligt litet plan
som sede l'mera unger andra världskriget
på sitt sätt kom a n göra mycket StO ra in
snser. Det användes med stOr framgång
b l il som samba nds flygplan, då det kunde
landa snart sagt var som helst. En dhida
STOL-flygplan I Högsta farten var ca 175
km /t iOl och ele n lägsta 52 kmlrim, vilket
inn ebar arr det vid vissa vindförhållande n
kund e landa på endas t 15 m landnings
stracka.
Ave n i svenska flygvapn et har "StOr
ken" använts me d fr amgäng som ett d~ -

TRIVSAM BADDRÄKT
Utomhusbada nd et 1967 avslurades för
F4:s vidkommande fredagen den 8 de
ce mber med att all flygande personal
fick hopp a i StOrsjöns sva b bö ljor i
Västbyviken i det vä ll ovliga syft et Jtt
prova isolerd räkterna såväl beträf
fand e täthet som värmeisolerande för
o

magJ.

Vatten temp erature n var
nollgradig.
Is kantade stränderna och. tem per atu
ren i luften var -15 ° . Eftersom vind
sti lla rådde, V.1r de yttre o mständig
heterna gansk:l gynnsamma. Sedan en
sto r bt asa tänts
på strandkanten
var det dags att
sätta igå ng. Ihop
pen skedde från
båtbryg gans yttre
del, där det var isfritt oc h vatte ndju
per kring två meter. Varje maa hade
en Ii "båt med sig, som man efter
ihoppet skull e bl åsa upp och använda
för transporten in till stranden. Stäm
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HÄNT VID FLOTTILJERNA
tida kons tart- oc h landningsf lyg pl an.
fl ygva pnet an\'ändes S 14 för v,ss takt isk
n:irspanin g, arrille rield Jedning, sambands
oc h fj i Il räddn ingstjä nst.
Tv å S 14 kom i f lygva pnets tj ;inst på
f3 år 1938. Är 1940 köptes 6 "Storkar"
och 1943 ytterligare 18, vilka förde lad es
på ett flerral flotti Ijer.
"S tOrkarna" var i svensk tjämt till 3r
1961, då de sista s~U.des. Bl a hamn ade då
årta i Osterr ike. Man har va rit mycket
angelä gen an skaffa till'baka ett exemp lar
och bar därför sökt på många hå ll , kans ke
främst i Osrerrike. Geno m specidla kon
ta kter i Wien har man nu lyckats för
"ärva en "Stork" - med de lar från f d
svenska pl an. Men naturli gt v is återstår
mycket innan man Htt dessa de lar mon
terade till en hel maskin och i vis ba rr
skick.
ning en VJr till en börj an kanske litet
ansträ ngt glätt ig. Prova v den här typen
ha de ju ic ke urförts av annan a n säker
hetsm dtnielofficeren, löjtnant T egn hed.
Denne ledd e öv ning en och han talade sig
"arm för isolerdräktens alla förde lar.
Efter de försra badandes positiva kom 
men tar er ble v srä mningen rent av för
väntansfulloch man kastade sig i vannet
i den p1 för hand uppgjord a turordningen
uta n några longörer. Några fördrev vän 
tetiden med att jumpa på isflaken vid
srranden. Deltag arna var minst li ka för
tju sta som ås kåd arna - av glädjetjuten
an döma.
Resu lrat et av öv nin gen var synnerlige n
pos iti vt. Förrroender för iso lerdr äkten
bl'ev för den flyg;m de persona len 100
proc enrigt. Kylan känd es bar:! i händerna
och i huvudet (a ll a fick dopp a huv udet
under vatt net ), men så användes varke n
skydds handskar eller huvudbonad und er
denna öv ning! - Givet vis kommer de
till användning under verklig:! förhå l
landen.
•

SLÄNGDA TITLAR
På FlO har man slängt titlarna I I stäl 
let sker redovisning efter Fl0 :s konto
plan. C Fl O, övers te Kj ell Rasmusson,
har fått alla resur ser samlade i en klump
:Inslag, med ekonomisk frihet inom denna
rAm.

