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OmsJagsbi ldern?: Under en vecka I. höst
genomförde FV en sto r ovnlng 
i Me ll an- och Sydsverige. 350
I lyg pla n och ca 12.000 man alla kategorie r
sam t må ng a lottor och annan fri v illig per
sona l delt o g, Ov ningens karaktär medförde
tyva rr oundvl k l1g a bullerstö rningar. Till alla
lam i lJe r oc h e nski lda som fått lida men stått
ul riklar FV s itt hjärtliga TACK, • Bilden t v
vis ar fam ilj en E Eriksson - god represen
tant för en utsatt men lålig befolkning, •
" O 68-bildern a' har tagi ts av Bo Dahl i n oen
Etik Johannesson .
•
(29/~2110)

" 0 68"

900 passagerare
och 28 hjul!
Den första flyger , den andra väntar på sin tur. Ytterligare sex
är snart klara att rullas ut från fabriken . Det är världens
största flygplan, Lockheed C-5 Galaxy det gäller. Den första
av jättarna rullades ut den 5 mars i år och gjorde sin första
flygning den 30 juni. Provflygningarna kommer att pågå i
nästan två år Innan leverans påbörjas (1971) till köparen,
amerikanska flygvapnet.
Transportplanet C-5 Galaxy, det största flygplan som hit
tills lyft, kan byggas om till passagerarplan och skulle då
i tre däck ta emot 900 passagerare. Men flygbolagen är kan
ske ännu inte mogna att satsa på en sådan jätte, menar Tom
May, chef för Lockheed-Georgia Company som byggt C-S.
Däremot har May för avsikt att intressera de civila bolagen
att använda Galaxy för fraktflygningar. Det kan föra en kom
mersiell last på 136 ton. Man kan också dela planet I två
däck, med passagerare på övre däck och last på nedre.
Den nya flygjätten är 75 m lång och vingspannet mäter
68 m. Lastutrymmet är längre - 44 m - än den sträcka
som bröderna Wright en gång flög med sit! pionjärplan, note
rar Lockheeds reklamavdelning. Motorerna har en lyftkraft
på 18.650 kg och är därmed dubbelt starkare än några andra
jetmotorer som nu är i bruk. För at! utveckla samma motor
styrka skulle det behövas 800 bilar. Med maximilast väger
planet 365 ton, jämfört med 225 för det tidigare största
transportplanet, det ryska Antonov 22.
Vikten fördelas på Inte mindre än 28 hJul och planet kan
därför landa också på grusbanor. Fullastad behöver C-S
Galaxy en landningssträcka på 1.200 m och klarar sig med
2.200 vid starten, jämfört med 3.600 m för dagens stora kom
mersiella jetplan .
Galaxy har utvecklats för amerikanska flygvapnet och skall
användas som transportplan inom USA Military Alrllft Com
mand. - USAF har beställt 58 flygplan av typen och har
option på ytterl igare 57.
•

o

"En ovälkommen" ...

Både prototyp 001 och 002 av "Concorde" - det omdis
kuterade fransk-brittiska samprojektet för överljudssnabbt ,
civilt passagerarflygplan (s k SST-plan) - har under det
senaste halvåret lämnat monteringshallarna och påbörjat
ban prov. Under första halvåret 1969 räknar man med att
första flygningen skall äga rum. - Bilden ovan visar första
bromsprovet på banan i Toulouse med 001 :an . Efter upp
nådd fart av ca 140 km/tim slogs hjulbromsarna till och
bromsskärmen utlöstes. (Aven skyddsnätet testades.)
•

Mot mindre buller

Lockheeds nya " luftbuss" tremotoriga jetjätten L-l0l1, som
skall ta 345 passagerare och sättas in i trafik 1971, har ge
nomgått sina första prov i Lockheeds vindtunnel I Burbank.
Skalmodellen som används vid dessa vindtunnelprov är
2,5 m lång och spännvidden är 2,15 m. Den är byggd av
balsa över en ram av magnesium.
L-l0ll:s nya Rolls Royce-motor (RB. 211). som med sin
dragkraft på 18,4 ton är dubbelt så stark som jetmotorerna
i de största passagerarplanen idag , har nu genomgått sina
första provkörningar vid Rolls-Royces fabriker i Derby, Eng
land. - Motorns utvecklingspotential är sådan att man kan
räkna med att få upp dragkraften i 22 ton före 1975.
Typiskt för den nya motorn blir - förutom den stora drag
kraften - mindre buller, mindre bränsleåtgång och minskade
underhållskostnader. Motorn har 20 proc färre delar än de
motorer som används I passagerarplanen Idag.
De första lIygproven äger rum i ett modifierat passa
gerarplan våren 1970 och luftbussen L-l0ll gör sedan sin
första flygning senare samma år för att slutligen sättas In I
trafik hösten 1971. L-l011 skall drivas av tre Rolls-Royce
motorer, en under varje vinge och en I bakpartiet.
Hittills har 176 luftbussar till ett värde av ca 13,5 miljarder
sv-kr beställts.
•

Angl'o-fransk Jaguar
provflyger

Oroligheterna I Frankrike medförde förseningar I utprov
ningsprogrammet för den första "Jaguaren". Först den 8
september ägde jungfruflygningen rum . Plats Istres vid
Marseille. Förare var flygfirman Breguets chefspilot, Ber
nard Witt,
Jaguar är en samprodukt - Breguet och Brlstish Alr
craf! Corporation heter fäderna. Bägge länderna har be
ställt 200 exemplar. Planet, som skall tjäna som både at
tack- och skolflygplan , byggs I fem versioner. Den femte
blir hangarbaserad. En sjätte version är under förberedande.
En spaningsdito med en "behållare" undertill på kroppen för
kameror och specialradar.
Den nu flygfärdiga franska prototypen är en Jaguar E,
ett sko lflygplan . Den engelska varianten (B) av samma ver
sion beräknas gå I luften nästa år. 1971 skall det första
serieti Ilverkade planet levereras ti II franska flygvapnet.
1972 får R.A,F. sitt. Jaguaren skall ersätta Mystere, T-33A,
Hunter och Gnat.
Motorerna är två Adour fanjet, som utvecklats och byggts
av Rolls-Royce och Turbomeca tillsammans. Varje motor ut
vecklar 2.000 kp utan och 2.150 kp med ebk.
Aven på Inredningsområdet har det fransk-brittiska samar
betet fungerat bra. BI a är ,katapultstOlen ett resultat av ge
mensamma (Martin-Baker och Hlspano-Sulza) ansträng
ningar.
Den fasta beväpningen består av två 30 'mm kanoner och
fem upPhängningspunk1er 'på kropp och vingar för en vapen
last på 4,5 ton.
Data och prestanda: Spännvidd 8,5 m, längd 15,5 m
ensitsigt och 16,5 m tvåsitsigt, startvikt 13,5 ton, hastighet
Mach 1,1 vid havsnivå och Mach 1,7 på höghöjd, landnings
fart 185 km/tlm, startsträcka (upp till 15 m) 900 m.
•

Norge köper anti-ubåt
Norge har beställt tre flygplan för ubåtsjakt av typen Lock
heed P-3 Orion för patrullering över Nordatlanten och Norra
Ishavet. Det första planet skall levereras våren 1969.
Norge är det första europeiska land som får P-3 Orlon_
Amerikanska flottan har 250 Orion-plan I tjänst opererande
från baser jorden runt. Södra delen av Stilla havet avpat
rulleras kontinuerligt av Orlon-plan tillbörande Australien
och Nya Zeeland.
Lockheed P-3 Orlon har fyra Alllson turbopropmotorer
och en marschfart på 740 kmltlm. Flygplanet är landbaserat
och har en aktionstid på ca 17 lim utan lufttankning.
Orlon är försett med avancerad elektronisk utrustning, för
upptäckt och bekämpning av ubåtar I såväl under- som
övervattensläge. I vapensystemet Ingår torpeder, sjunkbom
ber, minor och målsökande robotar.
•

Fototävlingen:

"Så'na rara ärtor" ...
. . . är rubriken på det vinnande bidraget i 1968 års sista
fototävfing. Helt okonventionellt har fotograf Owe Gellermark
krupit ned med sin kamera i F8:s torsdagsmiddag och ur
grodperspektiv överraskat flottiljintendenten, då denne gick
ronden i köket. Ett minst sagt ärtigt sätt alt gripa sig an en
fotouppgift. (Vem 'ärtan' i köket är må dock förbli en hem
lighet.) • Att flottiljintendenten på F13 har det jobbigt och
bekymmersamt visar andraprisbilden med all tydlighet. Ju
ryn önskar hOnom en riktigt lugn och fröjdefull jul. Detsam
ma går naturligtvis till Rune Rydh. Han tog ju bilden. • PA
delad tredje plats finner vi Styrbjörn Ericson, F9 och Carl
Ake Bergman, F4. • Till nr 1/69 önskar redaktionen se en
mängd törslag till motivet "Flygvapnet och julen". Stäm
ningsfulla, vackra, tidstypiska, roliga etc . Vad ni vill, men
sett med resp flottiljs ögon. - Det är I n t e förbjudet alt
visa kvinnlig fägring ... åxå. Att man skall behöva påpeka
något sådant. Val - Skicka In era bidrag före den 27 januari.
• Till sist: TACK för I år och välkommen åter på det nya . •

Chefen för flygvapnet:

N

är jag nu från den 1 oktober
övertagit befälet över Flyg
vapnet hälsar jag dess personal.

o

Jag är övertygad om att vi i fort
sättningen som hittills skall med
skicklighet och framåtanda kunna
vidareutveckla vårt vapen som ge
nom sin tekniskt och taktiskt höga
standard så uppenbarligen åtnju
ter den största respekt bland fack
män inom och utom landet.

o

Den gällande försvarsordning
en ålägger hela försvaret ekono
miska begränsningar. Vi måste som bekant minska vår freds
organisation genom indragning av flottiljer. Detta kommer "fram
deles medföra översyn av organisationen även i andra avseen
den, en anpassning till freds och krigsorganisatoriska krav.
Om fredsorganisationen nu kommer att minskas så kommer vi
dock inte att göra avkall på kraven på den höga materiella och
personella kvalitet som ett flygvapen måste hålla för att dess
existens skall vara berättigad.

o

Det kommer vara min strävan att inom de ekonomiska ramar
som kan tilldelas Flygvapnet så långt mÖjligt är - om än i lägre
takt än tidigare planerats  införa de moderna system som kon
sekvent planerats under tidigare år.

o Jag kommer också att personligen ägna särskilt intresse åt
personalens arbetsförhållanden, som genom de senaste årens
ökade arbetsbörda och personalbrist blivit allt besvärligare.

*

3

_l

1:?

I serien om dagens (och
morgondagens) nyskapan
de på flygplanområdet 
som inleddes med två av
snitt om VTOL-problemet i
nr 2 och 3/68 - följer så
här en redogörelse för det
s k swing-wing-problemet.
Konsten att skapa och pro
ducera ett stridsdugligt
flygplan med variabel ving
geometri
med rörliga
vingar.
Författare är 1:e
byråingenjören TORSTEN
HAGBERG vid flygmateriel
förvaltningens underrättel
secentral.

innesgoda lä sare av FV-Nytt nr 4/ 67
erinrar sig säkert artikeln om flyg 
mässa n i Paris 1967 med bl a över 
flygningarna mod General Dynamics F-1I1 ,
då planet d emonstre rades m ed vingarna j
fram- och bak Msvepning i olika fartom
räden . I sam ma FV-Nytt-nummer berät
tades ocl<s" om tv n ry sk a projekt med v r id 
bar ving . De hade p rc'111iiirvisaLs vid Domo
dedovout slälln ingcn ul :miör Moskva
j uli
1967. Den 18 n ovember samrna år prov
flögs det fran sk ko nstrul·rude Mirage G,
ä ven d e lta fö rsct( m ed vridbar vinge . Idag
linn " a llt",' fyra militä ra VG-projekt (Ve
== varia ble geoll'letr y) i luf ten.
I d e nn a artik el skall de oli k a typer na
behan d las var fö r sig vad gäller ändamål.
prestanda m m. M n uman d ess bÖr dock
sj älva begreppet vridbar vinge närmare
analyseras. "Variable swec p", "variable
geometry", "swing-wing" (kä r t barn har . . .
osv) innebär en i flygplanets planiorm •

M
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SWING
- WING
ellell

variabel
ving
geometri

(all lså flygplanet sett ovan- ell er under
ifrän) förän derlig vinggeometri, ffi a o va
riabe l pilvinkel h os vingen.

"GAMMAL SOM GATAN"
För alt börja m ed hi storiken . För vridving
en, liksom för jetmolom gä ller att iden
ingalunda är e tt barn av senare tid. Reda n
1914 inlämnades i USA e n paten tansökan för
en vingspets, som gick alt fä lla bakM fö r
rollplanet. Till vara dagars
styrning
vddvingc anse r man dr Alexander Lippisc h
va ,'a fader. Denne lämnade lU1d er sin
ver k samhet h os Messerschmitt ilr 1942 lo
en patentansökan för e n vridvIngekon 
struk tion . Vid krig sslutet sändes chefe n för
den amerikanska t,'knisk a UJ1der rättel se 
ljänsten , mr Woods, till M esscrschmitt. Mr
\-Vaod s v ar vid sidan av u nderrätte lse 
l j änsten ock s;i kon struk tör hos Bell Air
c r a! t Corp . Han och hans lag med förd ~

5

~

~

hem projektet P.l101. som sedan anvä nde s
som basflygplan för vidare forsknin g .
Vid denna tidpunkt i forsknin gen hade
man på grundval av teoretiska studier fun 
nit det nödvändigt mer! en vinge, var s r ot
försköts framå t samtidigt som vingen f ä ll
des bakåt. Detta för att man skulle f å så
små trim- och stabilitetsä ndring ar so m
mÖjligt. Bells provDy gplan X-5 flög fö rsta
gången 1951 och v ar då för se tt m ed detta
system.
XF-10F-l "Jaguar", som var en efter
följare till X-5 och avsett för serietillverk
ning, lade s ner 1953 p g
s tyrproblem och
svårighete r att få lämplig motor . Fle ra
firmor kom dock snart m ed nya patentan 
språk, och i Eng land gjordes flera försö k
med radiokontrolle rade mod el ler, bl a med
"Swallow".

NASA GRIPER IN
Det blev I USA inte far t på vidare forsk
ning förrän i slu te t a v 50-tald, när N SA
(rymdstyreIsen) tog hand om d et h ela. Ef
ter omfattande b erä kningar ko m man nu
fram till vad man kallar "outboard pivo t ",
d v s att lagringen hos den rörliga v ingde
len ligger ett stycke ut på vingen . och där
således dennas innerdd är iast. P ro blemet

m ed en vridvin ge är att f å fördelaktiga
ly flkraf ts - och mols tå ndsdata utan att
vi ng~ n s
aerodynamiska cen trum flyttas
a ll tfö r myck et under ving e ns r öre lse.
Ameri kanernas förkärlek att tillämpa en
id ~ di rekt p ~ ett p rovflygplan utan att in
vants r esu l tat frän full ständiga vindtun
nel- och andra försök förnek3de sig inle.
I dec ~mb e r 1964 stod dp r as F-11l kla r för
flygning . Proj ' klet , som kallades TFX (tri
o; ' rvice light"" experimental) skulle up p 
fylla ba de Ta cj i cal Air Command s krav pa
e tt jak t flygpla n med tra n socean k8 pacitet
och US N avys krav på eLt patrullintcr
cl'ptflygplan. M an hade alJtså även fätt
igeno m tan ken pa e tt ,'nhe lsfl yg pJan . Tro
lig en ii r ett av skäl en till alla de problem
sO/ n

uppk OInn lit

under

utprovningstiden

ti ll . tor del att h tinföra ILll bristfälligt teo
rd i3k t unde rlag . US Navy I ar dal'för tac
kat n ' j Ull sin V e.I· ion. F-IUB. Mer om
F-Ill- fr;jgo..n. sen are.

• Vad har d O. skett i Europa? Det p åglcl<
fö r Cil Ud sedan utveckling av ett f ran sk
brittiskt samArb !sproj e kt A F VG (Anglo
French VG) . F ram;m ä nnen fra nträdde emel
le rtid sa m ar b e tet, och britterna fortsätter
ensanm19 i den omfattn ill g deras ansträng
da ek ono m i tilLIter. I Frankrike har man

under tiden fått fram ett eget VG-flyg
plan . Mirage G, ,;om bygge r på tidigare
fly g plan Mirage Y
Och östsidan? Pn flygmässan i Domo
d edovo vi sa d , man dels en modifierad
Su-7 med enda ' t yttre vingdelen vridbar,
d e ls ett helt nytt flygpl an med NATO
beteckningen FLOGGER. Del f ör ra är tro
ligen h elt ett utp rovningsobj ek t , m edan
d et senare kan komma att serie tillverkas.

FOR- OCH NACKDELAR
Ett försök skall göras att objektivt gran
ska för- och nackd elar hos ett fl ygplan
m ed variabel vinggeometri. Vilka är för
delarna?
För det första har man med den vrid 
bara ving n möjlighet att få optimala flyg
egenskape r över mycket breda fart- och
hÖjdområ den, och detta utan att behöva
t illgripa konventione lla kompromisser. Vid
flygning med maxfart på låg höjd, t ex un
der

vissa attackuppdrag, fö rs

vingtn

till

sitt bakersta läge (sto r pilvinkel) . D å er
hålls lägt motstAnd och små vibrationer
i kabinen. Flygplanet har då möjlighet att
genomföra sin uppgift t ex l byigt väder.
Vid överlj udsflygning på stora hÖjder väl
jer man den för bästa glidtal och manöver
förmaga fördelaktigaste pilvinkeln. Vid
s tart och landning används det främsta
vin gläge t , som ger möjlighet till låg fart
oc h därm ed korta banor. Ett annat faU, där
man använder liten pilvinkel, är långdis
tansflygning med underljudsfart. D en nu
n äs tan raka vingen medger flygning på
ekonomisk höjd och brän sleekonomiskt
varvtal hos motorn.
• Vad fa r man nu betala för dessa för
delar? Vilka nackdelar kan det finnas?
Stabilitetsproblemet i längdled är den
fr aga. som man kanske mest brottats med
innan m an kom fram till de nu aktuella
objekt ~ n. I idealfallet bör vingens aerod y
namiska centrum, dvs den punkt där r e 
sultan ten av vingens Iyftkraflskomponen
ler kan tänkas konc entrerade, ligga på ett
fixerat avständ från flygplanets tyngd
punkt. En a lltför sto r flyttning av vin gens
a erodynam iska centrum nledför stora triIn
and ringar, vid en dålig konstruktion så
stora , at! höjdstyrverket inte förmår trim
ma ut flygplanet. Vid bakii Willning av
vi ng en
fly tl a"
aerodynamiska centrum
bakat. Med hj;: lp av den fasta, kraftigt
svep ta innerdel, som aHa nu flygande ty
per ar fö rsedda med, reduceras vand ring

• Ovan: Världens lörs ta "sw ing-wing "-llyg 
plan var USA:s Be ll X -S , som fl ög först
gången redan 195 : . • T h- På 50-talets
borjan gorde man i England fle ra for ~o k
med
den
radiokontrollerad e
mode lle n
"Swollow".

Kul grej

1

n nyutbilda d ame rikan sk B-l7-pilot.
E frågade
en gang en ga rvad vete ran
~ om

deltagit i m ä nga räder över Tyskland , "H ör
du, hur bra är jaktplaneskort.cn fo r \'lIr a
bombare?" "Gosse, du ko m m er a tt fa
den finast e jakteskorten i h ela världe n",
svarade vetera nen. "R.A,F. J, ommer a tt
eskortera dej till kanalen. d är möter Luft
waffe dej och föl j er dej hela v,igen till
målet och tillbaka, se'n tar amrisarna vid
och eskorterar dej hem" . ..

K Björkman

6

s
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•

I

n
g

en hos aerodynamiska centrum till vettiga
värden p g a inne rdelens andel 1 lyftkraf
ten. Ändringen i liingdtrim blir obetydlig.
I gengäld är den fasta innerdelen inte så
lyckad i lägfartssammanhang . (Detta be
handlas dock ej närmare här).
Engelsmännen är av allt att döma inne
på linjen att lagra vinghalvoma Inne i
kroppen, man slopar alltså den fasta in
nerdelen. Trots detta anser man sig kun
na lösa trim- och s tabilite tsproblemen.
Härvid skulle alltså tidsdrkeln kunna sä
gas val'a sluten : Lagring i kroppen. utan
fa st Innerdel (tidiga amerikanska prov
flygplan - lagring utanför kroppen, fast
innerdel (nu flygande objekt) lagring
i kroppen. utan fast innerdel (UKVG ).
Bland nackdelarna märks komplexite
ten av i fas med vingen vridbara vingbal
kar för beväpning, luftintagsplaceringssvå
righeter osv. En allvarlig nackdel är den
viktökning, som gör sig märkbar bl a p g a
lager och vridmekanism. Denna viktök
ning kan få bekostas av mindre bränsle
mängd och d änned kortare räckvidd. För
t ex F-l1Ls del har man dock vlso t, att
man kan hålla I varje fa ll denna del av
specifikationen, då man i samband med
flygmässan i Paris flög över Atlanten utan
lufttankning,

pIon , som kommit längst, nämligen G ene
ral Dynamics F-llI, ä ven kallat "th e blg
swing-winge r from eTxa.s:'
VersIonerna och deras dagsaktuali te t :
F-IllA
är USAF-versionen, ett tvåsitsigt
jakt/attack/bombflygplan, I tjänst
i bl a Sydostasien
F-IlIB
är US Navy -version en . hangarfar
tygsbasera t inter c p tflygplan_ Det
ta har flottan tackat nej till , då
fordringarna betr vikt m m ej
kunnat hällas. I stälJet satsar
man på utvecklingen a v VFX
F-llle
är exportversionen till Au stralien
F-lUD
är en förbä ttrad version av A
med modernare elektronik. Denna
beräknas kunna levere r as I se 
rie 1969
FB-l1lA är ett strategi sk t bombprojekt.
som skall få utökad yttre och in
re vapenlast samt extrabränsle
för extrema räckvidder.
RF-ll1A är spaningsversionen för USAF'.
Grundbeteckningen tör F-Ul v a r TFX
(tri-service fighter experimen tal) , US A r 
my tackade nej på ett tid igt s ladiwn, US
Navy tackade nej vid en senare tidpunkt.
varför projektet kanske borde hetat OFX
som i one-service fighter experi m ental.

FIANSIELL "GLUFF GLUFF"
Mycket skulle kunna skrivas om F-Ul
fragan och mycket har också skrivits om
de tekniska problemen under utprovnings
tiden, vikt- och kostnadsökningar, enor
ma motsä ttningar mellan vap engrenarna
osv, Här konstateras lakoniskt att R.A.F .
drog tillbaka sin bestäLlning, vilket kosta
de 150 milj dollar i enbart kontrakts
avgifte r och att man i Australien har höjt
ramaskrin över priserna för R.A.F:5 24 flyg
plan, Affären rörde sig frän början om
124 milj dollar år 1963. Beloppet är nu
uppe I ca 300 milj för samma antal flyg
plan. Man anser det nu dyrare alt dra sig
ur affären än att låta den ha sin gang _
Få vapensystem har väl haft så många
kritiker och varit så omdebatterat som
F-Ul. Om man vill ta stäIJning i frågan
bör man också tänka på, att man I USA
med F-UI har drivit fram ett tekniskt
komplicerat vapensystem till operativ sta
tus på endast sex år,
Parentetiskt kan nämnas, att man bland
de 69 först levererade F-l1l hade sju ha
verier , vilket anses fönnänligt jämfört med
konventionella konstruktioner,
..

