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Höslen 1968 var e tt goll skörd Jr för lan t
bruk~rna i Vä ste ras- l rak ten. Så gott t o m 
att A rosbygde ns (lan tbrukarnas organ isa
tion) s iloanläggning m'lste "stacka " sä
den utanför silon , Nilgon lämplig maskin 
till detta arbete fanns inte; då vände 

man sig till Fl och bad 
om hjälp, Colwnbi ägg 
hitlades illa kvickt, e n 
snöslunga m/46 som 
skulle säljas, Bilden vi
sar resultatet' Ett annat 
på tagbart resultat blev 
att Arosbygden köpte 

slungan, och nu är lycklig flgare till den. 
58 sker aktiv försäljning p ;', Fl. • 

Ogeus 

* 
INTE SA SOLIGT 

F3 


Med pompa och ståt skedde första charter

flygstarten från F3 den 19 december 1968. 


Redan den 20 februari i år meddelade 

emellertid chnr terflygföretaget, Transair 

Sweden AB, a lt flygningarn a från Malmen 

m å ste upphöra bl a på grund av de brist 

fä lliga "civila" landningshjälpmedlen, Det

ta sades f rån res byrån medan man f d \n 

Transair ville pästå , att rescbyrän irl te 


k u.nde fy lla pla.net 

till sis t" p lats, San

nolikt v a r bäd a skä 

len rik tiga . Lämplig 

h eten av att flyg a 

fr1\n Malmen ifrå ga 

sattes av chefen för 
flygvapnet frm förs

ta början, framförallt j ust då med hänsyn 
till att civila lnfIygningshjälpmedel sak
nades, Av planerade landningar på F3 har 
dock Transair ma,-t inställa endast en land
ning, p g a för låga m tcorologiska värden, 
Nu har även Falconair hos chefen för flyg
vapn0 t begärt tillstånd at t f å utföra serie
flygnirlgar u.nder sommarhalvilret 1969 från 
LinköpIng till Italien, 
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TransaIrs "Sunjel" blev inte ofta gäst pa F3 

Sannolikt komme r även Transair ti te l' 
med begäran a tt fil b egagna Malmen för 
att flyga . Till Mallorca, och inte Kanarie
öarna via Jönköping som fö rst, 

En ny civilflygpla ls i ö stergötland synes 
alltså gansk<l n öd vänd Ig fö r hela östgöla
regionen, En Sl1<lbbinvente ring av flygplal
~cma i länet visar a l det bara fin.ns en 
civil fl ygplats - Ku.ngsängen i Norrkö
ping. Men K ung ä ngen har bl a för kort 
bana, 1.700 m och 60 m bred : den är hel
ler inte dimensionerad för 70-talets stora 
och tW1ga j tflygplan, 

A terstå r tva militära fält, F13 i Norr
köping och F 3 i Linköping samt SAAB
fälld i Linköping, Gem ' nsamt för d essa 
tre fält ä r att de har b tydligt längre ba
nor, Des.a h ar dock den nackdelen , ur 
civil synvinkel, att de är för smala, SAAB 
har den bredaste med 40 m, B e träffande 
bärigh e ten på d essa banor li l' d t bara F3, 
so111 kan tå la tyngre flygplan. Av vad 
son1 redovi sat.s in ses snal·t, aH ingetdera 
fä lten i dagsläget är h lt Jän1pat för ci
vilt bruk. • 

foto; sven lindh 

-

Till Flygvapeniöreningarnas Riksför
bu.nds stämma 7 och 8 mars hade flyg
vapenfureningama stallt upp med rE

presentanter i det närmaste fulltaligt. 

Förbundsordföranden, direktör Olle Kar
leby , hälsade välkommen och vände sig 
därvid bl a till nye flygvapenchefen, gene
rallöjtnant Stig Noren, som senare höll ett 
uppskattat och infonnativt föredrag om ak
tuella problem inom flygvapnet. 