Vid en budgetgenomgå ng redovisa r
ekon omichefe n bud ge tutfallet per l janu
ari. OHiga med ,u betare är pl aneringsc hef,
persona l chef,

~;~~e~~;iO:~~'

F 10

d vs fl yg-, bas
och strilchcfer
sa mt' chefe rna
för stödfunktion erna, flottiljin ge njören
och f[ottiljintendente n.
ADB-behan d lad information lämna,
I'arje mån ad. V:l[je ansvarsom rådeschcf
har långtgående bem yndiganden och belr
delegerat a nsva r för sin budget. Ansvaret
ligg er där kostn aderna uppstår och peng
~rna förbrukas!
FV-Nyn avs er i ett kom man de nr att
betitta mer om detta ekonomisystem som
nu införs och där FlO är för sö ksför
band för fl ygvapne t.
•

NT-öD-PRISET
Till 1967 å rs Br.iva llaflygare har va lts
för ste fältflygare Äke Berg vall. Berg va ll
tilldelades d et a I' No rrköpings T idninga r
uppsana priset.
Enligt
Jur yns

F 13

uttalande fick
han
der för
skickligh.et som
pi lOt och lJ1
strukrör, för utmärk t föredöme oc h per 
so n li g stil. Priset överlämnades enli gt
tradition vid flotti ljens julfest. Vid jul 
festen med verkade som gästa rtister Mo
nica Ze tt erlun d, Lasse Lönndahl och
Ben gt Hal lberg.
•
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FRIA VILJANS MÄN

SOM EN RAKET ...

- Det är mycket glädjande för oss an
il yg fälrsingenjörerna sedan tio år har en
egen förening, sade överste Dick S t enbe,g,
\1i lo 0, i samband med en \"Cc koslut5
k urs för dcss.1 på Fil. Sa mrl iga gör det a v
~g en fri vi lja. GJ:idjande är od.,å an s3.
manga, över hundratalet, kommit med.
p~ kurser av d en a sl ag får delta garna gå
igenom senas te nyn ifr;\ga om utbyggna
der av krigsbaser. Varje baschef få r träf
fa sina ingenjörer och med dem di skutera
eventuella problem ocn göra ell genom 
g a n ~ av bget på b;1sen.
- Dess utom hålls krigsspel för ingen
jörer p laccLlde vid sraber. Jag a nser dC5
,,1 t v3.dag., rskurser vara av stor vikr. Vi
bar a rr göra med
v;irn plikriga 111
gen jörer
med
myc ke t hög ut
bild ning och kun
skap. Det behövs
en bög bered sk,lp. Det Br ingenjörerna
med denna vichr eurbyg e;lJJd a v sina kun
, kaper, slutad" överste Stenber ):.
Själva anser flygf:iltsi ngenjörc rna, att
dc. , a t dda g,uskurser ä r a ,. ~ tu rr v:irde
so m förbered c~>c för deras ver ks amhet i
krigsbefarrning och :llt de ut gö r en limp 
li g form för befälsutb il dnin g.
•