KG-PRIS PÅ VG-PLAN
Lägger man ekonomiska aspekter p 1'l sys
temet med variabel vinggeometrt så k an
man konstatera, att ett sådant flygplan är
dyrt att utveckla, t o m mycket dyrt. Om
man är road av jämförelser kan man. då
man har tillgång till prisunderlag för tiH
räckllgt mänga objekt, ta fram ett kilopris
för olika slag av flygplan. Om man då
noga ger akt på reella jämförelser, således
flygplan av sa.m.ma prestandaklass, moder
nitet, uppdragstyp o s v, kommer man att
finna, att priset per kg tomvik t stämmer
ganska väl för olika flygplantyper _ P å det
ta sätt "kostar" ett modernt, konventio
nellt strid sflygplan ulan utrustning ca
1.000-1.300 kr/kg och ett vridving eflyg
plan ca 2.000 kr/kg. Man m åste noga be 
akta, att dessa twnregler gäller fullt jäm
förbara seriestorlekar. ett tekniskt kom
plicerat system beställs ofta i ett mindre
antal p g a den stora an sk affningskost
naden för en serie_
• Här följer så en belysning av d e olika
VG-type r, som i dag är "i luften " , Det
faller sig naturligt att bÖrja med det flyg

" Ovan: x-s :ans e fterföljare i USA blev på
50-talet Grumman-projektet XF'10F-l " Ja
guar". som dOCk 1953 lades ned p g a styr
problem och olämplig moto r. e T v: "Sy
stem AVS " - ett tysk t/ame rika nskt projekt
som p g a sitt alltlör komplicerade utfö
rande (både VTOL och swing-wing) måst
läggas ned .

w•
I

n

g

I

Kul grej

2

n stridsflygare och inbiten ungkarl
klargjorde sin sl ;\I1dp unkt för alla och
envar: "Inget äktenskap för mej! jag har
flugit h ögt och vida omkl-ing i åratal och
så ska det förbli. Högt och vida omkring.
Stolt och allena." Så kom en dag då han
t elegrafiskt underrättade slna vänner: "Blev
ned sk.iuten kl 1700. Jerry" ...

E

K Björkman
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Operativ
på rekordtid
Men
till vilket pris!

• USA 'S F-111. Tvamotorigt .

o

O O

USAF fär alltså flygplan e t i f yra

versione r :

extra lufttillfö rse l vid lag a farter finns
klaffar pä luftintagskanale rnas utsida.

fj" F -lllA, vars primämppglft ä r attack,
~ även pä lägsta h öjd m ed h ög fart. Som
s idoupp~i ft är A - versionen avsedd fö r jakt
m ed fa rte r upp till Mach 2,5 och upp till
18 km höjd . F-ll1A kan medföra va pen
d els V it vingbalk ar och d els i kro PPS5chakt.
I v a pen u trustningen skall inga två ta kti ska
kärnvnpe n i inre vape nschak t, alterna ti\'t
Condor, Bullpup eller Shr lke . Vap en laste n
varierar beroende p å uppdragstyp m ellan
4 och 9 ton.

F ly g plan sskr ovet ä r i huvud SA k byggt av
l::i ttmclall p
a luminiumbas. H ö g värdi~a
slM - o ch t.ila nlegeringar f öreko mm e r i sto r
ut st räckn in
Fö r att ! ~ högt hMlfasth etsl
viklfö" h'llIande till låg ko stnad har man
anvä n t honey co mbp a n ele r i mycket hög
g r ad. Dessa är g j ord n p il <tluminiumbas, och
ma n h ar h ör glUt ifran glasfibe l'O som
k ärn a (a nvän d es på B-58), d å d enna är
tyng re . Alla viktbesparingal- har för F
ll1 :s d e l mot!;t" its med tacksamhet.

r'2' F-11ID

(1969) skal l bli e n förb ä ttrad

\.V A med den senare generationen elek 
tro nikutrustning. Uppg ifte rna
som för A-versionen.

blir

samma

o':3.J

RF-111A med prestanda som för A
och D skall användas för takti sk spa
ning och h öghöjd panin g, Utru stn ingen
består av högkla ssiga k am e ror och sid
s t rälande radar av ty p Wes1inghouse APD-7 .

t4' FB-lllA,
• Ovan: t den amerikanska uts tagstä vllng en
o m civ i lt SST-flygplan ställde Bo ei ng upp
med swing-wing-pro jektet "2707" - och
törlorade.
Lock heeds
a~kving etorsedda
dubbetdeltaskapelse (L-2000) segra de . Kon
figurat ionen nu något ändrad . • Nedan :
Kurvan visar tord e la rna med ell sw ing
wing-tlygplan jä mtor
ed e ~ t rakv ino at
och ell de lta vinQat d it o.
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i första

~ bombflygplan för SAC (St rategic Air

hand e l! strategi skt

REKORDSNABB FÖDSEL

Com mand). "k a ll kunna m ed fö ra tv a kärn
vapen och upp till f em robotar av SRAM
eller liknande typ. I e tt annat alternativ
kan SO konventionella 340 kg bombe r med
föras. F ör detta "rishögsalterna tiv " anges
d en lo lala flyg otrii ckan till Öve r 4.000 km,
e n s1ftra som v erk ar h ög m ed tanke på att
in get extrabränsle kan nledföra s . En siff ra
pä 3.000 km bedöms rimligare , vilk et skul
le ge en aktionsradi e på ea 1.200 k m , Med
d e nna slo ra last kan endast W1derljudfart
h allas under an f lygninge n . Vid S RA :v! -al
t e mo tivet bedöms aktionsradi e n va ra ca
2.000 km.

Mirage G utvecklad es i början h elt med
fin llalltedel (Da ssa ult) . S enare erhölls e t(
, tat H!:t k ontrakt. Mirage G kund e omkrin g
l j uni 1967 rulla ut för m arkprov efter
endast 22 månad e rs utvecklin gstid. D enna
tid kan tyck as kort, m e n man får tänka
på, att F-versione n s k ropp har kunnat
använd i1 ~. Mirage F har fast vinge och vi
sades 1967 i Par is. F ör,la flyg ningen med
Mi"age G sked d e i okto ber 1967. Sedan d e ss
har u(pro vlJi ni(e n fO l ls:r tt .

HUR SER KONSTRUKTIONEN UT?
Vinge", va rs framk a ntpilvinkel va rie r:>s
[rå n 16 till 72,5 ° , saknar sk e vroder . Vid
v ingen i dess främ sta läge utnyttjas vid
sla rt och la ndning hö glyf b' U1 ordni !1~ ar,
spallkl"ff i fra,nkanten OCll ko nventionell
dubbelklaff i bakkanten. Spoilers förs tärker
rollstyrnin.g ,'n , som n or malt ombesö rj es av
de bak.re , h elt rörliga höj<.l, t.yrverk en .
Motorutrus1ningen be, t "r a v tv" dubbel
s t"ö msmotorer av typ Pratt & Whi,ney TF
30. Dess staUska drivkra ft är ca nio ton
vardera med ebk. FB-1l1A kommer att f n
en utveck li ng av denn~ motor.

Vor iobie !.weep wlng
./

Fixed ~weep wing

o

t·o
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- - " " Moch number

8
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Elek t ronike n l F- U l om fa ttar bl a at
tackrad a rn G e neral Electric APQ - 1l3, na
vigerin g yste m e t AJQ-20 och terrän gfölj
n in srad rn APQ -llO. Mk.2-systemet, som
b 2dlm as bli op ra tivt 1969-70, bygge r i
stor \l tsträ ckning på d igitalteknik, Den na
Lltrustning skall fin nas i F-lllD . (Beträf
faJld e data och prestanda h änvisas till ta
b ellen i slutet av ar tikeln.)

• De båda lu ftin tage n är placerade unde "
den fasta vingdc1e n. De har formen av dr
kelkvadrante.r och har rörli
ce nt ra lkon
för att erh ~lI a hög try c kMervinst. För

Mil-age G kommer trolig en att utprovas
till om k r ing 1970 innan S\~ ri e b es lut faltas .
Beslutc' t kan k om m a n tt p;J. vc rkas positivt
av d e t f aktum, att
FVG frånträtts av
Frankrike . Fly g vapnet har före slagit en
tvåmo tori g ve rsion med helfranska mo
ton'r. FIolla n är d ock intresserad av e n
e nmoto rig se rie ve rsion för hangarfa r tyg ,
• Vi ngen hos Mirage G är högt placerad .
Dess framkant pilvinkel varierar m ellan 22
och 72 ° . Vinge n ä r försedd m ed framkant
k laffar i f yra se ktioner per hal va samt
dub belspaJlklaffar i bakkanten . Max ned
fäll nin g sv inkel för d essa är 45·. Vingen
är in I" försedd med ske vroder. RolJrörelse
c ..lla lls vid m ax bak å t.vepning med hj ä lp
a v h Öjdrod ,'en , som är avele vonsty p och
så ledes kJn a r beta oberoende av varandra .
Vid l!l a X fra m å tsvepning hos vingen un
cl . r stii ds elcvonsroderansä ttningen av spoI
lers pö vingt:n s översi.da.
Fö r fr. l1lDtd,'lvningen svarar två dubbel

Supermakternas
motto:
Bäst
till varje pris!

• Sovjets "F logger "

strömsmotorer SNECMA TF-306 på ca 9 ton
vardera med ebk. TF-306 iir i stort iden
tisk med F -lU s TF-30 men har f ransk
ebk . De bäda luftin tagen är plac erade pil
kroppssidorna långt framför vingen. De har
reglerbara halvkon er.
Utrymme för inre bombschakt finns ej.
Enligt fransk källa är flygplanet i törsta
hand avsett att bära en fransk a - bom b.
Som alternativ anges konventionella va pen
som attackrobotarna Matra och Marh'J. D el
anses troligt, att en vridbar vapen bal k p"
varje vinghalva samt en balk under krop
pen kommer att införas. Markfrig,\ngen är
ca 1.25 m tör stående flygplan.
Mirage G är avsedd fö r a ltacku ppdrag ,
medan Mirage F. I skall ta hand om jakt
uppgifterna. (Beträffande data och prest
anda se tabellen .)

EN SLANKARE RYSSRIVAL
Under fly gutställningen I Moskva 1967 vi
sades överflygning med ett helt okänt VG
flygplan, Detta bedöms vara en produkt
av konstruktionsbyri\ n MiG och har fätt
NATO-beteckning"n FLOGGER. Fly gplanet
påminner starkt om Mirage G bade till
storlek och utseende. De väsentligaste skill
naderna är, att FLOGGER har slankar"
kropp, rektangulära luftintag, högre p lace
rat höjdstyrvcrk och mera l utande fen
framkant.
D en ryska pressen är som vanligt för
tegen och har presente ra t flygplanet som
"ett strid sflygplan av överljudstyp". Vä st
pressen å sin sida har bl a uppskatta t max
farten till 3.000 km/tiOl , vilket sannolikl
är för h ögt. Amerikane rna använder ibland
tämligen öve rd rivna prestanda ho s öst
flygplan som slagträ i den eviga kampen
om försvarsanslagen. (I)

et Maximala startvikten hos FLOGGER
har bedömts till 17-18 ton liksom hos Mi
rage G . Med tanke på att dessa flygplan

(MiG).

Enmotorig t.

ligger rätt nära varandra beträffande ut
seende och visningstidpunkt, ligger kanske
en tanke nära till hands: Har d et politiska
närmandet mellan USSR och Frank rlk ~ haft
något att betyda i sammanhanget? Har
man utbytt erfarenheter? Hur som helst
ligger säkert FLOGGER minst ett år före
Mirage G men är troligen tillverkat i en 
dast ett h lta ! prototypexemplar ännu så
länge.
Man vet, att även FLOGGER är enmo
torigt och har tippat en motor med 12 tons
drivkraft. Detta sku lle . om det är sant.
ge FLOGGER bättre fart- och höjdprest
anda , möj ligen på bekostnad av räckvidd
och lastförmåga. Man kan ju då gissa sig
till en primäruppgift som interceptflyg
plan med bl a högvärd iga stigprestanda.

HALVMESYR -

PROTOTYP

D e t andra ryska VG-flygplanet under
Moskva-utställningen var ett projekt, som
var identIskt med Su-7 F ITTER så när
som på de vridbara yttervingarna. Ving
lagren hos detta flygplan ligger så långt
ut på v ingen som ca 50 proc. H os d etta
flygplan kan inga väsentllga förbättringar
ha uppnåtts relativt den van liga Su-7, möj
ligen något kortare start- och landnings
strä cka. Man kan därför {önnoda, att den 
na version a ldrig konuner att lämna pro
totypstadiet utan helt enkelt har anvä nts
som utprovningsobj ekt för lagerkonstruk
tionen hos FLOGGER-vingen .

• Sovjets s wing·wing-variant av den med
fas la vi ngar försedda Su-7 "F iller". En
barl yllervingarna är vridbara. Tro ligen ett
ulprovn ingsprojekt fö r " Flogger " -vlngen .
Visades forsta gå ngen vid fjo la ret s Domo
dedo vo uts tällning .

• Frankrikes Mirage G (so m har påfallande
li kheter med sin ryska ko llega "F logger")
a r en enmotorig Dassaullskapelse som
bygger på sina dell a'lingade broders s tom
me . Har före tag it over 50-talet provflyg 
ningar och nålt 15 km hÖjd samt täckt ell
fartomrade från 180 km/tim till Mach 2,1 5.

o O Vi

har nu behandla t de fyra idag
flygande VG-flyg planen. Konuner f ler än 
nu mer förfinade konstruktioner at t tas
fram i framtiden? Ja, troligen. De flyg
plan, som nu befinner sig på proj ektbordet ,
skall In e behandlas denna gäng. Kanske
g es tillfälle att senare behand la projekt
som det en gelska UKVG, de amerikanska
VFX (ersättare för F-UIB), FX (ersät
tare för bl a Super Sabrc) , AMSA (stra
tegiskt bombflygplan ) ffi fl.
•

Data- och prestanda tabell
F-111A

Max startvikt :
Maxias t:
Spännvidd:
Längd :
Maxfarl, renl flygplan :
Landningsfart :
Startsträcka rullning med no rmaltast :
Bedömd aktionsradie med normal allaeklasl
och genomsnillsprofil:

Mirage G

ton
lon
m
m
M
km/t lm
m

35
4-9
9,8-19 ,2
22 ,4
2,5
200
800

7,3-13,0
16,8
2,5
200
WO

km

ca 2.000

ca 1.500

18

ca 3

I ett kommande
nummer:
Raketflygets historia
och utveckling.
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• • FLY GVAPEN-NYTT tecknade i nr 1/1968 den svenska för
stärkta försvarsberedskapens bild från den 6 juni 1944, då den
stora västallierade invasionen i Normandie började. Därefter fort
satta skildringen av svensk beredskap fram till tiden för den från
september-oktober 1944 skärpta hotbilden i nordost, när det i
olika hänseenden hårt åtgångna Finland av sin granne i öster
tvingades driva bort sin förutvarande tyska bundsförvant bl a från
Nordfinland. De svenska beredskapsförstärkningarna i Övre Norr
land på flygvapnets områden, omvittnades i korthet. • Nr 3/68
av tidskriften ger en sammanträngd skildring av Flygvapenövning
1944, en av beredskapstidens största. Den stora övningen - i flera
moment av karaktären Krigsmaktsövning - genomfördes tidvis un
der nära övningsgemenskap med arme och marin, samt under prov
med nya - från det i vår närhet rasande storkriget hämtade 
taktiska och tekniska förfaranden och metoder m m. • I nr 4/68
lästes en så långt möjligt koncentrerad skiss av krigsläget i vår om
värld under den förstärkta svenska beredskapstidens slutskede ,
från hösten 1944 fram till maj 1945, då krigsoperationerna i Europa
upphörde. Omnämnts har också, att i Augusti 1945 atombomber
mot Japan blev slutfasen i de kämpande makternas krig i Fjärran
Östern . • Nedan skildras några drag i det även på våra lati
tuder händelserika första halvåret 1945, vilka berörde svenskt
flyg . • • •

..c::

o
o

1945
1945
1945

1945
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Av överstelöjtnant NILS KINDBERG

"
1-;

g et strax före oell vid årssk iftet 1944
-4::; h ar i hu vudsak f rum gått av
LYGVAPEN-NYTT nr 1/ 1968 . si d 14,
spalt 3. Rep etitionsvis kan h är nämnas, att
fr å n den 15 nov emb er 1944 gä llt fö lj a nde:
• f1ygv ,tpnets n ulr all tel<;v akt, inräkn at
arme- och marin samv e rkand e flygförb an d,
uppg å r d n och vid öjälva årssk iftet t ill
samma nlag t f yra jaktd ivi sioner , tre fjä rr.
spani ngsgruppe r, Lva

paninssd ivi s ion(~ r . tre

spaning sgru pper och fyra samb and' p lan, i
allt 90 In i;(s frygp lan,
• ett fr ,m bö rjan på december 1944 för
flykti n gh jäl p M norrmän o rgan isC'l'at spe 
cialförbD nd m ed fy ra samband splan S 14 B
_ " Ki runa- detachementet" eller "Fjällstor
karna" ur östgöta flyg flottilj, utanf ör d en
egentliga neutralit tsvak te n s ram utför
["än sin lapp Uind ska bas eH pressande
r äddnings- ocit undsättnin gstjänst, varom
tnera i ett k OHHnande nwn m er ,
• fl ygva pnet skaIl fo,·tfarande vara krig s
organ ist:' ra t, In ed vissa inskränkningar ifrå 
ga Om p ersonal- och fordonsinkallel ser ; vi
d are skall flY ll fä ltsavdeln ingar inte u ppsä ttas.
• fl y g flolti lj ",. och motsvarande en heter
11,,· - d f> n utsträ ckning beordrade bered
s kapstid e," m edger - vara organiserade för
utb ilanin g,
• sa mma anta l f lygförband som för ut 
en spaning"divi sion (5/F3) och en sp,uoings
grup p (Sgl1) VI/F 3 ) h a r fo rt farand e hand
o m s pnn ingsverks;unhe ten i Öv re No rrland:
san1ma an ta l :.:amban dspla n som tidigare s:a fyra S 14, varav lre Ut· östgöla och ett
ur Jämtland s flygflottilj
skall " Her
framställning" und erstä ll as vi ssa chefer ur
armen,

• förband ur Roslag en s fJygClotl il j, till eU
sammanlagt antol av 16 flygplan (förutom
r eservplan) skall sttt till m Mi nchefens för-

i ogande ; indelnmg och basering enligt när
mare övere nskommelse mellan nämnde chef
och fl ygvapenchefen .

KRIGSFALL I OCH I:Ö
Den 18 november - när behovet av ökad
flyg span ing kring Torneälvsgränsen mins
ka ts har ov annämnda spaningsdivision
(5/ F3) vid L u leå -K alIax b eo rdrats återg~
till sin flo ttlljdepä pil. Malmen.
Up p g ifter och b ase ring ffi m fö r fly gvap
n et p la neras och fö rbereds v id denn a tid
enligt planerna för krigsfall I (krig mot
T yskl and ) och krigsfa ll I:Ö (krig främst
mot T ysk land, samlidigt eventuellt äve n
mot Ry ssland ). Beredskapen för neutrali
tetsvakt närmast under ställd CFV och
med basering en hgt dennes bestämmande
- beordras av ÖB, general Helge Jung, om
fatta:
a) jaktfly g - 48 flygp lan:
12 fp l J 20,
en div ur FLO,
J 22,
12
F9 ,
12
J 9,
F8 ,
"
12
J 9,
F8,
"

Malmö
Göteborg
Stockho lm
Kiruna

b) f jä'Tspan ingsflyg - 12- 18 flygplan:
en grp
4- 6 fpl S 16, västk usten
4- 6 " S 16, sydkusten
4-6 " S 16, ostku ste n .
Bered sk a pstidern a bli r :
• flYh'vapnets huvudd el ska ll inom 72 lim
(tre d ygn) kunna sta fullt s tridsberedd på
för ovannämnda krigsfall anbefallda baser,
•
neulr a litc tsvakte ns ja ktflyg och flyg 
spaningsflyg skall inneha högre beredskap,
nämligen:
' I jaktdivisionen vid Malmö und e r dager i
sin helhet h ögsta mÖjllgt s tartberedskap
(lItan onödig materieliörslitning).
C jaktdivisionerna v id Göteborg och Stock

holm under dager för endast en rote vid
vardera sanuna startberedskap som ovan
nämnts för Malmö-divisionen, återstoden 24
tim stridsberedskap,

D jaktdivisionen vid Kiruna likaså under
dager m ed en rote högsta möjliga startbe
redskap (utan onödig materielförslitning),
återstoden 6 lim stridsberedskap,
de tre fjärrspaningsgrupperna (ur Sö
dermanlands flygflottilj) mot väster, söder
och öster under dager med ett plan varde
ra en halvtimmes startberedskap, å tersto
den 6 tim stridsberedskap.
Verksamheten närmast före och efter års
skiftet omfattar utbildning enligt CFV:s be
stämmande. samövningar med armens fö r
flygbasförsvar avdelade förband samt mel
lan jaktflyg och markluftförsvar.

INSKRÄNKNINGAR
Flygspaningen fortgar till en början över
sydvästra östersjön. Kattegatt och Skage
rack. mot sjötransporter till svenskt farvat
ten eUer i riktning Norge m m. En rad in
skränkningar i den svenska flygspaningens
och de svenska flygövningarnas och flyg
fö rflyttningarnas lokala utsträckning till
havs m m anbefaUs därefter, alla samman
hängande med krigslägets successiva för
ändringar utanför svensk gräns. Före års
skiftet blir dessa bl a:
• ett begränsat område väster om bl a
Understens fyr (väster Aland, j Södra Kvar 
ken)
Svenska Björns fyrskepp (syd
Aland) - Gotland - öland - Sandham
maren (pa Skånes sydostspets) tillåts,
•
flygspaningen i södra östersjön får in
te utsträckas öster om linjen Rugenwalde
(45 km västsydväst Stolp i östra Pommern)
- ölands sydspets.
Efter arsskiftet utges - sedan ryska kraf
ter n å tt fram till nära 80 km öster om Ber

l.in - den 8 februari 1945 en svensk hög
kvartersorder med innehållet:
• den sedan hösten 1939 pågående, strate
giska flygspaningen över sydöstra östersjön
dras in den 9 februari.
• den väster linjen Falsterbo-Möens klint
-Darsserort (pa tyska kusten, ca 40 km
nordväst Stralsund), dras in samma dag,
• fjärrspaningsgruppen på sydkusten (ur
3/ FIl, först v id Rinkaby i östra Skåne,
sedan på Malmö-Bulltofta) utgår ur bered
skapen och återgår till flottilj depån vid Ny
köping.

LÄTTNADER
Den 2 mai, kort efter Hitlers av dramatik
präglade död i Fuhrer-bunkern i Berlin,
upphävt beredskapen för flygvapnets till
Såtenäs i Västergötland baserade flyggrupp
föl' f j ärrspaning över Skagerack och Kat
tegatt. Fortsatt flygspaning där, intill lin
jen Helgaröd (i Norge) - Skagen på Jyl
lands nOl'dspets. skall därefter utföras av
det marin chefen underställda, på Torslanda
vid Göteborg baserade närspaningsförban
det 6/F'2 (flygplan S 17).
Den 8 maj beordras den i norr då ännu
kvarvarande armespaningsgruppen ur öst
göta flygflottilj (Sgrp VIIF3 på Kalix-ba
sen) att återgå till depån , med undantag
av ett sambandsplan (S 14), som tillsvidare
skall kvarstå (på Frösön), bere tt till upp
drag på "framstälining" från chef ur ar
men. Samma dag upphör även beredskapen
för fjärrspaningsgruppen vid Nyköping
Skavsta till spaning ut över ostkusten. Här
med är i stort sett den av Sverige under
andra världskriget organiserade och p rak
tiskt taget oavbrutna flygspaningen utanför
svensk gräns avslutad.
Ifräga om beredskapen vid det enligt
ovan i slutskedel
organiserade svenska
jaktflyget kan note ras:

• Stridsbomb ·
fällning mot i
svenska

bandet

Hitlers död
medger
lättnader

havs 

anord

nat "invasions

måi" . Planet på
bilden (närmasl
t hl är ell tvä
motorigt SAAB
B 18-plan från
slutet av bered
skapstiden. <'>
T h
bredvid :
Trenne J 22:or
inlör en bered
skapsstarI. Pla
nets konfigura
tion var påfal
lande likt den
tyska Fw 190:s.

• SAAB B 18 A, me
deltungt bomb- (al
tack-) plan. Började
1945 sin tjänst vid
Vaslmanlands Ilyg
flollilj, F1, Två sven·
ska 1.065 hk Twin
Wasp stjärn motorer
från Trollhällan.
Toppfart ca 460 kml
tim. O Ovan t h
övers I på sidan:
Raketskjutning med
flygplan A 21. Ko n·
s lruerat och byggt
a v SAAB under de
senare
krigsåren.
Eli
av
världens
första flygpla n med
skjulande propeller
och katapultstol.

