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Parissa longen 1963:

FLYGUPPVISNINGARNA
År 1909 inleddes den lAnga raden av internationella flygaalonger i Paris, Ursprungligen inrymdes den i Grand Palaia vid

Champs-Elys~es,

Flyglinjens stabalcura vid MilitKrhögakolan
besökte under en atudiereaa bl a Flygaalongen 1 Paria, Tv& elever redoviaar här
sina intryck av tlyguppvian1ngarna och den
statiska utatillningen.

tog inte mindre än 110 punkter, vari ingiok
flera förbandsuppvianingar, Söndagen var ockaA
den stora publikdagen,

Men varje utställning blev väsentligt större
än den föregAende och frAn och med 1953 förlades flygsalongen till storflygplatsen Le

Det kanske mest bestAende intrycket frln uppvisningarna var flygplanfabrikanternaa tydliga

Bourget utanför Paris, D!l.r disponerades större

strävan att demonstrera korta start- och land-

omrAden för den alltmer expanderande flygindu-

ningsaträckor, STOL-flygplan fanns represente-

strins krav pA utstillningsutrymme samtidigt

rade bland de flesta flygplantyper och för ie

som flyguppvisningar kunde genomföras i en lämp-

mest olikartade anvindningsomrAden, I sin Gest
extrema form, vertikal start och landning (VTOL).

lig miljö. Den vartannat Ar Aterkommande flygsalongen pA Le Bourget har numera blivit Väst-

tilldrog sie den franska Balzac och den engels-

världens största flygaxpos6,

ka Hawker P 1127 naturligt nog huvudintresset,

Årets utställning och flyguppvisningar var de

Vad som därutöver allmänt kan konstateras är

hittills största genom Aren, I den statiska

den stora allsidighet, som presentationen av

utställningen deltog i det närmaste 400 utstäl-

flygplan och helikoptrar redovisade, D!l.r fanns

lare, Flygsalongen öppnades 7/6 och avslutades

luftfarkoster för de mest skilda anvlndninga-

16/6, Flyguppvisningarna genomfördes huvudsak-

omrAden. Transport- och paaaagerarflygplan av

ligen under de tv! sista utetällningsdagarna

högst olika storlekar och för vitt skilda lndamAlJ helikoptrar frln en-mana mi nihelikopter
till en jltte med oa 10 tona lyttkra!tJ krigaflygplan för alla tänkbara uppgifterJ sportoch affärsflygplan m m.
Den stora mingden amAflygplan för klubb- eller
privatbruk visar tydligt flygindustrins ökade
intresse för detta omrAde, Samtidigt mAste man
konst ater a at·t underlaget tör spr idning av dylika am!flygplan mAste vara under stark expan-

Ovan1 Franska VTOL-planet Balzac stillaetAende
i luften,

sion, Uppvisningen av en mängd sport- och afflrsflygplan upptog flera timmar av det digra
flygprogrammet.

(lördag - söndag), Presentation av deltagande
flygplantyper ägde rum pA lördagen medan förbandsuppvi sningar i huvudsak genomfördes under
söndagen, Programmet i övrigt hade för varje
dag en vise inriktning för att tillgodose olika

'

intressenter och specialister, Där fanns bl a
speciella "dagar" för flygmedicin, elektronik,
sportflyg, rymdflyg, helikopterflyg och t o m

HETEROGEN SAMLING 1l:ELIKOPTRAR

Presentationen av helikoptrar avslöjade en
heterogen samling typer för vitt skilda uppgifter. Flertalet helikoptertillverkare i USA,
Nedan: Linjesköna Mystere 20 i luften.

en frimärkeamlarnae dag!
Flyguppvisningarna p!gick Atta resp tio tim
under lördag och söndag. Programmet var mycket
omfattande och innehöll Atekilliga varianter
av den moderna flygteknikenR nyaste alster,
Under lördagen presenterades en mängd typer i
90 programpunkter medan eöndageprogrammet upp-

-

Storbritannien, Västtyskland, Frankrike och
Italien var representerade med flera olika typer. Den tyska en-manehelikoptern Do 32, en1 igt reklamen avsedd f8r 8vervakninge-, spanings- och diverse hjälpuppgifter, väckte
stor uppmärksamhet. Den har em! dimensioner,
startvikt 270 kg, enkelt utf8rande och vad
man kunde se goda flygegenekaper. Helikoptern
kunde transporteras nedmonterad i specialvagn
efter en personbil och p! 5 min göras fullt
flygklar med släpvagnen som etartplattform.

En 5-grupp Weetland-helikoptrar demonstrerade
en hel skala av helikoptertyper för olika ändam!l och med de mest imponerande flygegenskaper.
Åtta Alouette II utf8rde en veritabel krigsdane över flygfältet dlr bl a god manöverför-

Ovan: Bell Aero Systems "Rockat Belt" - kanske
framtidens cykel?

m!ga och fin platehlllning visades och ytterligare accentuerad genom utellpp av rök i tri-

last, goda flygegenskaper samt begränsad etart-

kolorens alla färger. Speciellt intresse väck-

och landningeeträcka tycktes vara utmärkande

te ocke! den tysk-amerikanska mastodonten We-

drag.

eerfl ugz-Sikoreky (WF-S 64) Skycrane, en tv!motor-ig tung helikopter med lyftkraft omkring

Det verkliga STOL-transportflygplanet befanns

10 ton och maxfart ca 200 km/tim. Vid uppvis-

vara Brequet 941. ·Starteträckan - med last av

ningen flög den omkring med en lastbil av

tre jeepar - var ca 150 m. Demonstrationen i

"l!ngtradartyp" upphängd nära flygkroppen.

luften tog bl a sikte p! att framhäva god ma-

Man ineAg ganska fort att blde dess utformning
och lyftm8jligheter gjorde i h8g grad skäl f8r

növerförm~ga

rullning p! mindre än 100 m, urlastning av

namnet.

jeeparna och förnyad start inom 1i min visar

vid l!ga farter. Landning och ut-

TRANSPORT- OCH PASSAGERARFLYGPLAN
Det stora antalet i det närmaste likvärdiga
flygplantyper inom detta omrAde vittnar om en
h!rd konkurrens. Särskilt uppmärksammades de
m!nga lätta passagerarflygplanen i 10-20 personersklassen. Bland dem som demonstrerades
p! Le Bourget tilldrog sig nog DH 125 och
Myetåre 20

~en

et8reta uppmärksamheten, inte

minst genom den goda manöverf8rm!gan, som i
flera avseenden p!minde om ett jaktflygplans.
Myatere 20 utförde bl a en mycket brant stigning efter lättning och utf8rde dessutom en

Ovan: Avro Vulcan stiger brant efter start.

roll p! relativt llg höjd.
hur l!ngt man n!tt för att tillgodose högt
Frln militär synpunkt tilldrog sig de m!nga

ställda militära krav. De goda l!gfartsegenekaperna bar tydligen väl kombinerats med en

flermotoriga transportflygplanen stort intresse. De mest varierande och imponerande egen-

relativt hög marschfart - enligt reklamen 450

skaper avslöjades för AekAdaren. Franekt-

km/tim. Ett verkligt praktnummer var att se

tyskt ei;Lmarbete har lett fram till ett all.ai-

den tunga C 130 Hercules lätta efter omkring

digt transportflygplan, C-160 Traneall, som

100 m rullsträcka och därefter fortsätta i en

gjorde sin första flygning i februari 1963.