Den 20 november i fjol samlades fl yg 
plan och förare från sa mtLga jaktför
band (utOm F9) p~ F18. D et skulle handla
om raketskjutning - ge neralmajor Folke
RamSlröms vandri n gspris 1967.
T iv lingsbes tämmel se rna var nya för
arer och inneba r enskild skjutning med
fYLl L \ 'eter per f1 ygpl:tn, d;;r de tre bästa
rake tcrIJ.1 per sky tt r ä knades. Underskred s
säkerhetsa vsl' an det eller b le, d y kv inkeln
större än 15 :) underkändes rake te n.
C .::; O Ta vii ngs agen inleddes !Ilcd
d,tli gt väder - precis enligt meteorolo
ge ns förutsägel
se. Men redan
vid
ll-tiden
hade vidret bli
\~ i[ ~ a bra, arr
' :i d inl'~n ku nd e
sär u igciog. Under första delen av t;),·
li n~cn va r Jet dock ga nska k yttig~ , "i lke t
{dm ,t drabbade de annars så fra mg ang r ik ., 32 B-förarna.
Scchn försumännen i varje lag hade
sk jut it var sri ll ningen, att f 13 (löjtnant
Karlbe" g) ledd e med medelfel 5,3 m före
F16, flO och FIS. - V;\Jrcr ble,' "lIt
bätt re Oc h snart r~dde l\.lc a liska , k ju tför 
),j lh nJe n.
Den s lu rl i ~l uppgörc-lscn
emols,lS> med spi nni ng bä dc p a Tu l
lin ge - b~ 5 n och vi d A sköm å ler.
l\::i r den a ndra om gan gcn börj ade " i
s.l d e 32 B-iörarna, arr dc ingal unda gell:
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I SÖDERHAMN
Represent3.nter för kommunblo cke t Sö
de rhamn, Söder ab, Norrala och Skog,
iöreträdare för de fyr a demokratisk:< par
tierna, riksdagsm än sa mt chefredaktörer
för den lo kala pressen i Gävleborgs Lin
besökte 1-15 den
20 oktober 1967

F18

KONFERENS I RÄTTVIK

av f lon il jche
fen. I besöke t
in gick bl a en
flygtur med Hkp 4. På blIden g~r rilksJagsman j. Erik sson, Bäckmora, omb ord
under överin see nde av flotti ljchef.:n
överste Lampell.

mitten :\,. januari saml.1dcs fl y g \' ~ pnets
irivill ig;,m isl l' lltc r och friv illi goffic l'rJrc!
till en tv a da ga rskonferens i Rältvik. l on
[('rc'n s edar e var chefen för fl)' gst.l bcl1I
seK rion 2, ö"erstc Hans N ci), och t il l si n
hjilp hade han pcrson :11e n vid FS / U fri
\' il lig de talj, fru Ruth Bille Jm t kapt ener
na Anders Grönberger och Gös ta Göt b~
lund. FVRF repr csent~r a d e av sin för
bun J"ek reterare, k.lp ten Folke Ejvlmson.

• F lorr·jJjm:i>tare 1967 i ra cr , kjur n i l~ ,
bombfäl ln ing oeh na viger ing h.\ f ko rats
"id FIS. Mäs"tare blev: fähfl yga re l :a
graden Egrell, fältflygare 1 :,1 graden
Forsberg och l:e flygnavigatör Ha g
berg.
•

Pro or:l mmc r börjad e med a tt fr ivi ll ig
off ice ra rna orienterade om erLH en he tern.l
i r:ln ~ ina flo ttil jer. Genom ~ 5 en d e [cm .1
fö r Jes s..l oriCn[ ~ rlnga r var s vårigl~ctcrn:l
att rekrytera frivi lli gperso nal - främs t
beroende p å konkurrens fran andra al lt me r ökande, fririd S:1kti viteter. En,
k,l ns kc överdriven, p essimism bcträ ff ane c
rCl ulr.Hen av uu. i nda förfr ågn ing.H för
:1 tt rekrpera ,<irnpliktiga kunde :iven
förmir b s. M~n had e sk ickat ut material
ril l hundr at a ls värnpl ikt if'" men bara fått
n ~g r a t ioral svar. Detta k ,l n kJll she tyckas
ned , L'lc nde. Men om varje sada n aktion
ger ert 20-tal svar kan det l prak tiken
inn ebära, at t n:i rmuc 400 n,..l värnp lik
ti g:! t illförs d r fri vill ig utbi lJ ning .
flera o lJfe und erst rök, ler deras er
farenhcrer vis:!t .Ht de bj , ta rekryterings
rC SUI LltCn n å ~ ge nom för en in g:1 rn .l - g:
vetvis med allt tinkbarr bi stånd [d n f10\ ~