Beredskapen
förpuppas
pa sommaren
o

•
vid årsskiftet ingår fyra jaktdivisioner
i n e utralitetsvakten; därav är två ur Svea
fly g flottilj (FB), en ur Göta flygflottilj (F9)
och en ur Sk ilI1ska flygflottiljen (FlO),
•
den 29 mars, sedan de tysk-finska stri
derna nordost om Muonio och Köngämä
älvar på finska sidan närmat sig TrertkSl-ö
set och Nordnorg e, medger öB att den
sve nska jaktdivisionen vid Kiruna (3/F8)
frårn 4 april får vara förlagd till Luleå
Kallax; en rote (två plan) skall dock kvar
stå vid Kiruna, med ofö rändrad uppgift,
•
den 4 maj på kväUen, sedan de tyska
styrkorna i Darunark samma dag nedlagt
sina vapen, näs chefen för Skånska flyg
flottiljen via CFV av ordern, a tt jaktdivi
sionen på Malmö-Bulltofta f r å n och med
den 5 maj skall utgå ur neutralitetsvakten,
• den 7 maj följer nya ÖB-order av in
nehiHl, att de tre återstående jaktdiviSio
nerna i neutralitetsvakten. vid respek tive
Göteborg, Stockholm och Kiruna - på sist
nämnda pl a ts sedan den 6 maj ur F9
från och med den 8 maj skall hålla blott
sex tlm stridsberedskap; Kiruna-förbandet
medges d essutom att ombasera till Luleä
Kallax (F21:s depå l.
•
den 9 maj, när den tyska kapitulatio
n e n av den 7 maj "utan villkor" och "på
alla fronter" ratificeras i Potsdam och de i
Norge kvarstäende tyska ockupationsstyr
korna ock." från sistnämnda dag "inst.ä1lt
vidare motst ,md", anbefalls på svensk hög
kvartersorder att neutralitetsvakten för vå
ra jaktdivisioner vid Göteborg (F9l. Stock
holm (F8)
och Luleil-Kallax (F9) skall
upphöra.

OVERGANGSBESTÄMM ELSER
För hela flygvapnets beredskap utfärdas nu
i successivt minskande, lättande eller
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ar.nat syfte - under tiden d en 12 maj-9
juli 1945 en rad ()vergångsbestämmelser m m
enl igt nedan:
• den 12 maj ger ÖB ut e n order SOlo klar
g()r. att de restriktioner (se ovan) som allt
sedan mitten på november 1944 gällt för
bl a svenska flygövningar och förflyttning
ar uLanför svenska östersjökuslen inte
längre gäller. De hade anbefallts ffi h t tys
ka sjömilitära iitgärder i bl a Bottenhavet
- sammanhängande med tyskt krig i norr
mot förutvarande bunds förvanten Finland.
•
den 11 maj får CFV f rä n öB oriente
ring om en del bered skalJs lättnader vid ar
men. bl a 24 tim stridsberedskap. rätt för
vissa chefer alt själva bestämJna bel'ed
skapsgrad m h t iilagda uppgifter. ökade
mÖjligh2t.? r till pel'lnisslon och tjånstledig
het m m; CFV utger då likr.ande ord"r.
gällande flygvapnets s tab er och förband
In m,
• den 19 maj utfärdar öB, på av CFV av
givet iörslag. nya grundläggande be stäm
me lse r för flygvapnets beredskap fnll1 och
med den 22 maj, bl a anges kortfattat:
::; flygvapnets o r ganisation cch beredskap
skall vara de som då finns angivna i var
mobiliseringsplan serien G I nr l. dvs:
[J staber och förband m m skall efter or
der om mobilisering vara krigsorganiserade
så snart ske kan - dock senas t tr edje mob
dagen kl 0800, såvida intet a nn a t bestämts,
D uppgifterna ä r n ärmas t att förbereda
basering för krigsfall "I:ö 3" (jfr ovan). i
avvaktan på ny order för krigsfall II (krig
mot Ryssland),
D i samband härmed upphävs den närmast
förut, den 14 november 1944, utgivna be
redskapsordern.
•
den 29 maj delges W1derlydande organ
och chefer Inom flygvapnet 19 maj-före
skriftema genom en samman fattande flyg
vap2norder, som också innchäller:
~ den förstärkta försvarsberedska pen be
rä lmas upphöra s e nast den l juli 1945, vid
vilken tid iltcrgang till fredsfot väntas ske,
::J flygvapnets förband m m anse s fortfa
,'ande och tillsvidare vara mobiliserade så
som sagts i kungl brev den 25 april 1940;
denna ordning hävs senare (den 15 juni)
från och med den l juli ,
D ordinarie fredsflottiljchefer ( motsvaran
de) är fortfarande depächefer,
övningar utanför förläggnin gso m råd e
planläggs så. alt av öB anbefa Ud be r e d s kap
kan h iiIlas; dvs flottiljern a m III k ri gs
organiserad e vid egen d epa senast tredje
mobdagen kl 0800,
.J fältdepåer, upprättade enligt en order
av 1944, indras i möj ligaste m a n,
D rekvirerade f'lIer hyrda m otorfordon
(flertalet) åte rg år t Il sina äga re.
D beredskapsinkaJJad p erson,1l (med vissa
undantag) hempermitteras sn arast,
t fly g s ta b er. s, d e p" sta bers (och mo t sva 
randes) ständiga p assning vid fjärrskrifts
nät och telefoner fortgå r,
-, vissa angivna. tidigare beredskapsorder
av 1944 (av juli och oktober) är upphävda.
Flygvapnets ovan i korthet ski sse r"de be
redskapsläge fortgar till den 9 juli, da en
ny, komplett e l'acde flygvapenorder utges ,
regl e rande bl a ny organisation och b?red
skap, tryggh f·t sM g ä rder , 1itgä rder vid s k är pt
läge n1 111.

NY BEREDSKAPSFAS
Frän omkring juni 1945 har så lunda till
följd av de ny a bestämmelsur,a fö r kom
mande utveckling m n1 en ny fas inträtt i
flygvapnets beredskap. De sex varId skri gs
årens sodan september 1939 allt ette r d l
yttre lägets skiftningar till omfattning och
art växlande "piidrag" av flygvapn e ts vid
de olika tid pun kterna paräkneliga. opera
tionsdugliga krigsförband eller delar där
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arbetarstrejk
lamslår
Saab

• SAAB B 18 B. medel 
tungt bomb- (attack-)
plan, under montering
på. fabriken i Linkö 
ping. Försedd med två
hos Flygm otor i Trol l
hättan på licens til l
verkade svenska 1.475
hk DB 605 B vä tskeky l
da, inverterade V-moto
rer. Kom på förband
1:~~'imTOPPfart ca 570 ~

av, ersätts i juni-juli 1945 med en "för
puppad", men inte dess mindre existerande,
ny beredskap vid hela flygvapnet , till hel
kraftinsats vid behov, tre dygn (72 tim) ef
ter order.
Harvid bortses friln det mindre an tal sjö
fly g plan S 17 S, vilka genom sin spaning i
väst och syd medverkar till marinens svep
ningar av ett stort antal från brittiska plan
under kriget fällda magnetminor invid vå
ra kust er och hanmar, samt av andra mi
nor (tYSka). Dessutom har ännu en tid för
ut angivna sambandsplan inom militärom
råden också ett dygns (24 tim) beredskap
eller vid behov hö gre.

800 KRIGSFLYGPLAN
Det med sin huvuddel till en lägre, freds
mä ssig beredskapstid av tre dygn ( 72 lim)
återförda flygvapnet räknar i juni 1945 to
talt över 800 krigsflygplan, varav över 600
omedelbart krigsdugliga. Flertalet härav är
då byggda i Sverige, hos SAAB och vid
FFVS, och har i Sverige tillverkade flyg
motorer från Flygmoto r i Trollhättan.
D e jämlikt ovan krigsplacerade planen räc
ker till 46 krigsflygdivisioner med tillsam
ma ns ca 550 p lan. Övriga - ca 250 plan 
är kri gsflygplan under översyn på centra la

flygverkstäder m m. Härtill kommer - för
annan tjänst - det för utbildningen behö v 
liga. stora antalet övnings- och skolf lyg
plan vid krigsflygskolan, d ep åer m m.

De krig3- (b e r2dskaps -) placerade flyg
planen har följande fördeining på flottiljer
ffi

m:

aj jäktflyg -

IS divisioner, ca 200 plan:
;) flottilje r (F8, F9, FlO, F13 och FI6),
vardera med flottiljstabsgrupp ocoh tre
division e". dvs ca 40 opererande plan
per flottilj, av typ J 9, J 20, J 22 och
J 26,

bJ bombflyg (frän ca 1948 ombenämnt
"attackflyg") - 15 divisioner, ca 200 plan:
5 flottiljer (Fl. F4. F6, F7 och F12l,
vardera med flottiljsstabsgrupp och tre
divisioner, dvs ca 40 opererande plan
per flottil j, av typ B 17 och B 18 A,
ej torpedflyg (från 1948 ombenämnt "at
tackflyg ") tv a -tre divisioner, ca 20-30
plan:
en 1944 påbörjad flottilj (F17, med två ,
inom kort ytterligare en tredje division,
alla provisoriskt tilldelade modifierade
plan typ B 3,

dJ fjärrspaningsfJyg - tre divisioner, ca
30 plan:
en fl ottilj (Fil), ännu med i det när
maste s lutkörda . i 1940 års nödläge från
Italien köpta plan lyp S 16 (Capron i) :
förberedelser för ny indelning och ny
flygplanstilldelning p. gfr r,

hängt i en mycket skör tråd över svenskar
nas huvuden och förstärkt försvarsbered
skap hållits,
den främsta förtjänsten av flygvapnets
•
utveckling och dess resultat tillkonuner ge
neral Bengt G :son Nordenskiöld flyg
stabschef den 1 juli 1936--30 juni 1942,
flygvapenchef fr iin den 1 juli 1942 och
därefter till l'ingt efter d en i denna artik el
serie avhandlade tiden .
generalen Nordenskiölds stora förmåga
•
att intress2ra, att kunna s~ fel och förtjäns
ter i för honom framlagda förslag , att med
fast hand leda och samordna allas gemen
samma ansträngningar åt rätt håll har cck
så medfört det goda betyg, som givits vårt
flygvapen: - "elt a'{ EUfopas, kanske ett
av världens kvalitativt bästa",
•
den dåvarande flygvapenchefens per
sonligihet och insatser ha r dessutom räckt
till for att hos sido- och överordnade in
stan ser överv inna på sina håll stundom fö
rekommande brist pil förståelse och insikt
om flygvapn e ts primära bety delse för krigs
makten, krigföringen i d ess helhet och
värnandet av riket.

e)

armespaningsflyg -

fem division er m

m, ca 50 plan:

en flotlilj (F3) , med ca 40 spaningsplan
SAAB 17 L och ca 10 sambandsplan typ
S 14 (Fieseler Storch),

f) marinspaningsf1yg - sex divi sioner m
m, ca 40 plan:
er. flottilj (F2), med flottörplan typ
SAAB 17 S, till växlande antal i de oli
ka förbanden.
DET NEGATIVA INSLAGET
Den ovan tecknade bUden har emellertid
inte bara sin starkt positiva prägel utan
också en baksida. Av de fem jaktflottilj e r
na är tv;', F16 och F3 , inte helt slutupp sat
ta, D o far (av materielskäl) sin tredje di
vision först den l juli, resp 1 augusti 1945.
Av två andra, högst välbehövliga jaktflot
tiljer är F15 beslutad att påbörjas den 1 ju
li 1945
och tidpunkten för F18 tillkomst
ännu inte slutligt fixerad i högsta instans.
F 18 kan påbörja sitt uppsättande först den
1 juli 1946.
"Attack-förba:1den" (bom b-, resp torped-)
skall enligt ma terielplan för ses med den
nya re SAAB 18-versionen (med DB-moto
rer) B 18 B, resp T 18 B, vid F14 , resp F17.
En landsomfattan de metallarb ~ tarstrejk
Sverige (den 5 februari-6 juli 1945 ), dvs
innan världskrigets slut ännu klart kan
skönjas, h ar lamslagit bl a de av SAAB 18

• FFVS J 22, lyckat hel
svenskt jaktplan . Kon
struerat och byggt i
flygvapnels egen regi.
Motor svensk 1.065 hk
luftkyld
Twin
Was p
(STW-C 3) från Flygmo
tor i Trollhättan. Ingick
1945 i tre svenska jakt
flottiljer. Chefskonstruk
tör Bo Lundberg Topp
... fart ca 570 km /tim.

produktionen berörda industrierna. och
dessutOln försena l FFVS slutleveranser av
J 22 (jfr ovan). Varken F14 eller F17 får
däcfö:' sina nya tviimotorstlygplan till plan
lagd tid.
Industriförseningarna har också betänk
ligt minskat möjligheterna att ersätta d e
föcslitna italiensl<a planen vid FlO och FIl
m~d nyare , bättre s[,dana, I totalbilden av
flygvapnet juni-juli 1945 ingar emellertid
ock så utöver själva flygförbanden e n väl
utbyggd basorganisation med dess basför
band ca 20 basbataljoner m m till
permanent ell e r krigsmässigt utbyggda ba
ser i stort antal. Vidare finns 16 flottilj de
piler (och molsva :'ande ), en krigsflygskola
m m, :;am t tre c2l1 trala flygverkstäder 
eVM, evv och eVA, den s istnä mnda ny
a'llagd och insprängd i berg . En fjärde 
FFVS - skall ~terlämna s till den civila 10
kalägaren.

KONSTATERANDEN
Man har rä tt a tt här, trots de ovan angiv
na brist ~rna i ett och an nat organisations
och materielhänseende, klart och öppet
kon statera:
liT! halvårsskiftet 1945 har - alldeles
bortsett frän högst patagliga kvalitativa,
personella och andra förbättringar - sedan
är 1936 en åtta- il tiofaldig förstärkning av
vart flygvapen g 'c'nomförts, huvudsakligen
under de är, krigshotets
damoklessvärd

•

BAKOM FASADEN
Under det ovan skildrade slutskedet av
flygvapnets förstärkta försvar s b eredskap ,
från hösten 1944 fram till halv år sskiftet i
juni-juli 1945, fortsätter och förekommer
ock så bl a en särskild, pressande men re
su ltatrik och givande räddningstjänst
nordväst, ända upp till Karasjokk i Nord
norge . Den avser att från död och under
gång , efter strider och tyska härjningar i
nordöst och norr, undsätta in i Sverige fly
ende, hemlösa, utblottade, skadade och sju
ka norska flyktingar m fl. En närmare re
dogörelse för denna dramatiska aktion av
ses fÖlja i ett kommande nummer.
Andra under samma tid verkställda ak
tioner i den norsk a frigörelsens tjänst blir
vårt flygvapens medverkan till att möjlig
göra och utföra bl a de på sin tid kända,
betydelsefulla amerikanska flygtransporter
na Kalla x -Kl rkenäs m m i Nordnorge.
Transporterna gäller ca ett par bataljoner
norsk , i Sverige under fl e ra år utbildad
och utrustad s k polistrupp, sjukvårdsper
sonaIoch sanitetsmateriel, militär utrust
ning, livsmedel. bränsl e, djurfoder m m,
överförda i ameri kanska tvåmotoriga, mili
tära t.ransportplan. Baser först Västerås
Hässlö, senare Luleä-Kallax. Oc kså denna
på sin tid mä rk liga beredskapsaktion avses
skildras närmare fl-amdeles.
Den särskilda planläggningen för och för
beredandet av militära, svenska räddnings
operationer i stor skala med dels hela
flygvapn et, dels starka krafter ur svensk
arme och marin - för hjälp till Danmarks
och Norges befri e lse blir också en krä
vande uppgift. Dessa åtgärder blir dock i
maj 1945 p g a lägets snabba utveckling
öv e rflödiga och inställs.

NöDLANDAR E

1945

och

beredskapen

Andra av flygvapnet under försvarsbered
skapstiden vidtagna, arbets- och personal
krävande, stundom svåra åtgärder gällande
tillvaratagande, förvaring, undersökning
och utnyttjande av på eller nära sven skt
område stöl-tade , felflugna, nödlandade el
ler ibland oskadade, över 300 utländska
krigsflygplan, felriktade rotobtvapen m m
kommer att b ehandlas speciellt.
Slutligen finns också andra specialfrågor
gällande flygvapnets bered ska p, operatio
ner , organi sa tion. personal och utblldning,
flygmateriel- och drivmedelförsörjning m
m, äv~nsom de i direkt samband med den
förstärkta försvarsberedskapens avveckling
1945-46 stående åtgärderna o d kvar att
behandla i 1969 års FV-Nytt.
•
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D Arets Farnborough-utställning, den
26:te i ordningen på det klassiska flyg
fältet från tiden strax efter sekelskiftet,
genomfördes 16-22/9 med SBAC (So
ciety of British Aerospace Companies)
som arrangör. Trots att England ska
kats av ekonomiska kriser nästan oav
brutet sedan andra världskriget, kunde
de 450 medlemsföretagen i SBAC in
för årets mässa glädja sig åt att många
stora beställningar mottagits och att
exporten ser ut att bli mycket god un
der de närmaste åren. Under detta års
första sju månader har man sålunda fått
nya order för 750 milj pund, varav hälf
ten för export! D D

Utställningar • • •

Farn-

• t>AC (English Electric) L,ghtnlng med tva (akelkapslar ovanpå varje vinge.

o O Det holländska flyg 
vapnet firade den 2 juli sitt
55-årsjubileum. Man cele
brerade högtiden med bl a
en rundflygning över lan
dets större städer och
flygvapenbaser. Formatio
nen bestod av sex Hun
ter-Trainers flankerade av
18 (R)F-104G Starfighter,
dvs 104G i spaningsversio
nen. O O O

• Utomhus fann s aU markutrustntng föl'
b astj än s ten uppswlld till skärskådande.
Häl' fan n s t ex en PCI ett lastbilschassi mon
terad länkförbindelse , med antennerna pla
cerade på en teleskopmast so m hCijdes med
hydraultryck. Vidare kunde m an följa ser
vicearbetet vid ett Hawk - e ller N lke -Her
cule s-batteri med spaningsradar.
På den rena flygsidan visade holländska
flygvapn e t följande materiel; Republic F
84 F Thundcrstreak, Hawker Hunter-Tral
ner, Lockllced T-33 , RF- I 04G S tarllghter
Fokker F-27 Troopshi p , Piper Cub, F ok ke r
S 11, DHC Beaver och Sud Alouette III.

Soesterberg

NATO-GÄSTER

å Soesterbergbase n hölls i anslutning
till jUbileet "Open Day", d v s visning
för allmänheten. I ett par hangarer
visad es en väl arrangerad utställning. Ge
nom att fÖlja en "snitslad" väg fick man
en in s truktiv redogörelse om det holländska
fl ygvapnet, med stark anknytning till re
krytering. Klatschiga bildarrangemang
färg tillsammans m e d film och annat in
struktionsmaterial gj orde utställningen le 
vande och fick be sökaren att engagera sig.
Konsten att överleva efter uthopp l fall 
skärm visades i en an nan hangar. Utanför
knallad e det m ed j ämna mellanrum frän
utskjutningsl'ampen , d Ur m an fick pröv a
på hur det kändes a t t "h oppa'" D en Som
det tordes . ..

P

HANGAR-MUSEUM
En av hangarerna hade man helt g jort om
och den nyttjades nu permanent som flyg
vapen muse um. Hä r saml ades alla gamla
flygp lantyper och all t övrigt som har med
ett flygvapens historia att skaffa. Stort
utrymme ägnades andra världskrige t i form
av bilder och dokument. Utstä llda fl yg
plantyper utgjordes >lV bl a Fokker V, Ti
ger Motl!, Mustan g, Fokker S 14 och Hun
ter. Eftersom den op tiSka luftbevakn ingen
slopades i Nederländerna d e n l juli i är ,
å terfinnas här ock så ett luftbevaknings
torn med all sin u Lrustnlng.
Till jubileet i å r hade man vidare låtit
binda in en "Eerelijst" Över alla de 1.148
som stupat i strid eller fö ro lyckats i fly g
tjä n st. Varje dag har siU blad, och boken
llgger alltid uppslagen på dagens datum.
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NATO-landet H olland hade även tillfälle
visa en F-I02 Delta D agge rdivision. US Air
Force in Europe - USAFE - har nämli
gen en sådan b aserad pa Soesterberg, och
amerikanerna visade klargö r ing och ladd
ning av Delta Dagger med bl a Falcon
robotar ; Frän baser i Västty skiand deltog
även i de d agligen förekommande flyg
uppvisningarna McDonnell F-4 Phanton Il.
Skandinavien fanns även r epresen terat 
nämligen genom norska fly gvapnet som
visade F-SA Freedo m Fighte r , vll k en nästa
år börjar levereras till holländ ska flyg
vapnet i 105 exemplar. O VästtyskIand re
presenterades genom sitt Luftwaffe av bl a
Noratlas, Lockhced T-33, Piaggio P-149 och
Fiat G-91 R.
• M ed jämna JlI011a nrum som skön
omväxlin g till studiet av d e n statiska ut
stä llningen bjÖds på enskilda fl ygupp 
visningar med ovannämnda flygplantyper.
Annon sering e n av dessa över h ögta la re var
perfekt. "" man hann ut och f a kameran
i "skottläge". O Någon uppvisningsgrupp
finns dock ej längre i det holländska flyg
vapnet. Dess kända "Whiskey Four " med
T-33 har nämlige n tvingats upplösas efter
två ta lt på varandra följande ha ve r ier.
Beträffande holländska marinilyge t har
beslu t f attats att skrota d e t end a hangar
fartyget 'Kare l Doorman ' tidigare än b e 
räknat - efter en omfattande brand i ma
ski.nrummet. D ett a innebär att S-2 F Trac
k er-fö rband en blir landbase rade. En divi
sion har redan flugit till kolonierna - Ne
derländska Antillerna, O Beslut har även
fattat s om köp av Breguet Atlantic som
ersättning för befintliga P-2 V N eptune . •

Bi

• Ny holländare Fighter ".

Northrop F-SA " Freed om

• " Whiskey Four" -

Lockheed T-33A .

ädret var under större delen av vec
kan di'lligt med regn och kraftig blä st,
men de t planerade programmet kunde
ändå l stort genomföras. B esöksfrekve nsen
v ar hög und er hela utställningstid en, och
ledningen räknade med att enbart frå n
utlande t mer än 11.000 personer. repre
senterand e ett hundratal länder, hade in
funnit si g. To talt torde mer än 200 .000
personer ha besökt mässan.
Tyvärr inträffade u nd er flyguppvIsning 
arna e tt f lyghaveri, som kunnat få b e tyd
ligt allvarligare konsekvenser trots att än
d å sex personer omkom . D et var det t vll 
motoriga franska Breguet Atlantic, avsett
för bl a marin spaning och ubåtsb ekämp
ning , som fr ån låg h öjd i samband m ed
sväng med ena motorn flöjlad i den starka
b låste n vek sig och koll id erade med en
hangar.
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Brustern

o o

Det belgiska flygvap

net firade den 20-23 juni i
år sitt 50-årsjubileum med
en flygutställning på flyg 
basen Brustem i närheten
av

St.

Truident.

Utställ

ningen och jubileet avslu
tades med en stor flygdag
den 23. O O O

ru slem tjäna r som ba s fö r de t belgiska
flygv apne ts Training Centre. en cen 
tral skola för såväl flygande som b as
och teknisk personal. Där finns o ck så en
Ad van ced Pilo t 's School (en central vida
reutb ildning för förare). som är gemen
sam f ö r den belgiska och holländ ska fly
gande per sona len . Ä ven marinen s f örare
utbildas h är.
Utstä llningen var traditionellt uppdelad
på en inne- och en ute-utställning . I han 
garen hade man huvudsakligen s tällt ut
rariteter frän andra världskriget, b l a sa
dana som lån a ts från En g land . Utomhu s
exponerade man bl a fl ygplan som Hur
ricane och Spitfi re. Men även efterkrigs
lidens välkända F-84G Thunderjet, Glos
ter Meteor 8, AT -6 Texan och Hawker
Hunter tjusade besökarögonen .

B

•

Loc khe ed

F-104G

• Transpo rtflygplane t
i ng Boxea r" .

" S l arfighter".
Fai rc h il d

C-119

" Fl y

;-a.II"' '''411Hllol
IIW.,UU""'\lfg"uilr
.~

borough
&

jubileer

fj.. ,

Autom atisk landning -

p ri nc i pski ss i fas er.

