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FLYGVAPEN > 
~~-r----------1).•). 
Den 27 april landade tyra FN-29zor samt tv! 

transportplan p! F 8. Därmed hade ungetlr halva 

F 22-törbandet ko1111it hem till Sverige igen 

etter vil törrlttat vlrv i Xongo. Personal- och 

materielreduceringarna Ar en töljd av det nume

ra lugna llget i det tör en tid sedan al oroli

ga 011r!det. FLYGVAPENNYTT har dlrför i det hlr 

numret velat Agna speciellt utrymme At svenskt 
flyg i Kongo. 

"FN-avdelningen" i tidningen inleda med en 1-

dare om F 221s tr~n 11~ga h!ll omvittnat bety

delsefulla insatser. Bland övriga artiklar 

mArka bl a en aammanatAllning över P'lygvapneta 

totala pereonalinaata samt en inlevelsefull 

artikel om hur det kllndea att atridaflyga med 

J 291an. 

PA sidan 12 Aterfinna numrets andra ledare, 

vilken behandlar flyghaverierna under !jollret. 

Artikelserien om flygtjllnsten p! Draken töljs 

upp med ett avsnitt om typinflygningen. Vidare 

Aterkommer överstelöjtnant Nils Kindberg med 

ytterligare t&ktasplckad, intressant lAsning 

om P'lygvapnet under beredakapstiden. Bland ut

landsnyheterna 11irks en Atergivning ur en brit

tisk tidskritt av synpunkter pA brittiak veder

gAllningaatrategi. Till siat vill Red. ocksA 

flata uppmlrkaamheten p! en refererande aamman

atAllning om Försvaret i Arets propositioner. 
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F 22:s INSATSER I KONGO 

· NGL. TEKNISKA HÖSSKOLAN 
FLYGTEKNISKA. INSTITUTIO N.t.i 

BIBIJOTEKET 

När detta nummer av Flygvapennytt kommer ut har en del av F 22 p! egna vingar flugit hem 

fr~n Kongo. !ven om en grupp pA fyra flygplan tills vidare stannar kvar markerar dook denna 

hemflygning slutat p! det mest betydelsefulla skedet i det svenska flygvapnets insats 1 FN

tjllnst i Kongo. Det skede d!!.r krigaoperationer varit erforderliga och dlir F 22 Utt bll.ra 

huvudparten av ansvarat, ja i det avslutande skedet ensamt representerat FNra tillgång pA 

atridaflyg. 

F 221s historia började i september 1961. Efter en underhandsförfrAgan i början av mAnaden 

kom beslut om insatsen 24/9. Ehuru vAra förband inte 11.r utrustade eller organiserade för 

verksamhet pA fjll.rran krigsakAdeplatser kunde förbandet starta redan 28/9 och landa i 

Leopoldville 4/10. Detta var en prestati on som ockaA internationellt uppmärksammades. Det 

mA sll.rakilt understrykas, eftersom det ingalunda varit regel i aAdana sammanhang, att för

bandet frAn ankomsten ocksA var fullt stridsberett. 

Denna beredskap, innefattande en tjänstbarhet pA flygplanen som hela tiden legat över 90 % 
har bibehållits alltsedan dess, ett enligt mAnga utllindaka bedömare enastående rekord. 

F 22aa uppgift var att skydda FN1s flygtranaporter i första hand genom eskort, i andra 

hand g9noa offensiva företag, en begrll.nsning som erbjöd stora praktiska av!righeter vid 

den fol'll av krig som fördes i Kongo 1961. Svårigheterna att skilja pA militllra mAl och 

civila anlll.ggningar var ocks! utomordentligt stora. F 22ia insats (jll.mte bl a indiska 

flygförband) var vid denna tid av avgörande betydelse för FN-trupperna.& sllkerhet i markope

rationerna. En beskjutni ng som i detta sammanhang olyckligt kom att riktas mot ett ioke ut

mll.rkt sjukhus i atridazonen utnyttjades som bekant till det yttersta i propagandan mot FN, 

en propaganda som ockaA kom att rikta sig direkt mot Sverige och mot svenska flygvapnet. 

I de strider som vid Araakiftet 1962-63 ledde till slutlig militll.r framgång för P"\ spelade 

F 22, som dl var det enda krigaflygförbandet FN disponerade, en framträdande roll. Dess 

väsentliga insats var anfallen mot flygbasen vid Kolwezi dll.r Xatangas atridaflyg snabbt ooh 

överraskande helt förintades pA marken. Den moraliska effekten härav anses ha mycket starkt 

bidragit till den upplösning av gendarmeriets motstAnd och det därigenom ganska oblodiga 

förloppet av markoperationerna som dll.rpA följde. 

!ven om effekten av denna flyginaata aAledea kan värderas högt fAr vi inte uppförstora ope

rationen som aAdan. Dettid.igare rätt högt bedömda katangesiaka flyget visade sig till slut 

mycket svagt ooh dess tillintetgörande pA marken behöver inte anses som en stor prestation 

för ett modernt flygförband. Men denna operation utförd.sa, liksom följande understöd At 

arm6atridakrafterna, under den begränsande förutall.ttning9n, mycket viktig för FN:e fortsat

ta verksamhet, att skador pA icke militllra mAl skulle undvikas, vilket krav ockaä till 

100 % uppfylldes. Att detta lyckades vittnar om mycket god utbildning och akjutd.iaciplin 

hoa förbandet och om god ledning av operationen, n!got som ockaA understrukits av FN-led

ningen och av utllindaka fackmll.n pä platsen. 

Svenska flygvapnet har under ett och ett halvt Ar haft det ovanliga tillfll.llet att pröva 

ett förband i krigamll.asiga förhAllanden dll.r ocka& jämförelse med internationell militlr 

standard varit möjlig i mAnga avseenden. Vi har ajll.lva erfarit och vi har kunnat visa ut&t 

att materiel, organisation och utbildning hAllit mAttet och att vi mer lin vll.1 hävdat oaa 

bland andra deltagande nationer. 

* 
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Flygvapnets personalinsats i Kongo 

Under den snart treAriga FN-verksamheten i 

Kongo har Flygvapnet bidragit med 32 aktiva 

otticerare, 93 underotticerare (inkl tllttlyga

re) ooh 114 tlygtekniker. Dessutom har ett 70-

tal av reaervperaonalen tjlnatgjort, liksom 

220 vlrnpliktiga av olika grader och yrkeagre

nar. Nlr insatsen var •om at6rat vid aenaate 

Araakittet, tanna 9 ottioerare, 30 underotf'1-

cerare och 30 tlygtekniker i FN-tjlnat. 

Det b6rjade sommaren 1960, dl regeringen beslu

tade hjllpa FN med, aom det kallades, en mind

re tlygstyrka t6r att inalttaa i det oroliga 

Xonsa. 

Det intresse aom visades upprop i preaa och 

radio var 6vervlldigande. Anmllningar kom i 

maaaor trln alla delar av P'l.ygvapnet och !ven 

telegramledea trAn personal pA utlandasemeater. 

Det var trlga om timmar, ooh pA mycket kort tid 

var den t6rata Xongogruppen klar t6r avresa, 

bl a major Wilander aamt kaptenerna Oyllenawlrd 

ooh Bj6rklund. Kapten EveratAl, aom hade erfa

renhet trAn liknande tjlnat i Libanon nAgot Ar 

tidigare, var ockaA med i gruppen, aom i l!Trigt 

utgjordes av tlygt6rare ooh tlygtekniker ter 

betjlning av tem, aex flygplan. 

Deaaa "pionjlrer" ingick i ONUC (Organisation 

dea N&tiona Uniea au Congo), aom FN-organisa

tionen i Kongo benllllna. MAnga har sedan deaa 

reat ut ooh kommit tillbaka, men det lr vll 

trlgan, om inte denna t6rata grupp hade den 

svAraate uppgiften. Ingen viaate hur mottagan

det skulle bli, ooh det tordra4ea ator takt 

att introducera PR 1 landet med deaa lllceptiaka 

och delvis fientliga befolkning. Det blev en 

tid av hArt arbete i kamp mot nlatan allt, det 

var brist pA materiel och lokaler, kommunika

tionerna var dAliga, och samarbetet med tolk 

trAn ett tjugotal nationer med olika aprAk ooh 

tlnkealtt blev ibland beavlrligt. 
- lfedan1 J 291 or !Svar Iongo. -

FBr Flygvapnets personal blev flygningar Bver 

Bdaliga djungelomrAden i enmotorie& plan riska

bla pA grund av orienteringaavArigheter ooh 

brist pA reaervlandningaplataer. 

Den organisation som byggdes upp i Kongo kl"lvde 

lnnu mer personal. Svenska PR-bataljonen aom 

kommit ungetlr samtidigt med tlyggruppen tick 

snart ettert6lj~ trAn andra llnder, ooh inom 

loppet av nAgra veckor hade ONUC upprlttat ba

ser i de at6rre atlderna. Pllr basernas under

hAl l beh6vdea ingenj6raperaonal, vilken i ator 

utatrlckning llmnadea trln Sverige. Den avenaka 

peraonalen tiok dl den indelning, aom alltjlat 

lr beatAende, dlr armlbat&ljonen utg6r en enhet 

ooh flyggrupp, ingenj6ra- och adminiatrativ 

personal bildar de s k Svenska Teknikergrupper-

na. 

Flyggruppen, aom nlraaat har intresse ter 1'178'"' 

vapnets del, ut6kadea redan h6aten 1960 till 

ett 50-tal man t6r betjlning av lltta tl.7gpllla 

av typ Otter ooh Beaver aamt helikoptrar. "111-

aammana med dansk ooh norek personal bildade 

den Helioopter & L~t J.iroratt Squadron, •om 

numera kallas Support Squadron. Huvud.uppgiften 

t6r detta skadinaviaka tl.7gt6rband blev att ...,_ 

t6ra spaning och atA i beredakap t6r .... b~a 

transporter av tolk och materiel till oroliga 

platser, dlr at6rre flygplan inte kunde landa. 

Hlrigenom tick den int6dda befolkningen otta 

den t6rsta kontakten med ONUC genoa alcandina

ve r, vilken i •7Jlllerhet under den t6reta tiden 

kunde bli ritt al dramatillk. 

FrAn t6rbandeta huvudbaa i Lfopcld.ville de

tacherade• enheter till olika provinaar. Dl lr 

nu t6rlagda i Luluabourg, Kamin•~ :longolo, 

Bliaabethville ooh Albertville. 

Nlr den t6reta avl6aningen kom Ull IAopoldr

ville i januari 1961, bland dem 6verate Boae

niua och kapten Lind, hade t6rbandet flyttat 

6ver trAn Ndolo - en liten tlygplata i utkan

ten av L6opoldville - till den internationella 

atortlygplataen Ndjili ett par mil utant6r 

staden. Hl5glcvarteret hade tAtt lokaler i hotell 

Royal i centrum, dlr !ven Canadian Signal• in

l711t• med en ator aignalanllggning. Organia ... 

tionen hade tltt taatare fo1'9er, men lllmnade 

lnnu myolcet att 6naka. 

Ionsa lr ett land med oerh6rda avetlnd., 



sträckan t•opoldville - Albertville, t ex, är 

lika l~ng som Kiruna - Ystad. ONUC fick därför 

stora transportav!righeter när det glllde till

förseln av materiel och livemedel. Till följd 

av otillrlokliga vlgar och jRrnvägar m!ste 

tlyglinjer upprlttas, s k Scheduled Flights, 

tör vilka passagerar- och transportplan chart

rades tr~n olika llnder, dlribland Sverige 

(Transair). För denna civila flygverksamhet 

9ATl1 tör den militära växte ett tlygkommando 

upp i ONUC högkvarter, det blev en "Air Divi

sion", i vars ledning flygvapenofficerare pla

cerades. Air Division fick stor omf'attning och 

kom med tiden att apela en dominerande roll i 

ll'Nrs kongooperationer. 

ONUC-Organisationen vll.xte s!ledea frain med 

hlnaynstagande till vad llget i landet krlvde 

under olika skeden. Tjlnstgöringsperiodernas 

llngd tör den svenska peraonalen var likaom 

tör personalen trAn de flesta medlemsllnderna 

oa sex m!nader, vilket givetvis inve:rka4e 

aenligt pA kontiauiteten. Denna oll«enhet fick 

dook tas med hlns7n till tjlnstgöringens fri

villiga karak:tlr och medlemsllndernas svArighe

ter att avvara aktiv peraonal tör llngre tid. 

Bn flygvapenofficer som dock fick till:t'llle att 

tjlnstgl5ra en llngre tid var överste Worströa, 

Flygvapnet• reserv, som trAn juni 1961 och mer 

In ett !r tramAt hade en ohetspost i 01'0C1s 

högkvarter. Under han• period utvecklades Air 

Division i atort till vad den lr i dag. Etter 

Boratr8m har 1'Teratelljtnant Olle Carlsson och 

6verste Stenberg tjlnatgjort i ONUC1s flygled

ning. 

Etter ett Ars verkaamhet var Air Division s! 

uppb7ggd, att de olika enheterna pA baserna 

snabbt kunde dirigeras trA.n ONUC HQ. Dlr hade 

nu inrlttata en avdelning, Air Operations, som 

avarade tör i företa hand linjetrafiken, in

alttning av tlygplan vid personalavlösningar, 

kontakten ••d ohartert6retagen m m. In flyg

vapenofficer som trA.n början tillhört denna av

delning och alltjlmt lr i tjlnst lr kapten 

Ljungkvist, Pl7gvapnets reserv. F6r de mAnga 

skandinaverna inom Air Division hade det varit 

en stor tillgAng att ha en svensk med i led

ningen t6r denna viktiga verksamhet. 

P'&r tjll.nsten inom Air Division ute pA baserna 

svarade en Air Base Commander med underatlllda 

oheter t6r underhAlls- och verkstadstjlnat, 

tekniker ooh piloter. Svensk personal har dlr

vid utnyt,jats i stor utatrlckning. 

Major 0 Lindström omedelbart efter land
ning den 29.12. En projektil hade gAtt in 
p! huvens vänstra sida och passerat ut till 
höger under anfallet mot Kolwezi. 

DATA OM "STRESSEN" 

Den 28.12 1962 startade den egentliga 
"atressen" i Elisabethville d! Tsombes 
gendarmer öppnade eld utan att FN-trup
perna besvarade elden. Hela dagen l!g 
F 221s fl7gatyrka i högsta beredskap. I 
högkvarteret försökte man i det längsta 
undvika krigshandlingar, men den av 
Tsombe atartade lavinen atod inte att 
hejda. 

Natten till den 29 blev m,ycket orolig 
med ordergivning för kommande dag. Fr!n 
HQ i Lsopoldville anlände överste Dick 
Stenberg med uppgift att fr!n Kamina di
rekt leda verksamheten. Det stod p! ett 
tidigt atadium klart att Tsombes största 
fl7gfllt Kolwesi-Kengere skulle bli m!
let. 

Moreon•n den 29 startade samtliga sex 
J 29 och en S 29 i d!ligt väder. Företa
get leddes av divisionschefen major Lind
atr6a, P 4, O.teraund, med följande f6ra
re1 Xapten Chriatianson, F 5, .Ljungbyhed, 
fanjunkarna Barthelsson och Jönsson, F 4, 
Östersund, Casselsjö, F 13, Norrköping 
och N0 rdstr!Sm, F 10, Xngelholm. Förare i 
spaningsflygplanet var fanjunkare Nor
lund, F 11, Byköping. Vädret över Kolwezi 
var uselt med en högsta molnbas p! 70 m. 

Operationen mot Kolwezi lyckades bra s!
vll den 291e som den 301e kunde man sena
re konatatera tack vare spaningsflygpla
nen. Den uttagna flygtiden imponerade. 
Under de första sex dagarna av stressen 
flögs 150 ti111D1ar, vilket fAtt utländsk 
tlygsxperti• att hlpna, speciellt d! man 
t•r i betraktande att Atta flygplan av 
aammanlagt tio fick skador vid olika 
tillflllen. 

Speciell eloge f!r man ge den ende "na
turlige" epaningsfly~aren p! F 22, fan
junkare Jan Norlund, som haft heltids
verkaamhet med att fotografera resulta
tet av aina kamraters insatser. Att det 
inte var helt riskfritt att passera ett 
flygfllt som Kolwesi viaas av att han 
vid ett tillfllle fick ett skott i en 
kamera. Att operationerna haft stor hjllp 
av apaningsresultaten visas bl a av att 
ett mycket akickligt maskerat flygplan 
kunde upptlckas pA t~gfotografi. 

Utöver tidigare nlmnda deltog fanjunkare 
Fink•, t 4, Östersund och Guatavason, 
F 16, Uppsala i operationerna. 
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Den fl7gvapenperaonal som dittills utsllnts hade 

•o• nlmnts plaoerats i olika verkeallhetagrenar 

ooh var underetlllda chefer trln mlnga natio

ner. Det var t15ret i oktober 1961 som Pl.7s
vapnet fick lllmna ett eget organiaerat fl5rband 

genom att ellnda ut F 22 P'ighter Squadron under 

befll av kapten BveretAl, aom nu tl5r andra 

glngen tick trlda i ONUC1 • tj linet. Samtidigt 

med F 22 insattes i Kongo flygetridet8rband 

frln en del andra nationer. Ledningen av denna 

verksamhet utövades i O:rnJC HQ av 8veretell5jt

nant Lampell. Han stlllde eig senare Aterigen 

till tartogande pA nylret 1963 i samband med 

de uppkomna striderna. 

P 22 som utgjorde• av te• J 29 och ca 40 man 

förlades t8ret i Luluaborg, men avertördes 

enart till Xamina, dlr det sedan haft ain hu

vudbas. Det var tareta glngen som evenak •ata

riel ooh p! denna utbildad personal pr15vades i 

d7lika sammanhang. F!!rbandet fick som bekant 

mAnga ..,lra uppgifter och har uppmlrksa .. ate 

87Cket tar personalens tarm!ga att h!lla fl7g

planen i luften lven under de sv!raat• t15:r

hAllanden. Pl5ratlrkning med dubbla antalet 

jaktplan och tvA sp&ni~plan utsllndes hl5sten 

1962. 

led de uppsatta f'17getriclat8rban4en i Kongo 

uppkom behovet av fler helikoptert15rare tl5r 

sllkerhets- och rlddningstjlnsten. Par detta 

lndam!l etlllde ll'l.7gvapnet hl5eten 1961 ett tio

tal törate tlltfl7gare till FNta f15rfogande fl5r 

att utbildas p! helikopter. Utbildningen aom 

lgde rum i USA plgiok till mars tl5ljande Ar, 

varefter denna peraonal sllndee till 1'.ongo, dlr 

den kunde g6ra en god ineate i den allt•er 

Til:ILL ÖVBR PLYGV.APD'l'S PERSONALINSATS I KONGO 

.Antal 

lr MAn Ott Uott/tlltt Tekniker 
akt res akt ree akt res 

1960 juli-sept 6 3 10 - 10 -
okt-dec 6 3 11 - 10 -

1961 jan-mara 5 5 11 3 10 3 
ap:r-juni 3 6 ·11 4 12 3 
juli-sept 2 9 11 4 17 3 
okt-dec 5 13 14 6 25 8 

1962 jan-mara 5 13 12 8 25 8 

apr-juni 5 13 13 9 20 9 
juli-aept 5 13 19 9 28 8 

okt-deo 7 13 24 6 28 8 

1963 jan-mars 9 13 30 5 30 4 

ATER FRAN KONQO 

Etter den lln«eta eammanhlngande fl7gn1ng eo• 
nlgonain gjort• av avenaka •ilitlrplan landade 
den 27 april 4ra 29tor pl F 8. Det var hllften 
av 29-beet!ndet vid 11' 22 i Kongo som nu p! 
grund av de nu lugna tarhAllandena kunnat aln
daa hem. Samtidigt aed de t-rra 291orna, av Til
k& tv! var jakt- ooh tv! apaningeplan landade 
tv! tranaportplan av t;JP Curti••· led deaaa ooh 
291orna Atervlnde •a•aaalagt 27 man tlygvapen
pereonal tr!n Plf-tjlnaten. 