ytterst brant stigning - ett elegant publik-

Vid uppvisningarna startade en rote - en tyekoch en franekbyggd - Tranaall. Stor laetkapa-

nummer även om eäkerlieen m!nffen funderade
över om bränslet ombord ekulle rlcka för 5-

ci tet - 80 utrustade soldater eller 15 ton

minutereuppvi sningen,
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Efter f8rbiflygning pl llg hl5jd och med mlttlig fart tändes raketmotorn ooh flygplanet
f15rsvann i brant stigning utanf15r Askldarens
Aeyn.
Det 20 ton tunga amerikanska jakt/attaokplanet
F 105 Thunderchief demonstrerades i "5-grupp.
Gruppen, som endast visades pl 115rdagen, var
vid uppvisningen under direktflygning trln
USA till Västtyekland efter lufttankning .15ver
Atlanten - ingen dllig prestation att flyga
aneluten formering int8r publik efter en eldan "anflygning":
Det 2-motoriga amerikanska epaninga- och över-: .
Ovant J 35 Draken tilldrog sig stort intresse.
Av de engelska V-bombfl.ygplanen Victors och
Vulcans uppviening tilldrog sig Vulcan den
et15rsta uppmärksamheten. Snäva svängar, väl
uttagna gungor med i det närmaste halvrolleman15vrer gjorde, att uppvieningen mera plminde om ett jaktplane In om ett tungt bombplans
uppvisning. Av fyra d! befintliga prototyper
av Mirage IV vieades tre i luften 8ver Le Bourget. Det allmänna intrycket blev närmaet att
Mi~age

IV i flera avseenden plminner om Mirage
III frimat vad utseende och flygegenskap ~r beträffar.

Bland de modernaste jaktflygplanen imponerade
elrekilt uppvisningen med en belgiekbyggd
~ 104 o. Accelerationefl5rmlgan i starten var
eynnerligen god. En "touch-and-go" direkt Atfl5ljd av roll pl mycket llg hl5jd under brant
stigning och med landetället ute var ett exempel pl effektfull man15ver i en mycket skickligt genomförd uppvisning. Trots h8g vingbelaetning visades prov pl god svängf8rmlga slväl vid hl5g som llg fart. Xven hl5g rollhastig-

vakningsflygplanet Mohawk (maxfart 510 km/tim)
utförde en av de elegantaste uppvisningarna i
den individuella preeentationen. Mohawk lättade efter ca 300 m och steg därefter brant till
omkring 200 m varpl en avanoerad uppvisning
inleddee med bl a hjulning som specialitet.
l!'l.ygplanet verkade mycket vändbart och av de
avancerade manövrerna p! llg h6jd kunde man
ana goda tlygegenekaper och skicklig f8rare:
Rullsträckan efter landning om mindre In 100
m imponerade likaeA.
Under sl5ndagen demonstrerades avancerad t15rbandstlygning av enheter frln flera länder.
Mycket eleganta uppvisningar i stora förband,
eju reep nio flygplan, utf15rdes av grekieka
resp italienska flygvapenförband. Den i särklass "fränaste" uppvisningen utf15rde dock de
amerikanska "Thunderbirde" - sex F 100. Med
all 15nskvärd tydlighet ·framgick att gruppen
var specialutbildad f15r precisionsartad "cirkusflygning", där r6k- och ljudeffekter utnyttjades till fullo.

het jlmfl5rbar med Drakens demonstrerades.

Den avenska 35-gruppens uppvisning var av hl5~
klus, men miesgynnades i nlgon mln av rldan-

F8r en svensk iakttagare var en jämfl5relee mellan Mirage III och vlr J 3S av speciellt intresse. Mirage III avsll5jade i samband med uppvisningen slväl god prestanda som flygegeneka-

de vldersituation, varf15r programmet• geno11fl5rande inte till alla delar fick den effekt,
som väntats med ledning av de prestationer

de fartomräden - sannolikt i allt vleentligt
jämförbara med Drakens. Rollhastigheten var

som vieate i samband med trlning pl hemmaplan.
Precision och god platshlllning var utmärkande
drag i det eveneka flygprogr&11111et. gAgon direkt
jlmfl5relse med annan uppvianingsgrupp lr avlr

dock betydligt underlägsen 35-ans. I övrigt
lämnade de blda flygplantyperna i stort lik-

att göra eftersom J 35 var det enda deltajaktflygplan aom uppviaadea i fl5rband.

per vid flygning pl llg h8jd och inom varieran-

värdiga intryck. Mirage IIIas goda etigegenekaper kan aveevärt förbättras genom användning av raketmotorer vilket pl ett mycket effektfullt eätt demonstrerades över Le Bourget.
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LA.ngt innan de •ista ljuden av jetmotorer och
efterbrännkammare tonat bort hade stora skaror
av

kvartsmiljonpubl~ken

sett tillrlokligt och

De lätta sportplanen presenterades i ett stort

antal modeller. Dessa kännetecknades av goda
flygprestanda, god komfort -samt rlklig föstru-

pAbörjat Aterfärden mot Paris och andra delar

mentering ooh navigeringsutrustning. Som ett

av världen. Xven den mest krä•ne hade säker-

exempel pA denna flygplantyp kan nll.mnas det

ligen fAtt sitt lystmäte pA flyguppvisning och

franska planet "Antilope", 5-sitsigt med en
marschfart pA 500 km/tim.

demonstrationer. För fackmannen gällde det nu
att samla intrycken och tundera över vad som
stod att lära av besöket - för AskAdaren i
allmänhet var besöket vid en jätteshov med
tekniskt komplicerade och i mAnga avseenden
märkliga transportmedel till ända. BAda parter torde dock kunna kon•tatera, att flygdagarna pA Le Bourget 1963 eftsrlll.mnade ett mäktigt och i flera avseenden imponerande intryok
av hur lAgt flygteknik ooh , flygkonst nAtt ••

SVIN ICAXSEN

Parissalongen 1963:

Statiska utstäHningen

Pa1111ageral'fli111 'tl5r--uiirtt.U 40 peraonu- Tindes av flera industrier. -,I· tenn& storlek•gropp lt&n 181>• eumpel aa.n..
en aarsohfart pA 850 ldl/tim.