Även NATO-landet B elg Ien fick bistånd
visningshän seend e fr ån amerikanerna,
d v s USAFE . O En lntressant flygsäker 
hetsdetalj var, att alla amerikanska fl yg
plan var utrustade med f ångstkrok för
bro mswiren - det räddningssystem som nu
allmänt införs I NATO-länderna i stället
för nä t.
• Västtyska Luftwaffe ställde för sin del
ut jaktatta ck- och fotospan ingsflygplanet
Fiat G-9IR med b o rt tagna täckplåtar, så
att man fick en god uppfattning om vap
nens och kamerornas placering. Pä marken
runt flygplane t fanns a ll den utrustning
som kunde medföras. Vältaliga ciceroner
ur Luftwaffe sörj de för att man ble v or
den lligt informerad om flygp lanens möj 
1igheter.
Italien ska flygvapnet visad e endast upp
ett flygplan , en nyhet: Pi agg io-Dougla s
P D 808, e tt tvåmo torigt, jetdrivet sam
bands- och tran spolif1ygplan. O Fran ska
flygvapnet i sin tur visade det elegant
formgivna Jetdrivna sambands- och affärs
flygplanet Mag ister Jet Falcon samt Mirage
5, vilken köpts av belgiska flygvapnet.
• Varje d ag under tredagarsjubileet ge 
nomfördes dessutom uppvisn inga r av en
sk ilda flygp lan och u ppvisningsgrupper.
Flygdagens fö rprogranl den 23 juni måste
delvis inhiberas p g a låga m oln och regn.
Avslutningen ku nde dock ske i strålande
väd er med e tt fingerat anfall mo t b asen
med tjugofyra F - 104G Starfighter , som
star tad e enskilt med tänd ebk. D ä ne lik 
som åskan bröder.

Bi

•

DAGENS BELGISKA FV
På linjen expon erades de fly gpla n som ln
gli r l dagens belgiska flygv ape n: skolflyg
planet Stampe SV 4 B ; Fouga Magis ter
(utrustad med akan , lätta bomber och ra
keter); Lockheed T-33; attackflygplanet
Republic F-84F Thunderstreak (med b om
ber, akan och raketer); spaningsf lygplanet
R epubJic RF-84F T hunderstreak ( med fem
kam eror); j aktflygplanet F-I04G Lockheed
Starfigh ler (som v isades m ed den n y a
kroppsinstallationen för två Sidewinder ) ;
transportflygplanet Fairchlld C - 1l9 F lying
Boxear; räddningsheli kopte rn Sikorsky S 
58C samt luftvärnsroboten Western Elec
tr ic Nike -Hercules M IM 14 A .

Kul grej

3

n el'faren gammal
Eförsta
gängen med

navigatör flög för
en nykläckt pilot.
"Ändra kurs en grad åt vän ster", rådde
nav igatören . " Omöjligt", sa p iloten . " D et
går inte att fl yga sa precis med den h är
gamla rishögen , j ag mäste f ä Ii te marginal
att röra mig inom". Navigatö r en suckade.
"Ändra kursen 4° höger". "S1\ ska d et lå
ta" , sa piloten sj ä lvbelåtet . "Fint", svarade
navigatören torrt, 'ändra nu kursen fem
grader vän st e r" . ..

K Björkman
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förbättrad av Flygmotor i Trollhättan) 
enligt samstämmiga uppgifte r e n av de
bästa "satsningar" SAAB någons in gjort.
Provflygaren Ceylon
tterborn genomför
de varj e dag ett fly gp rogram som även
den inte rnationella expe r tisen b e teck nade
som fullständigt "out-standing". Det var
såled es en utomordentlig reklam för svensk
fly gindustri och flygvRpn e l. Andra ltin d e r
repr ?senterade med f lygplan vid m ä ssan
var Italien, Frankrike, Tyskland, Jugosla
vien och Japan.
G Fcirsaljn i ngsframgängon:
is;ander NB·2 .

Britten-Norman

CEYLON BÄSTA SVENSK-PR
..

Några direkta nyheter på flygplansidan
fanns inte att visa upp detta ar heller. I
det dagliga flygprogrammet deltog dock
ett 35-tal olika flygplantyper. Dessutom
fanns ytterligare ett 30-tal att beskåda
enbart på marken.
I år hade för
första gången även utländska flygplan be
retts tillfälle medverka. Förutsättnin gen
var dock att väsentliga delar i dem, t ex
motorn, var av brittiskt ursprung . Av den
anledningen kunde SAAB presentera Dra
ken (motorn är som bekant av märket
Rolls-Royc e, licenstillverkad och åtskilligt

<> <>

Av övriga flygplantyper som förutom
Draken visades upp m ärkt!'s på den mi
litära sidan Phanton, Har rier, Lightn ing
och Vulc an. På den civila sidan hade mal)
frå n början hoppats p" a ll kunna visa ett
resultat av d et fransk -b r ittiska samarb e tet.
tio miljarder-projektet Concorde (Mach
2,2). Men för seningar o mö jli ggjorde dock
tyvärr detta . Nu blev d ~ t i stället passa
gerarplanet B A C One-E leven so m tilldro /!
sig del största intressel. Man har f n 163
b estä llningar pa d e tta flygp lan, av v ilka
32 gäller den större 500-ty pen.
Som
kontra st till detta flygplan, il tmin stone vad
b 0[;'äffar kostnad , mä rk te. det robusta
tvc\motoriga propell erplanet Britten Nor
Jnan Islander, som ka rl ta tio passagerare.
Det har fast landstä ll och är speciellt läm
pat för taxiflyg. Flyglllanet är mycket bil
ligt i drift och inköp och redan nu har
man 250 beställningar men räknar med att

<>

la sä lja 1.000-1.500 flygplan
närmaste tioårsperioden.

under

den

AUTOMATISERAD LANDNING
På helikoptersidan visades bl a Gnome
Whirlwind, Sioux, Scout, Wasp, Wessex
2-5, Sea King och Agusta Bell 204 B .
Bland utställda robotar, missiler och rake
t e r märktes Skylark, Swingfire, Thunder
bird 2, Vigilant, Ariel III, Black Arrow
och Rapier.
Dagens flygindustri är
emellul.id inte bara koncentrerad till flyg
plan och motorer. Till de utomord entligt
kvalificerade system som moderna flygplan
utgör krävs tiotusentals olika detaljer. I
synnerhrt
elektroniken
har
svällt
ut
e no rmt. 'VIan räknar t ex med att av kost
naderna för ett modernt militärflygplac,
nästan häUten g r till den elektronisk a
utrustning ~ n.
P fl utstä lln ing ;;n fram gick
ccksil med all ön skvärd tydlighet, att man
l,iggc r ner mycket forskning och penga;'
pa d et o ml·ädel.
Bland det int ressantas te pa utställning
en var aktuella projekt för helautomatiska
landningssyst e m och helt automatiserad
trafikledning. Man har redan nu kommit
ganska längt pil dessa områden. Ännu åter
s lå r dock e n hel del innan man nått er 
fotderlig säkerh e t för att kunna landa
i väder som inte med g,: r någon sikt alls
vare sig horisontellt eller vertikalt. •

<> <>
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Svensk provflyger tyskt jaktplan
• • I FV-Nytt 2/ 68 redo
gjordes för det tyska jakt
planet Focke Wulf Fw 190.
I artikeln nämndes även att
ett antal Fw 190 fann vä
gen till Sverige under kri
gets slutskede, • Dåvaran
de chefen för Försökscen
tralens provflygningssek
tion, numera pensionera
de överstelöjtnanten LAM
BERT-MEULLER, kan be
rätta om provflygningar på
Bulltofta med Fw 190. • •
e n 3 februari 1945 landade en Focke
Wulf Fw 190F-8/R1 på Bulltofta efter
desertering från
Pommern
(Bath).
Flygplan e t va l' helt oskadat och placerades
pil Bulltofta fl ygplats i avvaktan på när
mare undersökning . I slute t av månaden
fick Lambert-Meulle r order att resa till
Malmö för provflygning och undersökning

D

av det tyska jaktbombplanet. Till Bulllofta
medföljde även tekn isk personal från För
sökscentralen.

att
äganderättsförhållandena
skulle bli
klarlagda erhöll planet flygförbud - och
kom sed an att aldrig mer flygas. Efter
1946 skrotades planet.

FÖRSTA PROVFLYGNINGEN
Planet var inte I bästa skick, Rost och kor
rosion förekom rikligt och stabilisator
framk an ten var del vis inbuck lad. Planets
instrume nt, reglage och övriga system un
dersöktes och funktionen klarg jordes. Mo
torn kunde starta s utan svårighet och 28
februari företogs en kort provflygning .
P g a motorstömingar fick proven dook
sn abbt avbrytas. Efter några mindre juste
ringar kunde sedan den egentliga prov
flygning en äga rum. Denn a varade ca en
timme och med relativt god bränslemargi
nal skulle landningen ske p~ Bulltofta,
Me n p g a tekni skt fel lyckades Lambert
Meull e r inte fälla ut landn.ingsställd . Ef
ter flera försök att få ut stället tvangs
han att buklanda. Detta gicl{ bra och flyg
planet erhöll endast lättare skado r . Detta
främst tack vare den k ra ttiga bombsUills
utbyggnaden unde r flygkroppen, som kom
a t bära upp flygplan "t vid landningen.
E ne l' buklandni n gen d e montc radl!s planet
och fördes med tåg t ill Ce rltrala flygverk
staden på Malme n , där det efter rcpa rntio
nen stä lldes i en hangar. I avvaktan på

FINA VITSORD
I den efter provflygningen på Bulltofta
upprä ttade rapporte n kan man läsa bl a
följande; "Placeringen av instrument och
reglage m m är ur synllghets- och åtkom
ligh etssynpu nkt den bästa jag hittills på
träffat i något flygplan. Utan att föraren
behöver vrida. böja eller pa annat sätt an
stränga s ig , kan han utföra alla erforderliga
omställningar av reglage och Instrument .

<>

Beträ fi an de inredning och utrustning
borde vissa detaljer speciellt studeras av
svenska konstruktörer. Den kombinerade
girindikatorn-gy rohorisonten, skotträkn8ren
(samma typ som på Me 109), siktets utfö
rande och plaoering, varmluftssystemet,
ryggremmarnas omstäliningsanordning samt
d en genialiska sporrinfälln.ingen."
Fw 190 anscigs vara överlägsen den
svenska J 21 :an i fråga om startsträcka,
stabilitet, stigförm:iga, hastighet och be
väpning samt äga bättre sikt från förar
platsen (utom vid körning på marken). Fw
190 ansågs likvärdig ifrå ga om landnings
sträcka men sv,irare att landa . Likvärdig
if rllga om aktionstid men sannolikt under
h gsc n J 21 :an i kurvs t rid. Ifraga om reg
lag " och in strument utföll en jämförelse
ogynnS[llnt för J 21 :an. Utseendemä s
sigt påmind e en annan svensk , J 22 :an,
s(a l'k t om Fw 190.

O

At! den svenska flygindustrin fick eoo
eftcr Lambert-MeuIlers iakt·
tage lse r är upp enbart. Flygplan J 21 modi ..
fie rades f ö efter hand och i flygllian J 21
R fick förarutrymmet en lämpliga re ut
formning.
•
(~ nk es tä llare

BoW
fl
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Svenska J 22:an (t v) och tyska Fw 190 pil Bulltofta 1943.

Ar 1932 startade den ös
terrikiske Phönix-flygaren
och ingenjören EDMUND
SPARMANN en egen flyg
planfabrik i mindre skala
på Lilla Essingen i Stock
holm , E Sparmanns flyg
planverkstad. Den tillkom
med hjälp av inkomster
från patent i USA.
onstruktionsarbetet
igång 
sattes omede lbart och år
1934
kunde företagets
första
kon struktion provflygas. Planet
gavs nv Sparmann b eteckn ingen
S l -A och var ett litet lagv ing
at, ensitsigt monoplan. avsett
som övningsjaktplan . S l var
försedd med en luftkyld D e Ha
villand Gipsy Major- motor p§
130 hk. Någon beväpning var ej
avsedd men däremot skulle pla
net kunna medföra ku lspruteka 
mera i j a kts tridsövning .

K

• Sparmann s övningsjagare till
k om helt på konstruktör ens eget
initiativ, och vissa kretsar inom
flygvapnet såg med ogillande på
d en nya konstruktionen. Efter en
härd strid ända upp pa d epar
temenlsnivå bestä lld e den d åti
da flygstyrelsen tre plan den 4
oktober 1935. De fick inom
flygvapnet den militära tjän s te
beteckningen P l (P
prov
flygp lan). De första exem plaren
levererades
un d er
sommaren
1936. Under december samma år
b2ställdes ytterliga re fyra plan.
Totalt
t illverkade
Spannanns
FJygplanverkstad elva exemplar
av typen S l-A. Ett av d essa plan
havererad ~ dock d en 25 a u gus ti
1935 i samband med en flygupp
visning i J önköping. Det aktuella
planet bar civil registrering SE
ADX och flögs av davarande
lÖj tnanten Lambert-MeuUcr, som
klarade sig helskinnad. ResL 
rande tio plan tillförd es salllt
liga flygvapnet. Det sista kasse
rad es 1947.

=

STÄLLBAR 'STABBE' ...
P l had e mycket goda flyg c'ge,., 
skap er och varken vid s lall 
grän sen eller vid maximal d yk 
hastigh et fanns några tendenser
till vibrationer . Hållfa stheten hos
plane t motsvarade d åtidens hög
s ta interna tione lla kra v. Skev
rodren var försedda med aero

dynamisk utbalansering, viiket
medförde låga krav på roder
kraft.
Tack
vare
fullständi g
viktutbalansering
elim in erades
riskerna för torsionssvängningar
i vingarna. P l var dess utom
försedd med ställbar stabilisator.
D e tta visade sig pr. den första
prototypen helt öv(>rf lödigt, var
för senare exemplar saknade
denna anordning. Kropp e n var
byggd av svetsade stillrör. Ving
ar, roder och stabilisator samt
fenan var gjorda av trä. Ving
arna va:- klädda med björkfaner .
rodren mEd faner och linneväv.
Hjulen och stötdä mparna var av
brittisk tillve r kning.
• P l användes endast obetyd 
ligt som övn ingspla n. Tack vare
den långa aktionstiden b lev ty
pen däremot ända In pa 40 - talet
till god nytta som sambands
flygplan och endast i n"gon mån
för viss fortsatt flygträning. Fle
ra modifieringar utfördes efte r
hand . Så till exempel försågs
några p lan med täckt kabin. Ett
P l-plan finns ännu b e varat vid
de flyghistoriska samlingarna I
Linköping.

d-(La/!-nllftnn

blJfJfJl!1! ~tlLa/!-:p1an

SPINN FRAN BRO
Slutligen kan nämnas. att den 1
juni 1935 ingicks ett avtal mel
lan Sparmann och flygstyrelsen
om kon struktion av ett ens its igt,
lågvingat enmotorigt jaktplan.
Projektet kallades Sparmann E 4
och den militära beteck ningen
P 3 reserverades. Typen skulle
ha en M ercury M y VI, VII eller
VIII motor, högsta hastigheten
vara omkring 400 kP1 !tim på
5 .000 m och flygvikten ca 2.200
kg . Omfattande vindtunnelprov
in"ddes och för att utröna
spinnege n s k aperna utfö rdes en 
ligt uppgift vissa fallför ,ök från
d on under
byggnad
va rande
Västerbron (I). En skalenlig mo 
dell ska ll h a släppts från 33 m
höjd och fallit ner mot va ttnet
under visuell obse rv ation samt
filmupp tagning. U::- der projekt
a :- betet knöts Bo Lu::db e r g till
löretaget. M en innan det stora
jaktplanprojekte t hann sl utfö r as
kom
den
stora
nyordning 
en inom svensk flygindustri.
Sparmanns
flygverkstad lades
ne,· och Sparmann själv k nöts till
det år 1937 bildade AB Förenade
Flygverkstäder (ett företag till
hörande SAAB och ASJ A).
III

Bo W idfeldt

Data och prestanda (Sparmann S 1-A):
Molor:
Spännvidd:
Längd:
HÖjd :
VIngyta:
VIngbelastning :
Högsta hastighet :
Marschhastighet:
Landningshastighet:
Flygsträcka :
Flygtid:
Stighastighet:
Topphöjd:
Tomvikt:
Flygvikt:
Landn ingsshäeka:
Startsträcka:
Bränslemängd:

D H Gipsy Major på 120-130 hk
8,00 m
6,18 m
2,00 m
8,54 m'
71,40 kg /m'
250 km/tim
ca 220 km/t im
7()-90 km /tlm
S80 km
ca 4 1/2. tim
c a 2.000 m/6 min
5.800 m

425 kg
610 kg
150 m
85 m

114 Il ler

Fyra Sparm a nn -Jagarc 1936 i originalu:JÖrande . Ova .1 h::igst up p
en modili era d P l:a (mEd "puck el ") pa .Mal men -Ia lla\. P
l'a n lanns I Ijän st P:l 1930-40-lalel b~de Vid
S ta be ns t1 ygav
deln ing" och vid et t f,or lal fl otl iljer . - Se ave" !,epl an-slllssen
p a s, d 20.

~ S~G
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..... T v: Pansarvärnspjästerrang bll ,
lard lg for la llning. O Ova n : Platt
Io rmslast med dr ivmedelslat pa
väg ut. Observera utdragningsiai i·

må lufttransporterade enhe

S ter med stor eldkrMt ur ar
mestridskrafterna kan numera
uppträda snabbt och överraskan
de på varierande frontavsnitt.
Storlager av drivmedel, ammu
nition och andra förnödenheter
kan direkttransporteras till för
brukaren, dvs till armens, marI
nens och flygv apnets förband,
ut.an uppdelning på mellanlig
gande lagringsplatser.
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Nedan: Flygvap nets Tp 84 (C-130 Hercu les) en lace.

,

• • Lufttransport av per
sona I och materiel har se
dan andra världskriget tio
dubblat krigföringens stra
tegiska och taktiska tem
po. Ansvarig militär exper
tis har sedan länge haft
klart för sig lufttranspor
ternas möjligheter. • Un
der senare år har främst
stormakterna skaffat er
forderliga resurser för att
utnyttja dem. Även små
länder (t ex Israel, Norge)
har insett betydelsen och
handlat därefter. • • •

För att genomför a o[)erationer
av de tla slag krävs en ökad lult
rörlighet., dv s en ökning av för
bandens och materielens kapa
citet - att ulan speciella åtgärder
förflyttas genom luften från en
plats till en annan och omedel
bart efter landsä ttningen funge
ra. Följande metoder kan an
vända s:

•
•
•
•

Landning med flygplan
Landning med h elikopter
Fällning m ed fallskärm av
trupp och materiel
Fri fällning av materiel

Metoderna har var och en slna
fördelar och nackdelar. Men
finns erforderlig utrustning och
utbildad personal i tillräcklig
omfattning ger valmöjligheten
tilllka med en effektiv planlägg
ning en fullgod garanti för luft
rörlighetens genomfö rande. Inom
det svenska försvaret tillsattes
transportflygutredningar 1959 och
1964. Den senare framförde krav
på anskaffning av flygtransport
materiel och försök med mate
rieliällning från flygplan. De be
gränsade flygtransportresurserna
som finns inom landet gör ty
värr flygplan och helikoptrar till
exklusiva transportmedel. Kapa
citeten konuner dock att något

...., ...
,.

....

.. , '

• Ovan : PlatUor mslast pa vag ut ur Tp 84 :an. •
Las tfal! skä rmen ar under ut veckling . O T h :
PI.atttorms last med fyra fall skärmsso ld a ter på
vag ned mo t de n egna styrkan.
..

foto: lars siögren

o
o,

..... Saväl tung materi el som lätta fallskärms
so ldater hänvisas till bakvägen .

förbättras under det närmaste
året. Sålunda får flygvapnet yt
terligare ett flygplan av t yp C
130 H ercules (Tp 84) undel' vå
ren 1969 och ett 20-tal h elikopt
rar av typ Bell-Jet R ongers
(Hkp 6 ) tilliörs armen vid års
skiftet.
F örsök med materielfällning
h ar pågått sedan 1962, men f ö rst
1965 kunde dessa försök intensi
fiera s, dvs vid d en tidpunkt när
lämplig materiel började finnas
tillgänglig. Bl a anskaffade CFV
det första exemplaret av C-130
Hercules. Bilderna visar exempel
pi< olika laste r och fällnlngsal 
ternativ under d essa försök.
Förberedande utbildningsverk
samhe t h ar påbörjats i n ä r a
sam verkan meJlan försvarssta
ben, försvarsgre nsstaberna och
olika delar av försvarets mate
rielverk. Denna utbildning syf
tar bl a till att i alla instanser
bely sa behovet av att göra luft
transporterna tiJl en del av det
totala t ransportsystemet. Det pri
mära utbildningsmä let är att:
•

Vårt

kunna effektivt medverka
bist.ånd t ill katastrofhärjade
om råden i världen

•

lära känna tän kbara mot
ständares lufttransportmöj
li gheter

,

stora
behov
av luftburet

utn yttja transpor tfl ygplan
och helikoptrar effektivt

•

• Nedan : Pla tUorms las t med tre las tskärm a r sam t
uen separe rade utdrag s fa ll skärm en.

I

I
I
I

I

underhåll

1

I
l

I

Att lufttransport har fått ökad
betydelse och att modernt för
svar alltm er ökar sina resurser
! detta avseende överallt i värl
den belyses bl a av alt det nors
ka flygvapnet i dagarna beställt
sex flygp lan av typ C-130 F Her
cules till e tt värde av 85 milj
sv -k~
•
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En trivselfrämjande och harmonisk arbetsmiljö är utan tvekan ett av de effekti
vaste medlen i kampen mot stressen i arbetslivet. Har man därtill möjligheter att
erbjuda sina anställda en stressfientlig fritidsmiljö , kan man med gott samvete till
skriva sig en betydelsefull hälsovtJ.rdande insats. •
•

ngefär 62 milj sj uk daga r per år finns
idag registrerad e i försäkringskassan
och det har m ed försiktig uppskattning be
räknats att ungefär en tredjedel av dessa
sammanhänger med org anismens av psy 
kiska påfrestningar utlösta, icke ändamiils
enliga stressreaktioner.