Chefen t15r fl7gvapnet hlleade de hemvllndande 
vllkomna. {Bana tal lterfinn• hlrintill). Ovan 
viaaa f&rdvlgen tar det hemflygande förbandet. 
Den var ca 1.300 •il llng och dlrmed nlgot 
lltlgre In den etrloka, som de fem 291or till
ryggalade, vilka "brandklrautr7okte" till Kongo 
hl5eten 1961. De tlag p! grund av tideskll den 

. inte tull t el elkra vlgen över Afrika• inre via 
Je1pten, Sudan, ltiopien och Uganda, dlr det 
lr bet7dligt llngre mellan flygplataerna. 

Vpl 
personal 

--
-
--

25 

25 

50 

50 

70 

125 

... 

tilltagande fl7gverkeamheten p! 

O:rnJC1s baser. 

Tillfarseln av de nya flygtörban

den och utakningen av marketrids

krafterna - FN hade ca 15.000 man 

i Iongo - medförde lnnu större 

transportproblem för ONUC. De 

atarre charterplanen var d7ra i 

drift i s7nnerhet som lastkapaoi

teten inte alltid kunde utnyttja• 

p! kortare sträckor. Genom att be

alttningarna var civila kunde pla

nen inte heller användas i rent 

( 



FlyCJvepenchefen1 tel 

till hemvindande F 22- min 

(den 27 april 19&3) 

P 221• hiatoria b6rjade i •eptember 1961. 
Efter en underhand•f6rfrlgan i b6rjan av 
aA.naden beal6t• den 24 att ett aven•kt 
fl7gf6rband •kulle Binda• till Kongo. F7-
ra dagar aenare alnde• f6rbandet ivlg ooh 
landade 4/10 i Leopoldville, en ut17ck
ningapre•tation aoa internationellt 
117cket uppmlrkaammad••· Det ml alrakilt 
underat17kaa, att f6rbandet var atrida
berett omedelbart vid ankomsten, ett f6r
hlllande aom ingalunda lr regel i aldana 
aamaanhang. 

Den ineata i Xongo i Jl'N-tjlnat aom f6r
bandet aedan tullgjort i olika peraonal
avl6aningar har varit utomordentligt b
t7delaefull. Den har bet7tt 117oket f6r 
1'I ooh d••• atrlvan till pacificering. 
hA.n att f6rbandet frA.n b8rjan endaat va
ri;t avaett aom alqdd f6r FNa a fl7gtran
aporter blev p g a omatlndigheterna• 
makt uppg1ften ' ut6lcad till att omfatta 
lven ingripanden vid markatrider till 
underat6d av l"Naa aarkat7rkor. 

I de atrider aom under Araakiftet ledde 
till alutlig ailitlr framglng f6r FN ape
lade f'l.7gf6rbandet en helt avg6rande 
roll. Den neutrali•ering av det katange
•illka fl7gat aom elcedde, ganomf6rde• 
akiokl1gt ooh med god ledning utan •ltada 
pl ioke •ilitlra mll. Speciellt detta 
aiatnlmnda f6rhlllande har vll biet bi
dragit till den preatigevinat FN r6nt. 
llddieoiplinen hoa den 11Venaka fl7gat7r
lcan har med beundran noterat• 6verallt. 

Dit lcTalitetatal aom beatlmmer ett f'l,-g
f6rbanda vlrde lr i h6g grad beroende av 
aarlcat)'Tkana inaataer. Åldrig har vll vi 
fltt el pAtagli t utslag pl vad vlr ut
bildning ooh tekniska atandard 11.r vlrd 
under avlra f!5rhlllanden. Den atlndigt 
mer In 90 ~ tjlnatbarhet pl f'l.7gplanen 
aom kunnat upprltthlll•• lr bevi• nog. 
Wi har pl et~ 6vert7gande altt bidragit 
till den h6ga vlrdealttning av 
.....,.k fl7getand&rd. •o• frln alla 
W.ll oaTI. ttnata. 

ailit&ra t6retag. Dit var dlrf6r ett 

•tarkt behov aom f7lldea, nlr FN un

der vlren 1962 17ckade• altta upp 

7tte:rl1gare ett f'l7gf6rband, C-47 

Squadron, aammanaatt av ailitl:r per

aonal frln aex llnder. Sverige llm

nade f7r• belllttningar med vardera 

tvl piloter, en flrdmekaniker ooh en 

radiotelegrafiat aamt dea•utom tek

niker f6r betjlning av f7ra fl7g

plan. Denna personal rek17terade• 

huTUdallkligan frln ko11111eraiella 

f'l7gf6retag, aen den hade uraprung

ligan fltt fl7g- eller mekanikerut

bi lclning vid P'l7gvapnet. 

7 

* 
Hlr f'lTgwtabache-
f en, gener&laajor 
Stig Worfn, i alu
tat av januari 63 
bea6lcte Xongo fick 
hane DC-6 ealcort 
av &tta J'H'-291or. 
En S 29 tog bilden 
atnm f6re laad .. 
ninpn pl Eaaina. 

* 

.lir Division under befU av en .lir Commander 

hade nu fltt den utfol'llning aom den alltjlat 

har. I ONUC HQ hade inrlttata 7tterligare en 

avdelning f8r tekniak underhlllatjlnat ooh t6r 

drivmedelatillf6raeln. Huvuddelen av personalen 

•orterade under ONUC .lir Tranaport Baae Ndjili. 

Denna baa fiok tidigt en italiensk ohef enligt 

Jl'Nua kvot•7atem vid till•lttn1ng av vi••& be

fattningar. Soa atlllf8retrldande chef plaoe

radea dlr v!ren 1962 kapten Lind, :P'l.7gvapnet. 

Han var redan dl en av veteranerna i ONUCaa 

tj!lnat, insatt i organiaationa- och peraonal

frlgor efter tidigare tjlnat dela aom chef f6r 

Support Squadron ooh del• aom .lir Baae Comman

der i Laluaborg. Ndjili-baaen, den •t8rata av 

alla OllUC-baaer, blev in- och utklareringaplat

aen f6r Air Divi•ion och tillika 19noaglngabaa 

f6r f'l.7gtrafiken i hela Kongo. Dlrifrln aprid• 

peraonal ooh aateriel över landet. 

'1'111 Wdjili-baaen h8r lven Special S.otion tGr 

teletekni•kt underhlll aaat Svedi•h Signal , 

Forta. pl aidan 9. 

- Det var soliga ainer nlr CPV' vllkomnade 1'1-11lnnen. 
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FLYQSPANINQ OVER KONQO 

Det underrättelsefö rband ur Flygvapnet som 

svenska regeringen ställde till FN1s för

fogande i Kongo är nu A.tsr i Sverige efter 

väl förrättat vlrv. Fanjunkare C G Wessl6n 

ger här nl.gra synpunkter pl spaningsflygsts 

verksamhet. 

Den reducerade underrättelsepluton som verkade 

i Kongo bestod av tv! fototol kar , en fotograf, 

ett fotobiträde, en kameramekani ker och till en 

början tre spaningsförare . Strax före "stressen" 

fick man ännu en förar e och i början av detta 

Ar ytterligare en. Spaningsförbandet disponera

de tv! S 29 c. 

Flygspaningen inriktades 1 huvudsak pl de av 

Tshombs behärskade 41 f lygfälten i Katanga. Av 

dessa ans!ge 30 böra utspanas och kontrolleras. 

Kolwezi-Xengere, den viktigaste flygbasen, ca 

8 km söder om staden Xolwezi, utsattes för den 

noggrannaste granskningen och kontrollerades 16 

g!nger mellan den 13. 11.62 och 3.1 . 63. F'lygf'll

ten i Katanga bar p! nl.gra fl undantag när en

dast ett start- och l andningsstrlk, vare llngd 

varierar mellan 800 och 1.500 m. Hangarer och 

anordningar för flygpl anbet jäni ng saknas i all

mänhet. V!r flygspani ng koncentrerade• dlrför 

Vid tolkningen av ovanstäende bild föddes miss
tanken att den inr i ngade dungen var kamouflage 
för ett flygplan p! Kolwezi-flltet. Dungen be
sköts följande dag och sattes i brand, som 
framg!r av bi lden nedan. 

t.t ll vissa fält, bl a Kolwezi-Xengere, Xipushi 

South p! gränsen till Nord-Rhodesia och Dilolo 

i västra Katanga pl gränsen till Portugisiska 

Angola. 

Far att fl ett gott utbyts av flygepaning mot 

ett flygfält lodfotografsrar man med kaasror 

med llng brlnnvidd. Därvid anses skalan 

1110.000, med nuvarande kamerautrustning i S 29 

motsvarande flyghöjdsn 9.200 m, vara tillfreds

ställande. Dä vi kände till bristen p! katan

gesiskt lv (n!gra 40 mm lvakan fanns, men de an~ 

vindas aldrig) valde vi vanligen en fl.Tghöjd, 

som gav skalan omkring 115.000, vilket aTaevärt 

underllttade tolkningen. 

STRESSEN 29.12 - 31.12.62 

Den 29 december inleddes den ll'l'i-&ktion, som fltt 

benämningen "stressen", och i vilken det svenska 

Il'N-flyget spelade en avg!Srande roll. ll'lygepa

ningen visade tydligt var Tshombs koncentrerade 

sitt flyg. Förstahandsm!lst för F 22, aom dl 

var FN1s enda jakt-attackförband, blev &!ledes 

flygbaasn Kolwssi-Xengsre. Pöreta anfallet lgde 

rum den 29.12.62 kl 0705 lokal tid. Det anfal

lande förbandet bestod av sex J 29 utrustade 

med akan och ltta 15 om pansarsprlngraketer ooh 

att ackraketer. De l!ga molnen omöjliggjorde ra

ketanfall, varför endast akan kom till anvlnd

n:lng. Efter landning visade det sig att flera 

av vlra flygplan fltt trlffar av finkalibrig 

eld. 

Noggrann "briefing'' av underrlttelseplutonen 

föregick anfallen. Vid flygflltet fanns flera 

pjlsvlrn för luftvlrn av h~get 20 mm kaliber. 

Ett av vlrnen var med slkerhet besatt, de !Wri

ga med stor sannolikhet inte. Denna bedömning 

visade sig senare vara riktig, i ett av värnen 

.fanns nlmligen vid första anfallet en 12,7 mm 

lvakan, som emellertid fick eldavbrott efter 

8 skott. 

Vid följande och senare anfall besköts vlrt 

flyg med 4 st 12,7 mm lvakan, som katangeserna 

dl fltt i ställning. Gendarmer fanns i tlltför

llggning vid fältet och flygförarna varnades 

för handvapeneld fr!n denna styrka. Sammanlagt 

träffades under strsssdagarna 8 av v!ra flyg

plan av handvapeneld (inkl trolig trlff frln 



12,7 mm lvakan), trots underrlttelaeplutonernaa 

uppgifter om berlknad motverkan, vilket kan 

tyda pl en via• negligering av deaaa vapen. 

Nlr "atreaaen" inleddes fanns endast ett spa

ningsplan i tjlnat. Det fick till uppgift, att 

inom 10 min efter respektive anfall, utf6ra re

aul tatfotografering. Med hlnayn till den ringa 

molnh6jden under "atreaaen" anvlndea a k 1A.&

h6jdaal ternati v d v a anabbaeriekameror f6r 

foto pl llg h6jd, omkring 25 m i detta fall och 

aom komplement, noakameror med llng brlnnvidd. 

Bea6ket pl Kolvesiflltet sedermera visade, att 

jakten beskjutit och trlffat endast aldana mi

litlra mll, aom direkt eller indirekt m6jlig

gjorde det,katangeaialca flygets inalttande mot 

li'l-atyrkorna. Bl a undvek vlrt flyg aorgfllligt 

att beskjuta orealistiskt uppatlllda ooh kamou

flerade flygplanattrapper (utgjordes av kraacha

de plan), medan verkan mot de i vlrn och de 

delvis skickligt kamouflerade planen ledde till 

totalf6rat6relae. 

Initierade belgare i Kolvesi framh611 att ll'l'{

fl7geta preoiaa anfall haft al stark pa7kolo

giak effekt, att de vita legoaol4aterna i 

Katangaflyget omedelbart tog ain "Jlata ur sko

lan" ooh Tia Dilolo flydde till Angolo. 

UnderrAttelaeplutonen tycka ha 16at f6relagda 

uppgifter, vilket bl a ftr Ullakrivaa vettig 

planliggning h•-a i Sverige, uttaping av ritt 

personal ooh god, funktionaalker materiel vll 

llapad f6r uppgiften. 

"5r den 1 n-a ... anhang bevandrade, hamaU.r det 

aom en 6deta vinliga n7Ck, att en avenat. .. jor 

L Carlaaon kind eom R6d Kalle, tjlnatgjord.e 

aom n7gunhrr1Ue1Hoffioer 1 HQ. Leo, under 

var11 direkta befll plutonen stod 1 underrlttel

aeavaeende. 

-.i intrewat ooh lborik tid ur •Ansa IQDJIQlllk

ter lr till ln4a f6r "pionjlrerna" vid "intel

lipupltMMll•' luina. .. 
PLTOVAPNETS PERSONALINSATS I KONGO 
!Porta. frln sidan 7. 

Oroup, till at6rre delen sammansatta av per
•onal ur P'lygvapnet. 

Il hade OHUC utvecklat• frln ingenting till 
den relativt ordnade organisation det Ar i 
dag. Som produkt av ett tjugotal länder• lag
arbete Ar den ett gott bevis pl vad aom kan 
utrlttaa i aamf6ratlnd. SVEN-OLOP NILSSON 

9 

,,._ -----..... -~---.rg ... 

Bpaningebilder tagna av S 291or. Ovana Kol-•i
taltet efter ett anfall. Den av raketer f6rat6r
da atationabyggnaden •YD• bl a. Ifedan1 Broar 
aprlngda av katangeHrna. Pl den 6verata bron 
ligger ett tA.g i det raserade broapannet. 

-... ~ 



Så kändes det att vara fältflygare i Kongo 

"Ja grabbar det h!lr ir inte nlgra mllrkvirdisa 

saker, vi f!r vill ta det aom en tillllmpad skol

skjutning dllr hemma, lycka till." Med dessa ord 

avslutade• briefingen den 29.12 1962 kl 0615 

av 8verate Stenberg fr!n Leo. Efter mA.nga ovi•

aa timmar •kulle vi nu lntligen f! ge oss ivllg 

p! det f8rsta anfallet mot Xolweai, dllr Tahombe 

hade huvuddelen av aitt flyg baserat. Kl 0635 

startade de sex J 291orna aom ledde• av major 

Olle Lindatr8m. Lasten var fulladdade &kan plua 

!tta st7cken 15 cm aprllngraketer. 

Vi "gr8~1ingar i Kongo" aoa hade kouit fl!r 

endast ett par veckor aedan fick naturligtvis 

fick g! som rotetv!a !t f!lltflygare Caaaelaj5 

och det var samtidigt mitt fllrata paas i Eongo. 

Efter en nervpirrande l!ng etartatr!lcka pl 

2.500 m var vi dl llntligen i luften. Nu gllllde 

det allta!. Redan p! lA.ngt h!ll kunde man ae 

m!let. Det r6k friakt utav oljebrllnder. 

Vi valde ut v!ra all och gick t111 anfall. För 

mig var fllrata m!let en J 280 'aom atod i ett 

vllrn. Efter att f8r tredje g!ngen ha kontrolle

rat att alla knappar var ritt tillalaena gick 

jag in i den t8rata dykningen. Jag ko• pl mig 

ajlllv att krypa ihop al 1117cket aom mlljligt 

bakom frontrutan, med kulhllet genom kabinen pl 

stanna p! marken fl!rata passat, och vi utr17ttja- major Lindatr8ms plan i fllrskt minne. Ruteraa

da tiden till att 7ttarligare studera fotcbildei- aet pl allet, tllnk p! kulan, har du ritt fart? 
na 8ver anf&llamllet. Sedan bar det ivlg upp 

till tornat fl!r att lyssna p! radiotrafiken. 

Snart hllrclea anrop till IC&aina f8r tlll, och vi 

kunde konstatera att alla var pl vig hem igen. 

Nllr flygplanen rullat in i vllrnen var vi natui

ligtvia dllr. Ur villfarelsen att det var akol

akjutning vi ayaalade med toge man ganska snabb1 

vid en granskning av de hemkomna planen. En ku

la hade gltt rakt igenom kabinen pl major Lind

atrllms plan 2 dm framfl!r huvudet. Flera andra 

plan hade akottakador i vingar ooh kropp. Det 

var tydligen en del fientlig aotve~kan. 

Medan flygplanen gjordes klara !terigen diaku

teradea erfarenheter. Vldret hade varit det 

allmata tllnkbara. 50-75 m molnbaa. Raketerna 

gick ajlllvfallet inte att anvlnda utan det 

fiok bli akanantall. Pl al llg hlljd llr natui

ligtTi• flygplan ayokat a!rbara llven fllr 

handvapeneld, det fick vi nog al talande bevia 

fllr. Nlvlll, llntligen var det dl min tur. Jag 

Nu! Ivlg med fllrata salvan! Rotechefen rappor

terade nlgot plua. B:tter ett anfall till var 

281an fllratllrd. Sedan antl!ll vi etationahuaet 

i kolonn. Efter vardera tv! anfall var det ab

solut obrukbart. 

Jlunnen klndea torr och atrlv. P! med U&n. Jll

len aom fototolken fanjunkare Vaaal•n hade Ti

aat oaa p! briefingen antlllla allt eftersom de 

dllk upp ur bra antallaaynpunkt. Pl med prioken, 

en akur, upptagning ooh r17tt llge fl!r nJ.ata dl. 

- ll'irefly 23 frA.n 18 vi ltervlnder, jag har 

ganska SY!ra akottalcador i fllltanltar och 

vingar. 

:Bfter en •iata blick pl det fllratllrda flltet 

atyr vi hem!t. Min rotechef hade tvl atora hll 

i hl!ger flllltank och i flygplankroppen. Jag 

tyckte• ajlllv vara otrllffad. Pang! Pll!taligt 

blSrjar aitt plan vibrera vllda .. t. Stannade 

mitt hjllrta tv! alag? Min fl!rata tanka var tur

binakovelbrott. ll'l!r mitt inre alg jag redan hur 

de fruktade infllclingarna och gendanerna dana

de atora middagedanaen aed mig aom huvudfigur. 

BJl.r glllde det att ta det kallt. Av •ed tlll
tankarna, hiaaa och dra av gaaen. Jlotorn gick 

!ter nol'llalt men tyvlrr enda•t under planflykt .. 

varv. Jlin rotechef hade informerat l'.uli.na-baa•n 

och helikoptern hade larmats. Sjlllv aatt jag 

och rlknade. Skulle jag nl fr .. ? Skulle motorn 

Filtflygare Tllnni•• !'1nke, F 4, barlttar i vid
at!ende artikel om aina upplevelser aom atrida
flygare i Kongo. Fotot lr taget p! F 8 efter 
den vackol~nga hemflygningen fr!n Kongo i slutet 
av april. 



orka? Vad var det t6r tel? I Sverige gAr det 

alltid att hoppa~ vlrata tall, men här blev 

man plötaligt påtagligt medveten om vad det 

innebär att flyga över fiendeland. Att man inte 

hade nAgon miaakund att vlnta av vAra motatAn

dare var nog fullt klart. VAr popularitet var 

inte aA ator hoa dem, allrahelat inte efter da

gena övningar. 