MTa~~:n

20° •ed.·

Av de största flygplantyperna pA oivilflygets
omrAde tilldrog sig projektet Conoorde särskild uppmärksamhet. Den ca 4 m lAnga modellen
av flygplanet utgjorde en effektfull blickpunkt i den största utställningshallen. Projektet, som bygger pA ett intimt samarbete
mellan British Aircraft Corporation och Sud
Aviation, beräknas vara färdigutvecklat i slutet av 60-talet. Den första provflygningen äger troligen rum 1966. Med en marsohfart pA

Utställningen rymdes i sex stora hallar. Utanför dessa fanns ett stort uppstlllningsomrAde
för flygplan, robotar ooh 6vrig skrymmande
materiel. 400 utställare frAn 17 länder visade mAnga av världens mest avancerade flygplan
och robotar samt därtill hörande utrustning
sAsom "svarta lAdor", navigeringshjälpmedel,
säkerhetsmateriel, vapen m m. ÖverskAdligheten
var god. F!lremAlen kompletterade• med in•trukti va bildserier och i mAnga fall filmer.
Utställningen gav klart besked om det intresse
som finns f6r transportflyget runt om i världen.
Utveoklingen har gått mot allt större lastkapacitet, bittre start- och landningsprestanda
samt hög marsohfart. Anmlrkningsvärt är ooksA
det samarbete som kommit till stAnd mellan in~
dustrier i olika lindar, frlmst England, Frankrike, Vlsttyskland och USA. Bland uppmärksam-

Drakenflygare i Paris• tr v löjtnanterna Torbjörn Thor6n, Max Karlberg, Dag Hemberg, major Tore Per•son, 18jtn&nt Sven Enlund ooh 1.
filtflygare Stellan Ol•son.

made transportflygplan kan nll.mnas det fransk-

timmar. Trots att projektet mötts med en viss

byggda Brequet 941 med sina karakteristiska
korta vingar, Lookheed Heroules samt det i
Vlsttyek:land byggda Transall.

skepsis frAn olika hAll bl a med hänsyn till
de mycket stora kostnaderna har enligt uppgift tvA flygföretag redan nu beställt flyg-

En omfattande uppsättning helikoptrar visades

vidd 23,8 m. Startvikten kommer att ligga
mellan 100 och 119 ton. Bästa flyghöjden blir

M 2 blir flygtiden över Atlanten endast tre

plan. Flygplanets längd blir 51,8 m, spännpA utställningen. PA detta omrAde har en avsevärd breddning ägt rum frAn enmanshelikoptrar
av typ Dornier Do 32 till tunga helikoptrar av
typ Sikorek:y Skycrane med en lastkapacitet pA
upp till 8 ton.

18 000 m och den nyttiga lasten ca 9,5 ton vid
en flygsträcka pA 6 000 km. Passagerarversionen skall kunna ta 100 passagerare.
Forts. p! nästa sida.

--------------------
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Bland militlrplanen vlokte helt naturligt de
franakbyggda det at6rsta intresset. J 35 Draken hade fltt en oentral uppatlllningaplata
och tilldrog sig stor uppmlrkaamhet.
Vad gl.ller luftvlrnarobotar visades inga at6rre nyheter. Bland de robotar som presenterades
kan nlmn&a Bloodhound 2, Thunderbird 2, Havk

......

~-

och Tigeroat. De f8rblttringar som frimat
l.atadkommi ta r8r den elektroniska utrustningen
och radarsystemen. Vid tillverkningen av Havk
f6r NA'1U1a rlkning har en llngt driven decentralisering lgt rum till olika industrier i
Vlateuropa.
Nord Aviation uppvisade ett omfattande robotprogram med bl a attackrobotarna As 20, As 30
och panaarvlrnaroboten AS 12. Panaarvlrnarobotena verkan viaadea i en film där skjutning mot panerade mll demonstrerades.
Flera utatlllare frln olika llnder presenterade det senaste i flygmotorer. Utvecklingen har
gltt mot motorer av typen "by-paaa" och mot
allt at6rre dragkraft. Som ett exempel pl en
modern motor av denna typ kan nlmnas Bolls
lloyce Conway som har·beatällta till bl apassagerarflygplanet Viokers v.c. 10. Denna motor har en dragkraft pl 9 500 kp. Svensk J'l.ygmotor visade en modell av den f6r Viggen planerade ombyggda RM 8 motorn.
Pl elektronikens omrlde har utvecklingen gltt
mycket snabbt. "Svarta lldor" presenterades i
ett stort antal av olika utställare. Transistorer har kommit till allt at6rre anvlndning.

En strlvan ayns ookal vara att bygga enheterna
al, att de snabbt kan bytas ut. Stora framsteg
har ooksl gjort• nlr det glller att g8ra utrustningen tunktionsslllc:er pl h6ga flygh6jder
och vid h8ga temperaturer.
Pä flygslllc:erheta- och flygnavigationsomrldet
viaadea ett stort antal nyheter. Hlr kan bl a
nlllnaa Deooas sjllvregistrerande flyglogg som
i varje 6gonbliok anger flygplanets llge i
f8rhlllande till navigeri11g9systemeta slndaratationer pl marken. I Nord Aviationa paviljong presenterades pl ett f6r den oinvigde
llttfattl1.gt sitt, vad en flygf6rare har att
g6ra vid en landning dlr modern navigerings-utrustning kommer till användning. En instruktiv demonstration som lockade mlnga lakldare.
Personlig flygutrustning visades i flera pa-

Uppifrln och ned1 Mirage III-B, skolversion av
det franska Mirage-jaktplanet. Spaningsplanet
Grumman Mohavk. STOL-planet Breguet 941. Främre lastporten pä fransk-tyska Transall.

...
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viljonger, t e fl7gdrlllcter, fallskärmar, flyghjälmar. En engelsk livräddningsflotte väckte

Intreaaet f6r flygplan med V'IUL-egenakaper har
resulterat i flygplan av typen Balzac och Raw-

stort intresse •. Den har en längd av 9 m och en

ker P 1127. Å andra sidan märks en p!taglig

bredd av 1,4 m och kan bära minst 10. n6dställda. Flotten är helt täckt samt utrustad med
radiosändare och n6dproviant. Den väger endast
80 kg. lven mindre livräddningsflottar av motsvarande konstruktioner f6rekom.

strävan att ge "konventionella" stridsflygplan s! kort start- och landningsaträcka som
m6jligt.

En snabb utveckling av transport- och helikopterflyget har skett. Frimat har laatf6rm!gan
samt start- och landningaegsnakaperna f6r-

I SAAl!rs utställning lämnades en allmän redog6relse f6r f6retagets program i stort samt
dessutom en kortfattad presentation av projektet Viggen. Vidare visades en fullskale-

En intensiv forskning p!g!r p! det elektro-

modell av en kabin till skolplanet SAAB 105.

niska omr!det där transistorer kommer till

bättrats.