U

• Vi har idag ca 150.000 för tid spensionärer
och studerar man riksförsäkringsverkets
statistik, finner man att en mycket stor
andel av de ssa fått sin förtidspension p g a
stressreaktioner utlösta av psykiska på
frestningar. Det ftnns vidare bortåt en
kvarts miljon alkoholmissbnlk:are i vårt
land och det är allmänt bekant att många
av dessa börjat mi ssbruka alkohol i första
hand för att dämpa sina stressreaktioner.
Vad deras missbnlk: senare kommit att in
nebära för såväl dem själva som för dera s
familjer och omgivningen är lätt att räkna
ut. Tittar vi in till en allmänpraktiserande
läkare och ser på pa tienterna som sitter
dä r och väntar finner vi att mi nst var
tredje patient söker p g a organismens psy
kiska eller fysiska stressreaktioner. Stress
är sålunda e tt stort problem. medicinskt ,
ekonomiskt och humanitärt. Det är ett
problem som angår oss alla . Troligen plågas
de fle sta av oss av dessa reaktioner . B ilde
du och jag. Mer eller mindre.
Stress åtfölj s som regel av obehagliga
förnimmelser från olika delar av kroppen.
Detta gälJer även helt friska människor.
Det kan molvärka här och där, man kan
vara litet tung i huvudet. man känner
stic k i hjärttrakten ell er spänningskänsln
i mellangärdet. För de flesta av oss ligger
dessa obehag, d essa organsensatio ner . strax
.. under gränsen för up pmärk samheten. Vi
märker med andra ord allt detta endast
om vi medvetet känner efter. Låter vi bli
att känna efter htnner vi aldrig bli rik
tigt medvetna om besvären förrän dessa
försvunnit.
• Stressens avigsidor och dess fÖljdverk
ningar h ar uppmärksammats av tillförord
nade ch efen för Försökscentralen i Malm
slätt - överstelöjtnant Gunnar Irholm. Med

stort intt'esse har han tagit del av FC
personalen s önsk emå l om att få tillgång till
en stressfientllg t rivselvänlig fritidsmiljö.
Genom förhandlingar d els med domänver
ket i Linköping och dels m ed jägmästaren
i Eksjö revir har han lyckats utverka till
s tånd för FC-personalen att fr,,,. och med
i 'tr få arrendera det revirägda torpet
Bäck askog med tillhörande sjön Lili0ngen.
beläget i närheten av riksväg 34 mittemel·
lan Kisa och Eksjö. En behagligt avstres
sande miljö för den sportfiskeintresserade
och dennes familjemedl emmar.
Representanter för personalorganisatio n en
vid FC och för FC:s idrottsfö r ening har
med stort intre"e deltagit i de förha nd
lingar som föregå tt den slutliga uppgörel
sen med jägmästaren i Eksjö revir.
• Ordföranden 1 den vid FC nybildade
sportfi skekluben - Bengt Gunnar Palme
rud - har all anledning att känna sig till
freds med de t fÖrtr äffliga fritidsområd 2t.
Inte minst m ed hänsyn till att han och
hans kamrater för första gängen i höst fått
tillfälle att pröva flugfi skelyckan i den

Lilliingen den trivsamt rödmålade torpstu
gan med vita knutar och rött tegeltak.
Stugan är vinterbonad och består av tre
rum och kök samt en väl tilltagen källa re
- lämplig som förvaringsplats av konser
ver och annat gott. Rinnande vatten. elek
tdsk bely sning och centra lvänne gör stu
gan beoelig året runt. Givmilda klubbmed 
lemmar ha r visat sitt stora intresse för
verksamheten genom alt don era möbler
och husgeräd.
• Arrendeavgiften - sammanlagt 1.800 kr.
per år - finansieras h elt med medlems
avg ifter. För närvarand e är 60 FC-anställ
da anslutna till sportfiskeklubben och varje
medlem b etalar en arsavgift på 50 kr. För
att fä in ytterligare medel till verksamh e
ten och eventuellt kunna sänka medlems
avgiften och de ssutom få pengar över till
inplantering av ytterliga re ädelfisk har
man planerat att veckovis hyra ut stugan
till semesterfirande klubbmedlemmar och
dessas familj e r. En bra ide som har alla
förutsättningar att v inna gehör.
Till fromma för de mer badlystna klubb-

Människovård
genom miljövård
ro ten onbehandlade "jön Lillången, i vars
vatten bäckrödingen, öringen och splejken
i b~ista sämja framlever sin a dagar utan
att besv ära s av några stre ssreaktioner. För
a lt underlätta flugfisket, som enligt över 
enskommelse får bedrivas endast från st ran
de n, har k lubbmedlernmarna låtit anlägga
~Ht.a tiJllmerbryggor. Jägmästaren i reviret
har kostnadsfrit t ställt d essa till sportfis
keklubens förfogande .
Smakfullt kri nggärdad av vitstammade
björkar och ljuvligt doftande barrSkog 
under vars hägn liljekonvalje, lupin er . nar
cisser och syre ner finner sig väl till rätta
- ligger alldeles i grannskap et av sjön

m edlemmarna häller man på att iordning
ställa en badstrand. vilken beräknas bli
färdig till kommande somma r (1969).
• För att göra fritidsområdet än mer ef
tertraktat och eko nomisk t bärkraftigt um
g as man med planer att som komplette
ring till flugfisket också erbj uda möj lig
heter till k räftfi ske. En liten bäck som
banat sig väg genom den intilliggande
skogen har man funnit lämplig för ända
m å let. D en som en gång har besökt
torpe t Bäckaskog kan av förklarliga skäl
inte undgä att längta tillbaka.
•

Henry Grohagen
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"Trängseln i etern" är ett begrepp som
existerat under lång tid. När det präglades 
för mer än 20 år sedan - avsågs de besvärliga
förhållandena på kortvågs-, mellanvågs- och
långvågsbanden, där antalet stationer tende
rade att svälla ut över det tillgängliga frek
vensutrymmet. O O O

ningsfrekven se r i fred liksonl ett icke obe
tydlig t antal f lygrad iofrekvenser för tak
tiskt bruk.
Varje p~ tvingat frek ven sby te eller fö r
lust av frekvense r i det nämnda om! itd et
medför ett omfa ttand E' admini stra tivt arbe
te i alla niva er av Vetr organisation. Tek
nisk inplanering av nya frekv en se r - - om
sådana över huvud taget finn s att tillg ., 
liksom byte av kri staller i utrustningarna
pil marken och i flygplanen medför stora
kostn ade r.
Det är därför av bety del se att v i',ra rep
re sentante r får tillfälle att delta i plane
ringen på et t tidigt stadium för a lt bevaka
vara intresse n. Delta sk e r bäst genom att
representanter för flygstab e n och flygma
l erie]förvaltningen deltar i d e internatio
nella, ofta " te rkommande konfe r n ser som
hJ lls för tel etek nisk plan e ring. Så har ock
så s kett und ~ r en följd av år - senast i
Gene ve vä t'e n 1966, Montreal h öste n 1967
och Pari s 1968. Genom ett aktivt deltagan
de i denna planering v inner vi förutom
ekonomiska besp aringar även stort kunnan
d e och erfarenhet t ill gagn för vårt eget
arbete.

MILITÄR FREKVENSPLANERING

egreppet har idag än större giltighet.
Det moderna samhället tar I ökad takt
teletekniken i sin tjänst. Variationerna
i tillämpningarna är stora - från utrust
ningar för samband med satelliter på flera
h undra kilometers höjd och för kommuni
kation på kortvåg över fle ra tu sen kilome
ters avst1ind till personsökare med några
hundra meters räc kvidd . Vik ten aven ra
tionellt bedriven och nogg ra nt utlörd frek
vensplanering ök ar därför successivt.

B

Eftersom för krigsmaktens del den mili
tärtekniska utvecklingen för oss i samma
riktning som samhället i övrigt. är det na
turligt att frekvensplaneringen fätt ett allt
större utrymme i arbetet inom staber och
för va ltningar. Detta förh å llande är sp eciellt
markant för flygvapnets de1.

INTERNATIONELLT SAMARBETE
Internationell frekvensplanering i stort leds
av internationella Teleunionen (lTU. eller
på franska UIT).
N~gra

mils tolpar i unionens histo ri a:

•

1865 : Unionen bildade s av 21 state r.

•

1906: Första radiote legrafkonventionen
för sjöfart.

•

1927 : Första konventionen för luftfart.

•

1963: Första kon ve ntionen för rymd ra
dio, rymdforskning och astronomi.

Efterhand har allt fler länd er anslutit sig
till unionen, som idag räknar f l ertalet FN
stater som medlemmar. Frekv e nsplanering
har naturligt nog blivit en alltmer domin e 
rande up pgift inom unione n . Beslut i frek
ve nsfrågor fattas vid konferenser. S å dana
anordn as när skä l f öreligger för mera om
fattande revid eringar av gällande överens
kommel ser eller när den tekn isk a utveck
lingen medför att nya prin c ipbeslut måste
fattas.
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Lö p ande arb e te med uppföljning, regist
rering, utredningar m m bedrivs kontinuer
lig t i unionens fasta stab, som har sitt säte
iGeneve.

NÄGOT ATT RESPEKTERA
B eslut i bl a frekvensf rågor publiceras i
Internationella Radiore glementet. Telesty
relserna i de olika medlemsländerna har
sina resp re geringars u ppgift att övervaka
att radioreglementets bestämme lser tilläm
pas. Den svenska regeringen, liksom alla
övriga ansvarskännande rE'geringar. fäster
stor vikt vid att internationella regler a v
detta slag resp ekte ra s. Annars skulle myc
k e t snart kao s uppstå.
Det stora frekvensom räd e, som dagens
och framtid ens tele te knik kan utnyttja, in
delas i frek vensband som avg rän sas m h t
vägutbred nin gsförha llande n och a ndra fak
torer. I unionen s arbete ingar att stycka
banden i band bitar, för vilka anges de oli ka
tjänster som filr förekomma inom olika de
lar av världen. Detaljplanering av frekven 
ser överlats till res p medlemsland s t elesty
r e lse som I sin tur kan delegera viss pla
nering till andra civila eller till militära
myndig heter inom landet. Vissa bandbitar
öve rlämnas till andra int e rnationella organ
( t ex ICAO, den internationella , civila luft
fartsorganisationen ) för plane ring.
Både ITU och ICAO inga r i FN . De två
organisationerna är så led es likställd a i det
int ernationella samarbete t. men i fr ekvens
[t·,\ go r är ICAO underordnat ITU.

TRÄNGT OM SALIGHETEN
fr e k v ensområdet 108-136 MHz - som är
ett exempel p å ett band med stor trängsel
och sålunda i b "hov av noggrann sampla
ne rin g - har FV stora intressen att be
vaka. Här ligger a lla v~ra f lygtrafikled

B estänunelser för den militära frekvenspla
neringen finns i Sambandsreglementet för
krigsmakten , Av d e tta framgår bl a att
ä rend en ang a e n de fre k vensband e n s u tnytt
jande inom krigsmakten handlägg s vid för
sva rsstaben och att ÖB ansvarar för sam
ordn ing med c e ntrala my ndighe te r.
Unde r ÖB finns en särskild arbetsgrupp
so m biträder vid beredning av frekve ns
ärenden. I denna arbetsgrupp ingår r ep re
sentanter för försvarsgrensstabe rna. arnle · ,
marin- och fl yg materielförvaltningarna samt
FOA.

Detaljplanering av frekvenser sker för
utom vid fÖl'svarsslab en även vid försvars
grensstaber och milostaber. Genom delege
ring förekommer frekvensplanering även p å
lägre regional och lokal nivå,

FOA

+

DATA

=

STYRKA

För att underlätta frekvensplaneringen inom
krigsmakten utges ett flertal centrala upp
slagsve rk , exempelvis Centralt frekvensre
gister och Försvarsstaben s hålkortsregister
över krigsTnaktens radiomaterleI.

Trängseln i etern
kräver
frekvensplanering

Sedan lang tid har man vid FOA avdelat
resurser för att skapa underlag för öB och
försvarsgrenarnas plane ring. Den verksam
heten fi ck förra året en fastare form I och
med att ett frekvenskontor med ökade re 
surser inrättades vid FOA3. Man har där 
liksom FMV ~ i allt större utsträckning
börjat lltnyttja databehandling i frekvens 
planeringens tjänst, Detta resulterade i att
den svenska delegationen vid ICAO-konfe 
rensen vå ren 1968 kunde delta med ett
bättre underlag än någon annan nation, vil
ket naturligtvis gav oss en stark förhand 
lingsposition.
Utredningar och försök pagar för att på
sikt genomföra fullständig databehandllng
av flertalet av de erforderliga uppslags 
verken . Detta beräknas avsevärt öka resur
serna för de frekvensplanerande myndig
heterna.

TEKNISKA ASPEKTER
Frekvensp lan eringen är som redan fram
gätt en verksamhet m ed omfattande tek
niska aspekter.
Elektromagnetiskt strälande material har
manga tekniska ofullkomligheter och icke
önskvärda egenskaper. Sålunda är det prak-

tiskt taget omöjljgt att framställa en sän 
dare som strä lar på endast en distinkt
frekvens, lik som att framställa mottagare
som är känsliga endast för den önskvärda
signalen. Dessa ofullkom ligheter hos tele
materielen ger upphov till en mångfald te
lekonflikter av teknjsk natur. - Ett exem
pel pil. en sädan konflikttyp är de ömsesi 
diga stärningar mellan rundradiosändningar
på UKV och flygradiokommunikation som
ju ibland förekommer.
Ett annat exempel är den typ av stör
ning, som uppkommer när energi blandas
från två eller flera sändningsfrekvensel' på
samma stationsplats. Förhå llandet ger upp
hov till s k intermodulationsprodukter . Des
sa uppstår efter et t särskilt mönster och
kan matematiskt förutses.

UTSLÄCKNING
Den enklaste typen av
intermoduJations
produkte r kan populärt betecknas "tva sUir
den tred je", Resultatet framgar av nedan
stående figur.
Frekvens:

120,4

121,5

122,6

MHz

--~ ~-- I

Kanal:

H

E

Frekvensavståndet 120,4-121,5 är lika
stort som 121,5-122,6. SamtidIg sändning på
121,5 och 122,6 ger inom samma stations
plats en fullständig "utsläckning" av 120,4
~ genom att det da u ppstår en blandfrek
vens i sändarna. Frekvensen 120,4 kan så
ledes inte användas på de platser där ka
nal H och E utnyttjas.
I den frekvensp lan som uppgj orts för
flygradiokommunikation har de allvarli
gaste intermodulationsprodukterna undvi
kits genom en noggrann frekvensp lanering.
• En stor d el av de tekniska problemen
är kända för den teletekn iska expertisen

och hänsyn kan tas till dessa faktorer dels
v id telematerielens installation i olika an
läggningar och dels vid frekvensplanering
en. För att kunna möta den ökande kon 
kurrensen om frekvensutrymmet är det
emellertid nödvändigt att vår kunskaps 
nivå ytterligare höjs.
F n pågår inom Försvarets rnaterielverk,
FMV, i samråd med teletekni sk a konsult 
firmor ett omfattande arbete i detta syfte.
De te lekonfliktstud ier som pågår syftar i
första hand till a tt få fram si mulerings
modeller för databehandling av olika tele
konfliktrisker. Resulta tet skall utnyttjas för
en opUmal teknisk/ ekonomisk planering av
framtida anläggningar och vara underlag
för revideringar av befjntliga anläggningar.
Genom detta samspel mellan ökade ad
ministrativa möjligheter och ökad teknisk
kunskap syns möjlighetern a att tillgodose
de ökande kraven på frekvenser för mili
tärt ändamål vara goda.

RAPPORTERA KONFLIKTER
En viktig del av arbete t är tilldelningen av
frekvenser för ny materIel. Ingen ny tele
materie l får idag anskaffas inom krigs
makten utan att öB i samråd med t ele 
verket gIvit klarsignal för frekvenstlll 
gangen, Detta har tidigare inte alltid iakt
tagits, vil ket har resulterat i konflik te r
mellan olika materieltyper .
Trots att det läggs ner ett aktnings-värt
arbete på att få fram frekvenser för våra
system utan att konflikter uppstår mellan
materieltyper och system, kan detta inte
äIltid undvik as. Det är viktigt att den In
formation som finns pa förbanden om så 
dana konflikter delges flygst aben eller flyg
materielförvaltningen - exempe lvis genom
en DA (=driftstörn ingsanmälan) - så att
undersökning kan ske !!
•

FS/Sing
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Resultat:

KÄMPANDE GRABBAR
Med Fl som arran gör genomfö rdes en pa
trullfä lltävlan mellan 3-mannap at"uller U I
Västmanlands. Sala, Uppland/ Gä strik e och
Folkare Flygvapenföreningars ungdomar
under lör- och sö ndagen den 25-26 maj.
16 patruller deltog . Den första d ag ~ n ge 
nomförd !S punktori o,, 
tering . rapportföring
och flygp lan ige nkän
ning. På den andra följ
de sil te rranglöpni ng.
skjutning. ha:odgrana t
kastning. avstand sbe

--- -I
l
P lac.

F1

tjänst. -

Uppland / Gäst rik e Fv F, lag

2

Folk are FvE'

3

Västman land s FvF

5

2

I

Upplru1d / Gästri ke FvF

I

nen",

I

Poäng

B. ö ster berg
Lö fgren
E. Bernet
Eklundh
Svärd
Bachström

864

Larsson

832

Hedberg
Bo Larsson
H. Lestner
Tomm y Larsson
To rd Larsson
Wagenna rk
Vanerell
Westergren
Ip er Rooth
Ulf Rooth
Gardfjell

Upp landiGästl'lke FvF

6

Deltagare

Ö.

Vii stmanlands FvF

4

dömning och sj uk vu rds
CF l. överst e Nils Palmgre n, fö ljde

täv lingarr.a ur:der söndagen och konsta te
rade att d elt agan,a visad e goda k unsk ap or
saml god tä\' lingsanda. Kämpaglöd och kon
centration visades vid mänga tillfällen. Till
segrande patrull utdelad es bl a det av Fl
nyuppsatta vandringspriset " Väste rasdjäk 

I

Patru ll

859

830

802

799

HÄNT VI D FLOTTI LJ ERNA • HÄNT VI
FN-SOLDAT TILL USA
Vid besök i USA i maj i fjol överl äm
nade d åvara nde CFV , gc n e r~len L~ge
Thunbe rg, med Kun gl. Maj:t med
givand e tiH "The Smithso nian Ins titu
tion" i W as hin gton, D C, ghohan dl inga r
rörande en FN-m ä rkt J 29 F, avsed d för
in stitutets "Air and Space Mu seum".
Museet avsåg då au förrådsförvara fl yg
planet en p ar å r i a vva ktan p å nya lo
kaler.
I år transporterades en J 29 i börja n
a v augusti till USA med flyg vapnets
Tp 84 " Hereules" - som skulle till USA
för hämtning av materiel. Gåvofl ygp la
net, som har för varats o ch även upp
sn ygga t s på F 3,
skulle fr å n b ör 
jan lasta t s i Tp
84 på n, men

F3

p g a v issa repa

ra t l ns arb eten på
Hercules skedde hstnin!;cn på F7. D:i r
för förfl yt>tades 29 :an p å la ndsväg till
F7 via Motala-Askersund. För att kun
na få pl a1s med plan et i Tp 84 var man
t vun gen att mon·te ra bort 29-\'ingen och
vissa del a r J v \t jirtp a rt·ie t. Vingen oc h
öv ri ga lösa delar tran spo rterades p å
en traile n'a~n och sj:ilv a fl y gkro pp en
rullade p å C),;na hjul , dragen a v en sta rt
truck. B åda e kip ,1gen fr a mfö rdes i en
hasti ghet på 20 k m l rem. (Ca 1.000 k m
lån gs4\m'ma re än vad " Tu n nan 'J tidig .l re
vari,t \' an vid ...)
D en na 29::1 ä r ick e den första som
skänkts till utl än ds t flygrnu sc um. När
kadetterna f rån F lygv apncrs K ri g"kola
i Uppsal a besö kte Engla nd vid 1967 års
urJan d s fl yg nin g, s~ fick en J 29 F ("Tore
08") stann a b'ar där. D en hade av CFV
skänkts so m gåva till det britti ska f1yg
mu seet "id Southend Airport. Over
läm ningen skedde den 13 juni och mu
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" ,,' t öppna d e

of 'i ciei lr i ,1ugusti 1967.

D e" nr en sä rs kilu ära för denna 29:a

få sin p lats p

museet, då d etta hu 
\' ud sa k lig cn är avsett för britt iska fl yg 

.H t

r ian.
1968 ån lir hnd sre~ a (se FV-'''yt t 4/68
under " 1'20") för , a J ette rna gi k i våras
trll F r:lok r ik oc h h a li en. Det va r d e t
si.\ta fr a m trädandet in för cn större pub
lik, som den ga m h beprövade "Tunna n "
gjord e. _. ten 'ä>;cn fr å n enedig gick vi·a

FLYGHISTORIA
I

Karlsborg finns sedan några

~r

tillbaka el!

museum inryrnt l fiis tningens slutvärn . T
museet, som 1 huv udsak har militär- och
fä stningshistorisk anknytning , ordnas varje

sommar ett "aktuellt hörn" . För !t rets hörn
sv arar F6. Som tema har valts "Flyget, ut
veckling på Karlsborg".

Dij6n i Frankri·ke, där ett ann at fi m
exe mplar a v J 29 öve rläm nades så som

,

gava.
fpl 29 är alltsl nu på väg ut ur or
g,1I1i sa tioncn - fl ygplanet har p!i sistone
enda st använ-rs som " kad ett flygp lan" och
ma li lygp lan. Ida g tala r man med saknad
om de n absolut sista "kurvstridsfightern"
och få fln;pbn h a r väl h l·jvit ett sådant
begrepp som "Den Flygande Tunnan". •

Carleson

Chefen för instruktion sverkstaden. för5t~
verkmästaren Ramström, har haft up p d rag ~ t
a tl svara för utformningen av sommarut
st j llningen. Han har lagt ned ett intensivt
arbete på att få fram bilder, materiel m m
fran gungn a tid er. Härvld har h an haft god
hj älp av sina med
arbetare förste flyg
teknikern a Lilja och
Hansson. Den sena
re hal' g2nom ett
verk ligt detek tivar
bete lyckats med att
frå n privata sam 
lirgar fil fra m lmika, tidjgare ej publice
rade bild er [rå n bl a dåvarande löjtnanten
von P orats förs ta landning ar 1913 på "Lus

F6

harpa n " ,

d en

~ämla

exercisheden

invid

fa st!'':! i ng-en.

Bild material har också välvilli gt ställts
till förf oga'1de av bl a F3 ocll F4. som båda
uhy ll jat Karlsborg som övningsplats före
F6:s tillk omst. I utstä llningen ingar även
mod ell",r i skala 1:11 av F6 :s sa mtliga krigs
flygplantype r gen om aren frän B 4 :an till
A 32 :an . Modellerna är tillverka de a v flot
tiljens "finsnickare" förste flygtekni kern
Sei pel.
Fästning!:imuseet besöks varje sommar av

uppemot 10.000 turister och man kan kon
statera att '" 'ds "aktu211a hörn" väckt be
r,i ttigad uppmär ksamhet. Avsikten är att
u tstä llnin gen redan f o m i hö st skall in g"
i en m e ra permanent såd an, för vilken F6

komm er att få disponera ett nyinrett rum
• 1:e ve rk mastare Ramstrom

i mu see t.