F15

eft a

inbj u J ~ n

=
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upp kampe n. Fällt"lygare Wallo , F4 och
f:i ltil yga re Strand/ors, F12 gick upp till
individu ell ledning med utmärkta 4, l
res p 4,4 m medelfe l. Men 35-förarna låg
de m titt i hälarna, vilket p g a jämnhe
ten medförde an lagtävlingen kom a or
bli en ren intern uppgörel se mell an 35
flottiljerna.
Som sista skytt körde fältflygare An
d asso n, F13 ut ti ll starr. För att F13
, k Il e "inn a lagtävlin gen m:L te Anders
, o n skjut a bä ttre än 7,6 111 medel fel. Sköt
han s:imre, be tydde det omskjutning mel
lan fy ra lag' Men fähfl yga re Andersso n
satte en effek tiv pun kt för a lla speku la
tioner. Frågetecknen rätades ut till ut 
rop stecken! Med 1,6+0 + 2,6 m fel på
t.l kl'w rna erhö ll han bn rasti ska 1,4 111
mcdelfcl. Filt fly ga re Ander,so ns presta
tion betydde Inte " bara " en sol klar lag
,"ger för F13; även den Individu ella förs 
•
ta p la tsen var vikt.
Fors
RESULTAT :
IM eoe lfel
F13
F16
F18
F1

Nam n
1 lal tll yg a,e Ande rs so n, F13
l fä ltf lygare Wall o , F4
Fä l tll yg are 1. gr Slrandlors, F12
LÖjt nan t Karlberg , F13

3,35
6,95
7,35

m
m
m

7.40 m
IM ede ije i
1,4
4, 1
4 .4
5,3

m
m
m
m

[il j rn a. Inre min st gä ller det de prak
t iska deLl ljerna som utskrift oeh m~ng
f,l ld i,;and c av upprop m m.

=

F. l! resultatr ik l s.\lllarbete med s:lvil
j- BG - iören inga r sonl hcnF ä rnet ,1nm ~i ld c s
frän några hiHI. De tta kan ,'ara värr be
:!krande och c> fte rföljd f rJn bu sh
främst - de mindr e iö rc n ing;1 t11as sida.
1:.n stor del av konfere nstiden anslogs
iii grupparbeten. Bl a kommer det iö r
al dra de och om ständliga syste met för di s
tr ibu tion :1\' n ummerkort för vä rnplikti 
~,1 , Li mpliga fö r fri\'illigutb il dnin g, arr
förenkbs .

E tt annat gruppa rbete innebar för slag
till n) rekr ytering Ifolde r för värnplikti ga
och ungdom. R esultate t blev ett gO tt UI1 d erh g a tt arbeu " iJ .tr e med för de ex 
pe rt",", >om FVRF av se r an an lita för att
f j Ut nya fo ldrar till hösten s re kryterings
drive. Att nya foldrar inre framst ä llts ti
di ga re beror på avvaktan på "VK 66" be
tänkande - för an få fo ldrarna så ak tll~
ella som möjligt.
I sit t avslutn ingsanförand e hoppades
ö"crsre Ncij bl a, att den här konfer en
sen lik som den föregående hade under 
strukit den stora betydelse CFV tillm:iter
fri vill ig '·erks.1mheten inom flyg"apnet fc;> mför allr i den til ls petsade fUrsvarssitua ti onen a ,. idag .

•

ATT GÄ J MÄL
Den 9 januari inföll en avskedets bitter
lju va stund på F 21. D~ läm nade nämli
gen, kl 12.1 0, den sista operativt flygdug
liga S 29 C Tunnan flott iljen , efter lång
oc h väl vitsor-

F 21

~:~Pilt~~ns~å F~

29 :an var flyg
direktören
Bo
Noren som vin
kades i vig av flottiljens mannar och lo 
ka ltidningarna s repres entan ter. Färden
gick t ill Malmslitt, d,ir flygpbnet skall
Ingå j målflyggruppen.
•

BETYDANDE INSATS
Vid Kungl. Kr igs veten skapsakademiens
171:a årsh ögtid som n y ligen firade s i
Armcmusei stora sal utdelade H. M. Ko
nungen belöningar ur Lars och Astr id Al
bergers fond för stödjande av Sveriges
försvar. Fonden disp oneras för utdelning
av belöningar till svenska män och kvin
nor som gjOrt betydand e insatser för
Sveri ges för snr.