Förbundsstyrelse n, Uppland-Gäs trike och 
Västmanlands flygvapeniöreningar hade var 
för sig förelagt stämman förslag till änd

~!;:;e:!rgnf~~~; 
en kort.are diskusFVR F sion antogs till alla 
delar styrelsens för

slag. Detta omfattade även Uppland-Gästri 
ke-föreningens förslag, bl a innebärande att 
rösträttSCIldern vid föreningsstämma sänks 
till 18 år och att valbarhetsåldern för leda
mot av föreningsstyrcl~e - med u.ndantag 
av ordförande, sekreterare och kassaförval
tare - också sänks till 18 är. 

Första punkten vid lördagens förhand
lingar var en orientering av förbu.ndssty
relsens ordförande, överste Sven Alm, om 
den dialog, som förts mellan Gotlandsför
eningen och förbu.ndsstyrelsen om bl a 
föreningpns framtid inom FVRF, Förening
ens reprC's:--ntant, hr Press, lämnade där
efter föreningens syn pa problemen , 

Slutligen förrättades val av olika för
bundsfunktionärer. Valb~ rcdni.ngen hade 
föreslagit omval av Olle Karleby och Sven 
Alm till förbundsordförande resp förbu.nds
styr<'l s~ns ordförande, Mot detta reservera
de sig GotlandsJörenirlgens representant, 
hr Press. dock utan att till någon av pos
terna presentera någon motkandidat. Stäm
man valde enlig t valberedningens förslag, 
Även övriga val gick enligt valberedningens 
,örslag, i vissa fall med re servation frä.n 
hr Press, Till nya ledamöte r i förbu.ndssty
relsen för två å r framat valdes irlgenjör 
Ralph Jonsson, Trollhättan, och fanjW1kar2 

Men den kanske kommer eter! 

Leif Aganius, Norrköpirlg, och till deras 
personliga suppleanter fanju.nk are Einar8-
Pette rsson, örebro, och förvaltare AlvarHÄNT VID FLOTTILJERNA 
Carlsson, Kalmar. 

23 



--eHÄNT VID FLOTTILJERNA· HÄNT VI 
B 17 MUSEAL 

F3 

Sveriges sista B 17 har tjänat ut. Det enda 
i landet luftvärdiga flygplanet av d enna typ 
har tjänstgjort i firma AVl A på Gotland. 
Det var i lulten så sent som den 13:e iuni 
1968, då firma AVIA:s tdrniske chef Birger 
Ene flög det. Då gick emellertid en kolv 

till en cylinder sön
der, och man fann 
det alltför dyrbart 
att reparera skadan. 
P lanet, som sam
manlagt haft 2 .730 
gångtimmar i lulten . 
har huvudsikligen 

använts för malbogsering för luftvärnet. 
Första flygplanet kom i AVlA-tjänst 1952. 

I december 1968 monterades fly gp lanet 
ner och lastades på en trailer för b olordran 
till f1ygmuscets förr"d på Rydsomriidet 
utaniör Linköping. 

B 17 tillverkades av SAAB i början av 
40-ta let och fanns i tre versioner, A, B och 
C. Sammanlagt byggdes 260 exemplar, vilka 
var i flygvapnets tjänst 1943-55, främst 
som störtbomb- och spaningsflygplan. • 

Car/eso n 

D~SIREES DAG 

Unga fröken Desiree Ekdahl i Bastad skrev 
en dag i höstas ett brev till chefen för FlO : 

"Mitt namn är Desiree Ekdahl, Båstad. 
Jag undrar om jag kan fä tillstand att 
komma in och titta på Draken och Lansen 
på nära hillJ, och få se dem starta och 
landa en dag. Hade jag varit pojke, hade 
jag tänkt mig bli fältflygare. Men nu är 
jag en flicka på 13 år och dessutom då lig 
i matematik. Min högsta önskan är att få 
se planen som jag tittar på fr an skol
fönstret, hemma och ute. Jag lovar att in t? 
peta e ller rÖra pä någonting. jag vill bara 

se. Sopa hangar
golven eUer na
got annat nyttigt 
gör j ag gä rna, 
om jag f r till
stånd. Min rekF10 
tor är väldigt 
b usSig och ger 