•

divisionen. 55.000 flygtimmar hann hon med
innan kapten Christer Tham tillsammans
med sju di-;ision skamrater förde henne
runt i en sista vals Över frösöfältet. Det var
en mulen dag, i dubbel bemärkelse. Regnet
strilade ner från ett blygrutt stratustäcke
och skapade den rätta bakgrunden till ett
vemodigt avsked.
Att gammal är äldst bevisade hon in i det
sista. Vädret var alltför dåligt för att man
skulle våga låta flottiljens nya 32 :or följa
efter i dansen' Men 29:an hon kunde hon'
- En silvergrå gammal dam har fätt det
minne hon förtjänar!
•

DU TRONAR PÄ MINNEN
Jämtland blev en turistattraktion rikare den
siste oktober. Då invigde flottiljch efen v;d
F4, överste Erik Nygren, ett unikt monu
ment och äreminne över flottiljens tro
tjänare J 29:an. På ett ätta meter högt fun
dament har man baxat upp en livs levan de
29 ca, visserligen utan motor, in stru ment och
annan tyngre utru stning - lnen ändå. 1 en
sista kavaljerstart för sv inner hon ut över

Storsjöflaket. lämnande minnen och sak
n ad efter sig.
Det var för ungefär elt ar sed an som
iden till monumentet väcktes. Många fick.
som flottiljChefen uttryckte det, nagot in
åtvänt i blicken , när den till synes hopp
lösa uppgiften kom på
tal. Men med hängi
vet in tresse grep man
sig an problemen och
n u ä r alltså allt kl ap 
pat och klart. stor
hjälp har man haft av

F4

en

entreprenörfirma,

med vilken F4 haft ett långvarigt samarbe-

35:AN SLOG F-104:AN
och med DanmM"ks köp av "Draken"
(fpl 35 XD) i arrack- och fotospanings
version kommer en växande kontakt att
äga rum mellan de två ländernas flyg
vapen. Bl a har redan någ ra demon·stra
rionsresor före-ragits till en del danska
flygbaser.
I danska Flyverkommandoms officiella
uttalanden i samband med inköpet av
flygplan 35 har man varit mån om att
påpeka
ty pen~
fullständiga
integre
ring i NATO -försvaret ge nom vapen, ut
rustningsdetaljer etc. "li. ven om typen
är sven·sk och dess använ'd ning i freds
tid förutsätter ett löpande samarbete med
SAAB, kan den utan vidare ingå i
NATO-försvaret ..."
F3 i Linköping h ar från början varit
med i denna kontakt, genom a>tr den
d anske "flygbedömaren", major B V Lar
sen chef för den danska attack
eskadJ:'ille 725 i Karup just på F3
fick sin "skoltid" på "35 :an" sommaren
1967. För jämförelsens skul'l har major
B V Larsen också fl ugit in sig på typer
na Douglas A-4 "Skyhawk", Norrhrop
f-S "Freedom Fighter" och Dassault
"M irage" III M.5. Han påpekar att samt
liga dessa typer har sina fördelar, att
Mirage och " Draken" är mes t likvär 
di ga, att "Dra ken" h ar bättre ek onomi
per flygtimme än "Mirage'" (och t o m
bättre ekonomi än de North American
f- 100 "S up er Sabre", som danska flyg
vapnet idag an vänder som anaekflyg
plan) , och att typen an'ses bland de bästa
I världen beträffande flygsäkerhet. ( '!)
Den 24-29 juni genomfördes - del vis
SAAB:s regi - en presenta-rion av flyg
p'an 35 D p:l. de danska fl ygstationema
Skrydstrup, Karup , Alborg och Vaerlöse.
Det demon,strerade planet utgic k från F3
och fördes av löjtnant Wickström. I
I

bern s

foto: carl-åke bergman

HELT FLYKTIGT ...

te i banbyggarsammanhang och som ulan
kostnad för statsverket lät uppföra funda
mentet.
F4 hade haft 29 can i elva år när hon d on
12 maj förra året lämnade in för att njuta
sitt OtiW11 SO In pensionär vid F20 och i mål

Ett femtiotal man ur flygande persona
len på F7 genomförde 19-21 augusti en
flygsäkerh etsmaterielövning. övn in gen dÖ)
te s till "Flyktövning 68".
Först samlades "flyktingarna" för ge
r:orngång och sedan utrustades de med
svart -randiga flygoveraller. En visitation
genomfördes för att kontrollera att ingen
försökte smuggla med sig mat, pengar elle"
cigarretter. Därefter fördes de nyblivna
"fångarna" ut till vän
tande Tp 79 :or. Dessa
flög dem till ett fång
läger som byggts upp
på ett flygfält i Väs
tergötland. Däl' place
rades de l skydds
rum och i en inhäg
nad rastgård. Det gällde sedan för fång
arna att fly - alt till fots ta sig en sträcka
på ca 60 km genom starkt bevakad och
mycket svärf ramkomlig terräng. En mat
kontroll fanns på sträckan, men därutöver
had2 övningledningen bestämt att flygnöd
proviantsatsen skulle räcka. Nu blev det
tyvärr inte så, eftersom civilbefolkningen
var för snäll och delade ut mat. En del del
tagare Iick t o m ligga i bäddade sängar

Danmarks-resan deltog fd.n flygvapnet
även överste Hans Neij, överstelöjtnant
jan Henrik TorseLius (C FS/U). Ti ll de
monstrationen utgick också en del tekni
ker från FlO, nämligen: förste flygpJan
mästare Andersson, elmästare Persson och
flygtekniker Abrahamsson.
Från SAAB deltog PR-chefen H ans G
Andersson, so m berättade om SAAB i
allmänhet (man säljer ju t ex också bilar
i Danmark ...), kapten Olov Wiren
(SA AB:s marknadschef för norra Euro
pa), som in·formerade om "Dra'kens" pro
duktion, utveckling, SAAB:s filosofi ba
kom t ypen. SAAB:s tankar om export 
versionen m m. - Från da nska flygvap
net föredrog major B C Larsen om Fly
ve våpnets syn på fl ygpl'a ntypen och de
skillnader speciellt i utrustning 
som finns me ll'a n de sv enska verSlOnema
och den "danska " versionen.
"En utmärkt fä rd" tyckte F3-löjrnan 
ten Wicksrröm. "Tyvä rr ril'lät väde rlek s
förhållandena inte någonstan s att mitt
uppvi's ningsprogram utfördes fullor ut".
- Om jämförel sen med Lockheed F-l04 ,
sa Jöjtn'a nt Wicks·tröm: "Jag demonstre
ra de på samtliga baser kort starr och
Iandning och där hade jag god möjlighet
att mäta 35 :ans landningssrräcka med
F-I04 :ans och det var en vä se ntl ig
ski llnad. Ja g landade på un gefär hälften
så lån g sträck:! och ja.g tror, att
detta var det som man var mest impo
nerad över. Ty värr hade jag i Alborg
icke tillfälle att "Ioopa" - där kan man
ju med 35 :a'l1 " &ta nna" på låg höjd, me
dan 104-an m ås te något högre upp",
Planenligt h ar också. i början av augus

,l en ny demol1'Strarion ägt rum i D an 
mark (p3 Karup) för danska finansut
skottet.

CC

•

F7

pa

nätterna!!!

Första bevakningsked jan på sträckan ha
de upprättats av fallskärmsjägarskolan i
Karlsbo rg , och i den fastnade en hel del.
Jägarna for fram som raketer i buskarna
- 'barn på julgransplundring'. En av dem
lyckados ensam ta sju fångar. - När någon
togs till fånga fördes han till förhör. Dessa
leddes dels av tolkar frän tolkskolan i
Uppsa la dels av förhörsledare från lui
minalpolisen med länspolisch ef en själv i
spetsen. Att det var härda förhör vittnad z
alla bleka ansik ten om ...
N ~sta

bevakningskedja

svarade

Göta

trängregemente för. Poster var placerad vid
alla broar över en ganska bred ii, så där

blev fängarna tvingade att simma för att
int e bli fast. Ett annat hinder bestod av
militärpoliser från K 3 i Skövde. Även där
togs ",igra som gick lite för Öppet fram.
Ytterligare två bevakningskedjor hade all1g 
arna att ta sig igenom inr:an

de nadd;

mill et. Fö r bevakningen där svarade vakt 
personalen från F7. Dessulom fanns runt
och inom omn,det hemvärn och patrul
lerande polisbilar.
Slräekan

ble v som synes ganska lång

och bevakning'e n stark. övni.ngsledningen
an stig att varje man skulle lära känna sig

själv med avseende på fysisk och psykisk
motsti'tndskraft. - När alla var i mål, flög s
de trötta och skäggiga deltagarna till Halm
stad. Musikkår (') och bastubad väntade.
-

Resten av veckan ägnad es

at

en övning

i siikerhe lsmaterielljänst i Tylö sand.

•

25

F9 FRISTÄLLER FV ...
Efter J 34:an (som nu skrotas) kommer F9
alt förses med en mera ändamålsenlig kä rra.
ty pbeteckning GG 9 Den Skjutbara
Skottkärran . Vid den första provturen va r
de ballistiska egen skaperna ej fullgoda, m e n
vid senare pro v
visades förbättrin 
ga r. T e stbesä tlnin
gens f örare lt Ove
Andel'sson, teknis
ke experten fing
l:a gr Sven Ny
slröm och färd
planeraren I:e tl Gösta Ahlberg, lovordade
särskilt den goda sikte n (inga siktskym 
mande sto lpar) och den sna bba debarke
ringen, som sköts från förarplatsen me
delsl katapultkast . Genom handgrep psväx
ling, utförd av föraren, erhå lls reversever
kan och detta sinnrika syst em g ör att sam
ma topphastighet kan uppn", at bäda h :ll
le n. Med denna fin ess kan äve n sma fält
användas, troli gen är sma skog ss tiga r till
räckliga. Fi och and r a dödliga k ommer i
framtiden få mycket svå rt att upptäcka
varifrån F9 opererar, En nyhet är att tl in-

F9

g~l1'

i

besti ttningen .

Kons trll kl ö r<~ n

önskar

detta nytän ka nde få tl att arbet a mer
u Le p å "faltet". Tl-tornen blir d å ci verflö
diga OCh kan i framlid en stä som minnesI II ~ d

märken. Om F9 utrustas med denna enkla,
fan tastiska maskin, kommer enligt obekräf
tade rykte n övri ga delar av Flygvapnet att
friställa s !

•

HÄNT VI D FLOTTI LJ ERNA • HÄNT VI
LIVLIGT FRIVILLIGT
Rekryteringen lill höstens frivilliga hem
ortsutbildning fick återigen ett positivt
gensvar från de värnpliktiga. De för värn
pliklIga befäl och meniga planlagda kur
serna i Söderhamn, Färila, Sundsvall och
Mo ra startades i medio september med en
glädjande stor anslutning. I Söderhamns
vapenkurs de 1
tog
fe mton
vä rnplik tig a
e lever . I Färi
la, där tidiga
re
en
ba s
troppkurs av
verkats, har en
repeti tionskurs för bastrapp genomförts
med elva eleve r, I Sund sv all har en mark
stridskurs avverkats försvar av mot
slåndsnäste, vakttjänst m m. T o 1\' elever

F15

BRA PRESENT-BOK
år är historiskt sett en mycket k ort
tid sr:ymd. Men mä tt med flygteknikens
mått har mycket hunnit hända under des
sa 25 år. I samband med F16:s 2S-årsjubi
leum uppkom tanken på att för framtiden
bevara n~got av denna utveckling, att
kortfattat presentera flottiljens historia in
nan fakta och minnen svepts i glömskans
dis.
25

Resultatet blev den lilla skrifte n "En
flygflottilj ". F örfattare Gunnar Asklin. I
boken behandlas inledningsvi ' flygets upp
komst och utveckling 30 år fö re flottiljens
till komst. Författaren har sedan ägnat stort
in lre sse åt alt
söka skapa en
bild av landska
pet och trakten,
av g årdarna.
ägarna och gran
narna och av de
fornminnen som
finns inom flottilj området, En tuschteck

F16
26

deltog . Morakursen omfattade omskolning
• v ba." rsonal till luftbe vakare med ett
te rntontal elev er.
Utbildningen bedrevs huvudsakligen som
veckoslutsutbildning med omväxlande teo
retiska och prakti ska övningar . Med tanke
pil kommande krigsförband svis
repeti
tionsövningar för fJygvapn t , d är det enligt
VU 60 ställs ökade krav pä det värnplik
tiga befälets förmåga att själva mobilisera
och ulbilda si na förband under krigsfö r
bandsövningarna, är det av stor betyd e lse
att så m~nga som möjligt av d e t värnplik
tiga bef :ile t deltar i frivillig utbildning.
Flygvapenpojk kurser i luftbevaknings
tjänst har genomförts med en ku r s i SÖ
dNhamn med 20 elever och en i Mora med
15 elever. - Tv å veckoslutskurser omfat
tande mobtjänst resp. skyddstjänst är plan
lagda alt äga rum under våre n 1969.
•

A '\.Ve5/lin

ning av konstnären Yngve Svalander visar
en vision av hur trakten kan h a sctt ut in
nan flottiljen kom till. I elt avsnitt som b ,
hand lar det dragon torp som nu restaurerats
på flottiljomr ~ det får vi n å gra ögonblicks
bilder frå n dragonens liv på 1800-\alet.

Avsnittet avslutas med en be,;k.rivning a v
flora och fauna och d c n inspirati on denna
givi t Upplands store konstnär Bruno Lilje
for s, som ibland bodde på Ärna gM d , Där
efter följer en beskrivning av fl ottiljens ut
veckling o ch verksamheten fram till dagens
TIS. Boken avslutas med en f Jrteckning
över Fl6-p ersonal sam tjänstgjort utrikc,
"nm 1946-1967 samt med ett kalendariun1
bVI' r viktigare handel ser under årens lopp.
Boken utg br ett litd stycke kulturhisto
ria och bör intressera va r och en som levt
och verkat inom flottilj e n so: väl alla andra
som hy ~r intresse för vårt flygvapens ut
vec kling t ill dags dat.o. - Ett riklig t bild
material - oftast med flotliljfotograf Nils
Anderssons signatur förhöjer bokens
värde.

pe

•

NY BÄTTRE BRANDDRÄKT
En ny lättare brandskyddsdräkt, i vilken
man arbetar ef fe ktivare , in troduceras nu
pa den militära o ch civila marknaden.
Flygv apnet, marine n och civilförsvaret har
lagt ut en order [ör OV el' ~2 milj kr på
denna dräkt, kallad Ak varexdräkten . Drä k
ten beräknas fä stor betydelse vid snabba
räddningsaktioner , t ex vid flyghaverier,
bil.bränder och brandkårernas snabbutryck
ningar.
Principen är alt dräkten "spegla r bort"
värmen. Inte m..indre än 98 proc av strål
ningsv ärmen reflekteras bort, vilket har
avgörande betydelse vid intensiva b r and
h ä rdar, som t ex brinnande fl ygplan . I så 
dan a katastroflägen, då människor snabbt
mast" räddas u r f lygplan , fordras en lätt
dräkt, som m edge r stor rörlighet och skyd
dar effektiv\. Den kommer bl a att ingå i
flygvapnets brandskyddsutrustning.
Dräkten är tillve r kad av lätt material,
rayon och alurniniserad polyester, och av
ses i första hand som skydd mot stral
ningsvärnle och slickflarnmor. Den är ut
för d enligt tele$kopprincipen med knälång
jacka och byxor som skyddar upp till brö.t
höjd. Detta ger god passform för skiftande
kroppsstorlelear, För marinens del har dräk
ten utfö,1S som overall.
Vid snabba aktioner är det naturligtvis
av stor betydelse alt dräkten är lält att
ta på sig. Stora krav s tälls på att den
behå ller sina egenskaper efter lång lagri ng
och upprepade re n göringal'. Till dräkten
hör äve n en nykons truerad hjälm i arme
rad plast med elt visir av rökfä rgad poly
karbo nat. Hjälmen har god ventilation och
är snabbt omställbar till olika huvud stor
Iekar. Handskar finn s också, med insidor
av vattenavstötande impregnerat krom
spa ltläder. Dräkten skyddar naturligtvis
också mot da nun och väta.
•

O, FJÄLLHÖGA NO RD
För alt l ärare och elever bällre skulle lära
känna varandra och för a lt testa konditio
ne n anordnade F20 en f jällrnarsch i slutet
av augusti . Marschen företogs i små grup
per med en lärare i varje grupp. Frän
Glens lappläger (dit man kommit med flyg
och buss) gällde det a tt i l re etapper för
flytta sig via Glen och Hllsjöbottnarna till
Höglekardalen invid Bydalen, där buss
hämtade för transport till F4. - P g a d et
s tora
an tal e t
leve r
må ste
övningen ge
nomföras un
d er två på var
andra följande
veckor. Då bå
da omgångar
na gynnades av vack ert väder blev uppgif
ten lätt och stämningen god, även om grup
perna ej gynnades av särs kilt god fisk elyc 
k a. - Sista natten p~ f jä lle t samlades samt
liga till e tt gemensam t läger. Under kväl
len tändes lägereld och tävlingar anordna
des mellan grupperna . Under dessa fick
även lärarna möjlighet att försvara resp
grupps färger.
•

F20

I H-son

SUCCE-SUCCESSOR

ser utdelades. Bl a erhöll kurse ttan på of
fieerskursen J an Ericson och på lntenden
turlinjen Roland Nilsson CFV:s h ed ersgåva
FV stickert med In skription. J an E r icson
fick även priset som främste sky tt, ett ge
vär CG-6 skä nkt av försva rets f abrikssty 
relse. Premiet ur kadett John Sjöqvists
minnesfond "bäste kamrat" tillföll
Börj e Robertsson
•

O S-n

IN RYCKNING
E fter en kort a ndh ämtningspaus har under
ju li m :'lnad tre nya ku rser m e d kadetter
r yckt In vid F20. Början skedde den 15 juli
med en rese rvof fi cel~sk urs samt ku rs för
m ct('orologkade tte r och bliva nde vpl-office
rare varefter två officrrskurser följde den
22 juli.
Av d e två off icerskurse rna är den ena den
sista ettå riga k u rsen, m edan den andra är
den första kursen l de n nya tvåårJga offi
cersutbildningen vid F20. H ärigenom finns
för fö rsta gången sedan 1947 lildre och yng 
re l<urs vid F20. Till den yng re kursen k o m 
mer kadette rna dire k t f rån s in g nmd utbild
ning i Ljungbyh ed . D en för Uingda u tbild
ningen beror på d e 1ikade kraven på ut
bildning av den blivande officeren .
•

S D-g

STRILIGA KURSER
F21 anordnar sedan 1963 årligen tvft s k
veckoslutskurser för s in r eservpcrsonal i
strid. ledningstj änst. Om ku r serna som
i a r genomf ördes i m itte n av ok tob er skulle h a genomför ts vid F21, hade restiden
för d eltagarna blivit läng re .. n den effek
tiva u bildningsti d en . D ctta dä rför a t t hu
vudd ? ien av reservpersonale n bor i Syd 
och Mellansverige .

Gamla 29 :an har tjänat u t även v id n o.
Samtid igt som årets kade tte.r ryck te In k un
de flygutbildningen på börjas m ed f pl SK GO.
Vå rt nya skolflygplan är mycket lä ttflu
get och har redan blivit populärt både
bland lärare och eleve r. De eleve r som
kommit direkt fra n Ljungbyhed är ju re
dan influgna, varför någon specicll inflyg
ning inte behövts. Flygutbildningen kunde
redan f l'(\n början bedrivas Intensivt och
med hög kontinuitet.
Alt "105 :an" är tvåsitsigt upplevs som
mycket positivt. Härigenom ökas väsent
ligt flyglärarnas möjligheter att följa upp
flyg utbildningen. Även ur servicesynpunkt
är tillfredsställelsen stor med den nya k ä r
ran . Det ta torde i hög grad vara orsak till
alt övergå ngen till SK 60 kW1de ske utan
att n,'tgon märkbar n edgång i flygtidspro
duktionen skedde.
•

l H-son

OFFICERSEXAMEN
I strålande solsken förrättade CFV den 19
juni officersexamen vid Flygvapnets Krigs
skola.
Förband schefer och officerskursen 4&-48 .
tiU vilken även C F20 överste Sven-Olof
Olsson hör, d eltog även . Dessutom hade ett
stort antal anhöriga mött upp vilka gav
extra färg och fägring åt högtidligheten.
Sammanlagt utnämndes 43 nya flygoffi
cerare, 5 meteorologer, 9 intendenter samt
3 reservofficerare. Av flygofficerarna till
hörde l5 marklinjen och 10 var f d fält
flygare. Det var f Ö första gangen i flyg
vapnets historia som en speciell office "s 
kurs för Intendenter genomförts vid F20.
Den teoretiska utbildningen för dessa har
till stor del b edrivits vid Uppsala univer
sitet.
Ett stort antaI hedersgåvor och Id rottsprl 

Kurserna f örlades i stiillpt t ill F2. För de 
len hänlled var f örutom d en centrala bc 
läger:heten , tillgilnge n till STRILS trai ncranlä ggn ing rn ~-d
d ss stora k a
p aci te t.
nog
grann h et
och
ri ka
spelmöj
ligh ter . Tack
vare en myc
k et
välvillig
inställning och uppoffrand e In sats av kol 
l egerna vid F!! genom fördes kurserna på
ett smidigt och effekti vt sätt.

F 21

Kurserna ledde. av larare u r F21. och
lades upp med tonvikt p å p raktisk strids
ledn ingstjänst W1d er "hemmaförhl Uanåen".
Man försökte således i största mÖjliga ut
sträckning efter likna de strIdsledningsför
hållanden som råd er i vår nor rn scktor.
Täckbenämningar, anropssignaler, radioka 
naler m m var autentiska. Detla gällde även
den elektroniska kartbilden som presentera
des på PPI.

VÄRLDS-SATELLIT -VÄDER
Under augusti månad har Militära Väder
centralen (MVC) med d en a v fly gmaterlel
fÖl-valtningen anskaffad e anläggningen för
mottagning a v vädersatellitlnformaUon del
tagit i mycke t intressanta och lovande prov
med meteorologisk tele kommunikation via
sa te!lit.
Systeme t, som kallas WEFAX (WEathe r
FAximile eX pe riment ) , består I att meteo
rologiska informationer (analyser, satellit
bild er Bl m). som frarnst:illts och/eller tU!
rällalagts vid NoUonal MeteorologicaI Cen
te r (NMC) i Suitland. Maryland, USA, per
t rM

överförs
till en
specieJl
sänd·
ningssta
tion 1
Mojave.
Californ ien . vilken sän d er pil frekvensen
149,22 mHz Ull satelliten ATS-3. F rän den
na sker Ilterutsändnlng p~ 135,60 mHz.
A llt mate rial utsänds I form av "bUder"
u ppbyggda på 800 linjer och med en över
föringsha stighet om fyra linjer per sekund,
dvs samma system som används I de ope 
rativa vädersatellJtem a för bildöverföring.
Därm d kan alla s k
PT-statloner (Auto 
malic Picture TransmiSSion) d elta som m ot
tagarslaUoner.
ATS-3 (A pplications Technology Satel
li te) är e n geosyn k ronsatellit, dvs den rÖr
sig med samma v inkelhastighet som jorden
och intar en skenbart stillastående posl
lion över ekvatorn på longitud 47 grader
vä st, v ilket är i höjd med Amazonflodens
mynning . Satelliten befinner sig p~ ett
mycket stort avstå nd frän jorden, 36.000
km . (Jämför jordradien, som är 6.371 km).
Sa telliten är d ärm ed "synlig" 4 grader över
S toc k holms horisont, radioteknIskt sett.
Förutom tc lekorrununikationsapp aratur är
ATS-3 utrustad med tvfl kamerasystem, ett
fö r sva -vitt. IDCS (Image Dissector Ca
n"er<) System ). och "tt för färg, SSCCE
(S v in Sea II loud Covc r Expe riment) , vilka
v ar tjugoandra re sp , tj ugofj äl'de minut tar
en btl d av d ~ n halva av jorden som ä r
vänd m ot sate lliten. Dessa bilder kan sam 
manfogas t ill f il m er, varvid vädersystemens
rörelse r och förändring k:m studeras på
ett synne rligen instruktivt sätt. Varken
IDCS-b ildema eller SSCCE-bilderna kan
mellertid tas emot direkt av fl ygvapnets
AP T - station, men bildsIgnalerna kan med
hjälp av datamaskin vid N1'vlC t r ansforme
ras till bild enligt APT-systemet och åter 
utsä ndas via ATS-3 .
•

MVC

BAN

GENERAL 37-FLYGER

Kurserna genomfördes llled stort intresse
av vå ra strfdsledare i re serven - anslut
ningen har varI e rat mellan 60 och 80 p roc.
Med sådana h är veckoslutsku rser k on re 
servslridsledarna h Ila sig väl info rmerade
om utvecklingen inom stridsledningstjäns
ten och därmed sarrun anhängan d e omr;)den.
Vid luftförsvarsövningar av olika slag i
Övre Norrland har man ständigt kon state
rat d e b etydelsefulla insatser vå r" r eserva
re bidrar med . Vår stridsl edningsstandard
an ses som god .
Dessa veckoslutskurser fyller y t ter ligare
en vä sentlig fWlktion. De stärke r de n er
känt goda känslan av samhörigh e t mellan
befäl av olika k ategorier vid F21.
•

A Bengtsson
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• Vid två till fä llen I oktober har generalmajor
S O Olin, chef för fl ygmater ie lförvaltningen,
flugil SAAB 37 Viggen. Gen e ral Olin - tidi
gare chef tör FC - är den försIe inom liyg
vapnet som, förutom FC'personal, fl ugit Vig
gen .
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FVM

Om inte h emrl1alag e t lyste som en so l sil
lyste den "ordinarie" desto ITIQ r vid ilre ts
flygvap en mästerskap i sko lskjutn ing med
pisto l som gick på F I6 freda gen den 23
augu s ti. Skjutninge n gick i ett g" us lag ca 3
km från flotti lj e n . Vinden var obefUl tlig
och värme n stark. Fr~nselt att ljuse t ( ' 0 
len snett frdn sid an und e r f örsta d e len av
skjutning) k anske var en aning besvä rand e
mii ste förh :1llandena i stort b ete cknas som
ide aliska .
Sanunanlag t stUlI de 105 skyttar upp 

hela va pn et v ar r ep r esentera t, 5:1 när som
p~ F4 och F 20. Alla "k anonern a " med fjol 
arsvin.n a re n Kalle Ra~k, F21 , i täte n va r på
plats. Man räkn ade därför lTl ed en hård
och n erv sp än nande fight.
Inlednin g svi s SkÖls t r e. kv . .J!sc:l'i pr, SQln
fö rutom "intr äde sb ilj ett" ti ll mä s lerskaps
omg~ nge n även gälld e som lag - och indi
viduell klasstä v lan. Tio gick lill fin a le n, där
Karlsson efter törsta serie n gick upp jäm
sides med Fryxell efter en 59 :a mot 57.
D en sista serie n - med öppen markering
bjöd på spänning oeh raffel ända till
sista skottet. Fryxell klev dock slutligen
upp på översta pallen ette r en 58 :a, mot 57
för Karlsson. "Balsa -Nisse " var uppe och
luktad e p å andrapl atsell efter tre ra ka tior,
m e n e n ;j lta och en sj ua höJ[ inte i kon
ku rre n sen . Han blev i stället knap pt trea.
Rob ähr, som kom ige n starkt med en 59 :a
som sista notering , kom fyra pii samma
p oä n g dock med färre antal tioettor.

el

'FV-sport

PISTOL

4:an ("Ba lsa- Ni sse") . 2:an och FV- mästa
ren.