Men mil ladea till mil taat det atadigt bar av 

nedAt. Det kanake akulle gA. När det är tre mil 

kvar till baaen tAr jag ögonkontakt med heli

koptern. PA mitt anrop om han hade kontakt kom 

det tryggt1 "Ja-ja menaan moraan e'ae'dig, clet 

Tet du". De orden kAndea lugnande .och hjlr't&t 

tl;rttade ned till ritt vAning igen. H6jden 

räckte till landning pA lAng final och äntligen 

aatt man pA banan. Sällan har en läak och en 

cigarett amakat aA bra aom efter den flygningen. 

Inom parentea kan nll.mnaa att motorfelet var 

endaat att generatorn hade tappat lagren. Hä

danefter tyoker jag inte att akämtteckningar 

aom viaar Tita min i grytor hoa kannib&ler lr 

aäralcilt luatiga. 

Hela dagen gick vAra "tunnor" med ain törat6-

relaebringande laat mot Kolwezi och när kvällen 

kom var Tahombea flygvapen en aaga blott. Man 

kan nog Biga att P 22 gjort aitt jobb vll. 

Dagen etter patrullerade vi alla olllcr1ngliggan

de tlygtllt tör att hitta eventuellt undkomna 

t17gplan. 1"11.ttlygare J6naaon P 4 och jag hitta

de f6r vAr del ett Harvard-plan undangömt i 

Jadotville. Det aköta naturligtvia genaat a6n

der. 

Oa un nu aer tillbaka pA "atreaaenn aA lr det 

att par aaker aoa man i egenakap av flygare 

vill minna• och poängtera. Vad jag peraonligen 

aeat uppakattade var den oerhörda nytta vi hade 

av apaningaflyget. Med det utmärkta bildmate

rialet vi hade till vArt förfogande var det 

aldrig nAgot tvivel om vilka mAl •om akulle 

antallaa hur gömda de In var. Faatän det var 

mitt företa paaa i Kongo var det ingen aom 

helat avArighet att orientera aig och lokaliae

ra allen. Det alger ritt mycket att alla rikti

ga flygplan blev töratörda, men inte en enda 

"Dulilcy'" antölla. 

Sedan upph6rde vi aldrig att törvAnaa 6ver 

vilket otroligt arbete fanjunkare Carlaaon, F 1 

och hana grabbar pA atationen preaterade. Hur 

de kunde "trolla" fram plan aA anabbt, iord

ningaatlllda etter akottakador genom motor-

Här lirkaa Tönniea Finkea 29: a in i akyddavär
net etter 1:a anfallet mot Kolwezi, d! raketer
na p~ grund av vädertörh!llandena inte kunde 
avloaaae. · 
Nedan: Etter stridernas upphörande kunde FN
avenakarna pA ort och atälle studera verkning
arna av anfallen mot Kolwezi-fältet. Ett par 
evenakar och nyanlända iranaka piloter betrak
tar reaterna av en Vampire Trainer. Nederat: 
Det utbrunna bränaletörrAdet vid plattan. 

kåpor ooh utloppadelar, var tör oss en g!ta. 

Töra man gieaa att rekordet i att byta utloppa

del innehaa av F 22? Sedan minna man bilden av 

vAr vapenmlatare Fora trAn F 10 aom Akte emellan 

planen och trAgade pA ein ajungande diålekt 

och med ett atort leendes "Har du akjuti t 

alut?" Han och hane mannar fick nog göra rätt 

tör gr6taaltet de dagarna, den aaken är klar. 

Över huvud taget rAdde en otrolig aktivitet 

de dagarna p! F 22. 

Att inte nonchalera den finkalibriga elden trAn 

handeldvapen även när man flyger ett e! anabbt 

plan som 291an är ockaA en erfarenhet. Här kan 

man verkligen tala om att liten tuva ofta 

atjilper atort laaa. 

Nu lr det äter lugnt i Kongo och ingen är väl 
gladare för det än vi som var med om "etreaeen" . 

* 
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FLYGHAVERIERNA UNDER 1962 

HaverietatiBtiken fl5r Ar 1962 visar en i fl5rhUlande till de närmast f!Sngäende Il.ren 

glldjande nedgAng i f6rlu11t11iffrorna f15r personal ooh flygplan. Som framglr av nedan

et!ende tabell f15reter Aret många likheter med ett tidigare "lyckosamt" lr, nAmligen 

1958, di tendensen till 6kande fl5rluater ockel brl5ta pl ett markant sitt. P'lygtiden 
var f15r de bAda !ren lika. 

l2.5l 12.2§. ill.2 1960 1961 1962 
Antal haverier 265 278 261 256 234 251 

" omkomna 21 11 15 20 26 14 

" haverier med olllkomna 19 9 12 15 19 9 

" totalhavererade flygplan 31 26 34 32 39 26 

" lyckade fall11lcarm11hopp 8 12 25 18 21 13 

" mi.aelyckad.e fallaklrmehopp 2 2 4 2 2 l 

Den hl5ga siffran pl antalet haverier under 1962 kan delvis fl5rlclara11 av den under 1962 
tilllmpade nA.got vidare haveridefinitionen men lven berlknat enligt tidigare normer 

blir antalet hl5gre In fl5r 1961. Att antalet omkomna f15r 1962 lr hl5gre In t15r 1958 med 

samma antal "haverier med omkomna" beror pl att tlygvapnet tilltl5rt11 ett 15kat antal 

tv!eitsiga flygplan. Det under 1962 minakade antalet lyokade tallsklrmshopp visar pl 

att antalet n15deituationer, eom flygtl5raren inte tl5rmltt klara upp, blivit tlrre. Detta 

kan i ein tur tyda p! att tlysmaterielen blivit e!krare. Sannolikheten i ett 11Ad&nt 

plstlende kan vieaa genom en 11tati11ti11k jlatl5relee av antalet totalhaverier pl respek

tive tlygplant;rp sedan den tagits i tjlnet. Blr visar tlygplan t;rp 35 och 32 tl5rhlllan

dBTi• 117cket goda vlrden, avgjort bittre In t ex t;rp 29 ooh 34. 

Det lr ockel ett glldjande taktua att under 1962 tlera evlra materielprobl•• kunnat 

traagAngarikt beml11tra11. Det mi1111lyokade tall11klrm11hoppet beror pl tl5r llg uthoppshl5jd 

i tl5rh!llande till den hl5ga sjunlthastigheten. 115r att 1111ker11tllla }7okat uthopp lven 

Tid llga hl5jder tl5rblttra11 etolseparationen Tid u~pp. Uthopp Ivan Tid 117ok•t llga 

hl5jdar ml5jliggl5r11 genom den nu i huvudaalt ganoatl5rd& aoditiering11n pl tl7gplan )4 och 

pl vi••• aerier av fl7gplan 35, dlr aannolikt en katapultatol med rakettillaata koaaer 

att int15ru. 

Av haverierna oraaltadee 70 '!> av tl7gtl5rarna ooh 6 '!> av den tekniaka peraonalan. Wat

rieltalen har endaat till 13 '!> ain akuld i haverierna. Pl5rdelningen lr ~n~ 

tl5rl.ndrad jlmt15rt med de nArmast tl5reglende Aren. Det tl5religser allunda en talctiak 

ainskning av andelen matarieltel frln 20 till 13 '!>. Hlr bl5r emellertid traahlll .. att 

aaterieltelahaverierna i resel lr av allvarligare art och att materieltelena andel i 

totalhaverierna lr jlatl5relsevia 117oket hl5g. 

Inta mindre In era 50 '!> av t15rartel-haverierna utg15ra av landniJIBl'hsveriar. :C.tta lr 

en aiftra aoa i det nArmaate varit konstant under de aenaate Aren. Hlr mlsta alla an

atrlngningar elttaa in tl5r att tl an tl5rblttring till atlnd. P'lygplateerna Ullnlre 

riu bittre landningautruatning, bl a preoi11ion11landningeradar och intlygningebalyening, 

men ator uppmlrlceamhet mAete alltid vid utbildning och 15vninBar ligg&• p! landninge

momentat, alrakilt under dAliga vlderlekefl5rhAllanden och etter hlrda och anstrlngande 

tl7gpa1111. 

D9 vacklra aittrorna t15r 1962 tlr inte inge 01111 en talek klnala av tilltred1111tlllel11e. 

Det Ar mAngen glng slumpen eom avgl5r om en situation skall utveckla• till ett allvar

ligt haveri eller aj. Pllr att tA klarhet i hur mlnga glnger slumpen inverkat borde 

naturligtvis i etatiatiken innetattaa lven antalet intrlftade allvarliga tillbud. Att 

mlnga eldana intrlttat under 1962 etAr klart - frimat att fr&lllhllla ett antal allvarlige 
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kolliaionatillbud - men exakta antalet kan icke redovisas, Genom den nu införda drift

atörningsrapporteringen blir detta möjligt och i fortsättni ngen beräknas Arsstatistiken 

kunna utges i form av en driftstörnings- eller flygsäkerhetsstatistik i stället för 

enbart haveristatistik, 

lTen om Ti••a rillker lr ofrAnlcomliga i den militlra flygverksamheten fAr siffran 14 

omkomna och 26 totalhavererade flygplan under inga omatlndigheter alttaa som m!ttatock 

pA en god haverifrekven•. Det haveriförebyggande arbetet mAste intenaifierae och defi

nitiv framg!ng i detta arbete har icke n~tta förrän siffrorna kunnat betydligt reduce

raa, Med framgAng menaa ett för varje ~r minskande antal haverier, omkomna och totalha

verier, Detta skall kunna !atadkommaa men atåller stora krav pA övningsledning och fly

gande psraonal, Av flygföraren fordras ett gott och eunt omdöme, en god disciplin och 

en god tskniak klnnsdom om och föratAelse för preatandagränasrna hoa den maakin han 

handhar i luften, 

Typinflygning på Draken 

I början pA februari kom vi Atta stycken nya 

utexaminerade filtflygare tllr att p&börja vAr 

TIS-utbildning (TIS • t,ypinflygningaakola) vid 

r 16 med flygplan 35, Vi lr de företa som kom

mer direkt frän GFU till TIS p! Draken. SA vi 

lr med andra ord föra6kakaniner som skall ut

prova om GJ'!:J-utbildningsn rloker till tör att 

övergA direkt till Draken. 

Utbildning11plansn var m,yoket noggrannt utarbe

tad al att inte infl7gninsen •kulls gl tör 

ton, )arter lr TIS ~A flygplan 35 nAgot llngre 

In t ez pA flygplan 32. De flinta dagarna 11.gna

dea meat lt teorstiaka lsktionar,t ex materiel

lira, alk•rhetamatsrisltjlnat SFI osv. Det aom 

var alldeles nytt fllr osa var katapultstolen, 

ty aldan finna ju inta pA 28aan, 

ltglrdsrna vid utakjutning prlntadea in ordent

ligt innan vi fiok bllrja flyga, En nyhet med 

katapultatolen i Sk 35C lr att det finna ben

fixaringeremmar, för detta mAate vi anvlnda 

apeciella klngor med skaft upp till knlna, pA 

skaften finna sporrar dlr remmarna flata. Vid 

utskjutning hAller man dlrför kvar fötterna pA 

aidroderpsdalerna. Benen fixeras aedan automa

tiakt vid atolen nlr den llmnar flygplanet. 

Flygatjlnatsn pA flygplan 
35 Draken har behandlats 
tidigare i FLYGVAPENNYTT, 
Hlr följer en tredje och 
avslutande artikel, Den 
handlar om typinflygningen 
och lr författad av GUNNE 
SIMONSSON, fältflygare pA 
r 16, Han tillhör dan före
ta gruppen filtflygare, 
som direkt frän den grund-
1 lggands flygutbildningen, 
fAtt gl över til l 351an, 

Tidigare artiklar stod i P'V-nytt nr 3/62 (om Att 
vara fllttlygars vid 35-förband) ooh li'V-r13'tt nr 
1/63 (om Flygtjlnat pA 35 !-förband). 

Första gängen jag tittade in i kabinen törvAna

des jag över hur Sr13'ggt och llttAtkomligt alla 

reglage och knappar aatt. Alla varningslampor 

finna samlade pA ett stilla, den a k lamptablAn. 

Inträffar ett fel tll.nda ett fönster pA lamp

tablAn dlr det atAr vad det lr tör fel. Samti

digt blinkar ockaA huvudvarningalampor som sit

ter vll aynl1ga rakt framför föraren pA instru

mentpanelen. Inredningen lr alltaA bra i jlm

tllrslae med J 28aan dlr reglage, lampor och 

instrument fanns pA alla möjliga ooh omöjliga 
at!lllen, 

SA var det daga för första flygningen med dat 

mycket omtalade flygplan 35, Jag tog plata i 

bakaits och lJrarsn kontrollerade att jag apln- · 

de fast mig ritt och att jag inte glömde att 

ansluta den automatiska fallaklrmsutlösningen 
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vid etolen. Liraren taxade ut ooh etlllde upp 

pA banan, han h611 bromepedalerna nedt?70kta 

tille varvtalet kommit upp till 70 '!> dA ellppte 

han pedalerna ooh 8kade varvet till tullgae. 

1'17gplanet aooelererade enabbt till llttninge

fart 275-300 a/t. DA klnde man vilken kraftig 

aotor Draken har i f6rhAllande till J 281an, 

dragkraften f6r 3~1an lr med ebk 6520 lcp mot 

1500 lcp i J 281an ooh det lr ju en vi•• ekill

nad. 

Pueet omfattade orientering inom 6TningeoarA

det, vi fl6g dlrf8r pA lAg h6jd. Fl7gplanete 

fora ooh uteeende avviker ju helt frAn J 281ane1 

varf6r det verkade väldigt konetigt nlr man 

U ttade ut ooh inte eAg nAgra vingar. Det var 

ganeka k7ttigt men det mlrktee inte m70ket utan 

fl7gplanet fl6g lugnt och etabilt. 1'17gllraren 

gjorde nAgra branta llTlngar ooh vieade hur 

enabbt farten minekade när man 15kade belaet

ningen utan att 6ka varvtalet. BrlneleAtgAngen 

lr etor pl llg h6jd eA det var enart tid att 

fl7ga hemAt igen. Landningen giok bra och dlr

aed var f6reta paeeet avklarat. Bekantekapen 

med fl7gplan 35 var mTOket angenla ooh intree-

eant. 

1'17gning i bakeite forteatte lnnu nAgra paee. 

Det var i b6rjan normal fl7gning pl 1nedelh6g 

och h6g h6jd eom eedan forteatte med avancerad 

fl7gn1ng, loping1 roll, halvroll ooh topproll. 

1'6reta g&ngen jag h6ll i epaken f8rdnadee jag 

vlldigt 6ver hur klneliga ekev- ooh h6jdrodren 

lr f6r mineta lilla epakr6relee. Overf6ringen 

till rodren eker helt med eervo. 

Den aTanoerade fl7gningen villade inte nAgra 

et6rre llTArigheter, det är 1117oket llttare att 

belaeta 35 C In t ex 281an, där det fordrae 

etora epakkrafter ibland. Rollhaetigbeten lr 

oerh6rt enabb, de f6reta rollarna hann ~ag inM 

f6ra tillbaka epaken f6rrln jag hade gjort ;yt

terligare en halv roll. H8jdroderutelag beh6ver 

man inte aneltta t7 noHn hinner aldrig ejunlca 

nbnvlrt vid en enabb roll. 

lfleta avancerade r6relee var halvroll dlr jag 

fiolt 7tterligare bevie pA hur fl7gplan 35 av

viker frln de 6vriga t;yper jag flugit. Dlr kan 

urglngehaetigbeten vara 111Tcket llgre In inginge• 

haetigheten beroende pA hur 111TOket f17gplanet 

belaetae. 

Bildens Lirare och 
elev efter ett 8v
ningepaee i Sk 35 C .• 

Drakene etighaetighet lr fantaetiek i jlllf6rel

ee med 281ane, vilket mlrk• t;ydligt i maxt0pp

rollen eom utf6re pA f6ljande eltt1 etigning 

med grund•otorn till 500 m dA ebk1n tlnde och 

farten 6kae till M 0,95 och upptagning med 4-5 

g till ungefär 10° etigvinkel. Ji'!Sreta gAngen 

tyckte jag man fl6g rakt upp, t;y eA kraftiga 

etigningar var man ju inte van vid. 1'1r farten 

hade gltt ned till 550 ba/t 6vergick vi till 

17ggllge ooh rollade runt. H6jden var dA unge

fär 10.000 m ooh tiden f8r etigningen upp dit 

var 1117oket kort. Vi hann med ytterligare en 

maxtopproll eedan var det dage att fl7ga hem, 

t;y brlnelef6rbrukningen lr etor med tlnd ebk. 

Overljudefl7gningen var ingen et6rre eeneation, 

vilket jag hade väntat att det ekulle vara. Det 

märke t7dligt att fl7gplanet Ar b7ggt f6r 6ver

ljudefl7gning. OvergAngen till 6verljudehaetig

het lr knappt mlrkbar. 1'17gplanet var a;ycket 

lugnt och etabilt, nlr jag i bakeite f6r f6reta 

glngen fick fl7ga enabbare In ljudet. Rodren lr 

inte eA konstiga och 35 C lr dlrf6r lättare att 

fl7ga med 6verljudsfart. Det lr a;yoket lltt att 

6verekrida X 1 eA man mAete alltid hllla ett 

6ga pA Machmltaren under flygning. 

Bn 6Tning, eom man inte kan utf6ra i bakeite, 

lr start ooh landning, beroende pl att fram-



eiteene katapultstol skymmer sikten tramAt. Det 

tinne ett periakop pAmonterat pA huven dir man 

kan se inom en begrAnead sektor tramAt. Hen det 

tordrae rutinerade t6rare för att aitta i balc

eita och landa genom att titta i perillkopet. 

SA var det daga att kliva i framsits ooh dAi

med blev ockaA "arbetebördan" t,yngre, för nu 

skulle jag sköta allting ejAlv. Lll.raren skulle 

bara rätta och ge goda rAd itr!n balteiteen. 

Körningen pA marken var lAtt och sikten fraaAt 

var 1117oket bra. Starten gick bra och jag steg 

upp till sektorn där jag tränade normal flyg

ning samt prövade flygplanet• egenskaper vid 

l!g fart med landetlllet utfällt. 

SVWRE ATT LANDA MED DRAKEN 

Draken akiljer aig en hel del trAn 28aan vid 

landningen. Kan mAate ae upp noggrant pA fart

aAtaren eå att inte farten blir tör lAg. Ser 

jag att det blir en minuslandning eå kan jag 

inte enbart 6ka antallevinkeln f6r att komma 

tram till banAndan, eom jag dAremot kunde gira 

med ·· 28aan, utan jag aAete eamtidigt 6ka drll6'"' 

kraften. Ty motetlndet blir acy'Cket stort med 

6kad antallavinkel. Resultatet blir att jag 

åker nAatan rakt ned om jag ej et6ttar med 

acy'Oket motor. Motorvarvet Ar i landningavarvet 

nol'llalt cirka 80 ~. Vid enävare landningaprov 

krAve det tidvis tullgas. PA flygplan 35 finne 

det bromeaklrm som kan utnyttjas vid landning 

i farter upp till 300 km/t. Den bromsar upp 

flygplanets hastighet ltYCket kraftigt och d~ 

Ar ju speciellt bra att ta till nlr banorna Ar 

extremt hala. 