J 32B TILL HISTORIEN 
En gnistrande kall februaridag gick J 32B 
tiII F21 :s flyghisloria. Då tog F21 avsked 
av jaktdivisionens fö, sta f1ygplanlyp J 32B , 
som varit i tjänst vid F21 sedan jaktdivi
sionen uppsatt es 1961. Det! a innebar da 
att flygbaskil ren förbandsm""sigt fick jäm
ställdhet med flo tli Ij . 

Avskedet fi rades med en raket- och auto
matkanonskj utning mot Junkömålet och 
med en tack- och avskedsflygning i förband 
över Lule~ och Bod en. 

Divi sionschefen kapten P er-Eric Eric3
son och flygnavigatör Holmqvist gav en 
historisk resume kring J 32B och "Urban 

blå" under de 
gångna å tta åren. 
De framhöll att 
J 32B varit ett 
omtyckt flyg
plan, och att 
fördelarna med 
ett tvåsitsigt 

flygplan i övre Norrland varit slora, inte 
minst fran fl ygsäkerhetssynpunkt. F21 :s 
avsked till J 32B innebar också avsked till 
yrkesgre nen flygnav igatörer. Den starka 
och stimulerande samhörighetsanda. som 
alltid uppstår inom det lag som en flyg
planbesättning utgör, kommer alt saknas 
vid F21! • 

F 21 

mig ledigt h ' lli skolan en dag. J ag ha r varit 
och tilla t med yrkesvalslärar<'n, han tyckte 
nog att jag skulle tänka p;\ ett kvinnlig' 
yrke. men när jag blir ä ld re finns det säkerl 
m :iga kviruiliga flygare. 

Hälsningar D esiree Ekdahl, Ferievägen, 
Bastad . 

P .S . Jag röker inte, g illar ordning och 
reda om jag filr säga det." 

Desirce var naturligtvis välkonun en och 
tillb ri ngade en h e l dag på FlO under kap
ten P er Björks ledning. Hur hon upplevde 
den dagen visar hennes tackbrev. 

"Ti ll Che fen för Kungl Skanska flygflot
ti ljen . 

Jag vill tacka Chefen för FlO. k nple n 
Björk och alla de andra vid 2. div och de 
i tornet, for den bästa da gen pil detta uret. 
Jag var lit e ovan till att börja med , för d e t 
var så mycket som jag int hade t~ nkt p~t, 

t ('x piloternas nödutrustning , deras kläd
,,,, I och fallskärmar m m . D t var så här
ligt atl fa sit ta i Draken , att '" Drakens 
alla instrument. beväpning och mycket 
annat. Inte trodde jag att jag skulle få del! 
Ni :;ka tänka n t t när ni är ute och flyger 
sa hall er jag ett skarpt öga på er. Jag läser 
mina fJygböcker, tidningar och bygger 
modeller. 

J ag tackar för den dagen da min önskan 
gick i uppfyll e lse . Innan jag slutar m '.ste 
jag tala om alt p,' Senaste matematikskri v
"ingen. som var ganska svil r . hade jag av 
sj u tal fem rält. det motsvarar ett AB . Det 
hal' jag inte hafl på fem Ar. Sa nu ska jag 
verk Ii.'! n f örsöka bli bra i matematik . De l 
var sci kert dagen p5 FlO som gjorde susen . 
Tack an en g[H1g . 

Hälsningar Desiree Ekdahl i Båstad." 

Ah/fors 

• CF21 öve rste Tord Nor lo n oc t fl ygc he fe n major Lars W.born före avskedsflygningen. 
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