allt st6rre användning.
Svensk Flygmotor visade, ut6ver modellen av
RM 8 motorn, en ramjetmotor samt en sammanfattning av f8retageta arbetsprogram i stort.
L M Eriksson, den tredje svenska utställaren,
f6reviaade utrustning f6r telekommunikationer.
lcymdutatlllningen fann~ i tv! speciella utatällningahallar. St6rata intresset tilldrog
sig astronauten Shirras rymdkapsel, dlr stlndigt !ak!dare väntade i l!nga k6er f6r en
snabb titt in i den av instrument välfyllda
kapseln. I den amerikanska avdelningen av
rymdutställningen gavs en omfattande 6veraikt
av rymdforakningen av i dag samt hur den kommer att gestalta sig i den närmaste framtiden.
Bl a visades kommunikationesatelliter, väderleksballonger samt modeller av at6rre rymdkapslar f6r kommande rymdfärder. I en film
demonstrerades hur man tänker sig en resa till
m!nen skall kunna genomf6raa. I en bildaerie
presenterades den raket som skall användas vid
kommande rymdfärd•r1 Saturn V. Den f!r en
llngd av 110 m och en maximal dragkraft p!
inte mindre In 3 380 ton. I den franska avdelningen av rymdutatlllningen gavs en 6verak!dlig demonstration av fransk rymdforskning
av i dag samt planerad verkaamhet. Bl a visades en f'llllakalemodel], av en raket avsedd att.
anvln4aa vid uppskjutning av satelliter.
Som en sammanfattning av intrycken fr!n flygutatällningen kan f6ljande noteraa1
N!gon p!taglig vidareutveckling av luftvärnsrobotayatemen har inte skett. Jaktplanet torde under den närmast 6verskådliga tiden st!
kvar som huvudkomponent i luftförsvaret, där
luftvärnaroboten utg6r ett viktigt komplement
främst inom omrlden, där jaktflyg har av!rt
att verka.

•

ERLAND VIRBBRG
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Rapport från "Flygvapenfilialen" i Tunis
Flygskolan i Tunis lr "still going strong"
berlttar skolchefen Arne Andersaon i denna artikel för FLYGVAPENNYTT. Det lr nu
snart tre Ar sedan svenskarna kom till Tuniaien. I oktober gAr deras kontrakt ut,

••:it

men
av de tio kommer att stanna 7.t terligare ett Ar i Afrika. Nedanl .lrne Anderaaon vid spakarna i en
tunisisk Safir.

för övernattningar pA hotell, mAltider etc
hlSlll!I nere.
Flygningen varade en 1i.r7g vecka ooh ' innefattade ockaA landning pA en inte tidigare besökt
landningsbana frAn andra vlrldakriget i de
södra ökentrakterna. 'Xo111111ndanten för arm6st7rkorna dlrnere hade lagt ned myoket arbete pA
att lAta iordningatllla banan till vArt beaÖk,
men resultatet hade med de begrlnsade tillgängliga resurserna inte blivit sirskilt bra.
De elva Safirerna och de bAda Tripacers i förbandet klarade emellertid groparna och atenarna pA banan förvAnansvärt b.r a, och vi kunde
ocksA lAta ett stort antal av öknens sega och
tAliga söner se sitt synnerligen karga landskap frAn ovan. Som vanligt bl:lrjade "flygdagen" med flyguppvisning bAde i förband och enskilt. I Ar svarade f ö tör f1Srsta gAngen en
tunisisk fänrik för den avancerade flygningen,
vilken han utförde mycket . bra, och som tack
fick han nöjet mottaga folkets jubel i rikt

Jag satt för en stund sedan och bllddrade i en
turistresebrosoh,yr över resor till Nordafrika
och llste bl a1 "Vill Du ha garantier för god
vlrme? Vill Du pröva pA Afrikas vlrme och sol,
Medelhavets ständigt varma vatten etc etc.

mAtt. - Till den efterföljande lunchen hade
man f1Sr nationalritten oousoous slBktat ett
!Ar för varje deltagande flygplan (!), aA den
platsen behövde vi lika litet som övriga beslSkta limna hungriga •••

- Res dA till Tunisien, det lr landet dlr vädret aldrig klickar, dlr ordet regnförslkring

K1LLA

lr oklnt." - Allt det dlr l r nog riktigt och
bra för det mesta, men i Ar har beskrivningen

MEDICINSKT :BAD I VARM

verkligen •lagi t slint. Vi har haft ovanligt
kyligt vlder, och solen lyser ofta enbart med

Av de nya platser vi under flygningen stiftade
bekantskap med (en redogörelse frAn en ti'diga-

sin frl.nvaro. De ganska talrika inakrlnltning-

re rundflygning i Tunisien finna i nr 3-1962 av
Flygvapennytt) mA aÅrskilt framhAllaa El Hamma
i nlrheten av staden Gabes. Där bjlSda vi pA

arna i flygtjlnsten p g a vidret tar vi emellertid med jlmnmod och glida i stlllet över
meteorologens bulletiner om det vackra vldret
i Sverige. Det kan Ni behöva - som omvlxling
till det gaaila vanliga vädret.
Rl.r i Tunis har verksamheten framakridit plånenligt. Vi utexaminerar som tidigare tvA kullar flygelever per Ar. Den senaste fick för
en kor·t tid aedan göra sin rundflygning till
de mellersta o~h södra delarna av landet. Till
skillnad frAn tidigare examensflygningar hade
vi nu vAr flygspaningsbas utanför staden Gabes
som utgAngspunkt för varje dagsetapp. Genom
detta arrangemang underlättades underhAllstjlnsten avsevlrt samtidigt som kostnaderna

medicinskt bad i vatten frAn en mAnghundraArig
varm killa. Temperaturen pA vitakan lr konstant

+43 0 C, ooh att det tog nAgon minut (minst) innan man lyckats lura ner hela kroppen i baaslngen förminskade inte känslan av vllbehag
efter badet. En lika ambitiös som muskulös
massör behandlade därefter nAgra av osa svenskar efter alla konstens regler, sA faran att
tvingas llmna El Hamma med samtliga revben
knlckta var hela tiden överhlngande. Men allt
gick vll, och förbandet kunde med intakta besittningar, varav tre svenska förare och tvA
mekaniker, starta mot nya upplevelser och strapatser.

11

Nu är vi all ta& tillbaka p& v&r ordinarie bas

lärare ooh de fyra övriga teknisk personal,

El Aouina efter en i allt lyokoaamt genomförd

- PA flygskolan tjlnstgör nu ocksl tv! tunisis-

flygning, ooh vi har ooka& efter llng väntan

ka flygllrare, ooh ytterligare tv! som utbil-

p& hyggligt väder kunnat avsluta mörkerflyg-

dats i Frankrike koamer inom kort att träda i
tjlnat, Dessutom har naturligtvis ocksl en hel

ningeprogrammet med den avg&ende kursen.

del teknisk personal utbildats.
Vad händer då med piloterna efter genom,g&ngen
flygekola? Ja de flesta överflyttas till apa-

Med anledning av nationaldagen den 1 juni ar-

ningebaaen för att efter en tids tjlnstgöring

rangerades här för första glngen sedan själv-

där kommenderas till förberedande "tranaportflygförarutbildning p& tv&-motoriga flygplan
(Piper Astek) p& den civila sidan av El Aouina
vareftpr t6ljer slutlig utbildning i Frankrike.

ständigheten proklamerades 1957 en mycket
stort upplagd militärparad, President Habib
Bourguiba med regeringen, diplomatiska klren
och givetvis enorma minniskomassor hade samlats vid paradatrlket Avenue Mohammed V i Tunis och fick !se en verkligt imponerande uppvisning under nlgra timmar av nästan allt som