Äre ts belöningar fördelades på fem
p ersoner. Bland dessa var majoren vid
flygvapnet Sven Kams/m , som tilld cb des
Krig sv etenskapsakademiens medalj samt
2.500 kr. Mot iveringen
va.r att
"Kamscn,
so m
chef för prov
gruppen vid F13,
på ett avgörande
s:ittbidragit till a tt J 35 Draken snabbt
och efick tivt kunde in le mma s i försva
ret. H a n har löst sina uppgi,frer på ett in
spirerande och skickligt sätt och utfört
ett banbr ytande och uppoffrande arbete".
Efrer genomgången stabsk urs vid Mi
litärhögskolan fick Kam sc n på hösten
1963 i uppdra g att leda och genomföra
t ak tisk utpro v n ing av J 35 D och senare
även .J 35 F. Verk samheten syftade til!
att ge nom praktiska fl ygpro v klarLi gt<;:I
lä mpli g flygtaktik för dessa vapensystem.
Mot bakgrund av de keav det takti ska
uppträdandet oeh samarbetet med b as 
och str id sledningss ystem ställde skulle
ta ktiska instruktioner och an vis ningar ut 
forma s. Föraren s ro ll i jaktförsvaret har
genom utprovnin gen praktiskt studerats.
Detta har bl a utgjOrt en viktig grund
för framta gning av anvisningar för förar
utbildningen, som ocks3 varit en av hu
vudupp giftern a.
•

PERSONAL-INFO

•

ARBETSTIDSFÖRKORTNING

De arbetstidsbestämmelser Som hittills reglerats genom kungligt brev av den 26 oktober
1962 - och som senast intagits i flygvapenorder A 3/67 - har fr o m 29/1 1968 omsatts i ell
militärt arbetsIIdsavtaI. Avtalet InnefallaI' den förkortning av arbetsIIden från 45 1111 42,5 tim
mar per vecka som Ingår i ramöverenskommelsen om 1966-1968 års löner.
För huvuddelen av den personal som har sin arbetstid reglerad genom det militära
arbetstidsavtalet innebär avkortningen en minskning av arbetstiden med 2 lim . För vårt ar
bete innebär förkortningen ökade krav på rationalisering av verksamheten och effektivare
utnyttjande av tjänstetiden , då ju arbetsuppgiflerna är oförändrade.
•

VÄRLDSNYHET
Det in strument - höjdmätaren - so m en
f lyg are normalt använd er för att be stäm
ma sin höj d ö ve r marken, är uppb y ggt
kring en aneroidbarometer. Denna mäter
s~lcdes lufttrycket. Men då detta avtar
med höjden öve r ha vet, har instrumentet
k unnat gra dera s direkt i meter. Förutom
att lufttrycke t ändr as med höjden över
havet, ändra s det med rä.dande väders i
tuation. Höjdmätaren i ett flygplnn mås
te så ledes mJnuellt in ställ as iöre la nd 
ningen, så att O meter på höjdmdtaren
kommer att S\'Jr.l mot det rådande luft
tr ycket på flygf ä lt m n iv1 .
Fly gplatsens vider sta·tion är ansvarig
för att rätt uppgift om lufttry c ket v id
marken överlämnas till trafikledaren för
vidarebefordran till fl ygplanet. D et är
som nämnts synner lige n v iktigt, att den
information om rådande lufttryck, som
fly gp lanet Lh, i r riktig. D~n manuella
imt:illnin gen av höjdmätaren blir i annat
fall felaktI g och därm ed kommer insrru
mentet att visa fe l fl yg höjd - vilket vid

JUSt d e nna typ av fel (5 eller 10 mbl
ka n uppst å vid a vlä snin g a v station sbaro
metrar och har v id enstaka fall orsakat
olycks ti ll bud . Problemet - som är int er 
nationellt - h ar nu fått en tillfredsstäl
lande Jösning , genom ett förs la g framlagt
a v meteorolog Gunna r Ljungstrand, fl yg 
sta ben. Iden har sed a n utvecklats av Sy
stem Pau Lin AB i samarbete med flyg för
valtn ing en, och har nu le tt fram till en
tekn is kt god konstruktion.