FVM I KPIST
Arets fly g va p enrnaste rs k:-lp i n.Htbk j u tnin g
m e d kulsprutepisto l anord!'ades av FlO d cn
12 septel1! b~r. T avlingsb aIl aTl h ad e lagts på
F10 :s uv n i ngsomr~ de önnarp på Hallands
;, s"n. T ä ling e n blev mycket spannande. 106
s ky tta r f r å n ,\Il a förband s tälld e upp 
dock u tun F 2, F 20 och vä rdf o lket frå n FlO.
F13 korn vd l atL. fÖI"$V;lra !:- itt m ä ste rskaps
tecken frå n i fjo l och h m furde l a gsege rn .
Av sport sli ga skäl d e ltog inte FlO- skyttarna .
D e skulle d a ha f lltt favbr clI att tä v la på
h e:llInabaJl a . Flu t lllJ m a slc ..,kape t hade j u

genunu ört·

V~I

garen, förvaltar e P ercy Hjelm och han s
medh jf\ lpa r e , kunde till god del ta at s ig
a ran av ett väl genomtänkt och vä l geno n1
for t arl'ang rnang, där s~1vä l terräng som
säke rh etsskä l fätt vara vägledande. R esten
av ä r an far d ~~ rn;'inga fWiklionäre rna ba
kom k u li ~s rllCl, Fr ~1n ban expeditione n i ön
narp hade ord nats en direktförbindelse (jlJ
sekretariatet på FlO , där fanjunkare B ö rje
H.rfors och hans m ed hjälpare matades med
s kjutrcsullat, som snabbt kom u pp på re
sultalsL"gen.
So m slutomdöme kan dter,," en av sky t
t<.rna , som ko nsta tera d e att han nu sett "ett
fint exem pel p å et t välolja t mask ineri". •

OL

sa mma bana bara två dyg n

före . FlO- skytt arn a tjänstgjorde i sIäIlet
som vältrimrn a de run ktionärer.
FI O:s Övnjn g s on .r~ d pii H allan dsåse n var
ur många syn p W1k ler idealisk för tävlingar
av bl a d e ll a slag. D e n omväxlande !er
r,ingen g av mbj lighe ter till omv;;xlande
skjutmä l , v ilket skyttarna br ukar upp
sk atta.
E rt~r
en in s kj utningsstati on fÖljde s ju
talion e!' med f a sta och r ö rlig a m å l, upp
dykand e och forsvinnande , rör li ga i sid
led, m agasinsbyte en, t.vå och tre gånger.
S kju( ~ä lln ing a rna
val'i erade mellan lig
g andE'. knÄ fiend e och stå ende . Det ford
rades en lugn och säker hand , föruto m
mycken träning. Skju ttlde rn a medgav ing en
mi ss vid t ex ma ~a sinsby te . E tt skojig t m å l
va r , lormbiitcn . va rs besä t tnin g -- av papp
- rodde för glatta li v e t ( I ), m en de u nd
korn 'givetvis' inte kp istku lorna.
Allmänna el ikten var :lt lnfl len V i""Il' kl ara
och redi ga, hi llu r c i b örjan och sv ~ r ar e
mot slute t - precis som s ig bö r. Banläg-

• 3:an . 1 : a~ och 2 an

Resultat, individuellt:
l ) fö rvalta re Dolk , F13 , 68 p. 2)

flygte kn iker

I Ka rlsson . F21 , 66 p . 3) rust mästare F. Ro

bertsso n . F13, 65 p. 4) ru s tm äslare G Gus
tavsson. Fl, 64 p. 5) flygtekniker S E Gus
tav sson , Fl, 64 p. 6) flottilj polis F Sve nsson,
F5 63 p .

Lag:
l ) F1 3 (fo rvaltare Do lk, 68 p., rustm äslare Ro

bertsson, 65 p., rust mästare Jakobsson, 59 p .).
Sa 192 p.
2) Fl (ru s lmästa re Gusl avsson, 64 p., flyg
te kniker Gus tavsson , 64 p ., 1. fl ygtekniker J o 
han sson , 61 p ,) S c ~ 189 p.
3) F21 (fl ygtekniker I Karl sson, 66 p., ru st
masta re Axham mar , 58 p ., meteoro log F Karls
son 56 p.) S:a 180 p .

RESULTAT :
Klass I :
1. Carlsson, F16

167
161
160

2. B erg, F13
3. Lindström , FIl
Klass II:
1, Sj öbe rg, F21
2. Engstr öm, F21
3. Sjögreen, F16

171
.....

,

~

.

169
164

Kla ss lli:
1. A nde rsson, F9

2. Robähr, F2
3. Carlsso n , FI2

177
175
175

Lagtävlin g:
FIS
Larsson
Ohlsson
Nä sm an
2. F12
Cal'l5Son
Carlsson
Tiva s
3. F21
Sjöb 2rg
Rask
Engström
1.

FVM

FVM i golf spelades den 10 ~ptem ber i
Söderha mn med F IS som värd . T iivlin "cn
gy n nades för ovanlighet.en s skull a
sol.
v ä rme och svag vind. Bra resultat n ote 
rades ph den ganska svära banan. F ram 
för aUt d å av förstngilngsd eltoga nde meteo 
rol ogassiste nten Thure Holmstr ö m (FS) , som
icke ak tad e föl' rov a tt lägga b esla g p å ban 
rekorde t . H an g ick a n dra r ond e n
71 sIng
(l ik a nled banans "par"). T hure stod inte
att hota.
•

pe.

1 7~

Resultat (utan handieap):

GOLF

Car /m.nk er

1)

2)

3)
4)
5)

Metass Holm ström , FS
TL Joha n sson, FI6
Fk A hr~ n , F20
S ~ k l ch S t rö m b lad, Fe
Kn Astell. FJ5

149 slag
162
165
166
167

HultMns v-pris (med hep):
l)

2)
3)

4)
5)

TL Jo hansson , F16
Kn Aste ll, FIS
övl A h lfors , FlO
Kn P ersson, F5
Lt Hugosso n. F20

156 s lag
157
157
158
159

173
1 6~

175
168
167

171
169
169

M ~i s1e rs kapsomgång :

Fryxdl, F17
2. Karlsson, F12
3. Ni lsson, FIS
l.

:348
347
343

Efter alla superlati ver till sky ttarna ate r 
slär bara att konstate ra, alt arrangeman 'en
klaffade perfek t. S ~ kretal' i a te t k om snabbt
med resultaten , markerin gen gick n n d an
och kommen tarerna va r fao Har a ld Ljung
slutli ge n bör ha en blomma för sitt ut
märkta sätt att leda skj utn ingen.
•

Rin kan
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Thu re Ho lmslrci m

u!fl ykt.

Bra film
om ett
bra
flygplan
Torsdagen den 24 oktober
premiärvisade s filmen " Pro
Jekt 37 Vi gge n" med
manu s och te ckn inga r av
George Bev erloo a el , regi
av Helge Sahlin.
Flygvapnet har under årens lopp
producera t fl era informationsfil
mer för a t t söka skapa vidgade
lnsik ter hos allmän heten om vad
flygvapn et är och dess roll i vårt
fö rsvar. Man kan nämna filmer
som "J ak tflygare", "Tills vingar
na bär ", "Attackflyg", "Flygplan
35 " och "Horisont". Dessa har
nått stor internati onell spridning
och b::römmelse .
•
"Projekt 37 Vigge n" handlar
om hur live t börjad e för detta
flygplan - f r å n id ' och b ~ ställ
ning t o rn d ess fö rst a flygning.
Vid inspelningen har man vinn
lagt sig om att fä en korrekt
hi storisk bild av fr am tagni ngen
av flygplanet. Modeller och rit 
ningar fr5n början av 50- t a let
har plockats fram, och man har
ordnat konferen se r där ledande
konstruktörer har ställt upp och
spelat sig själva. Scenerna är In
spelad på ort och ställe på Saab
l Linköping, Flygtekni ska för
söksanstalten i U lvsu nda och v id
Flygmotor i
Trollhättan.
Filmg ruppen har varit n ärvaran
de vid viktiga k on struktionsprov
och
sammansättningsögonblick
där flygplan et tagit fonn och
även vid den cere.m oni där pro
totypen lämnade ver kstaden för
första giingen och då planet fick
luft under vingnrna vid den
första flygninge.n.
•
Före prenliärvisningen av
"Prolelt t 37 Viggen" h öH CFV,
gene ra llöjtnant Stig Nor en, ett
kort anförande vari han bl a
fr amhö ll: - Den tekniska pro
dukt som fl ygvapnet tillförs i och
med att serieleve.ransen av flyg
pla n 37 startar är av h ög kvali
tet. Med Viggen får vi e t t flyg
plan som är skräddarsytL för v å 
ra behov och föru ' ättningn r. Vi
slipper betala för egenskape r hos
utländska flygpl Qn som vi e j
kan utnyttja i f ull utsträcknin g ,
t ex onödigt lå ng aktion ssträcka.
Jämförande studier har visat att
Vigge n med hänsyn till v" ra
operativa krav ä r bättre än mo t
svarande utländ sk a flygvapen
projekt. Proj ek t 37 Viggen
har väc.kt stor Inte rnationell
uppmärksalfU1ct p g a , In avan
cerad e ko nstruktion oeh höga
teknik. P rojekte t h ar även inom
lande t kommit att utgöra ett
synne.rllgen u ppmärk sammat och
dIsk uterat militärt projc.kt. Or
sakerna härtill har främst va-

rit de relativt h öga kostni'lderna
för proj ek t et p g el d ess stora
omfå ng. En sar sk ild bered 
nin g inOJn försvarsd e pa l' temen 
tet, den S k fly g-mater ielbered
ningen, med representant er för
finans- och handelsdcparteme n-

Len

Salu l

fU l

l' ör ~"'Varets

forsk

ningsans tal t h a l' ocks;\ n oggrant
(öljt och gM t ig en om projek
tet innan s talSmaktel7la gav
slu tg iltig t klar tecken till d ess
g enomfö rand e.
•
Filmen ä,. inspelad i 35 och

16 mm fälg och avsikten är att
nJ allmänheten genom att sätta
d en som förs pel till en långfllm.
Dessutom kommer flygvapnets
fö rband att tilldelas film en och
ö vriga kan beställa den hos AMF
och flygstabens p ressavdelning. •

KONTAKT
W mat

'V~

lygsäkerhetsartiklarna i "Kontakten" har under årens lopp glädjande
nog fått ett mycket positivt mottagande. Dock icke helt odelat. BI a har
frågan om hur artiklarnas ibland något kategoriska budskap och rekom
mendationer skall uppfattas vållat huvudbry och villrådighet. Är artiklarna
att betrakta som bestämmelser? Likvärdiga med SFI? Det är därför angelä
get för FS/ Fh fackred att ånyo förklara avsikten med dessa våra skrive
rier. • Sålunda skall alla artiklar och däri framförda åsikter ICKE betrak
tas som annat än ett ökat teoretiskt underlag, som kommentarer, anvis
ningar eller tips inom för flygtjänsten väsentliga områden. "Kontaktens"
artiklar BOR - i avsikten att betona vikten av ett levande flygsäkerhetstän
kande - bli föremål för genomgång och diskussion inom varje förband.
"Kontakten" vill också vara ett forum för diskussion i sammanhang där
delade meningar finns bland förbanden . En dialog förbanden emellan, ka
naliserad i detta organ, kan hjälpa till att nå fram till riktigare åtgärder
eller procedurer i någon kinkig flygsäkerhetsfråga. • Självklart är det
SFI som gäller - det är däri angivna bestämmelser som skall följas . Det
står sedan förbanden fritt att efter eget bedömande utnyttja
" Kon
takten" framförda synpunkter och där presenterat underlag.

F

*

• • Ett av de allvarligaste problemen ur flygsäkerhetssynpunkt är hala ba
nor vintertid. Många olika metoder ha diskuterats för att ge "svarta banor"
hela vinterperioden. I första hand har försöken gått ut på att föra undan all
snö på mekanisk väg medelst (allt effektivare) plogar, snöslungor och sop
maskiner. Speciella aggregat har framtagits för att snabbt blåsa bort all fal
lande och fallen snö.

Ett slagord har myntats "börja snöröjning när första

snöflingan kommer, fortsätt under snöfallet och när det upphör är banan klar".
•

Halk- och snöproblemet var i fjol vintras föremål för noggranna prov vid

F18. Gamla och nya metoder konfronterades och jämfördes. Resultaten med
bedömningar och rekommendationer har publicerats i en rapport till CFV. •
Den redan påbörjade vintersäsongen kräver all information på detta område.
"KONTAKTEN" redovisar nedan F18-rapporten i något redigerat skick . • Hal
kan är även för oss bilister ett stort problem. Tidningen "Motor" har i nr 41 / 68
tagit upp problemet på ledarplats. Man bygger sitt resonemang för bättre be
kämpningsmetoder på erfarenheterna gjorda med UREA på F18. • • •

rfarenh eter från tidigare pro vperioder har
visat att användning av sopblåsmaskiner
vid snöröjning har ökat möj ligheterna att
hålla bansystem helt snö- och isfria. I fjol
vintras (decemb er oc h janu ari) utfördes flyg
ning på sandad bana. Flygningen s kedde
med iakttagande av anbefallda restriktioner.
Ett stort antal starter och landningar har ut
förts med Ilygplan 35 Draken.
Inga skador
förors akade av banförhållanden uppstod på
flygplanen. Med ledning av genomförda prov
bedömdes flygning med flygplan 35 på san
dad bana kunna utforas utan risk för flygplan
skador - under förutsättning att speciell sand
används samt att föres krivna /Iygrestriktioner
Iakttas .

E

snökonsistensen. I de flesta fall bildades då
snövallar. som måste tas bort med plog/
s tunga.

b lås maski nernas begränsningar icke vara för
månl igt annat än vid minusgrader under lätt
snöfall av kort varaktighet.

'Smärre ' problem

Möjl igheterna att uppfylla må lsättnin gen
helt snöfria b ano r berodde i hög grad p å hur
ofta åtgärder sattes in. Samordningen mellan
snöröj ni ng och flygn Ing g iCk I vissa situatio
ner tyvärr ej tl l ll re dsslä ll ande . Ett (smärre)
'o mmu nik atlo nsp robl em.

For att fö rhi ndra isbildning på banor vid
temperaturfa ll m ste såväl snö sl ask som vat
ten avlägsnas . An vändning av sopblå sm 
skin provades harvid med gott resultat.
- Metoden . att genom kont inuerlig sopning
från snöfallets början ständ igt hålla bansys
tem snöfritt. bed ömdes med h änsyn ti ll sop

Under pågående
snö röjn i ngsåtgärder

Isupplösningsmedel
Under tiden 29/11 1967-21/2 1968 har is
upp lösningsmede l i korn/orm UREA (ett
fosfathaltigt medel kallat karbamid) an
vänts på taxibanor, hangarplattor och två
rul l banor. då enbart sandning bedömdes otill
räcklig för att ås tadkomm a godtagbar broms
verkan. UREA hade god effekt på 1-3 mm
is vid lufttemperatur ned till -50, då upp
lösning skedde inom 0.5-3 timmar. Vid lägre
temperatur gick upplösningen allt långsam
mare och var vid -12 0 till -150 knappt
märkbar. - A nvändningen av UREA o rsak ade
ej skador på flygplan eller fordon.
Snöröjningsätgard erna in riktades mot helt
snö/isfria ba nor. Det visade sig dock fran
början att en sådan målsätt ning endast kan
uppfyllas under gynnsamm a fö rhållanden. För
att icke nederbörd och/eller temperaturvax
lin gar skulle orsaka försäm rade banförhål
landen erfordrades ofta att åtgärd insattes
snabbt och vid omsorgsfullt vald tidpunkt.
Planläggni ng av och beslut om åtgärder sked
de därför på g rundval av väderprognos. Vid
F18 hade tra l i kledaren i sam råd med chefen
för fällarbetstroppen ansvaret härför.
Under den gångna vintern förekom långa
sammanhängande periode r med kyla och la
gom stor nede rbord, vi tk et gav sarskilt gynn
samma förhålland en for användning av sop
blåsmaskiner vid snoröjning. Erfarenheterna
harav blev mycket goda. tnsats av enbart
sopbtåsmaskiner var dock ej förmånlig vid
störr e snodfup än 0.5-2 cm - beroende pil

fof'o: oW'e gellerrnorK
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(måttl igt) sn ö/all kunde
i erforderlig omfattning

UREA
och konsten
att lättare snöröja
förbandens banor
oftast icke äga rum samtidigt med flygning
en, vitket medförde att hjutspår med sam
manpackad snö blev liggande kvar. I flera
fall avbrots snöröjningsåtgärderna innan helt
snöfria men dock godtagbara banförhållanden
åstadkommitts, för att flygningen ej skulle
förhindras ,

en av bansystemet från snö och is bättre
med avseende såväl till yta som tid.
Den materielkombination som disponerades
vid F18 under provperioden rekommenderas,
Anlalet enheler av oilka slag bör eventuellt
varieras m h t basernas olika klimatförhåt
fcnden.

• Under den gångna vi nterperioden gav dock
vidtagna åtgärder sådant resultat att flygning
inte behövdes inställas eller reduceras p g a
banlörhållanden , Jämlört med närmast före
gåend e vinterperiod lyckades nu Iriläggning

En bana snörojdes med konventionell ma
terief och/eller sopblåsmaskiner och sanda
des med "Baskarpsand nr 2" .

Sandning

Sandningen utfördes med specialtillverkat
släpvagnsmonterat aggregat, vilket medgav en
körhastighet av 20-30 km/tim. Spridnings
bredden är 15-20 m och sandning aven
bana 2,OOOx40 m utfördes på ca 15 min. Er
forderlig sandmängd per ytenhet bedömdes
vara 0,05 kg / m 2 (4 ton för bana 2,OOOx40 m).
Spridningsmaterielen gav en mycket Jämn för
delni ng av sanden, Komplettering av sand
ning utfördes under provperioden efter ca 25
starter och landningar.
Erfarenheterna frän tidigare provperioder
beträffande förbättring av bromsverkan genom
sandning bekräftades ytterligare , På Is vid
minusgrader kunde endast ringa förbättring
av bromsverkan åstadkommas genom sand
ning ,
• Sandning bör dock innefattas bland de
åtgärder som kan vidtas för att förbättra
bromsverkan, Under tiden 21/1-23/1 erhöffs
vid temperaturvariationer mellan +3° och _2°
god bromsverkan genom atl sand frös fast i
lSunderlaget, medan däremot UREA verkade
långsamt p g a allllbr stor istjocklek och att
låg koncentration erhölls i forekommande
smältvatten .
Det bedömdes troligt att en kombination
av UREA och sa nd under vissa förhållanden
kunde ge bättre resul tat än var för sig, Den
na metod prövades dock inte.
De
skärpta
flygsäkerhetsb estämmelserna
som ti lIämpades vid flygning på sandad bana
försvårade något förbandsuppträdandet. Fö re
skrifterna angående enskild start och start
avs tånd bedömdes dock erforderliga då hela
banan var sandad, Utförda obse rv ationer av
sandens spridning bakom startand e flygplan
har icke givit anledning till förslag om änd
ring .

Utspridd fördel
Jamfört med tidigare använd glykol-sprit
blandning h ade UREA klara fördelar genom
att utspridning och hantering kunde utföras
enklare. Effekten på is var dock I stort sett
likvärdig
inom aktuellt temperaturområde .
För utsp ridningen användes ett hjulförsett
specialaggregat , v ilket medgav en körha stig
het av 20 km /tim, Utspridningsbredden är ca
20 m och normal mängd ca 0,016 kg/m 2 •

foto: boris erixson
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Prov utfördes även med det för sand av
sedda aggregatet, vilke t med någ ra smärre
modifieringar torde kunna bli anvä nd bart för
såväl sand som UREA.
I p rovp lanen angavs tre något ol ik a alter
nativ för insättandet av isupplö sning smed el
i ans lutning till sn örö jnin., med mek aniska
hjä l pmede l.
Alt. 1: Isup plösni ngsmed el

som kom pl ement
efter mekan isk snö rojni ng i anslutning
till ett snöfa ll s upp höra nde.

medlo rd e sk ador på gräsväxte n. Skadorna
kvars tod och fordrade särskilda atg ärde r.

Vatten- och jordförorening?

• Detla specia lt ill verkad e slap va gnsmon
lemde aggres at medger en körhas t ighe t
lY 20-30 km/lim . Spr.d n,n gsbredd: 15 - 20
m . En bana på 2. 000 x 40 m preparer~ s på
an kvarl .

Alt. 2: Isupplösni ngsmedel före elle r i anslut
ning till ett snöfa lls börja n i syfte all
under lalla efterfo lja nde ",ekan i sk s no
röjning.
Alt. 3: Isupplbsningsmedel insatt i sam band
med kon tinu erl ig sopnin g un d er på
gåend e snö fall.

Kartläggningsbesvär
Karlläg gning av effek te n hos UREA beg ran
sades nagot genom de långa köldperio Clema.
DBt är därför möjligt all en fortsatt anvand
n lng kunnat medföra v idgat anvand ni n gsom
råde. Storle ken av eventue l l temper atu rskil l
nad mellan luft och banyta ku nde inte mätas.
Koncentrationen av UREA i smältvatte n be
stämmer en blandnings fryspunkt och varak
tigheten av effekten. Det var dä rlör sv årt att
avpassa mängden vid uts pridning löre ne
derbörd och väntad tempe rat ursän kn' ng så
all isbildning kunde fö rhin dras, Då isup plos
ning med UREA avses under plusgrader, bor
darför förek om mande vall en först avi ags n s
me d sopbl åsmaskiner, för att största mö jl i ga
effekl skall erh ållas.
• Genom ojämnheter i banytan samt vid lut
ninga r bildas ofta is av mycket varierande
tjocklek, varfö r UREA-verka n blir ojämn. All a
ti flfallen måste därför till va rata s, att med sop
b låsmaskiner föra bo rt vatten/snös lask från
sadana områden.
Elfekten vid utsp ri dning ovanp å lös e ller
sammanpackad s nö blev sämre än pä is vid
sa mma mängd per ytenhet. UREA-kornen
sjonk genom snöskiktet och gjorde detta po
rigt. Processen avstannade (vid mi nu sgrader)
om ej smältvatt en bildals unde r snÖ n. Effek
len ku nde förbättras genom ökad mängd per
yte nhet. Det bedömdes dock fördelaktigare
att använda sopb låsmask in efter utspridning
av normal mängd och att först därefter, med
ledning av resultatet, upprepa proceduren 
eventuellt med ökad mängd.
Det bö r även observeras att momenlan
f6rsämri ng av bromsverka n up ps tod på is
(härt sam manpackad snö även vid m inUs
grader under pagaende s mäl tni ng sproc ess . 
Vid rimfrost bör so pb låsmaski ner Insä tt as
fb re UREA-spridning.

• • Personalen v id F1 8:s fältarbets tropp har
und er prov perioden o mf atta t. en chef, tre tek
ni ke r samt 16 värnpllktl gn Denna personal
tillgång v~ r i stort tl l llreds s!å ll ode fbr de för
hållande n so m rålt under provpe n" rJen.

For att utr öna om fos l atl örekomsten i sm al t
va tlen (orsa kad av UREA) s ku ll e vara skadlig ,
to gs vattenprov frå n ol ika platser i dräne
nng ssyste met i sa mband med snos mallningen .
Proven sä ndes till CVM lör an aly s. Fosfat
I"r" kom endast i ett av proven, Vil ket tagits
fr an en br unn med sti llaslående smältvatten.
En li gt und erhandsuppgift fran St atens Na
tu rviHd sverk u ndersteg den uppgi na kon
ce ntr atio nen (0,25 proc) kritiskt vä rd e för fos
fatlbre komst i vatten.
Aven jordprov sändes till CVM för under
öök ning. En ligt underhandsmeddelande utv i
"ad e analysresu l tatet att någon högre grad
~v övergödning k nappast kunnat loreligga.
CVM.s no rm al a anal ysmetod medgav dock ej
upp tzckt av mindre mängd k arbam id (UREA)
I p rov an va d som motsvarar 50()-1250 kg/ har.
Ett av proven undersöktes enligt en nog
grannare met od , varvid konstaterades karba
ml dlörekomst som dock sannolikt var
mi ndre än 250 kg/h ar.
En ligt av CV M til lfrågad jordbruksexpertis
' Fo slatbo laget), ar no rmaldo se n för ka rb a
mi dmedel använl so m göd ning ca 100 kg/ har.
TIlllo rd i de lposter är 500 kg / ha r ej skad ligt.
Kar bamid sköljs bort vid kraftigt regn .
Enlig t underhandsöverenskommelse med FF/
UH skaft underh allsavdelni ngen ge direktiv
rör eve ntue ll a fortsatta pro vanalyser.