En del kommenderas till flyginstruktörskurs,
andra utbildas till helikopterförare p&
Alouette II ooh n&gra bedriver allmän flyg-träning hoa osa i väntan p& möjlighet att i
utlandet fl jaktutbildning, Alla väntar nu
med spänning pl försvaraminiaterna beslut i
frlgan om valet av jet-flygplantyp för flyg-

landet har av polis - och militärtrupper och
deras utrustning. Frln flygvapnet deltog förutom markstyrkorna fem helikoptrar Alouette II

vapnet. Det spekuleras föratla en hel del över

och givetvis vlra Safirer i förbandaflygning.
Som vanligt tillbringade jag tiden för uppvis-

vad det kan bli, ooh blde Maoohi MB - 326 och

ningen i Safir-förbandet, men det har berät-

Pouga Magister finna med i bilden vid sidan

tats mig att förutom rena trupparaden med kolonnerna pl 12 man i bredd även förekom ekvi-

av vlr egen SA.AB 105, Den senare kan dock inte
levereras förrän 1965, och det utgör föratla
ett handikapp.

libristik per motoroyk•l samt ett dresserat
flr (!) som perfekt tamburmajor för en av militärorkestrarna pl hundratalet man.

För nlgra veckor sedan hade vi nöjet att se
baschefen här pl El Aouina, den 48-Arige
överstelöjtnanten Eaaousai, flyga ensam i
SA.AB S.AJ'IR. Han har under sitt Arallnga chefskap för basen visat ett mycket stort intresse
för flygning och detta parat med naturliga
förutsättningar för piloteriet gav utdelning
i form av en elegant genomförd första ensamflygning följd av ett flertal de andra dagarna
etter evenemanget, Nu sitter han emellertid i
skolbänken i den franska försvarahögakolan ooh
längtar helt säkert efter sin första tunisienpermiaaion med Attöljande möjlighet att frln
luften Aterse de platser han kämpat pl under
landets frigörelsekamp,

B'U lDl'l'RilT

Jl'Öll

SEX SVENSKAR

Den svenska flygvapenpersonalens 3-Arskontrakt
med den tunisiska regeringen glr ut i oktober
i Ar, men man har nu ansett sig beh6va v&ra
tjänster ännu ett Ar för att driva den mili~
tära tlygskolan, Man har alltsl framfört önakemll om att sex av de tio svenskarna förnyar
sina kontrakt för ytterligare ett Ar fr o m
24 oktober, Av de sex som fltt erbjudandet att
förlänga vistelsen i Tunisien (om svenska regeringen ger tillatlnd härtill) är tv! flyg-

•

SOMMARS KOLA
PA SOMMARÖ

Att här redogöra för utbildningens uppläggning m m skulle bli alltför omfattande men nämnas bör att inom skolomrAdet

Under eommarmånaderna har många av Flygvapnets

finns sju övningsluftbevakningsstationer

lottautbildare samlats på Bunge, Gotland för

med en övningsluftgruppcentral. Gotlands

att medverka i den omfattande flyglottautbildningen som bedrivs där. Bunge flygfält med

flygklubb har ockeä deltagit med mAlflygplan under närmare hundra flygtimmar. Pla-

byggnader, vilket byggdes ut under andra världs-

nen var dä baserade på Bunge.

kriget som ett komplement till den gamla sjöflygstationen vid Fårösund, har alltsA f!tt en

LOTT.AFLYG TILL BUNGE

ny användning s!som central lottaekola. Platsen är väl lämpad för frivillig utbildning

Transporterna till och från Gotland med elever

- det finns hyggliga lokaler, nära till ut-

har i huvudsak skett med Flygvapnets transport-

märkta bad och tillgång till utbildningsanlägg-

flyBPlan - en nödvändig åtgärd under sommartid

ningar. Inte minst viktigt är att platsen lig-

då alla "civila" transportmedel är hårt an-

ger i vacker natur intill Bunge friluftsmuseum,
en trakt där den

gctländ~a

floran och faunan

11.r imponerande.
Kursverksamheten är omfattande, över 500 lottar genomgår tjänstegrensutbildning denna sommar. Sammanlagt 21 olika kurser har anordnats.
Det började under juni med ett unglottaläger
som därefter avlöstes av nio kurser för lottar
i optisk luftbevakningstjinst och sex kurser för
lottar med

tj~nst

i luftförsvarsgruppcentraler.

Lärarna har varit stat-, reserv- och värnpliktigt befäl samt instruktörslottor. För
dessa har Bunge-skolan varit mer än en lottaskola genom att man fått utbyta utbildningserfarenheter vilket kommer fri tidsutbildningen
väl till pass under den kommande vinterterminen, i synnerhet nu nll.r nya utbildningsbestämmeleer och instruktioner skall gilla. En annan
syn på tjänstgöringen är att flera av dem som
deltagit, normalt tjänstgör i berganläggningar
och alltsä på detta sätt fätt kompensation
för förlorade soltimmar ooh uteluft.

Bivackslagning har ingått i luftbevakningslottornas utbildning.

strängda. Dessa flygningar har uppskattats
mycket av el everna som pA detta sätt kommit bekvämt och snabbt till Visby och dessutom fAtt
en "elevflygning".
Som nämnts har över 500 elever kunnat antas
till sommarens kursverksamhet. Men det är tyvärr ändå många so.m inte kunnat beredas plats
i Ar utan återbud har måst lämnas till elever
som frivilligt velat ägna 2-3 sommarveckor för
att utbildas till befattningar inom luftförsvaret. Nämnas bör att till unglottalägret hade
sökt över 300 elever, men endast 125 blev antagna beroende på platsbrist. Det är en synnerligen glädjande tendens att sä många söker och
vi hoppas att till kommande Ar kunna ta emot
dem som nu inte kunnat beredas plats.
Bungeskolan bygger på en god anda, en anda som
utglSr grundstenen i den frivilliga utbildningen och som besjälar elever, lärare och funktionärer. Det är denna anda som gör att hit
återvänder många elever och samtliga lärare
har antecknat sig för att fä återkomma nästa
sommar.

..

BARRY PRESS

25 punkter om svenska lottor

VISSTE NI ATT1

a SLK - Riksförbundet Sveriges Lottakårer är den största opolitiska kvinnliga sammanslutningen i Sverige med ca 100 000
medlemmar
a

Riksförbundet Sveriges LottakArer· är en
frivillig försvarsorganisation bestående
av 27 lottaförbund med lottakArer, lottaeektioner, lottaavdelningar och lottagrupper med tillsammans 1 795 lokalinstanser

a

dess viktigaste uppgift är att i fredstid
rekrytera och utbilda lottor för ett flertal tjänstegrenar inom försvarsmakten

a

genom lotternas arbete inom det militära
försvaret frigörs i krig män för andra
uppgifter

a stort behov av lottor för civilförsvaret•
beredskap- och snabbutrymning har tillkommit
Forts. p! nästa sida,

Bilderna t h ovanifrån1 Några lottor offrar en
slant i den medeltida fattigbössan vid Bungsmuseets ingAngsportal; 1 skolans luftbevakningsgruppcentral mäts en markrapport in pA ma!i(kart&nJ observationskikaren är ett förn~ligt instrument vid spaningstjänst 1 luftbevakningssta tioner.