• Kon struktion en, som b ygge r på en
själnegl e rar.de Paulinbarometer, eli mine
rar den mänskliga faktorn vid ba rome
terav läsnin ge n. Detta h a r åstad kommi ts
ge nom :ltt den självreglerande ba rometern
st y r e tt stimp la nde räk neverk, som med
stOra t yd liga siffror stämplar det rådan de
rryck"ärd et på en fö r än·damålet avsedd
blankett. Vid fel, som spänni ngsbo rr faJl
eller fun ktion·sfel i apparaten, spärras
a uwI1l .ui,k t möj'igheten till avstämp ling
- varigenom erhal ln a, avst:i mplad e vä r
den blir korrek ta.

FS

in f lygnin g för landning i d å ligt väder kan
leda till en katastrof. Ett fel i tryck p å 10
milliba r mots\' a rar ett höjdfd pl ca 80
meter.

Efter bed ömning av flygstabens före
tagsnimnd har meteorolog Ljun gstra nd
till del·ats en belöning på 1.200 kr för Sitt
för slag.
•
LO
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Ur en tabell erh iHls sedan eleva tionen,
med bågavstJnd och sarelliten's höjd som
ing,'l ngsparamerra r. Dä rmed ä [ an ren nen s
attiryd för varje minut fas tsrälId och
nidningen däremellan interpoleras.

SPARAR KANONVÄDER ..

l minen av okro ber förr a årer påbörjades
vid prognosccnrralen inom Milit ära Vä
de rtj änstens Centralorgan (MVC) en
försökspe ri od med rurinmCi ss igt och sysre
matiskt urnyttj"nde a v sate ll itbi lde r.
Dctra sker för att und er rurintjänstens
kra v på kOll tinuitet och driftsäkerhet
pröva bildern as vä rde som inte grera nd e
info rmation bland övrigt analys- och
prognosunderlag. Hj älpme del oeh me 
roder för mottagning och utvä rdering a v
bi Ider provades under försom maren 1967,
sam tidi gt som mottagningsanläggn'ingen
intrimmades. Sam tliga mcreorologer oc h
meteorologa.ss'is·te nter vid prognoscenrra
len urbildades i merod ik för mo tragni ng
oc h ur värder ing av sa tell itbild er.

penna. Därmed kan man på en godtag
barr Sd U ·bestäm ma la get a v de ensk ilda
moln formJri o nerna.

Fä rdig.< tan sa de remsor för banor ge
nom \' <1'r 5:c lon gi rud grad vid ek varorn
lur framsrälits. lvlorragningen skaH S'!art<1S
ett vissr a ntal min uter ef ter sa te lliten,
ekvaror passag e oc h eftersom tidpu nkte n
fö r denn,l anges i det ridi ga re omnämnda
telegrammet kan även t ryck -p å- knappen
tidpunkten för aktLIellt varv bestämmas.

Bilderna kan nu användas so m jäm
förels emate ria l vid ana lys av konventio
nella väde rkart or. Därvid samma nställs
bild erna från en viss pa ssage till en mo ln
anal :'s på en karr'blankett av samma typ
som de på vilka övri grt väderi nfor ma tio
ner inför s. Karrorna blir däri ge nom jäm
förbara oc h ka n d ess urom studer as sam 
t idigr genom arr lägga dem över varandra
po, eu ljusbord.

Exponeringstidpunk te n stämplas au ro 
m.u;s kr p!i en remsa hos mottagaren efter
en signa l från satelliten. Genom art sa
telli rens positi on för varan nan minur ä,
känd och proro kolIförd kan den exa kta

Der motta gna bildmaterialet har visa t
sig vara mycket värd efu llt och till sror
hj älp d~ dct gäl ler atr fa stställa det fak
t ;" ka vid er lä get ö,'er om råden med glest
observationsnät, ,350 m t ex över haven.