SIWLATOIIN SPARAR TID 

Fl5reta EK-flygningen (EK • enkelkommando) fl!lge 

i Sk 35C föret därefter i ensitsiga J 35 B. Ha

de vi inte haft den mycket einnrika simulatorn 

hAr vid F 16, så hade vi !Att flyga betydligt 

flera paae med lirare innan första EK-flyg

ningen. Simulatorn• kabin Ar en exakt kopia av 

351ana. Principen för utnyttjandet av simulatorn 

Ar att jag först flyger övningen i simulatorn, 

därefter i Sk 35 C och till siat i J 35 B. 

Innan vi kom hit var vi alla negativt inatlllda 

till simulatorflygningen. Men nu nAr vi har 

fått erfarenhet av aimulatortlygningen vet vi 

att den inatAllningen var felaktig. 
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De f8rata passen var kanske inte eA roliga, 'be

roende p~ att det är avArt att flyga simulator 

mAnga g!nger avArare och jobbigare An i det rik

tiga flygplanet. Men ju mer man lärde sig desto 

intressantare blev det. 

Fördelarna med simulatorn Ar att man lir sig 

övervaka instrumenten pA ett attektivt sitt och 

att n6dinatruktionen blir grundligt inlärd inte 

bara teoretisk utan ockeA praktiskt. Instruk

tören ser pA sitt manöverbord, när olika fel 

pA "planet" eimuleraa 011 rAtta Atgirder vidtas 

av föraren i aimulatorkabinen. Dessa övas in 

aA att man i brAdekande lägen utför dem retlex

mAeeigt. 

Overhuvudtagst så bidrar aimulatortlygningen 

mycket till att det blir lättare att sedan flyga 

flygplan 35. 

Till siat vill jag bara säga att flygplan 35 är 

acy'Cket intreeaant och roligt att flyga och det 

tror jag alla 35-förars vill intyga. 

* 

Eskaderövnin«aen 

i Ovre Norrland 
En eskader8vning genomfördes i fjärde flygeaka

derna regi i Övre Norrland mellan den 28 februa

ri och 8 mara. Huvudändamålet med övningen var 

att pröva jaktförsvaret i Övre Norrland, att öva 

ineate av epaninga- och attackförband mot arm6-

stridakrafter inom VI.militäromrAdet - med vare 

vinterfAlttjAnetövning eskadarövningen var sam

ordnad - eamt att öva underrittelaetjäneten. 

Därutöver ingick i övningaAndamAlen en mobilias

ringaövning och en särskild markförsvaraövning 

vid fl7gbas. 

PA förevarssidan deltog, utöver bae- och atril

förband J 32-förband samt Aven en division J 35 

A. Fienden representerades i luften av an 

attackdivieion, en epaningsdivision utrustad med 

S 29 samt en division J 29 ooh förband ing~ende 

i den s k Rajden. 

Upptakten till eekaderövningan var en mobiliee

ringeövning. Vid denna ekulle eärekilt prövae 

i vilken utsträckning krigsmässiga flyguppdrag 

kunde utföras samti digt eom mobilieering genom

fördes. Mobiliseringen skedde vid en apanings

baa och det var a.Uunda epaningsflyr,eta förmll.ga 

till hög beredakap som sattes pA prov. 



16 

Redan n!gon timme efter det att mobilisering 

anbefallts startade de tre första S 29-orna mot 

sina apaningemll. Mobilieering,6vningen gick av 

etapeln vid en av krigebaserna och genomförde• 

mönetergillt blde vad beträffar inmön•tring av 

personal och mottagning av materiel. Provet vi

eade att den personal som berörde• av 5vningen 

var väl ineatt i sina uppgifter och att bered-

skapen för att 18sa stridsmäseiga flygupp-

drag även under mobiliseringsakedet är h8g. 

Inom underrätteleetjäneten prövades en ny prin

cip för kartpreeentation av krigeläget. Metoden 

gav en överekAdlig och lättläst bild av hur 

fienden grupperat sina •tyrkor. Erfarenheterna 

var eä goda att försöken kommer att fortsätta 

och utvidga• under kommande övningar. 

Vad gäller luftförsvaret tilldrog sig under 

eekaderövningen kanske 35-förbandete verksamhet 

det största intreeeet. Divisionen betjänades av 

ett krigsorganiserat basförband. Avsikten var 

att dels utröna hur bastjänsten under krigsmäs

siga former Bltulle fungera under vinterförhll

landen dela hur J 35ran bäst skulle eamordnas 

med bas- och strilkomponenterna i Övre Norrland. 

Beträffande bastjänsten kan sägas att möjlig

heterna att efter ett· uppdrag p! kort tid göra 

flygplanet klart för ny insats överträffade även 

ställda förväntningar. Tiderna hlrf8r var avee

vlrt kortare än för Drakens föregAngare. 

Nlr det glller a8jligheterna att utnyttja Dra
ken för insat• aot fientliga flygplan kan den 

genom korta klarg8ringetider, h8g fart ooh god 

stigf8ral.ga, sll.ttas in med avsevlrt h8gre fr9-

lcvene 11.n de flygplant)'Per vi i denna del av lan• 

det tidigare haft tillg!ng till !8r luftf8i

svarsuppgifter. Samtidigt kunde emellertid 

konetateras att Laneen ooh Draken, beroende p! 

vilket m!l ia11at•en ekulle ske emot, pA ett 

utmärkt sitt kompletterade varandra. Saaman

fattningsvie kan konstateras att baeeriD&Bn av 

divisionen till övre Norrland gett b!de b..

och strilf8rbanden god 8vning i betjlning ooh 

utnyttjande av vapensystemet J 35 A. Perarna i 

flygförbandet har ollvi ttnat att eskader8vningen 

gett lven dem alnga llrdomar. 

lllkaderövningen var, soa inledningsvis nlant•, 

i tiden samordnad med VI.militlromrldet• vin

terfllttjln•tlSvning. Anfall•!8rbanden1 attaoken 

och spaningen, var till etor del inriktade mot 

m!l inom VI.ailitll.romrldete lSvningeomrAde. En 
flygeamverk&nsof!icer var plaoerad i ailitli

befllestaben och eaaverkan mellan ara6f8rban4 

samt ep&ninge- och attackf8rband var ook•l 

f8rem!l f8r elrekild 8vning. BA&ra radikalt 117a 

erfarenheter vanns vill inte inoa detta oar!4e. 

Snarare fann aan att de foraer, som anvlnds f8r 

denna samverkan, lr ,_.. Dlreaot be•t71'kte• att 

det 11.r vll.Hntligt att tiden ytterligare pre•.•a• 

mellan uttalat 8nskemll oa flygineats och ef-

, 



tektuering d.lrav. •15jlighet 41.rtill torde 

frimat finna• genom att aignaltarbindelaerna i 

vi••& led tl5rblttraa samt att al5jligheterna 

!Ska• att snabbare leverera apaninget15rbandena 

tolkade totoreeultat till attaolctl5rbanden. 

I aaaverkan med arm6t15rband, eom deltog i VI. 

aili t!l.rom·rldeta vinterflll ttjänetavning, genom

t15rde• ett elrekilt 15vning•moment som omfattade 

t15revar av tlygbae. Farutaättningen för denna 

avning i eakader15vningen var att basen, som llg 

nära det av fienden tagna oarldet, pA grund av 

den allt mera averhlngande faran rar att basen 

skulle intas av fienden, aucoeesivt utrymts och 

att personalen flyttats rar att upprätta en an

nan rl.7gbaa. Dl baef6r11Varaavningen bl5rjade den 

1 mars tanna ungefär 125 man trAn flygvapnet 

kvar vid basen. De hade 111.mnate kvar därför att 

eakaderchefen bed15mt det erforderligt att in i 

det sista hAlla ml5jligheten appen att hAlla en 

grupp jaktflygplan i hagata beredskap pA basen. 

Dlrutaver hade rar ba.••n• rar11Var avdelat• via

•• vlrntarband samt personal ur luttvlrnet • 

.. rtcantallet satte• in av ji«&r- ooh talleltl.l'll.

~lprfhknd. l"llrevaret ekl5Uee el ekioklict 

att fienden inte kunde tl grepp oa baeen innan 

tarllV&ret tiok hjllp av en atrid11Vagnabataljon, 

som rensade basen trln de smärre fientliga 

grupper som tAtt taat tot d.lr ooh helt Ater

•tlllde ordningen. Om tredeml••iga aäkerheta

•kll inte lagt hinder i vlgen •kulle alla flyg

plan vid basen hunnit undan innan fientliga 

patruller kunnat rarhindra det. Nu blev, pA 

grund av att atartt15rbud utfärdat• frln klookan 

0400, tvA tl7gplan kvar under pAglende mark

strider. 

lven detta 15vningemoment gav goda erfarenheter. 

ll'lSrband ur flygvapnet och arm'n fiok tilltllle 

att svetsas samman under pAtreetande tarhAllan

den ooh man kunde konstatera att samverkan t15r

avaregrenarna emellan under marketridemomentet 

liksom i 15vrigt under eekader15vningen var den 

allra bleta. 

Eekaderchefen hade tagit initiativ till att 

under 15vningen visa funktionen av lutttarllV&

ret tar tareträdare tar riksdag ooh organisa

tioner. En av de t15reta avningedagarna studera

de• verksamheten av rikedageledamater trAn 

Norrbotten och Västerbotten. En annan dag hade 

eekaderchefena inbjudan hl5rsammata av ett tret

tiotal medlemmar ur FCO och TCO trAn LuleA, 

och vid ett annat tillfälle tog medlemmar ur 
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Lule! och Boden• reeervofticeraf15rening samt 

medlemmar ur tjlrde tlygeakaderna tl7gtllt

ingenjarafl5rening tillflllet i akt att studera 

flygbaeer och •trideledningaorgan. Eakader-

8vningen, liksom VI.milo vinterfllttjlnat

avning, rante stort intresse i lokalpressen. 

GenomgAngen etter 15vningen bevistade• av bl a 

15verbetllhavaren aom, med utglngapunkt trln 

t15ravarautredningena~arelag, gav sin syn pl 
t15revaraproblem i Oyre Norrland. Vid genoa

glngen uttalade eakadercheten, generalmajor 

Odqvi•t, sin uppskattning av den skicklighet 

som visat• och det uppottrande arbete aom ner

lagt• av all peraonal. MAnga vlrdetulla er

farenheter hade vunnite, som, betonade eek&d.er

oheten, •kulle gl5ra osa skickade att bittre 

utfl5ra uppgiften att i otred f15revara vlrt &V"' 

snitt av landet. 

* 

Telemän fick generalsstipendium 

Bildens Pr v generalll5jtnant L 'rhun
berg, 115jtnant C l Bdin, teleingenj15r 
R Jaoobeeon ooh general A a ·Ljung&lahl. 

Stipendiet ur General A G Ljungdahls fond dela

des i Ar mellan tvA tlygvapelllllln pA teleaidan. 

Teleingenjar Bolf Jacobsaon, F 9, och lajtnant 

Curt lke Edin, P'lygatabens teleavdelning, fick 

vid en liten ceremoni den 23 april motta sina 

bell5ningar av general Ljungdahl 1 nlrvaro av 

flygvapencheten generall8jtnant Thunberg. 

Fonden, som inrlttadea 1961, lr avsedd tör be

fattningahavare vid flygvapnet och flygtarvalt

ningen, vilka som elever vid utbildningaanetal

ter eller eljest visat prov pA framstlende per

sonliga egenskaper och yrkeaakicklighet. 

Löjtnant Edin reser tar sina pengar till Tysk

land rar att flrska upp apr&kkunakaperna, medan 

ingenj8r Jacobsacn planerar ett Englanda-beaak 

rar att studera teleteknik. 
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Fly~vapennytt presenterar: 

POTEZ-HEINKEL CM-191 
(Bil' 11'11ing Reviev) 

Id•n aed att b7gga ett lltt tvlmotorigt jett17g

plan llapat blde eoa llkoltl7gplan ooh t8r 11na'b

ba atflretraneporter har an&11111ate litet varetane 

:O.tt• Yiaa• att S!!B t Jd.nt.4iptaa •la.tt i• p• 
ritt linje genoa framtagandet av SJ.AB-105, eom 

ju plglr t8r fullt. Btt projekt av liknande t;rp, 

•011 ligger ett dr;ygt lr t8re det eveneka lr Cll-

191. Detta plan lr gemeneaat t8r den traneka 

fabriken Po'IM• ooh den t79ka Heinkel. 'l',rpen ooh 

e7ttena med densa11111a lr 97oket enarlika vlr 

105sa. Del• ko11111er en tvleiteig ekolvereion ooh 

del• en t;rr•iteig t6r attlrebrulc. Blgge planen 

har tvl Turbom6oa-aotorer, varvid dook 105san• 

har betydligt et6rre dragkraft. :0.t kaa be..,. 

pl att detta tl7gplan kommer att anvll.nda• t8r 

attacklnd&mll ooh dlrt6r alet• kunna blra etor 

lut, aed&n n!gon beTlpning inte nian• i •&a

band med CM-191. 

IUGIBTD-UTVECKLil\TG 

Pouga Kaghter tlr &n•H vara ett 97oket 17okat 

jetakolplan, aoa anvlnd• inoa ltekilliga tl7g

vapen. Det lr tTleitaigt i tand••• Med bibehll

lande av en hel del komponenter trln detta plan 

har det et6rre Cll-191 utvecklat•. Bttereom alnga 

jiggar ooh andra verktyg kan bibehlll•• koaaer 

planet troligen att tl ett konkurrenekrattigt 

pri•. Kan rlknar med en t6reta beetlllning trln 

Luftwaffe under lret pl 50 at7oken, •enare even• atricka kan de tvl bakre •tolarna utb7ta• mot 

tuellt t6ljd av en 7tterligare order pi lika en extratank om 440 liter. 
alnga. 

De bA.da motorerna ligger sida vid •id&. .&rran

gemanget inneblr att girkratterna vid enmotor

tlygning blir 1!11'Cket eml. Det V-formade etjlrt

partiet trln Magieter har behlllit• ehuru 7tan 

6kat• nlgot. Kabinen har huv eom ekjut• baklt 

med elkraft t6r in- ooh uretigning. Den kan i 

n6dsituationer fillaa. Givetvie finn• 6ver

tr7okaeyetem ooh syrgas t6r samtliga f"Tra om

bordvarande. 

Brlnelea7atemet omfattar tvl tankar i kroppen 

omedelbart akter om kabinen 1'7111mande tillsam

mans 1440 liter. Deesutom kan tvi extratankar 

monteras i ving8petearna vilket ger ett till

ekott pl 250 liter. Beh6vs ytterligare aktions-

Bagagerummet• kapacitet t6refaller ainet eagt 

liten t6r re•ebruk1 det tilllter endaet 5 kg. 

Klattarna lr h7drauliekt aan6vrerade av Povler

t1P ooh dJltbroaear finne •onterade i vingarna. 

De till• ut pl elvll 6ver- eom undersida. 

Slutligen nlgra data och preetanda1 

Spl!.nnvidd1 

Lingd 

H!Sjd 

Vingyta 

Tomvikt 

Maxvikt 

Maxfart, havets nivl 

Maxfart, 6000 .m 

Max marachfart vid havets nivl 

12,0 m 

10,0 m 

3,2 Il 

18,8 • 2 

2,2 ton 

4,4 ton 

675 km/tim 

700 km/tim 

560 km/tim 



Stigh ... tighet vid havets nivA 

Tjln•tetopph8jd 

Max alctionaatrlcka (10.000 m) 

Fllrlclaring till r6ntgenaki•aen 
1. Landningaatrllkaatare 
3. Batteri 

16 11/Hk 

11.600 Il 

1.040 kil 

4. Man8vero7linder noaatlll•inflllning 
6. Radio 
9. Jio•atlllinflatning pl frlmre apantet 
10. Sidroderpedaler 
11. St7IWpakar 
12. Luftkonditioneringaledning 
15. Frlmr• stolarna 
16. St7l'llnkaga 
18. Huvmotor 
19. Bjulhua (huTUdhjul) 
20. Huvud8tlll 
22. Brlnaletankar 
23. Filter rar brlnaletankar 
24. B,ydraultank 
26. Äntenn rar radiokompaaa 
27. Generator 
28. VHll'-antenn 
30. Luftkonditionerill8•anllggning 
31. Differential f6r h6jd- ooh sidroder 
33. Kotor f6r trimroder 

34. Trimroder 
35. Kombinerade höjd- ooh aidorder 
36. Statisk roderbalana 
37. Bakre lanterna 
38. Sporrhjul 
39. Utbll•ningadel 
40. Motor 
41. Inre klatt' 
42. Yttre klaff 
43. Skenor tör klaff 
44. Skevtrim 
45. Trimbalana 
46. Skevroder 
47. Bakre tanldnflatning 
48. Br!l.naleutallpp 
49. Brlnalapl:t)llningaatuda 
50. Tankintäatning 
51. Vingapetetank 
52. Lanterna 
53. Moderkompaaa 
54. Brlnaleledning 
55. Sk:evroderlänkage 
56. Luttbromear 
62. Vingbalk 
63. -"-
67. Lut'tintag 
68. Syrgaaflaalcor 
69. Noehjulaluckor 
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Flygvapnet 

under beredskapstiden 

Avsnitt 3 

Överstelöjtnant NILS KINDBERG forts!tter 

h!r sin artikelserie om Svenska flygvapnet 

under beredskapstiden. 

PLTGVAPEJlliTTT inf!Sr i dag shta a·nnittet av 

f6rsvar•beredskapehistoriken• •!t.!rll1,c!," pl 

vlrt flygvapens beredskap, verksamhet och ut

veckling under den f!Srstlrkta f!Srevarsberedska

pens tid t o m den 30 juni 1945. Ll•aren finner 

dlr uppgifter 011 lei:e!•!,aE_e!!.•-~n_c,g,h_v!r2. 011 

v~ra !,rigsf~rlu!.t.!!: samt avslutningevis - om 

!,c!!_t.!.n.la!l !.v_ei:f!.r.!n.!!_e,lei:n!. - att det all tjlmt 

lr n!Sdvlndigt att med all kraft arbeta pA !lZF.C. 

yal!.n.!.t.! !oi:t!.a!t.! ~tye,g,k!i.e,g....2,cl!,.!t!r!.a!ld.!.• Jl'ru

tidens flygvapen bygge• i dag - p~ det f6rg!1189 

na11 arbete och r!Sn 11amt p! nutiden• grundval -

!!Si:!r!.•!i!e!l och f!Sr dess 1. n.u!ls,e! icke i 
detalj kind& behov. 

V!r "Aterblick" flr nu talas 

"Under beredskapslren gjorde• !,Anga .!:1!.a_r~ i 

fr!ga om t ex flygoperationer• planliggning och 

utf!Srande (bl a vid st6rre flygövningar m m), 

flygoperationer i utlandet (den frivilliga flyg-

General Bengt Gsson Nordenskiöld, Flygvapnets 
f6rate flygande chef. Under hans kraftfulla och 
m!lmedvetna ledning danadee det moderna svenska 
flygvapnet. Bildens en glva till Flygvapnet -
oljemAlning 1946 av framlidne konstnären greve 
Louis Sparre. 

flottiljen • P 19 •, under Pinlands vinterkrig 

1940), flygorganisation (de upprepade, stora ut

redningarna 011 flygvapnets stlrkande o d), per

•onalrekr;rtering och personalorgani11ation, ut

bildning, rlddningatjlnst och teknisk tjln•t. 