o efter godkänd utbildning

f~r lottan en bestämd placering inom militärförsvaret

O

tjänstegrenelottor indelas i A- och Blottor. A-lotta har personligt avtal med
krigsmakten. B-lotta har personligt avtal
med lottakAr och tas i anspr!k för tillfälliga uppgifter inom totalförsvaret

o lottan i fredstid inte kan inkallas mot
sin vilja - men tjänstg8ra frivilligt vid
övningar

o statsanställda lottor f!r under utbildning
eller tjänstgöring lön med B-avdrag viss tid

o utbildningen sker antingen vid fri tidskurser eller lägerkurser
O
O

för det ekonomiska försvaret utbildas även
lottor
för det psykologiska försvaret har lottarörelsen stor· betydelse genom sin försvarsupplysande verksamhe·t och stärkande av försvarsvil jan

o

svenska som fyllt 16 Ar kan bli lotta

o

lottan själv väljer den utbildning hon är
intresserad av

o

inom alla försvarsgrenar fordras dugliga
och kunniga lottor - vid skrivmaskiner fjärrksriftsanläggningar - telefonväxlar
- i fältkök - i materialvArd m m

o

dessutom finns specialtjänster inom arm~n,
marinen och flyp,vapnet som berör luftoch kustförsvaret

o alla dessa tjänster är avsedda för kvinnor

o under kurser och tjänstgöring får lottan
fria resor, fritt uppehälle, dagarvode
och modern uniform

o lottan är försäkrad under militär utbildning och tjänstgöring. Hon har fri ejukv!rd enl militärersättningsförordningen
0

lottao~ganisationsn har en stark och livaktig unglottarörelse med ett omväxlande
utbildnings- och sysselsättningsprogram
anpassat för åldrarna 12 till 16 Ar

o inom lottaorganisationen ges även tillfälle till avkopplande friluftsliv, sport,
jiu-jitsu och orientering
O

SLK får statsanslag för att bekosta den
militära tjänstegrensutbildningen

O

allt övrigt betalas av lottaorganisationen.
Detta fordrar en omfattande ~nsamlings
verksamhet av de lokala instanserna

och arbetet är omväxlande och intressant

o kostnadsfritt fAr lottan en värdefull utbildning som även kan vara till nytta i
förvärvsarbetet

Ovan: Kaffepaus i utbildningen. I bakgrunden
Bunge 1200-talskyrka. T h: Glada lotter embarkerar en Tp 79 p! F 8, BarkarbyL för transport
till Gotland. Överst pA sidan: Overste Söderlind delar ut betyg till lgc-lottor vid examen.

o inom Riksförbundet Sveriges Lottak!rer
har kvinnor i alla åldrar slutit sig samman för att genom gemensamt arbete stärka landets försvarskraft.
*
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Den 19 mars i Ar påbörjade jag en mer än tvA

Dayton, Ohio, via New York. Vidare besökte

månader lAng studieresa till USA. Mina uppgif-

jag Soott-flygbaaen i St Louis, Illinoia, och

ter var att studera dela de senaste erfarenhe-

fortsatte dirifrAn till Offutt-baaen vid Omaha,

terna inom området för ·a k numeriska prognos-

Nebraaka. Detta följdes av besök pA Ent-baaen

metoder (NWP) och därvid aA detaljerat som möj-

i Colorado Springa och vid National Center for

ligt inhämta upplysningar om en specifik s k

Atmoapherie Research i Boulder, Colorado, in-

flerparametermodell och dela att studera mili-

nan jag via San Francisco nådde Monterey, Cali-

tärt utnyttjande av sådana prognosmetoder samt

fornia, som var sista beaöksmAlet. Därifrån

automationateknik i allmlnhet för den databe-

återvände jag till Stockholm via San Franaiaco,

handling som berör väderleketjänst.

New York och Oslo. Programmet var således ganska omfattande och det behöver väl knappast

Den företa fasen av besöket anslogs till stu-

poängteras att denna artikel kan ge endast en

dier .hos dr Cressman pA National Meteorologi-

mycket summarisk skiss av mina intryck.

cal Center (NMC), Development Branch, tidigare
känt som Joint Numerical Weather Prediction

AWS arrangerade för min förläggning även under

Unit. Den andra fasen analoga till besök pA

den del av besöket som gällde studier pä Na-

ett antal militära baser för att studera meteo-

tional Meteorological Center och jag inkvarte-

rologisk verksamhet inom Air Weather Service

rades pA Bachelor Officers' Quarters (:BOQ) vid

(AVS) och US Navy.

Andrews-basen som ligger 25-30 km sydöst om
Washington och bara

5

km

frän Suitland där NMC

De ursprungliga planerna för resan droga upp

är beläget. Här, liksom överallt jag kom, er-

redan under atabaövermeteorolog Herrlina och

for jag i hög grad den amerikanska gästfrihe-

1.atabsmeteorolog Nordströms besök i USA 1961.

ten och vänligheten. Mina värdar pä 4th Weather

Planläggning och genomförande underlättades

Group gjorde allt för att ge mig en trivsam och

ockaA genom medverkan av AWS1e och US Na"'f1B

givande vistelse. Till detta bidrog ooksä mina

representanter pA Internationella Meteorologis-

grannar ooh de andra officerare jag kom i kon-

ka Institutet i Stockholm (MISU) även eA i hög

takt med. Jag utrustades med papper och kort

grad av en rad tidigare besökare pA MISU, vil-

som gav mig möjlighet att röra mig fritt inom

ka pA olika sätt bidrog till att göra min visit

området, gav mig tillträde till Officers' Club

angenäm och givande.

(med ca 2000 medlemmar) ooh basens epeoiella
affärer, barberare, kommissariat, idrottsan-

~1RS0VER

AMERIKANSKA KONTINENTEN

läggningar o s v, golfklubben inte att förglömma. Jag kunde också utnyttja den militära
transport som under tjlnetetid gär mellan And-

Rearutten giok frAn Stockholm via Köpenhamn ooh

rewa-baaen och Pentagon och därvid passerar

New York till Washington med en utflykt dlrifrAn till Aaheville, N Carolins. SA småningom

Suitland.
lven pä NMC blev jag mycket väl omhändertagen.

fortsatte jag till Haneoom Field, Conneotiout,

Min företa tid upptogs av ett ganska omfattan-

ooh Hartford, Maaaachueeta, ooh därifrån till

'

-

-

I HANStoM _
ARTFOi:ö

Flygvapenmeteorolog

på studieresa i USA

I

Forts. pä sidan 18.
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Flygvapennytt presenterar:

strat egi ska bombplanen som ursprungligen
konstruerats för de "lugna" förhållandena i

BLACKBURN BUCKANEER

stratosfären inrättas f ör l Agflygnin g.