Varje b'all mOtt ,l S från US Wea ther
Bureau i Wa'shin gro n, D .C. , via Tyskland
ett kodat fjirr skr iftmedd da nde innehål
lande vi-ssa upp gif rer an iS ,lcnde vädcrsa 
teJli rernas omlop psba nor [\' a dagar ~ L l'c
avsändningsdatum. Dessa informationer
införs pä et] speciell arbetsb lank err, som
drer

MVC

~:r:,:~~rberäkning 
ar ge r

uppl)'S
ning om tidpunkt oc h lo ng-i rud för ek
varorp assage sam t s,ltd litens fotpunkter
varannan minut för banorn a 1I1om mOt
ta gningss ta tion ens räck vidd.

c

O

För arr se va r en \·is) s,-ltcili t bann ~'-l.l·
över jordytan och d;irm ed ,' i! ka områ den
so m avspanas an vands err specie llt plot
tingb ord, på vilket fotpu nkte rna för ak
tuell bana "p ri ckas in " och sammanbi nds.
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• För ESSA 6, som är den sa rellit från
vilken bildsignaler f n morras, är longi
tudskilln aden mell a n två oml oppsbanor
28,7 gr. Derra inn eb;ir arr om sa tdljt cll
på en vi·ss bana r ex passe ra r över S[Qck
holm. I~ g närm a'st föreg<i ende ban ,l 40
mil öste r om Mosk \';1 och den närmasr
efterfö ljande kommer a rr gå över Fär 
öarna.
Vid morragning r iktas antennen C·~<i. ··
nonen ") mot den punkr vid horisonten,
där sa telli ten enli gt beräkni nga rna , bil
dyka upp. Med hjälp ave n hålremsa
styrs sedan antennen, s~ arr den följer sa
telliren und er dess passage över himla
' ·al ver. Programmen för antenn ens styr
nin g fr ams tälls med hjä lp av plotting
bordet. På dess räckviddsdiagram av lä
ses d;irvid bågavstånd oc h bäring till
varje minutpunkt p:\ den inlagda banan,
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position en för bild cent rum bestämmas ge
nom interpolering. Denna utförs i prak 
rike n med hj::il p av räknemaskin och ta
bell.
• Den mottagna bilden är en lodbild,
men p g a jord yrans krökning blir bilder
na törn ängd" nära ho risonten - speci
ellt i hörnen. Denna för vrä ngning bli r
naturli~tvis StÖrre ju högre satelli ten går.
r ör <1rr kunna loka lise ra molngrän sen
'C ex uta n tillga ng på referenser i for m
av landmärke n samr för att kun,na ta
bn s)'n til l fön-rä ngn inge n urfö rs geog r<1
fi,k laritud / longitudruwin g (gridning) av
bi lderna. rör ,'arje larirud ho s bildcen
trum fil1m beräkn ade grjdn iit so m proji
ceras på aktue ll bi·ld, \a cefter limpJigt
linjesystem i regc<1 var 5:e lat itud
resp. lon gitu dgra d fy lls i med filt

• Exak ta bgesbestämninga r av förekom
mande vädersystem över Atlanten är av
!,örande för möj lighe rerna arr förut säga
d essa sys tems fÖl'fl yrrn ing och karaktär
Lind er ko mman de dy gn. Ett fel a kti gt ut
h,1n gshge ~er ,l lltid fclprogno s hur m yc 
ke r arbe te SO Ill in nedläggs på prognosen.
Det kan nämn as, at t mellan Nordnorge
och Grönland finns bar a m fa st obse r
vatio nsstati on - på ön Jan Mayen - oc h
mellan Norge och Isla nd endast väder
ske pper "Pola rfront. " Motsvarande "obs
form a v väderskepp råder
täti1cr"
ä ven mellan Driniska öa rna och Amerikas
ostkust. Vädersatelliternas mera det a lje
ra de informati on från dessa käl lom råden
för Sveriges väde rskeend e är således in gen
lys.
•
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Att hålla ett öga på vädret
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