Flygvapnets betydelsefulla insats under f!Sr

•varebered11kapetiden, frimat i form av des• 

stlndigt plgAende, oftast h!Sga bered11kap blev -

•~•o• det fraag!tt av hietoriken - en av de fak

tor•~, som bevarade Sverige• fred. 

De a!nga och l!nga !P!.n1.n&.•!l.IB!!.i.!!!!.l'!!!. llnga 

grlnserna ooh 6ver de 01111 kringliggande vattnen 

h!Sll vlr h!Sgata ledning underkunnig om llgete 

skiftningar. 

Det s! Blllningoa •kapade, centralt ledda J..~t!IS~ 

!_V!.r!t blev efter hand en faktor att rlkna aed. 

Beredskap med jaktflyg blev ett ofta !terkommande 
drag de kritiska Aren 1939-1945. Här en etartklar 
J 22-divieion med 11in helt sven11kbyggda materiel. 
Förarna 11kyndar ut till planen sedan uppdraget 
meddelats vid nyss verkst!lld "briefing". 

Bombflyget hade länge den tyska tvämotoriga B 3 
(Junkers Ju 86 IC) som 11itt "tyngre" element. 
VAren 1944 kunde B 31orna börja ersättas med 
svensk materiel, SAAB1s B 18 A, fÖr11edd med 
1.065 hk SFA-tillverkade Twin Waep-mctorer. F 1 
blev den företa flottilj som fick B 18. 



Bollbt'l.7geta be:reUlc&p mot invaeion trb olllta 

r1ktn1Jl81U' gav altlrpa lt neutralitet.,olitiken. 

De upprepade, t6r tl7gvapnet och deee beredskap 

etlrkande !,t~ll:•_fl7&6!:,ll!,n,&&Lf!~ h6jde pereona
len• •kioklighet ooh gav tilltlllen till prov 

med nya talttieka ooh teknieka ••toder, rq mate

riel • -•· 

Den kontakt med utlandets krigetl7g, pA bld& de 

krigt6rande sidorna, som vann• genom omhlnder

tagande och blrgning av hlr etter nedskjutningar, 

et6rtningar, n6dlandningar, vid haverier eller 

pl annat sitt hitkomna trimmande krigatl7gplan 

med beelttningar (1 allt 6ver 300 'tall'), och 

av t7•ka robotvapen, gav utb7te i fol'll av bl a 

tl7gmilitlra ooh tl7gtekniak• underrlttelaer 

samt !tekilliga rqa impulser ooh m6jligheter 

till t6rbltt·ringar pl vlrt fl7gvapen• olika 

omrlden. 

1'17gvapnet• ,20!.i!i~a_v!,n!,t!.r av beredakapatidene 

,-ttre t!'J'ck pl vlrt land • a kunde ioke nb utan 

aveevlrda offer. Bland deeea mlrktee trlaet 

t6ljande1 

•) t~a av f17gvapnete krigatl7gplan - tre 

tjlrrepaningaplan t7P !..l! ooh ett jaktplan t7P 

~-med el gott som hela etna beelttningar 

giok under neutralitetevakt t6rlorade till t6ljd 

av t7aka nedekjutningar1 en del av deeea tall 

blev t6ret i kriget• alutekede eller flera lr 

dlretter till fullo bevieade, 

b) Tieea av tl7gvapnet• blata reeervotticerare 

m t'l etupade lr 1943, nlr tvl evenaka, civila 

trafikplan blev nedekjutna av t7•kt nattjakt

tl7g, under t6ra6ken att med avenekt kurirtl7g 

hllla vAra kontakter vlaterut 6ppna, 

o) en del fl7gande pereonal, teknialt aarkpereo

n&l m tl ollkoa vid eprlngningeol7okor 1 hansar 

(1940) och pi tl7gtllt (1942), 

d) ett bet7dande antal aveneka krigatl7gplan 

med beelttningar giok t6rlor&de till t6ljd av 

lven i vanlig tredetjlnat t6rekommande anled

ningar, elaom tekniska tel, avlra vlderlekat6r

hlllanden • m, vilka haverianledningar delvis 

aooentuerata av beredakapatjlnatena aklrpta 

krav, 

I Finland• f6revarakrig 1940 mot Sovjetunionen 
klmpade en trivilligtlottilj "F 19" ur eveneka 
t17gvapnet pl finek sid&. En jaktdiviaion J 8 
(Gloeter Gladiator) och en lltt bombgrupp B 4 
(Baner Hart) var allt vi dl kunde avvara, Flot
tiljen• bae llg i •ordtinland. Bl.r tlottiljohe
ten, dlv majoren Hugo Beokhammar (t v) ooh hane 
•tabechet, dlv kaptenen Bj6rn Bjuggren, tr..
ter ett B 4-plan. 

' ll'inlandehjllp 19401 En B 4 (Ha111cer Hart) ur F 19 
pl en ba• i nord6atra ll'inland. Jlotor 590 hk Nohab 
Mercuey. Part ollkr 220 km/tim. 'l'vl 8 mm kulepru
tor ooh ca 200 kg bomblaet. 

Här ett av de 12 27eka plan, som de svenska fri
villiga kunde tillgodorAkna eig under vinterkri
get i ll'inland, Planet - ett "snabbt" bombplan av 
t7P SB-2 med en fart av omkr 320 km/tim och 500 
- 800 kg bcmblast - akBta ner den 7 mara 1940 
a7d6at om Ulelborg av svenske flnriken Theler, 
F 19•• jaktdiviaion. 

t7P il och tre lltta boabplan t7P !...4. t6rlora

de. 

I t6rhlllande till det elutliga resultatet av 

Hlrtill kom de f6rluater i perecnal och materiel tl7gvapnete hela verksamhet under t6rsvarebered• 

ecm det evenaka frivilliga tl7gt6rbandet 'P 19' ekapetiden e7ne dock offren aml. Il'örluater av 

led i ll'inlande vinterkrig 1940, nlmligen tre helt annan etorlekeordning hade mlet tagas och 

man tl7gande pereonal etupade samt tvi jaktplan blrae, om det 7ttereta provet - kriget - trote 



•lr beredllkap lndA hade komait l5ver oas under 

de lr tJ.7gvapnet ••rkade i Sverige• aaalade, 

f6ratlrkta t6rsvaraberedakapa tjlnat. 

IRPilDHl'l'ERlUS SLU'l'SUDA 

Persvaraberedakapatidena erfarenheter, de•• 

otta hasardartade llgen ooh dlrYid blottade, 

talrika briater i beredekap, b6r inte gl6-aaa. 

Int6r traatidllkrigeta Jl7a, hlr pr6vade aapekter 

glller det torttarande - ej •inat betrlttande 

vlrt fl.7ST&J>9n - att det•aa•a a• alla ber6rda, . 

iqndigheter a tl, 11&111t av sin egen personal, 

•late allt torttarande uppb7gsaa ooh bibringa• 

ea aAdan atJ'rka, att krigat'l7get ooh de•• tek

niska grundvalar, den .. enaka tl7ginduatrien, 

kan beatA de hArda prl5vningarna i det alutliga 

eldprovet, nlr allvarets stund komaer." 

Blrtill kau nu tilllgsaa1 

General Helge Jung, OB sedan den 1 april 1944, 
mott&11 i maj 1945 pA F 111• tlygtllt av tlottilj
oheten, dl 6verate Birger Sohyberg. ÖBaa tlrd 
eketde i ett av Pl.7gvapnet t6rhyrt civilt tran
eportplan typ Junker• Ju 52/3. 

* Pl.ygvapneta Danmarkehjllpa Bilden lr trAn SAte-
nl• april 1945 och visar dansk flygande perso
nal, utbildad ooh utruetad hlr med 15 lltta 
bo•bplan t7P SAAB B 17 c, töreedda med danska 
nationalitetabeteckningar. Hllndelaeutveckling
en i a6der medtörde dock att endast pereonalen 
ooh inte tl7gplanen i början pA maj 1945 tort
eatte till Danmark. 

Flygvapnet• Norgehjllpa VAren 1945 aluttördea 
"Operation Ball", de under svensk medverkan med 
amerikanska transporttlygplan verkstlllda tran
eporterna trAn F 21 (Kallax) till Nordnorge 
(Kirkenee) av norska, i Sverige utbildade och 
utrustade "flyktingeoldater". Olllcr 1.550 perso
ner och 360 ton materiel kom pA eA sitt per 
tl7g till hjllp At de i elutekedet hArt trlngda 
norska etyrkorna llnget i norr. Hlr en ilaat
ning pA Kallax-flltet vid LuleA. 

Det lr pA denna punkt, som tl7gvapneta ledning 

ooh all dess peraonal nu sitter sitt hopp ooh 

ein lit till de tör vArt gamla ~ikea tortaatta 

vll ooh beatAnd ansvariga - till !.t! ,!l.Z&!,i!Yl,!t 

!.olk och till ,!t!,t,!m,!k!•~· 

• 

Frankrikes Force de Frappe 

(Flight 14/2 1963) 

Den brittillka tidningen The Finanoial Tiae• 

ekrev nyligena "Den brittiska veder~llni~ 

etyrkan existerar men lr inte oberoende, ••dan 
den franaka lr oberoende utan att existera." 

Medan engelamlnnena bombplan har lcl.rnvapen var• 

anvlndande lr reglerat i 6verenekom•else aed 

USA, gAr Frankrike sin egen vig ooh ekapar sin 

egen vederglllningaetyrka - Foroe de J'rappe. 

Den lr inte tlrdig till insats lnnu, men de 

t6reta 50 flygplanen leverera• under perioden 

1963-65. Franska klrnvapen lr ju redan ett 

faktum, lven om det r6r sig om relativt aaA 

laddningar i etorlekaklaasen 50 kiloton, d v • 

nAgot större In Hiroshima-bomben. Detta kan vid 

teknisk jlmt6relae avflrdaa som "•alpotath" i 

dagens llge, men som strategiskt hot kan vapnet 

vara avskrlokande nog. 

Frankrike har tAtt vandra samma m6doeamma vig 

som USA ooh Sovjet, ooh forllkningen har bara 

hunnit halvvlgs jlmtört med dessa stormakter, 

men dl landet inte gAtt med pA nAgra provatopp 

kommer man troligen att torteltta experimenten, 

dock inte i Sahara, utan pA de avsidea bellgna 

Gambieröarna i Stilla Havet. 

1957 - under Fjlrde Republikens tid - började 

franska regeringen planera en bärare tör den 

atombomb som var under utveckling. Daaaaulta 

program f6r konstruktion av ett deltavingat 
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jaktplan med farten Maoh 2 (Mirage III) verkade 

att gl i lAe, ooh det beel6ts att detta plan 

ekulle i stort eett uppt6rstoras till ett bomb

plan. Detta skulle bli ungetlr dubbelt •A stort 

ooh med oirka sexdubbla vikten, eller i runt 

tal 70 ~on. Man beetimde sig t6r tv! jetmo~orer 

av t7]> Pratt and Whitne7 J 75B, som med efter

brännkammare skulle ge 25. 500 kp dragkraft. 

Senare beordrade regeringen - emot tl7gv-apnets 

uppfattning - en drastisk nedskArning av fl7g

planet• storlek. I stAllet akulle tv! motorer 

Ätar 9 (av en t7]> liknande dem som fann• i 

t6reg!ngaren Kirage III) anvAndas. Detta •kulle 

obevekligen g6ra en anfallsfl7gning mot Sovjet 

till enkel tur, utan m6jlighet f6r fl7gplanet 

att nA varken Frankrike eller n!gon annan NÄ'IU

stat igen, majligen med undantag i vi••• tall 

av Turkiet. 

:lnligt deasa riktlinjer har Mirage IV utveok

late. P'l.7gplanet har redan i tv! Ar varit det 

enabbaste planet i l!Uropa och proven har g!tt 

m7cket bra. Under lika lAng tid har Frankrike 

e6kt fA k6pa tolv tankningefl7gplan av t)'Pen 

KC-135 tr!n USÄ, men Annu har attAren inte 

slutf6rts. I Amerika har man klargjort att man 

inte vill medverka till enskilda nationella 

projekt av detta slag. Under tiden har omfattan• 

de prov med lufttankning p!gätt. Mirage IV an

se• lven med lutttankning ha ganeka smA m6j

ligheter att Atervända till fransk jord. 

Fl7gplanet Ar ungeflr li g!nger starre In Mira

ge III ooh har en maxvikt p! 30 ton. Motorernas 

sammanlagda dragkraft Ar 17.000 kp, splnnvidden 

111 8 meter ooh 11.ngden 23,5. Maxfarten lr Maoh 

21 2 ooh aktioneradien p! hBg höjd 1.600 km. 

1958 beordrades t7ra protot)'Per. Den f6rsta 

fUlg i juni 1959· Det sista i eerien b6rjade 

fl7ga i januari i Ar ooh beteckna• som "100 ~ 

operativt". I juni f6rra Aret bestllldes 50 

exemplar till ett vlrde av 1.250 milj NF1 ooh 

dessa utg6r f6reta generationen av Foroe de 

Frappe. De t6reta akall enligt ottioiell upp

gift komma i operativ tjln•t redan i Ar. 

KN ÄNDRA GENERATION 
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Tillverkaren har nu törealagit en modifierad 

Mirage IVÄ1 •om t6raodligen ekiljer aig •A vl

eentligt trAn originalt7)>en att den kan kalla• 

ett helt ?17tt tl7gplan. P6retaget lr medvetet 

om den korta aktionaradien och fl7gplaneta a!r

barhet p! h6g h6jd ooh har dArf6r a6kt tA fram 

en t7P som kan operera p! l!g h6jd under radar

loberna. Den nuvarande kan endast uppn! Maoh 1 

p! llgeta h6jd. F6r att nA dubbla farten torde 

Atminatone följande Andringar bli n6dvlndiga1 

~ning av stommen• hAllfaathet tar att motet! 

tre till f7r• g!nger aA etora p!kAnning&rf kraf

tig t6retlrkning av rodrena upphängningar och 

et;yvhet1 omkonstruktion av utformning, •7•tem 

ooh motorinetallationer för att kunna ta emot 

tv! l tre g!nger atörre r&111mtr)'ok ooh h6gre 

temperaturerf Atglrder tar att klara f!gelkolli

eioner och nederb6rdens p!verkan av planet• 

friare delar. Dessutom torde det bli n6dvlndigt 

att 6ka vingbela•tningen och mineka splnnvidden 

rar att besittningen inte bokstavligt talat 

ekall sl!s e6nder vid tl7gning 1 orolig luft. 

Far att ernA st6rre aktionsradie •amtidigt som 

brlnsle!tg!ngen Ar tv! till tre g!nger •A eter 

p! grund av den lAga tl7gh6jden m!ete br!l.n•le

utr)'lllmena 6ka• i lllJ'Cket h6g grad. 

Motorerna i det ~a planet blir SNECMA TF-106 1 

som tillsamman• ger 22.200 kp med efterbrlnnkam-

mare. 

lilnligt jaktfl7garlaset ooh f6rfattaren Pierre 

Cloeterman, som i sammanhangen har en otfioiell 

ställning, 11.r det ~a f6ralaget under 5vervlgan-

Bildens Mirage IV lr 97cket likt •in t6reg!ngare 
Mirage III. Under den alanlca kroppen mellan land
etlll•benen lllt7mt•r den t6r klrnladdning avaedda 
bomben med eina tenor ooh svarttlrgade no•parti. 



de i en ko1111itt6 ledd av pre•ident de Gaulle 

per•onligen. Planet flr en anliggning f6r auto

matilllt terrlngf6ljning. Clo•termann pl•tlr ockal 

att man vid en maaaraid kan rlkna med att minat 

en tredjedel &T planen nlr ai U all, en f8ga 

uppauntrande aiffra. 

JllllN STilD-Ol"F :BOMB 

ll'ör att lllinaka alrbarheten utveoklaa en attack

robot aom akall kunna blra en atomladdning om 

50 lciloton bortlt 300 km. Vapnet kallaa AA.2 

eller GAJOCA efter tillverkarna GAM Da818&ult och 

llatra. Det har raketdrift, koatar 1 milj N1' ooh 

kan vara i tjlnat 1967. Roboten alg• vara Tid& 

mindre komplioerad lit Slcy"bolt och bet7dligt 

bittre In Hound Dog. 

Den franaka regeringen har tillkännagett aitt 

intreaae f6r att utveckla 6verljudatrafikplanet 

Concorde aom robotblrare. Xven om det torde 

vara m6jligt ak:ulle ett dylikt plan bli 117oket 

alrbart efteraom det inte kan bli flrdigt pl 

flera lr lnnu, men - aom krigafl7gplan • alate 

anaea ha tämligen mlttliga preatanda. 

* 

Britti1k veder9illnin911trate9i 

Det aaerikanaka bealutet att nedlägga "SlQ-bolt"· 

projektet har diakuterata Dcy"Oket den aenaate 

tiden. Speciellt har bealuteta bet7del•• f6r 

den framtida vederglllningestrategin i Storbri

tannien varit f6remll för mAnga olika kommenta

rer och alutaataer. 

Bir följer nlgra &•pakter pl frlgan, vilka 

aaxata ur en ledare i den brittiska tidskrif

ten "The ~al Air Foroe Quarterl7" nr 1/63. 

I b6rjan av 1963 stod vi inför problemet att 

helt omvärdera vlr vederglllningeatrategi f6r 

den kommande 10-lrsperioden, vlrt enda försvar .. 

medel mot en kommunistisk aggreaaion. 

Det lr inte avaikten att detta akall bli en 

nekrolog över 11 Skybolt", den robot pl vilken 

vlra tidigare planer baserata. Men det kan vara 

av vlrde att sklraklda det alternativ som nu 

f6realagita, att eventuellt ersätta v!ra stra

tegiaka bombplan med ett litet antal ubåtar ut

ruatade med "Polaris"-robotar. 

Den potentiella atyrkan hoa vlrt boabfl7g med 

desa vederglllningekapaoitet lr tullt kind av 

alla, alvll i vlrt land aom i .Amerika och .lika 

vll av ChrRatjeT. Deaa f6rmlga till vedergäll

ning - lven utan amerikanak hjllp - lr al f6r6-

dande att det ak:ulle vara rena galenakapen &T 

r7s•arna att ifrlgasltta den. ltminatonehllften 

av vlra bombplan akulle kunna trlnga igenom det 

17Bk& f6ravaret, och detta skulle inneblra att 

alla %7Ska atlder med mera In 1 milj inTln&re 

akulle f6revinna frln jordens 7ta. Detta miste 

vara ett s;ynnerligen effektivt vederglllninge• 

vapen. 

SK.ILEN !POR VA.LB'r J.V "POLABIS" 

1. Roboten lr en 17clca4Fn•trulction, redan nu 

i tjlnat, ooh den kanake :ico.aer att vara det 
lnnu en generation. 

2. llarinen alculle lcwma anllltaffa 10 at atoa

drivna ubltar aed tilla&1111ana 160 •Polarie"

robotar utan nlBOn lrlig lSkning &T f6ravaraan

alagen emedan kostnaderna akull• koaaa att alla 
ut 6Ter flera lr. 

3. Denna lilla ubltaflotta akulle ge oaa till• 

rlo'ltlig alagltraft f6r att tjlna aom ett etfek

ti vt vederglllningevapen. 