(- Ur Fli~ht 4/4 1963 -)

Redan under koreakri get insAg man inom brittiska amiralitetet vart utvecklingen pekade, och

Numera utt;ör ett luftförsvar ofta ett sA starkt

drog upp riktlinjerna för ett hangarfartygs-

hot mot flygplan, som flyger över eller i när-

baserat attackplan. Dessa ledde till en speci-

heten av fientligt omr&de, att attackflyget

fikation benämnd NA.39. Denna innebar hög un-

måste övergå till speciella förflyttnings- och

derljudfart på lägsta höjd, möjlighet att bära

anfallsmetoder. Ökad fart och höjd räcker inte

konventionella eller kärnladdade bomber i in-

längre för att undgå fientlig motverkan, utan

vändig upphängning, robotar och annan last ut-

de penetrerande flygplanen tvingas utnyttja

vändigt, full navigations- och sik-tesradarut-

det lägsta höjdskiktet. I trädtoppshöjd är de

rustning samt flygegenskaper som tillät opera-

mera osynliga för fientlig radar, samtidigt

tioner från då existerande hangarfartyg.

som moderna navigerings- och siktesutrustning
sm~ningom

gjort det möjligt att ändå finna och anfalla

Valet föll eA

mälet.

p ,~

Sårbarheten skulle minska om flygnin gen på

motor, DeRavilland

firman Blackburns

förslag. En s ärskild
lägsta höjd kunde ske med överljudfart, men

Gyron Juni!Jr Mk 101,

ju högre farten är desto st'"drre blir navige-

konstruerades. Den

ringsproblemen, bränsleförbrukningen och på-

har en dragkraft

frestningarna på flyePlan och besättningar.

av 3 220 kp,

Det finns också en minimihöjd under vilken det
är alltför svårt att flyga, varför flygp1anet
i fart- och höjdavseende mer eller mindr, låsts
till ett mycket snävt område illustrerat av
teckningen.
Stora ansträngningar har gjorts på alla hAll
för att få fram goda vapensystem med
vilka anfall kan genomföras utan
att flygplanen behöver stiga
och utsätta sig för större
risker. T o m de stora

"'
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Fly€'])lanet gr tvämotorigt. Motorerna kan anses
vara relativt svaga för ett modernt krigsflygplan av denna storlek. De ii.r avpassade för att
ge planet just den önskvärda, höga underljudfarten pA lAg höjd.
Forts. pä niista sida.

5.
8.
16.
18.
20.
68.
76.

p 1.
p 7.
p 9.

Variabelt luftintag.
Pneumatisk startmotor.
Oljetank av integraltyp
p 10. Vridbara ledskenor.
p 15. Uttag för luften för gränsskiktskontroll.

Med R betecknade detaljer hänför sig till
den elektroniska utrustningen.
Med S betecknade detaljer hänför sig till
eldsläckningssystemet.

Förklaring till röntgenskissen
1.

Med H betecknade detaljer hänför sig till
hydraulsystemet.

U
U
U
U

Radom av glasfiber.
Tryckl:ölje för radarn.
Främre tryckspant.
Eluppvärmd frontruta.
Hydrauldriven vindrutetorkare.
Bakre tryckspant.
Bromskrok.
Krokar för katapultstart.

1.
2.

3.

5.

U 7.

Landställsinfästning.
Styrcylinder för nosställ.
Hydraulcylinder för infällning.
Hävarm för förkortning av landställsben
vid infällning.
Skivbromsar av max-arrettyp.

Med W betecknade detaljer hänför sig till uppfällningsanordningarna för vingarna.

Med A betecknade detaljer hänför sig till
gränsskiktskontroll och avisning.
Med B betecknade detaljer hänför sig till
bombrum och yttre upphängningsanordningar.
Med C betecknade detaljer hänför sig till
manövreringskontroller.
Med D betecknade detaljer hänför sig till
kabinens inredning.

E 6.
E
E
E
E

Batteri.
28-voltsgeneratorer.
Lanternor.
10. Roterande varningsljus.
12. Anslutning för markbatteri.

7.
9.

F 1.
F 6,

Infällbart munstycke för lufttankning.
Integraltank.

. ..... ~--:----~. . . . . . .... .
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Det har ooksA varit önskvlrt att ha minsta mö jliga vingyta, varför särskilda medel mAst tillgripas för att .erhAlla låg stallfart. Ett system för gränsskiktskontroll har därf8r införts
på vingar, skevroder och klaffar. Dessa är
"blåsta" med hjälp av het luft med stor utströmningshastighet. Denna tas från motorerna
som är specialkonstruerade med tanke pA de stora mängder luft som gAr At för gränsskiktskontrollen.
Liksom de flesta fartygsbaserade flygplan har
Buccaneer fällbara vingar för att kunna förvaras under däck. Anordningar för lufttankning
ingår ocksA. Luftbromsarna är av originell
konstruktion och synnerligen effektiva. De utgörs av två halvor som bildar aktre delen av
bakkroppen och verkar genom att de pA hydraulisk väg går i sär mot luftströmmen. Kroppen
har ett något säreget utseende genom att den

..ien första av de tio MIG-21 som Finland köpt
från Sovjet i enlighet med handelsavtalet av
Ar 1962 har just landat i Finland. Lägg märke
till de tunnprofiliga lågtrycksdäcken. Landställsschakten når även in i kroppen. Två 37
mm kanoner skymtar också.

utformats enligt ytrsgeln, varvid bakre delen
fått kraftiga ansvällningar.

MIG-21 TILL FINLAND
Förare och navigatör sitter under en gemensam
huv. Föraren är placerad 5 cm till vinster om

(- Ur Aviation Week 20/5 1963 -)

mittlinjen ooh navigatören lika mycket At höger för att den senare skall ha bättre sikt

De av Finland från Sovjet köpta jaktplanen av

framåt. Båda sitter i katapultstolar av typ

typ MIG-21 har nu levererats. Bilderna härrör

Martin Bakar Mk 4MS och kan skjuta ut sig ge-

sig från leveransflygningen, då planen landade

nom huven, vilket ansetts vara n8dvändigt med

på Rissala flygplats i östra delen av landet.

tanke på den låga operationshöjden. Buccaneer

Planen färjades över av ryska förare, alla utom

är det första brittiska flygplan som utrustats

en i uniform.

med flytande syrgas för besättningen.
Flygplanen bär finska nationalitetsbeteckningar,
Beväpningen omfattar praktiskt taget alla slag

medan texten som här och var förekommer på skal-

av attackvapen, men flygplanet kan ocksA för-

plA tarna är avfattad på engelska. Upphängnings-

ses med kameror i bombrummet för fotospanings-

anordningar för robotar eller annan beväpning

uppdrag. Den nosmonterade radarn kommer från

syns under vingarna. Ramluftintagen för efter-

Ferranti och ger data för navigering, terräng-varning och sikten. Radarn ingår i ett system

brännkammaren skymtar på övre delen av bakkroppen, Utbuktningen uppe på fenan innehåller

sammankopplat med oomputer för navigering och

servostyrningen,

sikte samt autopilot.
En mindre siktesradar sitter i konen inne i
motorns luftintag, och flygplanet har dessutom
reflexglas som tyder på konventionellt sikte.
Huven fälls - ovanligt nog upp framåt.