Sammanfattande förslag
Skadeverkningar
AnVd ndllln g av sopb lasmas kine r orsa kade
skador på I lyg p la t sbefy sn n ig ~ n , bl a ned
sm utsn ing och krossk ado r pil glas I ba nl ,us
sam t spflc ko r i skyd dskragar av plast på ta x l
Iju~ . Detta med fb rde att täta insp
tio ner mås
te utföras, så att rep8ratio n kun de sa ttas in
vid skad o r, som . nllMS snabb t få tt följdverk
ninga r. Andring av u tbl å snings r i ~ tn ingen för
sopbf3smaskine rna bedöm des ej mojlig utan
effek t fö rlust.
Oka d sp Ji ckb ,fdni ng och avflagning av yt
sk ikt et p~ bansysle mets betongde lar observe
rades och bedömdes vara en fö ljd av all
större ytor under I ~!n g re lid frilag ts frå n snö.
Da sarnma typ av skador förekommit lid igare,
var det mi nd re sann olikt all användn ing en av
UREA var d en dire kta orasken. Vid bö rjan
av p ro vp eri o den k v rstod t idigare skador.
Förh allandet undersök tes genom KFF .s och
MB O:s lörsorg.
På de gräsytor so m snoröjts vid sidan av
bano rna b ildades g enom anvand ni ngen av
UREA oell sopblåsmask in er ett isskl kt, vilket

,i åi sa tt nt nge n för varje
sno rbjni ng sillgard
bö r vara att åstadkomma ett helt snöfritt ban
system. De ss utom bör val! e~. snös lask och
;'i m fr ost av lags nas , fbr att fbr h ind ra att dalig
br omsve rkan u pp komme r vid tempe raturf ö r
andring eller 9" no:11 uppre pad trafik med
fl yg plan.
Erfarenheterna fran provperioden vis2r , alt
den kombInation av materie l som använts 

konv enti one ll snö röj ningsmatenei komplette
rad m ed soo b las maskiner och isupplösnings
", edel i hQg g rad ökat mö jlighet erna att
ts tadko mma och v ldmakt hall a goda ban förhål
landen. Da ö nsk at resui lat icke upp nåtts ge
nom åtgarder med mekaniska och kemiska
med el eller da sådana åtgärder inte hinns
med , kan sa ndn ing ulföras
På grundval a redov isade erfarenheter re
kommenderas varj e lIottilj två sopblåsn i ngs
mask i ner sa mt ett utspridn i ngsagg regat fö r
vardera UR
och sand. I samband med
eventuel l mate rie lanSkaffning bör fl ygfältsar
betstropparn as personal ti IIgång överses och
eve ntuellt ko mpletteras.
•

CFV förordar utökade prov
Under vinterperioden 68/ 69 kommer törsöksprov med UREA att bedrivas på 5-6 ftot 
tlljer. Då speciellt medels8"slag för anskaffning av UREA ej finns hemställes aU :
1) flottiljerna under innevarande vinterhalvår må utnyttja resp underhållsanslag för
anskallning,
2)

32

om medelsbrist på underhallsanslaget uppstar FortF ställer nödvändiga medel
till förfogande för anskaffning.

enna vädersituation
stratocumulus
täcke mellan 700 och 1.500 m - är ett
bra exempel på att en för isbildning
gynnsam
molnsituation kan vara relati vt
ti l lfä ll ig och /eller g eografiskt . beg-rä ns<l.d.
Det har t o m vid molngenomgångar hänt att
vissa flygpfan i ett förband råkat ut för is
bil dning . andra däremot in te.
p g a molnens inhomogena stru ktu r kan
så ted es isb itdningsg'rad en för en speci el l
flygning vanligen inte förutses. Därem ot kan
meteorologen i .regel ang e de allmänmete
oro logiska förutsättningarna för isbildning
(temperaturförhäl landen, mOln s lag) mm.

D

I allmänhet fordras för isb ildn in g på flyg
plan alt ytans tempe r atur är under 0° och
att ytan träffas av underky ld a vattendrop
par - som vid anstaget övergår till is av
ol i ka former beroende på Vatt enmängd,
droppstorle k, ytans form och dess hastig
het relati vt dropparna. Vanligen uppträder
isbi ldning vid temp,natu rer mellan -2 och
_6°. Talri ka undantag häri från har emeller
tid in~räffat och svår isbi ldning har r ap po r
te ra ts ända ner ti ll -20 0 bl a på hell kopter
roto-rer.

ens art är beroende av b l a den utsatta yta ns
form och dess hastighe t re lativt de vallen
dropparna - underkylda m o tn- e l fe r reg n ·
droppar. Isbildnin gs risken var ierar således
dels med oli ka type r av flygp lan och heli·
koptrar och dels med ol ika flyghasligheler.

Aerodynamisk värme
Vid mycket hoga fly gha stig heter måste hän-

Detta beror bl a pa att förare n oftast endast
kan ändra flyghöjden i begränsad om fattning
och därför kan tv i "gas flyga i isbi ldnings
ski kt under relativt lang tid .
Rotorn fär vid nedisning försämrad bärkraft,
vilke t medför ökat effektbehov. Vida re kan
cen trifug al kraften bl i så stor att isbel ägg
ni ngen loss nar från rotorbladens yttersta
del ar, vi l ket p g, a oba lans ger upphov l ill

o

O Under mörkerflygning på F18 en januarikväll inträffade vid moln
genomgång och PAR-landning svår isbildning på flygplan J 35. Flygpla
net hade genomfört navigeringsflygning och efter några minuters plan
flykt i moln på 1.200 m iakttogs isbildning på frontrutan. Flygsynvidden
genom rulan bedömdes till 300 m vid sättningen. O Anmärkningsvärt
nog hade ingen isbildning iakttagits under flyg passet en timme tidigare
- omfattande samma övningar och flygvägar! O O O

Isbildningstyper
Man ski ljer me lla n tre typ er av

isbild ning :
och utgör
en mer eller m indre klar is med stor v id 
häftningsf örmåga. 2. Dimfrost bildas då de
underk ylda d'ropparna är smä. Resultatet blir
en vitaktig beläggning med mAnl ig vid häft 
ningsförmala . 3. Rimfrost uppkommer genom
sublimat ion - vattenmoleky lern a öve rgår di
rekt fran anga till is . Ett flygptan. so m snabbt
för flytt ar sig från hög höj d med mycket lag
temperatur, kan på lägre nivåer rå ka ut för
isbildning i form av rimfr ost - aven om
luften är mo lnfri i
1. Isbark är den farligaste typen

har sädan
isbild ning
be hand lats
Ovan
som hu vudsak'lige n uppkommer på skrov och
vingar. En annan form av isbildning, som
kan få svå ra·rl ade följder, är 4. förgasaris
bildningen på kolvmotordrivna fl ygp lan och
hel ikoptrar. I en för gasa re sker avdunst
ning av drivmedfet. Avdur1stningsvärmet tas
från luften, som sugs in i förgasaren och
som därvid erhåller en temperatursänkning
på 20-25°.
Om
luftens valt eninnehåll är tillräcklig
och tem peraturen lämp l ig ko mme r konden
sationsprodukterna att avsätta sig i förga
sa rhaisen. i form av is, som tillväxer in mo t
motorn . Isen kommer således att helt elle r
delvis st rypa luftflödei g eno m förgasaren .

Risk även vid plusgrader
Med hänsyn till temperatu rsä nkn ingens stor
lek , får man ej g,lömm a bo rt, att isbild nings
ris k ka n föreligga vid temper aturer ända
upp till omk-ring + 25°. Vid h ög-a tempera
turer, då lullens va tteninnehåll kan vara
stort föreligger de störsia ri skm om en ten .
Man brukar ange -'- t O ti ll +15° som det
optimala temperaturomr ådet för förgasaris
bildning.
5. Motoris i jetdrivna Ityg plan oc h heli
koptrar är företrädesvis lokali serad e till mo
torernas luftintag el ler inloppsdelar. Den is·
bild nin g som upptrader på dessa si äi len.
lossnar lätt och sugs in i mo torn med even
tuellt a tf ölj an de turbinskador.
Inledn ingsvis har omnamn l s att isbitdning ·

Fakta
om isbildning
syn tas t iH den aerodyn·amiska uppv ärm
ningen , som kan höja fl ygp lanets ska Item 
peratur avsevärt. Denna eltekt variera r Irån
flygplan ti ll flygplan. Det är dock troli gt
att en hastig het av 800-900 km / im är till
räcklig för att fö rhind-ra isbildning vid pas
sage även genom om rå den med stor is
bildningsrisk.
Isbil dni ngsrisken fö r je tflygpl an är dock
vid låg a has·tigheter, t ex i samband med
sta rt oc h land ni ng, dens amm so m för pi 0
pellerflygplan. Detta bör man särs·kilt h Ila
i minnet, då flera fall av isbildni ng i u nder
kylda och vattenrik a stratocumutusmol n h ar
förekommit på t ex flygpla n A 32.
•
Ftera fall av isbildfling vi d mycket låga
temperaturer har inträffat på helikoptrar.

vibratio ner i styrsystemet
m an övrer in g ssva righeter.

med

åtföljande

Förbättra samarbetet!
Som framg år av det ova nstå ende är isbi ld
ningsprob/emet komp licerat och i många
s1ycken fortfarandB oti llfred ssta l'lande klar
I·agt . Det är därför av stor vikt att meleoro
lo ger och flygför a"e gemensamt och med
erfa re nhetens hjä lp söker komma under
lund med olika flyg plantypers och helikopt
rars känslighet för isbildning vid skilda
hastighe!er och väderförhållande n. O Men
framför allt komme·r det an på va rje besätt
nings m edlem att oms ätta s ina me teoro logis·
ka kunskaper i praktiskt h andlande.
•

'- Nilsson (MVC/ f)
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o

"Hör nu, jag jobbar
skift, men kan inte so
va .. . "

o

" Goddag, det här är
lantbrukare P-son i S-hult,
nu har kreaturen brutit sig
ut ur hagen ... "
O " Vi hade en bang nyss,
fyra fönster och skorste
nen har gåll sönder ..."
O " Min lilla flicka har bli
vit så förskräckligt choc
kad av ett flygplan ..."
O "J-r ska' det verkligen
vara nödvändigt all flyga
så lågt _. ."

a, det här är några InlednIngs
citat från telefonsamtal som
ibland "drabbar" hårt plågade
flygchefer. Exemp len skulle kun
na mångfaldigas. Antal el bu ll er
klagomai har på senare tid ökat
kraftig.t och tord e ha nått kul men
under a 68. (Jfr bl a Insänd are i
DN den 5/10).
Flygvapnet bidrar tyvärr idag
till en ej förak tli g miljöförstö ring
för många männ isko r i vårt land .
Detla är olyckli gt i en tid då allt
fler medborgare fåM upp ögonen
för b€hovet ave n aktiv miljövård
där bullerfrågo rna In tar en fram 
trädande p ' .J ts.

J

• Flygva pnet fö rlorar dagligen
många positivt in stäHda skattebe 
talare och sympati sörer p g a bul
ler. Detta förhållande kan iMe fa
fontsätta. Vid F13 har sedan någ
ra år bedrivits "bul le rjakt" för att
minska nackdelarna för befolk
ningen i någon grad . Nedan re
dovi sas nagra åtgärder I detta syf
te.

c~å

1.

Följ g ivna
bestä mme iser
(något sjä lvkl art - men un
dantag fin ns tyvärrl) .

2.

A nvän d rakb aneian dning I (Ar
oftast bättre än !andnlng ef
ter varv ur bullersynpunkt.)

3.

Starta och lenda på banor
som ur bullerstörnIngssyn
pun kt är fö rde laktig ast ör
omkring iggande bebyggelse.

4.

Forbjud start på banH som
är "bu l/orkäns li g". Man är
mindre beroende av vin den
vid start.

5.

Utfärda re striktiva be stäm
melser beträffande använd
ning av ebk vid start .

6.

Var rest,r iktiv beträffan de öv
ninga r som i nne bä r många
lIygplan,rörelser ru nt basen !
Exempelvis : uppvisning . in
strumentflygni ng, före lan d
ning. bedömning slandning .

7.

Undvik bullerkän sliga plat 
ser som 9ngöringspunkter i
elle r utan lCH TMA.

•

mlnnJ~

,al]
den lideFL . ..
asern grinden slog igen bakom mig m ed
ett knäpp. Baldänges h ad e j ag gMt ett
tiotal meter mo t vakten i t ornet - han
t r odde nog att j ag v ar "på örat" - lämnat

K
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8.

Avs l uta mörkerflygni ng
nast kl. 22.00.

9.

Orientera "grannarna"
sk rift/ igen om
kommande
verksamhet
förs lagsvis
två gånger per år.

10_

Förbjud

se

Men
säkerligen
fin ns
många
ytter li gare utmärkta förslag att
framf ö ra. Det skulle vara i"tres
sant att rå dessa fö rs lag redovi
sade i Flygvapen-Nytt (Se bl a nr
4/68, sid 29-34 samt "Ufl" nr 5/56 ,
sid 131 -133. - Aed:s anm .)

över ljuds flygning

öv er land!

11.

Undvik alt rö rlägg a sekto
rer för avancera d f lyg ning
över bul larkänsli ga om rå
den.

12.

Förlägg övningar på läg sta
höjd till vinterha lvåret och
om mö j ligt till Norrla nd i
samband med bHsering till
an nan ba s för en dag eller
längre perio d .

13.

Ova ej låg navi geri ng med
må nga enh eter på samma
route samma d ag.

De rlest a av här r edovisade åt
gärder ä r Självk lara o ch ha r väl
vidtagits på da fl esta flottiljer.

m itt pas."'l'k ort. ni ckat farväl till flottil jpo
li sen s n , j ag in t' k än d e.
D et var n ästan moltyst pil flottilj en. Bara
en enstaka A 32:a r ' t ibland och sl ukade
f otogell. J ag I'ö r $öktc nt l f~ nga in a llt: ka
ser gård"n s g r u s där j ag stamp at S'1 m tl nga
gån g pr. a:;e rt10m ..... d en v ita . den blå. dcn
r öd a och gu l a. Kan slihuset m ed den tre
l tmgade som slod rä lt ut [ör den f risk a
bri " ' n som b l ~ s lc in från K almar<und .
D et val' t omt på flo liiljen. tyckte ntt d et
val' bara jag nch fJottiljpoli.scn. A lla gr ab 
ba ma had e a kt hem. De hade stuckit sin
ko s r ed an cfter lunchen . J ag h ade av si kt
ligt stannat kval'. stått sist i alla k öer. sist
av alla f~l t " kommll;S- tio rn a" ! min hand,
siS! av all a k r afsat ned m i tt Ilamn I avlö
ning,journale n . m edan sergeanten suckande
av I " Hnad så g ut at t tänka p å ett ort glas
kaltt öl på mässen .
Eftcr lunchen. som g rabbarn a snabbåt.
hade jag gått ut f ör at t !.;t farväl av allt-

• I n got sammanhang har an
förts " at t vi vat. a tt vi kan chocka
barn och ål dri ng ar och att föns
terrutor ib land går sö nder, men vi
är tyvärr tvung na att öva på lägs
ta höj d av o perativa skäi ... " el
ler "da ersättnin ga r som oo talas
för skador p g a bangar oc h låg
flyg ning är ert drop pe i havet
jämfört med de kostnader omba
sering ti ll Norrland skulle med
föra ". Emot detta vill jag säga:
choc kade barn och åldringar samt
fö rlo ra d good will (image) bland
medborgare
och
skattebetalare
kan Inte värderas i pengar och ej
heller allt id motiveras av andra
skäl. - " Sound of Freedom' är
ej pop uiärt i Sveri ge.
•

Bertil Nordström

ihop. Jag hade gått en runda på flygsta
tion. kikat in p å verkstaden. stannat en
stund i hangarerna. 'supit in' doften av
bensin, fotogen (det luktar sött). gummi.
!;id el' och metlllI. Morsat pil folk jag känt
sedan år atal t illbaka, bytt ett ord eller t vå
m ed m ekan ikerna . H pjdat m ark abilen och
f ikat ensam på ett hangartak med borstig t
grä ; , l egat ptl rygg och kikat upp mot ok
tobers b lå hinmlel, lika klar som ö stersjöns
vat ten d enna d a ~.
D et h är var slu tspelet i ungdomen. Ett
Ista dagen
av den tredje rep-övningen . Nej - det var
ingen sentimental i tet j ag kände. J ag gj orde
bn ra tt f örsök a U f ånga in 15 månaders
minnesfragment.

"rs för sta tjänstgöring och nu.

Furir-Pelle: - Hallgren. gå inte och se
så förba skat slö ut ••• det här ä r inget vi
lohem. Siitt klackarn a i marken ordentligt.
Kom ihilg. det skall vara en ordentlig
uppåtstl'äcklling vid ettan i halten. Jo 

god

andsken
a kastad!

I
september
inträffade
på Bråvalla en driftstör
ning med skada då land
stället på ett startande
flygplan (35 Fl fälldes in
på banan. Under utred
ningen framkom bl a att
ett flertal förare åtskilliga
gånger vid kontroll före
start av motor hade fun
nit att landställsspaken ej
varit låst i bottenläget. Li
kaså hade ett antal förare
uppmärksammat
samma
sak vid kontroll efter land
ning. Hade DA skrivits?
Nej! Varför inte?

••

••

Du a

otiven var växlande, men kan
sammanfattas
sål unda:
"VI
klarade upp det med de n tö 
race som fl ug it passet fö re " elle r
" man sätter ju in~e dit en kom
pis" eller "man anmäler Inte sig
själv",
Här bör även anmärkas att des
Sa uteblivna DA medfört att en
eventuellt behövlig än<lrlng av
SFI fördröjts och att fallen med
olåst landställsspak ej är un·ika
för F13.
• Oberoende av vad man anser
om framförda motivs bärighet mot
bakgrund av RA:s cirkulär t i l l
landets åklaga",), mild praxis be
träffande bestraffning av flygar;de
personal, krav pa lojalitet mot
flygsäkerhetsarbetet m m, så mås
te välkänt faktum ,konstateras'
Manniskor (aven piloter) är ska
pade pa detta sätt och kan ej
änd ras ~

Anonym a DA
relaterat

konkreta

fall

utmanad!

Vilken är nu Din åsikt . .. ?

M

Har

jul

ger

mi g anledning föreslå att ett sy
s tem me d ano nyma DA Införs i
flygv apnet. Försl aget år el nytt ,
det ha r ti digare bl a framf örts vid
IIyI - insp ektl on p å F13, men har
av ol ika skäl ej vu nnit ge hö r i
central instans. De skäl som fra m
förts mot anonyma DA f lnl'l8r l ag
dock ej starka n og fö r alt man in
te skulle k unna starta en för
s öksperiod. Jag tror näml ige n att
anonym a DA sku ll e ge ett ökat
underl ag för f lyg sä kerhetsarbetet,
ett under lag dubbelt värdefu l lt,
eftersom det skull e bestå av en
bart s k "gu[ d kant ade" DA , som
nu dessvärre föreko mmer a[l tför
säl l an. Del måste därt ill al lt id va
ra bättre att få er) anonym DA an
att Inle få någon DA a[ [s!
• Mång a med mig h ar också frå
gat, var för DA-sysl emet är be
gr änsat ti l[ att gä ll a endast f[y
gan de parson ai. Denna kategori
är JU bam en länk bl and andra
vikig a länk ar för att åstadko mma
en hö g flygsäkerh et. Varför kan
ej rra[persona[, trafikledare, me

teorologer, räddn[ngs- och meka
ni ke rpersonal in lem mas i syste
mel ? Detta förn l ag år ej hell er
nytt och skäl em o har ocks å
framförts. BI a h ar risken för ett
" angiverisystem" påpekats, Penna
risk tror jag är övard,riven - f[y
gande pe rsonal skr ivsr redan idag
i sto r utsträckn ing DA " mot des
persona[k ategorier".
Några
sa
nackdelar därav har såvitt jag vet
ej konstaterats.

Mot nya djärva
Det är viktigt alt fly gsäk erhets
arbetet al ltid hå l[s [evande, man
måste sök a nya infa'J-!sv[n'klar, va
ra beredd pröva nya fö rslag även
om d ess a förslag ej allti d y i<l
l ö rst a g cansknln g är invändnings
fria Jag tro r att här framförda
fö rslag är ex empel på sådana nya
infa [[s vi nklar. J ag bedömer för
sl agen värd a att prövas i sytte alt
nå al[as vår t geme ns amma mål:
höjd flygsäkerhet. Vad anser man
på andra förband?
•

IFYL:s kommentar:
Det vore glädjande om
DA-systemet kunde tas upp
tll I diskussion mera all
mänt och jag hoppas all
denna välkomna Insändare
drar med sig liera. Anony
ma DA har diskuterats se
dan länge (se bl a FV-Nylt
2166, sid ~3). Försök
med anonyma DA vid nå
got förband avses genom
föras. DA för andra kate
gorier har också diskute
rats sedan länge, men än
nu har Flygl inte haft ka
pacitet aH slutföra deHa.
Uppdrag
har
emellertid
gell s till resp fackinstan
ser inom flygstaben an
undersöka mölllgheten III [
ell liknande system för t ex
trafikledning och strids
ledning.

Bertil Nordström

han hade lärt oss exercera ordentligt.
Jnte utan ett v i sst väl behag hade vi repgub
b ~ r konstaterat att stegen, greppen, allt
sammans, satt som berg och att vi var b ätt 
re än rekryterna.
T r e ting lärde oss F'urlr-PeIle att hAlla :
tak t en , rä ttningen och k äften,
K amratskapet på luckan, (} slitn a ord . ,.
Den egendGmliga gemen skap som blom 
made, en gemenskap delvis framtvingad av
ett y ttre tryck och samma v illkor för alla,
E n gemen sk ap som obönhör ligen spr ängs
när tryck et l ättar, uniformerna packas in
och kaserngrin d en sIar Igen.
F emton m tm ad cr .,. V Iss! - glädjestun 
dern",. Svenning - numera stabil hemman s
ägare och m isslonsförbW1dare spelar
dragsp el, v alser, gamla visor rungar p å
luckan och b l andas med dofterna av naf
talin , fotsvett och armol, sömnigt ljus från
en glob i mjölkglas.
Ensamma vakl.llätter när man gick och

memorerade d ikter för sig själv , hela värl
d ...n k un de buri t bort d " n halva av flottll
jen där Inan in te var.
Glädjen över p ermi ssion ern a, den malan
de olu sten ö v er aU b" höv a fara t illbaka.
V isst v ä rjd e m an sig mot alla för sök a tt få
p rson Iighct en utsud dad. Och så satt man
d ä r o ch g rub b l ad e ö v er Hp rickar n a H t dag
tmderoffl cerens liggare och permissions
förb u d en .
M en Jn da. Sommaren pil flygfältet med
l uft en tung av d oftan d e klöv er. ,Jaa' gick
ocl1 m M ad e mark eringspl attol' l än g s fält
grän se n , näk ter gal arnas sån g l SJ1ären un 
der åldriga ek ar, en ton så skön att var
dag e n fö rsv ann .
Sorrun ardagar v id K nJmarsund och Sten 
söudd n är vi ta segel sl og upp, vinde n v ar
laddad m ed salt och lika mjuk som flickans
kind
l U sa d~ lag farväl till all tihop, Packade
;;amman mlnnesfr agmen t.en . En D, edelålders

repgubbe som gott kunnat bära det brutna
vapnets symbol. men ändå aldrig gjort
det.
•

Siv e Hallgren

HISTORIEBERÄTTARE:

Vad väntar Du pa?
Vi väntar ju pa dej!
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