4. St;rrkan akulle kunna alttaa in inom bet7dal• 

aetulla oarlden, ben dlr inte lU!O Tore 4irft:t 

inblandat. 

5. Det torde vara i det nlrmast oa8jligt att 

upptloka ubltar pl ett v1•• djup ooh de •lallle 

dlrf6r T&Ta mindre alrbara In V-boabarna. 

XR DESSA SKXL JLlLL:BARA? 

Dl det glller att diakutera en al v1ktig frlga 

aom vlrt landa f6ravar mlate varje alag &T po• 

liti•k& aeningeskiljalttigheter lika vll aoa 

avundajuka f6ravaragrenarna emellan undvikaa 

och kritiken bli saklig och konatruktiT. 

1. Det rlder ingen tvekan om att "~olaria" lr 

en effektiv robot ooh att den finna tillglnglig 

redan i dagallget. Men USA har lndrat ain 

"Policy" mer An en glng, och ntligen 6vergav 

man "SIQ'bol t"-projektet, ett projekt till v11-

ket vi aatt vlr tillit pl goda grunder f6r det 

kommande 1970-talet. 

Vad kommer att hlJ\da, om USA under de kommande 

ltta !ren konstruerar ett nytt och bittre ve

derglllningevapen {rymdburna robotar eller nl

got annat) och dlrf6r beslutar sig för att 



15verge även "Polaris"? 

Vore det inte bättre att USA gav oss all n15d

vändig information samt licens f15r tillverk

ning av "Skybolt" inom landet? 

Om man skulle 8verge "Polaris"-roboten sA skul

le vi ha sl15eat bort miljoner pA ubAtar, aoder

fartyg, dockor, vapenf15rr!d, underhAllstjll.nst 

samt utbildning av specialister och besätt

ningar ooh ändA skulle vArt enda existerande 

vedergällningsvapen komma att bli värdell5st. 

Ingenting är slkert hAr i livet utom att man 

•kall dl5f och eom det har vieat sig tidigare 

kan en regering Indra etAndpunkt oberoende av 

om deee ~rhuvud finns kvar eller ej. 

2. Om inte vlra ftlrsv&1'81costnader skall plvei

kae av denna Jl7& notta aed 10 atoaubltar och 

160 •Polaris•-robotar - lven oa man t8rd.elar 

kostnaderna pi ltta h - ja dl alets 11&n Tid

~ nleon fo:na av ltye:rftSringar eller ct,rlikt 

.. 11an anelasen till 11&rinen ooh n7gYapnet. 

Bnr ekall detta si till? 

:O.t har lmm ·~ angiT1t• vad kostnaderna llkulle 

bli. •en ~ni.tem azig&"r' den 1 ~~ 

ftll3ander "l'i har inte behandlat koetn&UrrABan 

llhUilt i~ellde lmm." PA alnp h!ll i p:re9-

-n b&r man •flkt uppllkatta kost.Urna, och 

eiftnn 250 ldl~r pm4 liter inte osannolik. 

0. . .an till dee• ko9tna4er 11BB9r uigiflerna 

ftlr undanlll. lo-ganadtt sto, torde SUlllll&n re" 
sig oKr1nB 374 111.l~our pund ••d dagens pri•

llge - 1970 llkull• ht .re" sig oHring 400 

ail~oner panel. !111 htta lllculle aan egentligen 

dl oolc8l ligga kostnaderna f8r utveckling av en 

bittre version av "Polaris". 

J'lott&n8 robot "S...lug" kostah aer In 40 llil-

3oner pand f8r tvi. lr sedan - det var 27 gi\nger 

aer In -.n %'1knat aed hin b8rjan. 

De.sa 400 ailjonU' pund aom "Polaris•-pl'Ojektet 

idculle kosta llr lika 9Tcket som det nuvarande 

lrliga anslaget till hela den brittiska not

tan. lven om man sprider kostnaderna 8ver Atta 

Ar, varifrAn skall man ta den lrliga merkost

naden pA 50 miljoner pund? 

lr flottan beredd avstl frAn ett eller flera 

av de tre hangarfartyg pA 50.000 ton som man 

begärde i slutet av ar 1962? 
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Om man skall g!Sra etora inekrlnkningar inom 

Bomber Command, vad menade dA f!Srsvarsminietern 

med eitt yttrande efter Aterkomsten frAn 

Nassaus "RAF har en stor framtid" och "Jag är 

inte oroad f!Sr RAPse framtid"? 

Vad kommer att hända med staber och fl5rband 

och personal? Oa deras nuvarande h8ga strids

aoral skall vidaakthlllae, eA duger det inte 

att lAta dem svlva i ovisshet r8rande fram
tiden. 

lf&r 11&n diskuterar kostnaderna, sA kan det vara 

pl sin plats att nian&, att kostnaderna för att

utrueta V-boabarna .. d "Sk7bolt" skulle bel8pt 

sig till 105 ailjoner pund, bara en fjlrdedel 

av vad "Polaris" skulle kosta. Detta är ett 

starkt argument till t8rmAn f8r det tidigare 

alternativet. 

3. Vad har aan sedan tl5r aotiv tar slutsatsen 

att den lilla flottan av 10 "Polaris"-ubAtar 

skulle vara en jllllfl5rbar el'9tlttning för Bombar 

Coaaand? P n har vi 180 st "Vulcan", "Victor" 

och "Valiant", varje ~SJll&n kapabelt att 

till• en eller nera ltlrnl&ddningar av megaton

t>"P• "Vulcan" och Victor" kan lven utrustas 

1194 "Blus Steel•-roboten och senare nykonstruk

tioner av liknande t7P• Bombf8rbanden kan Även 

ut~tjae tl5r insatser i en konflikt där kärn

vapen ej lco .. er till anvlndning. lven om det 

skulle vara a8jl1gt att f8ne "Polaris" aed 

konventionella ladclninsar sA skulle dessa ub&

tar vara av ringa vlrde i ett dTlikt krig - och 

vlN boabf8rb~d skulle vara h8get reducerade. 

4. Bur lr det med argumentet att "Polaris" 

•kulle kunna utnyttjas i en nationell konflikt 

dlr NATO ej blir inblandat? 1"6rhAllandet skulle 

vara exakt detsamma med flygburna vedergäll

ningevapen. 

Vi bar skicklige 'Mtenå.apemln och de blsta 

ingenj8rer och n7gpl•nekonstruktörer i vlrl

den, och de har f!tt 1 uppdrag att konstruera 

en tullgod erslttning för "Skybolt". De alger 

att detta uppdrag kan 16sas till 1970 och till 

avsevärt lägre ko1tnad än "Polaris", som vi f6r 

övrigt inte heller kan ha i tjänst tidigare. 

Varf6r dA ekaffa detta amerikanska vapen till 

s\ stora kostnader? 

5. Det framhA.lle ofta, att ubätar pfl ett viHt 

djupt är i det nlrmaste omöjliga att upptäcka 

och de dii.rf8r ekulle vara oe~.rbara. Detta f'!Sr-
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h!llande ~ är sant i dagsläget, men det 

finns ingen garanti för att det alltid kommer 

att förh!lla sig sA. Inte heller argumentet an

g!ende de goda möjligheterna till insats med 

ub!tar är särskilt hAllbart. Det är sant att 

2/3 av jordens yta är täckt av hav, men luft

rummet sträcker sig över hela jordens yta. 

Med en flotta p! 10 ubAtar är det tveksamt om 

flera än fem eller sex kan vara operativa sam

tidigt. Den ryska underrlttelaetjänsten torde 

alltid veta var de övriga finns i sina baser. 

Det är även sannolikt, att ryssarna med sina 

410 ubltar, av vilka 75 % är oceang!ende (och 

mAnga atomdrivna), skulle kunna skugga vAr näs

tan patetiskt lilla ubAtsflotta och ständigt 

rapportera deaa läge. 

VAra V-bombare flyger med nära nog ljudfart 

inom ett mycket vidsträckt omr!d.e. Skulle det 

inte vara av!rare att upptäcka dessa i ett gi

vet ögonblick än de relativt lAngaamma ubAtar-

na? 

Även om vi antar, att aArbarheten f8r ub!ten 

och bombplanet är densamma, al skulle förlus

ten av tre eller fyra ubAtar medföra en avse

värd nedg!ng i vedergällningakapacietet. lven 

med en förlust av 1/3 av v!ra bombförband, sA 

skulle vi ändA ha 120 flygplan kvar. Skulle 

alltaA dessa sex Aterat!ende ubAtar, av vilka 

en del kanske m!ste finnas i sin bas för un

derh!ll, skulle de kunna jämföras med de Ater

stAende bombplanen? 

Vi m~ste komma ih!g, att bara nAgra minuters 

förvarning kräva för att f~ vAra bombplan i 

luften och antingen sättas in mot sina mAl el

ler ombaserae till andra baser. 

DA det gäller möjligheterna att tränga igenom 

fiendens luftförsvar, aA visade en övning i 

oktober 1961 att v!ra V-bombare inte hade nAr,

ra avArigheter tränga igenom det amerikanska 

luftflSravaret. 

SLUTSATSER 

Det är att utsätta sig för risker som inte kan 

anaea acceptabla, att lita till n!got annat 

land än vArt eget d~ det gäller att bibehAlla 

vAr vedergällningakapaoitet. 

l varje slag av internationell överenskommelse, 

som d~ det förut gällde "Skybolt" och nu "Pola-

ris", s! är vi helt hänvisade till den andra 

partens goda vilja. Varför inte istället för

lita osa till den kapacitet som vi vet att vAr 

egen flygindustri innebar? 

Brittiska vetenskapsmän och flygplankonstruk

törer föra!g osa under 'l960-talet med flygbur

na vedergällningsvapen - de säger att de kan 

g8ra detsamma under 1970-talet. 

Varför inte lAta dem göra det? 

* 

Blue Steel träder i tiänst 

(.ll'light 21/2 1963) 

V-bombarna börjar nu utrustas med Blue Steel, 

attackroboten flSr kärnvapen som skulle erslttas 

med den amerikanska S}Q'bolt. Sedan den senare 

visat ai~ bli f8r d,yr att utveckla bar engels

männen AtergAtt till ain ursprungliga plan ooh 

nu är Blue Steel färdig. 

Vid en preasvianing i vinter som ägde rum vid 

flygbaaen Soampton visades roboten medan den 

testades, tankades och hängdes under Avro Vul

can som sedan atartade. PA Soampton är den divi

sion baserad som en g!ng sattes upp f8r special

uppdraget att förstöra vissa dammanläggningar pA 

kontinenten med hjälp av en mycket hemlig bomb

konstruktion. Chefen f8r Bomber Command yttrade 

därvid, att nio av de tio senaste provskjut

ningarna i Voomera, Australien, varit helt 

lyckade; att vapnet ISverträffade fordringarna 

beträffande räckvidd, träffsäkerhet och pAlit

lighet. 

Hlr bingar en Blue Steel under kroppen pA en 
Vulcan B.2. Den driva av en raketmotor av typ 
Briatol Siddeley Stentor. 



140 6vningst6retag har redan utt6rta, ooh nya 

bealttningar beh6ver endaat 15 timmar• trlning. 

Roboten blr• av Vuloan och Viotor, medan den 

tredje t;Jpen, Valiant, lr pl avskrivning elaom 

törlldrad. liln annan vapenbärare pl avakrivning 

är medeldistansroboten Thor, som snart kommer 

att monteras ner emedan den inte kommer att 

t7lla nlgon tunlction ••dan Atlas ooh Minuteaan 

kommit i tjllnat. Roboten var nämligen myoket 

elrbar pl baserna. 

V-bombarna• slrbarhet pl marken har - enligt 

bombcheten - minskats till ett minimum genom 

utspridning och 1117oket h6g beredakap. Cirka 

fyrtio baaer stlr till t6rtogande, och aamtliga 

har under den glngna vintern ständigt hlllits 

an6r6jda. F61'Yarningstiden kommer vidare att 

6ka till ltta minuter när den jätteatora radar

atationen i J7llingadale blir klar •enare under 

Aret. 

V-boabarna an••• ha h6gre fart och operationa

h6j d lln de 17aka aotavarighaterna, ooh aktiona

radien utan lutttankning är 2.800 kil. Vapnen 

inkluderar alväl attackrobotar •om vanliga bom

ber-, minor och vätebomber. 

Under hela vi•ningan nämnde• inget aom helat 

om BIQ'bolt, det nya vapnet som aldrig kom. 

* 

Hänt vid F9 I 
Livlig förslag1verk1amhet 

F6ralagaverkaamheten vid F 9 har glädjande nog 

koamit i glng pl allvar. En aom verkligen kan 

kallas "uppfinnargeni" är tl7gtekniker Erland 

Iarlaaon vid 2.baakompaniet. Han har under fle

ra lr hatt 6gonen pl de vardagliga nl ting, aom 

g{Sr att ett verkt7g eller inatrument etter lite 

ändring blir al där pralctiakt och användbart, 

•om man 6nakar det hade varit mad detauuna. 

Nyligen förkunnade en flottiljorder att han för 

11 olika t6ralag skulle fl 925 kronor. Men 

Karlsson har ännu fler t6ralag till f6rbätt

ringar, aom väntar pl att behandlas av töral&ga· 

kommitUn. 

Plygtekniker Karlsson har koncentrerat aig pl 

id6er aom underlättar den tekniska tjänsten pl 

J 34. Det gäller bl a en monteringekona t6r 

skevroder, en juateringsmall tör huvutl6sninge

mekaniamen, en tolk f6r injuatering av gasreg-
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Bildens P17gteknikar Erland Iarlaaon, ~ 9. 

lage-man6ver1Adana hävarmar, fastallttningaan

ordning av kontrollmall t6r atabili11&tor, de

aonteringe- och monteringsdon t6r noaställeta 

axel, ett uppllsningaverkt7g tör kardanaxelns 

mutter, en utdragare f6r h7laor i kardanknutar 

mellan h6jdrodren, en mall f6r injuatering av 

akevaerYo, ett monteringaverkt7g t6r tllndkablar, 

en nyckel t6r höjdrodret• juateringalla11t2ttar 

samt ett verkt7g t6r demontering och montering 

av balanstjädern i törarstolen. 

Tidigare har svarvarna S6derlund ooh Iarlaaon 

pl avd 6 tAtt var sin femtiolapp t6r t6rblltt

ring av en gängsnittahlllare. Söderlund tiok 

senare i samarbete med verkmästare Bstulf en 

id6 till en akanl7ttbox f6r J 34. Detta t6r

slag gav dem 1501- att dela. 

Vapenteknikerna Dino och Strand retade sig 

länge pA att täth7lsan i 30 mm akan var el 

besvärlig och tidakrävande att demontera och 

montera. Detta utmynnade i en täthylautdrasare 

och f6r detta fick de 1001- kr att dela pl. 

lven pl drivmedelaidan gick en man och fundera

de pl vart6r rulltankarnas öppnare aldrig fanns 

pl sin plata. Ej heller kedjor och tastsättning 

med bultar 16ste trägan. Detta gav t6rrldsman 

S Bengtsson en id6 att g6ra om 6ppnarna el, att 

de kom att hamna under locket och tinne pl el 

vis alltid till hands nllr de behöva. För det

ta blev det 1001- kr. 

Författaren hoppas att dessa olika t6ralag kom

mer att spridas s! mycket som m6jligt. 

Sällan har vill gratifikationer i form av kon

tanta medel använts el vll. Vardagliga ting, 
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kan bli rent odrlgliga att anvlnda om de saknar 

den praktiska uttor11ning aom g6r dem •nabbt ooh 

rikt igt brukbara t6r ain uppgift. 

Kanske t6retaller f6ralagave:rka&llheten enkel

riktad genom att den ottaat r8r bara den tek

niska sidan. len Herrar id,kllckare, anatlllda 

i nom alla omrldena nog finna det 111TCket aom kan 

t6rbltt r aa och t6renltlaa: I FC:P'Haa meddelande 

2/62 at!r bl a "envar vid t6ravaret anatllld 

! ger f! av honom framlagt t6ralag till t6rlnd

rade dri ft- och utbildninsmetoder eller andra 

anordningar eller ltglrder till gagn t6r t6r

avaret bed6at av t8retaganl1mnd". StJIJ: IUESSOll 

• 

Sir Thomas Pike, ohefen t6r engelaka t17gvap
ne t (RAJ'), bea6kt• tiden 1/4 - 5/4 J'l.7gvspnet. 
Ovan inspekterar han hederakomp&niet efter an
koHten i ett Co .. tplan Ull r 8. Jle4an radio
interv juaa Sir ~aaa pl P 8 av I.ara ll'&Dje, 
medan generall6jtå&nt Lage Thunberg &YYaktar 
i bakgrunden. 

LASVARD LIITERATUR: 

Våre flygere i kamp 

-Luftkrigen i Norge 1940-
av Finn Ame1en 

Luttkrigehlndelserna i Norge i analutning till 

den 9 april 1940 och det norska flygvapnets 

kamp den nlrmaate tiden dlrefter t6religger nu 

tör törsta glngen i bokfol"lll. Det Ar en drama

Uak ll•ning, b;rggd p! ottioiella rapporter 

med inslag av 6gonvittneaakildringar trln dem 

aom var med. Som t6rtattare atlr den 30-lrige 

norake tl;ygjournalieten Pinn Arneaen, i var

dagalag re4U:t8r t6r den noraka fl;rgtidelcrit

ten "Vi~. 

Boken inleda med en a&1111antattning av de noreka 

fl7gatridakrattern• lrt&tua rare krigsutbrottet. 

Det blir en ganak& d7ater bild av 30-talete 

t6~mmelaer1 tlygvapnet var i via• mln en 

illusion med t6r!ldrad materiel och otillrlck

lig utbildning. Det aaknadee inte varnande r6a

ter, men de ledde till intet reaultat. 

Ian !Ar aedan t6lja jaktt6rbandet pl Pornebu 

den 9 april, marintl7garna vid Horten samt apa

ningedi viaionen pA ~jeller.. Den bittra san

ningen blev, att man tvingade• dra aig undan 

de tyska angreppen t6r att vinna tid. Ian hade 

inte haft krig i landet pl 125 lr, och an

greppet blev nlgot av en chock rar de flesta. 

Ingen trodde i grund och botten att man akulle 

dras in i kriget, ooh resultatet blev förvir

ring och bristande översikt av vad aom egent-

" ligen binde. Jaktdivi•ionen med Olcater "Gla-

diator" aom atartade frln Ji'ornebu var den aom 

bet ifrln aig biet, men redan kl 0900 hade 

tyskarna tagit tl7gtlltet, och man var tvungen 

att landa p! andra filt. 

I de t6ljande ltapitl.n redog8rs t6r hur kampen 

t6rdea inom andra delar av lande~ under den 9 
april. Kampviljan var det inget tel pl, men 

den underllgena tl;rgmaterielen och bristen pl 

ammunition och drivmedel gjorde insatsen till 

en alltt6r ojlmn kaap mot Hvermakten. 

Ian drog vidare norrut, reorganiserade s! gott 

sig göras lit, improviserade aA gott det gick 

ooh nlr det inte gick llngre tl6g de som kunde 

6ver till Skottland t6r att tortsltta kampen 

dll.rifrln. 



Kriget i Nordnorge har fått ett eget kapitel, 

och särskilt utrymme ägnas givetvis At de brit

tiska insatserna med 46, Squadron utrustad med 

"Burricane" aamt 263. Squadron utrustad med 

"Gladiator". Man lyckades Aterta Narvik - men 

med malmhamnen f6rst6rd - varefter britter ooh 

franamln drog tillbaka sina styrkor. Norrmän

nen blev tvungna att kapitulera. 

Som en kuriositet kan nlmnaa, att kapitlet 

innehAller en redog(lrelse för den första land

ningen med "Hurricane" ombord pA ett hangarfar

tyg. Meningen var att förstöra dessa jaktplan 

pA baserna, men diviaionachefen, aquadron lea

der Croas, tyckte det var värt att försöka lan

da pA hangarfartyget "Glorioua". Alla förare 

anmälde aig frivilligt - och alla lyckades ock

sA landa oskadda med de 10 jaktplanen. En dag 

senare anf811s "Glorioua" av tyska sj8strids

krafter och slnktea. Endast tv! man ur jakt-

di visionen 8verlevde. 

Kriget i Norge var slut. Flygarna hade kämpat 

i sina gamla Fokkerplan och flott6rför•edda 

marintl~lan. Man var inte n8jd med vad man 

NY SYRGASAPPARAT 

AGArs avdelning för medicinska apparater har ut

vecklat en ny ayrgaaandningsapparat för flyg

vapnet, aktualiserad av de flyghöjder, som man 

räknade med för J 35 Draken. För att skydda pi

loten mot de lAga tryok han utsättes för vid ut

hopp eller kabintryckabortfall pA hög höjd, mAa

te han utrustas med tryckdräkt och tryckhjälm. 

Syrgasapparaten mAste dlrför automatiskt sätta 

dräkten och hjälmen under ett mot höjden avpas

eat övertryck. 

Dessutom skulle liksom tidigare apparatens nor

mala uppgift vara att f8rae piloten med syrgas 

vid flygning. Den mAste därf8r alltjämt konst

rueras som en demandregulator, d v s en regula

tor klnalig nog att lämna gas i tillräcklig 

mängd pA de undertryck en människa utan besvär 

kan prestera vid inandning. Demandregulatorn ma

tas med komprimerad andningsgas frän en h8g

trycksbehillare i flygplanet. Trycket i denna 

lr vid full behAllare 150-200 atö och sjunker 

när gasen förbrukas. 

BehAllartrycket är för högt och varierar inom 

alltf8r vida grlnaer för att man skall kunna 

göra en demandregulator, som matas direkt frAn 
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hade uträttat, man ville slAsa vidare. De 

flesta tog aig pA olika vägar till England och 

kämpade vidare. Mänga av dem stupade vid unga 

Ar som jaktflygare i RAF. 

Hjalmar Riiaer-Larsen - chef för Marinens Flyg

vapen under kriget och senare regionalchef i 

SAS - alger i sitt f8rord till bokens "Tack 

vare att flygatridakrafterna evakueradee snabbt 

kunde de inte nedkämpas i den första omgAngen. 

Istället bet de gott ifrAn aig med den under

lägsna materiel som atod till buds under de tv! 

mAnader striderna varade. Den inaata de utf8r

de under synnerligen vanskliga omatlndigheter 

är all ära värd. 

Detta ger boken en klar bild av, och jag är 

mycket glad 8ver att den kommit ut. MAtte den

na bok lisas av all norsk ungdom i kommande 

tider." 

Tilllggas kan, att boken är väl llavlrd f8r 

var och en, som lr intreaaerad av vad aom hll.n

de i vArt grannskap under de ödesdigra dagarna 

vAren 1940. ORR 

I 

* 

Regulatordelen i den 
n7a 91rgaeapparaten. 

behAllaren. Gasen tas dlrf8r ut 8ver en tryck

regulator, aom till demandregulatorn levererar 

gas av ett konstant, lägre tryck. Denna uppbygg

nad är gemensam för aAväl den utrustning, aom 

hittills använts inom flyget, som för de flesta 

andningaapparater för dykare och brandmän. 

Demandregulatorn innehAller ett tunt gummimem

bran aamt en ventil, aom atär i förbindelse med 

tryckregulatorn. Membranets ena sida vetter mot 

fria luften, dess andra mot maskens inre. Vid 

Forte. p! sidan 33. 



FORSVARET I ARETS PROPOSITIONER 

I stateverkspropoeitionen erinrar f8rsvaremi
ni•tern inledningsvis om att den nu gillande 
f8revars8verenskommelsen utl8per med innevaran
de budgetAr. FBr att utreda och lllmna f8rslag 
r8rande f8revarskostnaderna under de nlrmaete 
budgetAren tillkallades i slutet av Ar 1961 en 
parlamentarisk utredning, 1962 Ars f8ravare
kommi tt6. Denna meddelade i november 1962 att 
man enate om ett f8ralag r8rande f8revarakost
naderna. F8ravaraminiatern anf8r hlrvid bl a1 
"Det ltr enligt min mening i h8g grad tillfreds
stAllande, att enighet om f8rsvarskostnaderna 
mellan de fyra stora riksdagspartierna ltnnu en 
g!ng kunnat nAs. Det f8rslag till f8rsvarebud
get som jag framlltgger har gjorts upp med ut
g!ngspunkt i f8revarskommitt•ns f8rslag. I av
vaktan pA kommitt6ns slutliga f8ralag hemstltl
ler jag emellertid att flera viktiga anslag 
tills vidare upptas med berlknade belopp, Jag 
avser att senare under riksdagen Aterkomma med 
slutliga f8rslag till anslageltskanden. Min av
sikt llr att d\ ocks~ framlltgga mina synpunkter 
pA riktlinjerna f8r det militära f8ravarets 
framtida utformning," 

Den f8rutskickade propositionen med nr 108 
framlades f8r riksdagen i mitten av mara mAnad. 

Propo·si tionen b!lrjar med en redog8relse f8r 
dels 8verbefltlhavarens utredningar 1961-1962 
ang,ende krigemaktens fortsatta utveckling, 
dels f8ralag av 1962 !ra f8rsvarskommitt6. DAr
efter f8ljer departementschefens eget uttalan
de. Slutligen behandlas anslagsfrAgor r8rande 
tygmateriel f8r arm•n, fart7gs- och vapenmate
riel f8r marinen, flygmateriel f8r fl7gvapnst 
samt kapitalbudgeten. H!r f8ljer en kort redo
g8relse f8r departementschefens uttalande i 
stataverkspropositionen och propositionen nr 
108. 

MALS!TTNING FOR FÖRSVARET 

Departementsohefen delar f8rsvarakommitt•ns 
uppfattning att en allmltn mAlslttning f8r to
talf8ravaret b8r anges, varvid begränsning b8r 
ske till vissa grundprinciper som. b8r gilla pA 
lAng sikt. Denna mAlslttning anges s!lunda. 

"Totalf8rsvarets frllmsta uppgift lr att vara 
sA f8rberett f8r kriget, att det verkar freds
bevarande, Totalf8ravaret mAste dllrf8r snabbt 
kunna hBja beredskapen och utveckla tull styr
ka. Det skall ge uttryck At vArt folks vilja 
att bevara landets frihet och vAr motstAnds
kraft mot pAtryoknin~r. 

Skulle vi likvRl utslttas f8r angrepp, Ar det 
krigsmaktens uppgift att mata detta och f8r
hindra att svenskt territorium besitts, Civil
f8ravarets huvuduppgift llr att skydda befolk
ning och egendom mot skador av fientliga anfall 
samt att rldda 8verlevande vid sAdana anfall. 
Folkf8rs8rjningen i vidaste bemltrkelse skall 
tryggas genom det ekonomiska f8rsvaret, Det 
psykologiska f8rsvarets uppgift Ar att vid
makth~lla en fast f8rsvarevilja och motst!nds
anda, 

Sjukv!rd, socialv!rd, polisvltsendet, kommuni
kationer och annan samhlllelig verksamhet an
passas med hlnsyn till inriktningen av de sam
lade f8rsvarsanstrll.ngningarna, 

Totalf8rsvarets olika delar samverkar och un
derst8djer varandra sA, att st8rsta f8rsvara
effekt ernh. 

Den sedan Ar 1948 f8r krigsmakten gillande all• 
minna mllslttningen, som senast bekrltftate vid 
1958 och 1961 Ars riksdagar, b8r bibeh!llas 
och alltjämt vara utg!ngspunkt f8r krigef8r
beredelsearbetet och den fortsatta utveck
lingen av f8revarsorganisationen. Detta inne
bär bl a, att f8rsvarskrafterna b8r utformas 
sA att en angripare i det llngsta hindras fA 
fast fot pA svensk mark och att varje del av 
landet skall f8rsvaras." 

Departementec~efen ansluter sig till f8rsvara
kommi tt6ns bed8mning att det f8religger behov 
av en operativ m!lsllttning f8r krigemakten som 
underlag f8r planeringen men anser att det b8r 
ankomma pd Kungl Maj1t att efter f8rslag av OB 
bestll.mma den operativa m~lsAttningen bl a 
m h t de ekonomiska resurser som statsmakterna 
avdelat f8r f8rsvaret. 

F8rsvarsministern understryker vikten av att 
kostnadsramen f8r f8rsvaret ej uttas m h t 
skiftande tendenser i det utrikes- och mili
tlrpoli tiska llget ooh erinrar om att han 
"till 1962 Ars statsverltsproposition uttalade, 
att principbeslut av 1958 och 1961 !rs typ 
grundar sig pA bed8mningen, att de avg8rande 
motslttningarna stormakterna emellan kommer 
att best! under 8verakAdlig tid, Mot denna bak• 
grund b8r dlrf8r de grundlAggande principbe
sluten om f8rsvarets utformning pA lltngre sikt 
respekteras oavsett om avsplnning eller till
tagande motsättningar f8r stunden slttter sin 
prlgel p! den utrikespolitiska situationen. 
Och nlr s!dana beslut fattas m!ste strltvan 
vara att dra slutsatser om f8rsvarets storlek 
och inriktning mot bakgrunden av mera l!ngsik
tiga tendenser inom den internationella poli
tiken och strategien," 

Departementschefen har ingen erinran mot f8r
svarskommi t t6ns uppfattning betrlffande de fall 
dlr medelsanvisning b8r ske utanf8r f8rsvarets 
kostnadsram. Ban f8rklarar att "enligt kommitt6n 
m!ste tv! f8rutsltttningar uppf7llas f8r att 
kostnaderna skall llggas utanf8r ramen, Det m\s
te s!lunda visas dels att ett omed~lbart adekvat 
samband f8religger mellan vad som avsU.s och 
vad som m!ste nyanskaffas, dels att nyanskaff
ningen ej lir f8ranledd av militllra skAl. nr 
det gäller omdispositioner som betingas av 
8nskemAl att tillgodose kommunernas m fl behov 
f8r elCJ)loatering b8r man emellertid enligt 
f8revarskommitt6ns mening icke stilla kraven 
pA bevisning i eistnlbnnda hänseende alltf8r 
h8ga," 

XR!GSMAKT~S FRAMTIDA UTFURMNING 

Betrlffande den framtida utformningen av krige
makten pekar f8rsvarskommitt•n, fortsltter f8r
svar .. inistern, "p! att olika utvecklingelinjer 
ltr m8jliga och framh!ller vikten av att vid av
vigningen mellan kvalitet och kvantitet de kva
litativa kraven ej stltlls h8gre In so, betingas 
av den uppgift som avses f8r ett visst vapen
s7stem. Vidare b8r vid studiearbetet flera al
ternativa 18sningar av frlgan om val av optimal 
strategi och taktik penetreras och dlrmed krigs
maktens framtida utformning, Jag anser dessa 
kommitt6ns p!pekanden vara mycket betydelseful
la. Fer egen del vill jag i anslutning hlrtill 
framf8ra f8ljande, 

Vid utredningeverksamheten inom krigsmakten lr 
det vlsentligt att studiearbetet bedrivs med 
olika grundllggande f8rutslttningar f8r angri-



parens strategi QCh taktik, Detta g!ller bl a 
det strateffiska m~let för en angripares aggres• 
sion mot vArt land samt bedömnin~en av vilken 
tid som Atghr och vilka territoriella vinster 
som erfordras för att mAlet skall anses vara 
n'tt, Men variationen i förutslittningarna bör 
ocksA g!lla de medel en angripare kan t!lnkas 
anvlinda för att n~ det antagna mUet, FrAgan 
om olika bekRmpningametoder bör till detta 
problemkomplex, Nllr det g!ller utformningen av 
krigemakten och principer för försvarets faran
de uppstliller sig bl a fr!gorna p! vilket av
atAnd frAn värt territorium vAr beklimpning 
skall, sedan Sverige anfallits, sättas in 
samt vilken uthAllighet och vilken beredskap 
som bör efterstrllvae, Vid studierna bör enligt 
min mening ing!ngsvllrdena varieras även rar 
dessa faktorer, Nllr det gillar värderingen av 
studieresultaten bör dessa stillas i relation 
endast till de sannolikaste krigafallen, som 
frllmst bör vara dimensionerande för krigsmak
tens utformning och omfattning, Det Ar ange
l!get att ett realistiskt underlag skapaa för 
den prioritering som en begränsad kostnadsram 
ofr~nkomligen framtvingar, Härvidlag har för
svarskommi tt•n bland annat anfört att stridsen• 
heternas effekt i invasionsförsvaret bör vara 
avg8rande rar deras prioritering och i detta 
vill jag helt inst!!mma, Jag vill ocksA peka p~ 
betydelsen av realistiska utg!ngspunkter i fr~· 
ga om kostnaderna för olika vapensystem," 

Försvarsministern f~rordar att basbeloppet 
för budgetAret 1963/64 för drift- ooh kapital
budget totalt bestllmmes till 3,780 milj kr i 
1962 ~rs priser innebArande en reell höjning 
av basbeloppet med 222 mkr. Birtill skall l!g
gas en Arlig ökning av 2,5 % för teknisk ut
veckling samtidigt som ramen skall till\tas 
variera m h t pris- och 16ne!ndringar enligt 
för närvarande gillande grunder. 

I likhet med förevarakommitt•n anser försvars
ministern "att med den föreslagna kostnadsra
men skapas ekonomiska förutsättningar rar att 
under de nllrmaste fyra Aren ern! en försvars
effekt som i varje fall ej Ar lägre än den som 
bedömdes erforderlig Ar 1958 för att pA längre 
sikt fylla mAlsättningen," 

Stllllningstagande till vissa av ÖB föreslagna 
objekt uppgående till 65 mkr bör anat! bl a 
beträffande materielanskaffning till pansar
trupperna, nya ub!tajaktenheter och tly~nde 
radarstationer, 

Försvarskommitt•ns förslag avser budget!ren 
1963/67, F"åre denna fyra~rsperiods slut bör 
enli~t kommitt•n nya utredningar angAende för
svarets totalkostnader komma till st~nd, Depar
tementschefen ansluter sig till kommitt•ns upp
fattning och understryker vikten av att hand
lingsfriheten effektivt upprlltthAlles för ti
den efter den nu aktuella fyraArsperioden, 

Försvarsministern ansluter eig i huvudsak till 
den avvägning mellan försvarsgrenarna och den 
utveckling inom krigsmakten den närmaste fyra
!rsperioden, som försvarskommitt•n förutsatt 
och säger vidare1 "Av slirskild vikt llr hllrvid, 
att stridsenheternas effekt och allsidiga an
vllndning i invasionsförsvaret tillmllta avg8rande 
betydelse vid prioriteringen, Jag vill dllrför 
understryka värdet av att ytterligare en infan
teribrigad omorganiseras för tjänst i övre Norr
land och att mark- och kustförsvarets eldunder
stöd förstirks, Detta bör kunna ske genom att 
nästa skolflygplan utrustas sA, att det blir an
vändbart som ett lätt attackflygplan för samver
kan med arm•stridskrafter frimat i övre Norrland 
och med marinstridakrafter i anslutning till 
vAr kust, Som föravarskommitt•n framh\llit, 
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bör dock den gjorda avvllgningen inte betraktas 
som fastlAst. Förskjutningar inom ramen kan 
bli nödvändiga; inte minst den relativt lAnga 
period försvarsbeslutet avser aktualiserar en 
viss anpassningsbarhet, Vid den fortsatta pla
nerin,,en inom försvarslSverenskommelsens ram 
bar strävan vara att ytterligare förbättra in
vasionsförsvarets effekt och allsidighet, Sär
skild uppmllrksamhet bör enligt min mening vid 
det fortsatta planeringsarbetet ägnas At att 
tillse att tillräckliga markstridskrafter stAr 
till förfogande för försvaret av vArt territo
rium, 

När det gäller luftförsvarets framtida utform
ning kan jag ansluta mig till vad försvarskom
mi tt•n anfört, Jag vill slirskilt understryka 
angelägenheten av att vid utvecklingen av 
flygplan 37 prestandakraven avpassas s! att 
man inom fastlagd kostnadsram erhAllsr ett 
frAn operativ synpunkt tillräokligt antal 
flygplan," 

Utg!ngepunkten för beräkningen av utgifterna 
för det militära försvaret för budgetAret 
1963/64 har varit försvarskommitt6ns förorda
de basbelopp om 3.780 mkr, Efter justeringar 
och tillägg har den slutliga totalsumman 
3.919,1 mkr fördelats enligt följandes 

Driftbudgeten 

Försvarsgren Anslag 1963/64 enl propositio11 

mm 10811963 
Mkr % 

Arm•n 1155 31,8 

Marinen 466 12,8 

Flygvapnet 1351 37,2 

Gemensamt 663 18,2 

Summa 3635 100 

Kapitalbudgeten 

Försvarsgren Anslag 1963/64 enl proposition 

m m 10811963 

Mkr 

Arm•n 59,5 
Marinen 36,8 
Flygvapnet 92,0 
Gemensamt 
{inkl Muskel) 96,2 

Summa 284,5 

Den föreslagna kapitalramen för budget!ret 
1963/64 innebär en 8ltning i förhAllande till 
innevarande budget~r med 58 mkr. Av den totala 
ramen avses 111 mkr för kasernbyggnaders del• 
fond och 157 mkr för befästningars delfond. 

s~dan länge har fr.\n försvarets sida framh!l
li ts angelägenheten av att balans Astadkommes 
mellan drift- och kapitalbudgeterna och att en 
långsiktig planering möjliggörs liven betriffan• 
de kapitalbudgeten, I propositionen ansluter 
sir, departementschefen till försvarakommitt•ns 
förslag att en ekonomisk ram för det militära 
försvaret skall .omspinna de nlirmaste fyra bud-
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getAr en. Härigenom skapas f8rutslttningar f8r 
en långsiktig planering lv~n inom kapitalbud
geten. Den höjning av kapitalbudgeten som 
propositionen innebär i f8rhAllande till nu
varande investeringsverksamhet har emellertid 
m!st anpassas till den möjliga byggnads- och 
projekteringskapaoiteten. En f'ull anpassning 
även tidsmässigt till verksamheten under 
driftbudgeten har därför ioke kunnat ske vari
genom viktiga objekt m!at aenarelllggaa. 

I Arets analagaf8rdelning uppföres anslaget 
för flygtekniska försöksanstalten pA fBrsvars
huvudtiteln. Anledningen till detta lr att osa 
90 % av anstaltens bestlllningaverkaamhet ut
göres av arbeten för det ·militära försvaret. 
NAgon f8rlndring av anstaltens ställning - en 
under Kunel Maj1t direkt ställd myndighet -
har ej ifrågasatta i detta sammanhang, ej hel
ler föreslås att anstalten skall ingA i krigs
makten. 

I anslutning till frAgan om särskilda medel 
för höjning av beredskapen anf8r f8ravarsmi
nistern i statsverksproposi tionens "Vid anmä
lan av medelsbehoven för innevarande budgetAr 
i 1962 Ars statsverkspropoaition anförde jag, 
att regeringen uppmärksamt f8ljde den inter
nationella utvecklingen. Om regeringen bedömde 
att ytterligare medel erfordrades för att mo
mentant höja beredskapen, skulle den icke upp
fatta föravarsöverensko1D1Delsen som ett hinder 
härför. Vad aAlunda uttalats äger givetvis 
alltjämt tillämpning. Jag vill erinra om att 
efter förslag av Kungl Majst propositionen 
19621127 för innevarande budgetAr 20 miljoner 
kronor anvisats för beredskapsf8ratlrkande At
gärder. F"dr närvarande ger den internationella 
situationen mig inte anledning föreal\ nAgon ' 
motsvarande medelaanvisning. 

Nu föreliggande möjligheter att förstärka den 
personella beredskapen m m bör bibeh!llas. Jag 
vill erinra om att riksdagen frAn och med bud
get~ret 1948/49 budgetAravis medgivit, att vis• 
sa under fjärde huvudtiteln uppförda reaerva
tionsanslag mA överskridas enligt Kungl Majsts 
bestämmande, om av beredakapaskll värnpliktiga 
inkallas till repetitionaövning av större om
fattning eller till beredakapaövning eller om 
andra särskilda Atgärder av samma skäl m!ate 
vidtagas. Ett motsvarande bemyndigande erford
ras jämväl för nästa budgetår. Jag föreslår, 
att riksdagens medgivande härtill inhll.mtaa." 

FLYGVAPNETS ANSLAG Pl DRIFTBUDG.Eil'EN 

För nästa budgetår förslår departementachef en 
f ör anskaffning av flygaiateriel m m ett reser
va tionsanalag om 929 mkr och ett beatlllnings
bemyndigande om 1.400 mkr. Betalningaanalaget 
höjes med c:a 32 mkr, vilket sammanhänger dels 
med att anslaget Luftförsvarsrobot sammanslås 
med flygmaterielanalaget dela med anpassningen 
till flygvapnets totala kostnadsram. Beställ
ningebemyndi gandet avses för fortsatta beställ• 
ningar av flygplan 35, nytt skolplan, fortsat
ta utvecklingsarbeten pA flygplan 37, beställ
ningar av robotar och ammunition m m samt för 
fortsatt anskaffning av materiel för atrids
ledning och luftbevakning. Enligt departements• 
chefens f örslag skall anslaget Luftföravara
robot sammanslAs med anslaget Anskaffning av 
flygmateriel m m samtidigt som anskaffning av 
luftvär nsrobotar i fortsättningen skall ske 
under r espektive försvarsgrenars anslag till 
Anskaffning av tyB111ateriel (motav). 

M h t den kostnadaram tör nästa budgetAr som 
depar tementachefen räknar med för flygvapnet 
kan han ej tillmöteagA den av chefen för 

flygvapnet f8realagna ut8kningen av fl7gtiden 
med 3.000 tim utan föreslår of8rlndrat 165.000 
timmar. 

I anslutning till att ett f8r f8ravaret gemen
samt intendenturförvaltningaverk, 1"8ravarets 
intendenturverk, inrlttae l/7 1963 8verf8res 
frAgor ang!ende brlnale, el- ooh vattent8r
sörjning till fortifikationaf8rvaltningen. Det 
nuvarande brlnaleanalaget kommer dlrvid att 
uppdelas pA tv! fgralagaanslag, ettbenlant 
Bränsle m m ooh förvaltat aT fortifikationa
f8rval tningen samt ett benlmnt Renhållning ooh 
förvaltat av det nya intendenturverket. 

Avlöningeanal'&f~ uppf8rea i atataverkapropo
ai tionen med et beräknat belopp av 154 mkr. 
I avvaktan pA särskild löneproposition som 
framläggs i mitten av m&l"B mAnad, tar depar
tementachefen ej ställning till anslagets axalc• 
ta storlek. 

FLYGVAPNETS ANSLAG PÅ KAPITALBUDGETEN 

F17gvapneta del av de lakade medlen framgAr av 
nedanstående tabell. Som jlmt8relse anges 
flygvapnets medelatilldelning budgetåren 1961/ 
62 ooh 1962/63 (milj kr). 

Anslag Anslag Propoai-
1961/62 1962/63 tion 1963 

Befl.atningar 21 40 54,2 
Kasernbyggnader 7 6,5 10,5 
Flygflltsarbeten 
(utom marlcförvlrv) 29 24,5 23,5 

Totalt 57 7l 88,2 

H!rtill kommer 2,2 milj kr tar 11arkf8rvlrv 
samt 1,6 mkr t8r b7ggnadaarbeten vid fl7gtek
niska försökaanatalten som redovisats inom 
flygvapnets koatnadsram. 

För flygvapnets objekt under bttlatning&rt del
fond upptar atataverkapropoaitionen 54 mkr vil
k8't9inneblr an ökning med 35 ~ jlafört med 1962 
63. Den ökade medelatilldelningen mAate ses mot 
bakgrunden av det ökade medalabehov som krlva 
för utb7ggnaden av atril 60. För atrilutb7gg
naden avses s!lunda för nlata budgetår osa 44 
milj kr. Resterande 10 milj kr för beflat
ningar avses för utb7ggnad av kommandocentra
ler, ammunitions- och robotf8rr!d samt radio
stationer enl radioplan 56. 

F!Sr kasernbyggnader förealAa för f17gvapnet i 
propositionen 10,5 milj kr. Den föreslagna me
delatilldelningen avses f8r följande byggnada
!tgärder. 

Nybyggnad av drivmedelaanllggning samt anskaff• 
ning ooh installation m m av reservkraftverk 
vid F 1. 

Nybyggnad av radarlaborationabyggnad vid r 2. 

Nybyggnad av traf':l.kledartorn och flygtjänat
byggnad vid F 3. 
Nybyggnad och uppstlllningaplataer m m för lv
robot vid F 8. 

Nybyggnad av trafikledartorn vid F 15. 
Utökning av flygverk:atad vid F 18. 
Om- och tillbyggnad av fl7t:- och fordonaverk
atad vid F 21. 
Nybyggnad av hangar vid FC. 



N7b;yggnad av laboratoriebaraok, robotprovhue 
och ammunitionet6rrAd eamt ordnande av elkratt
t6re6rjningen vid RFN. 

Anliggning av vattenreeervoar vid.CVM• 

N;ybyggnad av t6rllggningabyggnad t6r etrilper
eonal vid KA5. 

Hlrtill kommer vieea emlrre b;yggnadeobjekt. 

F6r tlzg!lltearbeten t8ree1Ae ett anelag om 
23,5 milj kr. Av deeea medel erfordras 9 mkr 
t6r att tlrdigatllla tre pAb6rjade tl7gbaser 
varjllate 2 mkr avses t6r att p!b6rja en ny 
tl7gba•. "5r kompletteringearbeten p! befint
liga baeer anelA• 3,2 mkr, t6r fortsatt utb7gg
nad av reservvllgbaeer 2 mkr och t8r maekeringa
arbeten 1,6 llkr. DArut6ver t6rea1Ae vieea me
del t6r anllkattning av baraoker, t5r bered
skapsl&gring av reparationematerial och lag
ringaanllggningar t6r driV11edel, t6r t6retlrk
ning av lldre banor eamt t6r el- och telean
ll&gningar. 

ilDRA l"C!Rsv.ARSGBElil, JOA OCH MHS 

I tr&,a oa anelagen till andra t5revaregrenar 
och Qnd.1-gheter kan t6ljande nlanae. 

1'15r ara•n• tlB!laterielanekattning t8ree1Ae t8r 
1963/64 ett anelag oa 412 mkr och ett beetlll
ningabe111711d1gande om 680 llkr. BelQ'lldigandet 
avaes tl'last t5r an.k&ttning av etridsvagnar 
och panearbandvagnar samt t5r pAb5rjad anekatt• 
ning av radioetationer och automatkarbiner. 

Marinen• anelag till tart7gab7ggnader och va
penmateriel t5ree1Ae t5r budgatAret 1963/64 
uppgA till eaamanlagt 189 mkr och ett beetlll
ningabe111711digande av 215 mltr. Beetlllningebe
i17nd1gandet aveee trlmet t8r att ticka priet6r
d;yringar pA 5 attackubAtar och 6 torpedbAtar, 
t5r anekattning av tart7g och bAtar t5r kuet
artil leriet, t6r 12 st 75 cm tombatterier 
... t t5r ekeppetekniek materiel, minor och 
artilleriammunition••· 

Mot bakgrund av den enabba teknieka utveckli
lingan tr&llhAll•r departementecheten att det 
lr angellget att den eedan flera Ar pAgAende 
utb7ggn&d9n av !5l"f!&rets torakningaanetalt 
tortelttes. SAlunda t5reslA• inrlttande av 13 
n;ya tjlrwter, bl a en torakningechet, 3 6ver-
1nganj8rer ooh 2 laboratorer. De tv& eenare 
tjlneterna lr aveedda t5r operationsanalytiksr 
vid t6ravar.etaben och t5revaregrensetaberna 
varigenoa B&lllllanlagt 10 laboratorer dieponera• 
t5r denna verkeamhet vid de angivna etaberna. 

Hlrut&ver t6ree1Ae att en tjlnat eom b;yrAdirek· 
t6r tillko11111er avsedd t5r chefen t6r torek
ningaanetal tene underrltteleecentral. 

Den teknieka kureen pA tl7glinjen vid militlr
h6gakolan t6res1As bli t6rllngd trAn 12 till 
lB mAnader i enlighet med OB t6relag. I an
slutning hlrtill tlSreslA• tillkomet- av bl a 
tvA lirare (aj/kn) aveedda t5r underviening 
i strategi resp teknik vid tl;yglinjen. De tek
niska kurserna tlSreslA• b5rja udda Ar och 
stabskurserna jlana !r. 

Pr o m nleta budgetAr b5r den milit§rhistoria
ka verksamheten inom militlrh6gekolan handha• 
av en eArekild enhet, omfattande hlSgat sex 
heltideanetlllda betattningahavare, organise
rad eom en elrekild avdelning inom llilitlrhög
llkolan. 

NY STROASAPPARAT 
Porta. tr!n sidan 29. 
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inandning euge membranet ned och 8ppnar venti

len, eom ellpper fram andningagaaen i propor

tion till sugets et7rka. Vid utandning gAr mem

branet tillbaka, ventilen etängs och gaetl6det 

upph5r. Utandningelutten paeeerar genom en ut

andningeventil ut till tria luften. Utandninga

ventilen tillAter endaet gae paseera initrAn 

och ut. 

Dm' NUVARANDE SYST:EXET 

De e7rg&sinetallationer, som hittills använt• i 

flygvapnet, eer ut pA t6ljande eltt. PrAn tl7g

planete e7rgasbehAllare leda e;yrgaeen i r6r till 

t1"7okregulator och deaandregulator, vilka lr 

taet monterade i tlzgplanet• inetrumentpanel. 

Piloten lr utruetad med maek och anda• trAn de

aandregulatorn genom en lAng veckad slang. PA 

aaeken eitter utandningaventilen, eom lr en • k 

balaneerad utandningeventil. Denna ventil g8r 

det a6jligt att tillt5ra ~gaeen under ~ek. 

Den 6ppnar till ~a luften end&8t dl utand

ningat1"7cket i maeken blir h6gre In i andning.

elangen. 

P!5r att klara nedtlrden vid uthopp har piloten 

a,-rga .. pparat tn AGA. 'I' v resulatordelan inne
aluten i a1n llt111etallkApa och t h n5d117!'gae
beh!llaren. 

enligt det hittillevarande e7etemet pA eig en 

enkel n6de7rgaeutruetning, bestAende av en liten 

e7rgasbehAllare, vare innehAll direkt tillf5ree 

maeken. Fl.5det begräneas av en etr;ypning. 

DET NYA SYSTEMET 

Den nya AGA-utruetningen, ekiljer eig frAn den 

hlr beskrivna i flera avseenden. Preetandamle

eigt genom att demandregulatorn autoaatiekt 

lllmnar ett mot h5jden avpaeaat 8vert1"7ck, •A 

enart kabint1"7cket försvinner pA hlSjder över 
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11,5 km. SA ärt ex övertrycket pA 15 km höjd 

55 mmHg och på 20 km höjd 105 mmHg. Genom att 

även tryckdräkten står i förbindelse med demand

regulatorn, erhAlles samtidigt utan Atglrd frAn 

flygaren ett lika stort mottryck pA kroppen. 

PA 20 km höjd aktiveras drllkten inom 4 sekunder. 

Andningsapparat ooh nödeyrgasbehAllare har sam

manförts till en enhet, som placeras i pilotens 

ryggpacke. I den ingAr ocksA ett system för di

rekt nödsyrgas. Hela utrustningen viger 2,6 kg. 

En och eamma regulator används alltsA sAvll vid 

normal flygning eom vid uthopp. Härigenom und

viks ett eeparat nödsystem, som med hänsyn till 

erforderliga övertryokeprestanda ej kunnat g6-

ras lika enkelt eom tidigare. 

Placeringen i ryggpaoken har gjort det nödvän

digt att konstruera komponenter med mycket små 

dimensioner för att utrustningen skulle rymmas 

pA det begränsade utrymmet. 

SA länge piloten sitter kvar i planet, kommer 

syrgasen frAn flygplanets förråd. Vid katapult

utskjutning kopplas nödbehAllaren automatiskt 

in samtidigt som tillförselled.ningen frAn pla

net bryts. 

Under nedfärden avpassas automatiskt trycket i 

demandregulatorn och i drllkten efter det stigan

de lufttrycket tack vare en speciell aneroid

barometer. 

Den direkta nödeyrgasen användes om syrgastill

förseln via regulatorn av nAgon anledning skul

le upphöra. Utlösningen eker manuellt. 

~likt och hjälm kan före flygning provtryckas 

genom manuell utlösning av ett särskilt prov

tryok. 

Apparaten har genomgAtt t ypprovning, omfattande 

bl a skakprov, reaonaneprov och f'unktionat eater 

frAn -50°c till +70°C. Trots amA dimensioner 

har regulatorn hög kapacitet och en god preci

sion i tryckhAllningen. 

MATERIELPLANERINQ 
Den schweiziska tidskriften Flugwehr und 

Technik behandlar i ledaren i förra Arets no

vembernummer trAgan om planeringen av materiel

anskaffning inom flygvapnet i ett litet land. 

Bakgrunien till att frågan tas upp på ledarsidan 

torde vara de svårigheter schweizarna själva 

haft. 

Författaren börjar med att klargöra utveck

lingen inom luftkriget. Tidigare var det i 

stort sett flygplanets 6C"?la prestanda som var 

avgörande. Numera Ar flygplanet endast en länk 

i ett vapensystem som även omfattar luftbevak

ning och stridsledning. I detta system mAste 

varje del vara avpassad efter övriga delar och 

om möjligt redan frAn början vara konstruerad 

tör sin uppgift i systemet . Denna djupgAende 

förändring ställde t o m stormakterna inför 

stora problem som de endast tack vare sina sto

ra resurser kunde lös,.a. 

För småstaterna blir läget mera kritiskt. Skall 

kostnaderna hAllas i rimlig relation till na

tionalinkomsten mAste man i regel rlikna med en 

llngre livstid för materielen och s~ledes även 

en periodvis minskad modernitet. SA lyder för

fattarens allmänna, inledande resonemang som 

han emellertid avslutar med att säga att det 

trots allt finne möjlighet tör ett litet land 

att följa med i utvecklingen vilket han avser 

bevisa med resten av sin artikel. 

Han övergår därefter till att redogöra tör ett 

besök i Sverige och tar vAr materielplanering 

som exempel pA hur man kan lösa problemet. Ef

ter en redogörelse för flygvapnets andel i för

svarsbudgeten följer en beskrivning ~ vAr nu-

f I k d Landets dAvarande äldste ygaravs e flygande underofficer har 
tag1 t avsked av tjänsten. Det var 60-Arige 
förvaltaren Hans Christian Friberg, F 8, som 
pensionerades den 1 april. PA bilden t v är 
Friberg ti.llbaka pA. moder Jord efter sista 
flygpaeeet i J 28. l samband med avgAngen fick 
Friberg motta Flygvapnets eilverplakett för 
"mycket förtj!inattull verksamhet 1 Flygvapnet". 



varande ooh ko11111ande materiel. Bakgrunden till 

ooh uppllggningen av vlr planering lr t6remAl 

t6r en diekuaaion dlr t6rfattaren epeciellt pl

pekar det effektiva samarbetet med l'OA ooh 

induetrin. 

Jlmtörelaen med Sohweis uteblir inte. F6rtatta

ren alger att bortsett frln landets storlek lr 

Sohvei• ooh Sverige ganaka lika d v s i frlga 

om folkmlngd och nationalinkomst. De achveizia

ka bristerna i frlga om modern krigemateriel 

beror mindre pl tör aml anelag In pl bristande 

planering. Sveriges exeapel har bevisats att 

lven ett litet land kan genomföra en aldan pla

nering att man kan f6lja med i den tekniska ut

vecklingen. 

Artikeln lr 7tteret amiokrande f6r flygvapnet 

och visar att v!ra f6rirvar8anatrlngningar följ• 

med stort intresse i utlandet. I artikeln har 

Iran helt tillfallit det svenska flygvapnet men 

den som exempel anf6rda planeringen av materiel• 

an•katfningen tilllmpae numera inom hela v!rt 

t6rnar. 

DET -HAR VABIT ASPIRANTEXAJIEli pl Ljungbyhed. 

lret• examen var apeoiellt h6gtidlig f6r ekol

ohefen major KQller-Baneen, som dela firade 

25-Arajubilaet av sin egen flygarexamen, dela 

hade nöjet att ae sin egen eon er6vra flygar

mlrket. Ovan aea far och son etter e:umensnyg

ningen. 
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4-tons flygvapenrobot 

lyfts med specialkran 

En smidig 17ftkran spelar en vlaentlig roll i 

flygvapnets robota79tem Bloodhound. Luftvlrne

roboten Rb 368 (den fr!n England köpta Blood

hound Mk 2) lr en bjleae pl fyra ton. F6r att 

kunna handskas med roboten under transporter 

krlvs speoiella lyftanordningar. F'l.7gt6rvalt

ningen har utarbetat ett f6ralag som beatlr av 

lastbil plus kran. Kranen kommer frkl HIAB och 

har en 17ftkapacitet som lr dubbelt sl stor som 

en av företagets tidigare konstruktioner, den 

a k Skogeelefanten. 

Den nya krananordningen kan bli en smidig och 

perfekt 16aning av transportproblemen för 

Bloodhound. Flygf6rvaltningen rllknar med att ae

riepriaet pA kranen kommer att ligga pl ca 

15.000 kr. De prov som utförts med kranen visar 

att den tillfredaatlllande klarar av att lyfta 

den vlldiga Bloodhcund Mk 2-roboten. 

* 

DET HAR OCKS.~ VARIT KTRKOINVIGNING pl Ljungby-
hed. Klosterkapellet, som började byggas pA 
1150-talet och som utgjort en del av den ur
sprungliga klosterkyrkan vid Herrevadakloater, 
Aterinvigdea av biskop Martin Lindatröm, Lund. 
Restaureringen har genoaf6rts pl initiativ av 
chefen t6r P 5, 6verate l Rehnberg, och etudie
rektor E Andersson, Bilden visar biekop Lind• 
etr6m och kominietrarna Henrik Boström och Agne 
Lageaon under invigningeceremonin, 