*
FLYGVAPENMETIDROLOG PÅ STUmERESA I USA

Forts. från sidan 15.

de besöksprogram som omfattade en rad olika
avdelningar och specialbransoher inom den del
av Weather Bureau, som lr belägen i Suitland.
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Jag fick t e tillfälle att bekanta mig med den

en betydligt bättre representation av vind-

avdelning som i samarbete med USAF sysslar med

fäl tets vertikala fördelning - t e jetström-

vädereatelliter, där man förutom den rutinmäs-

men - och de resultat som nAtts hittills är

siga uppföljningen av Tiroe-satelliterna nu

mycket positiva.

arbetar febrilt med förberedelserna för Nimbusprojektet. Med de enorma mängder data, som be-

En av de fem veckorna i Washington anslogs till

riiknas komma in frän detta system finne det
givetvis ingen möjlighet att handskas manuellt.

besök - i AWS regi - till National Weather Records Center i Asheville och till briefingar

All planering är därför inriktad pA automatisk

pA en rad av AWS avdelningar inom området. Bl a

elektronisk behandling och en rad maekinprogram

hade jag därvid tillfälle att besöka Electronic

för uppföljning, rutinmässig analys och bearbet-

Computer Branch, som svarar för en stor del av

ning av data var redan färdiga och ytterligare

AWS' utveckling av program och system för

fler var under framställning.

maskinell behandling av väderproblem.

LAngtideprognoeavdelningen under den ej helt

lven om en hel del eftermiddagar och kvällar

obekante J.Namiae var ett annat besökeobjekt.

m!ste anslås till arbete, hann jag med att be-

Jag briefades bl a om deras metod för 5-dygne

kanta mig med mina officerskamrater, del ta nA-

medelvärdeeprognoeer med barotropa 500 mb-

got i mässlivet och givetvis studera den domi-

prognoeer som en av ingAngeparametrarna.

nerande fri tidssysselsättningen golf. Jag ägnade ockeA en del kvällar Ar "Physical Fitneee"

Mina huvudsakliga studier

p~

NMC rörde emeller-

med squash, gymnastik och bastu. En av mina

tid NWP och jag fick tillfälle att genom per-

BOQ-kamrater arrangerade vidare en flygning

sonliga samtal och diskussioner sätta mig in i

för mig med en T33, vilket jag givetvis accep-

deras verksamhet pA detta område. Det rutin-

terade med glädje. Utan tvekan var det med en

mässiga data-behandlingeeyetem som f n körs p!

vise saknad jag lämnade

institutionens IBM 7094 (en utveckling av 7090)

för att resa vidare.

Wash~ngton

och Andrewe

omfattar automatisk sortering och kontroll av
d~ta inlästa frän teleprinterremea samt analys
och prognos i tre omgångar tvA gånger per dygn

PÅ RESA INOM AWS

Den första preliminära omgången, som startar
redan 1i timme efter observationsterminen resulterar i en barotrop 500 mb-prognos över ett
begränsat område medan man i den andra omgången, 3 timmar senare, och framför allt i den
sista s k operativa körningen, 5i timme efter
observationstidpunkten, tar fram en g&(lSka imponerande mängd material. Förutom analys av
1000 mb-höjd framställs t e höjd-, temperaturoch vindanalyser för sju nivåer mellan 850 och
100 mb. Vidare är prognosprogrammet utökat till
att omfatta en markprognoekarta 36 timmar framAt och en s k trenivAmodell med ingAngenivAerna 800, 500 och 200 mb. Den senare har visat
sig kvalitativt överlägsen de barotropa prognoserna för 500 mb ooh de s k tvAparameterprognoeerna men lider ändA av en del allvarliga.

brister. Mina studier hos dr Cressman kom

därför att koncentreras pA en förbättrad modell med fyra parametrar, som sedan en tid
körs pA experimentbasis, Denna, som har ingAngsnivAerna 850, 600, 300 och 150 mb, ger
Overste William H Best, som för övrigt besökte Sverige 1954, orienterar här artikelförfattaren om Air Weather Service. Best är
stf chef för 4•e Weather Group, Andrews-bas en.

Inledningen p! rundresan som startade den 1/5
med Hanscom och Hartford som studieobjekt gav
en intressant inblick i det automationsprojekt
för väderlekstjänst som har beteckningen 4331.
Planerna var enligt vad jag delgavs en stegvis
automation av väderlekstjänsten med införande
av hel- och halvautomatisk

instrumentering

ooh ett kommunikationssystem som ger möjligForts. p! nästa sida.

20

het till kontinuerlig inrapportering och upp-

givande. I utbyte ombads jag hålla föredrag

följning. Behandlingen av data skall i största

om den Svenska Militära

utsträckning ske elektroniskt och datamaskiner

vilket jag också gjorde vid en gsnomgAng.

skall ocksA utnyttjas för att gs en smidig

Under detta veckoslut arrangerades en mycket

överföring av resultat via distributionssyste-

intressant visning för mig av en Atlas-bas

met. Forskning och utveckling avseende instrument och metoder bedrivs parallellt och Air

och av ett av de flygplan som ingAr i SAC1s

Väde~lekstjänsten,

luftburna kommandoberedskap

Force System Command har kontrakterat firmor
som United Aircraft Corporation och Travellers
Research Organization för denna verksamhet och
satsar efter svenska förhållanden avsevärda

PA Ent-basen i Colorado, som jag besökte här-

summor på projektet.

näst planerades för ett databehandlingssystem
med huvudmaskin av betydligt större kapacitet

Efter en mellanlandning i New York över veckoslutet fortsatte jae till Aeronautical Systems

In IBM 7094, Jag orienterade bl a om deras arbete för denna planläggning, som var av spe-

Division i Dayton och briefades om hur man där

ciellt intresse eftersom 4th Weather Wing, som

ger meteorologiskt understöd till en rad av

betjänar NORAD i mycket har samma typ av prob-

AFSC utvecklingsprojekt och fick besöka den

lem som vi inom Svenska Militära Väderleks-

databehandlinesanläggnine som finns där, om-

tjänsten. Också här ombads jag redogöra för

fattande bl a en IBM 7094.

vAr verksamhet i Sverige, vilket jag gjorde
inför American Meteorological Society's lokalavdelning.

AU'IQMATISK KONTROLL AV VÄDERDATA
Efter ett mycket intressant besök på forsk1i:fter briefingar hos Sientific Services

p .~

ningsinsti tutionen NCAR i Boulder företog jag

Headguarters AWS, Scott, om en rad pågående

så den fascinerande färden över Rocky Moun-

utvecklingsprogram, där f ö höghöjds- och

tains och Sierra Nevada till Monterey, strax
söder om San Francisco. Här tillbringade jag

rymdp;roblem upptog en anmärkningsvärt stor
plats, transporterades jag med en U3 till

de avslutande dagarna hos Fleet Numerical

Offutt, SAC:s högkvarter, där jag tillbringade

Weather Facility som också har en självförsörjande databehandlingsanläggning av impone-

fyra dagar, 3rd Weather Wing har här en självförsörjande vädercentral, Global Weather Cen-

rande dimensioner. Av maskinella finesser la-

ter, med en IBM 7094 som bas för numerisk behandling av väderdata, Hela arbetsprocessen är

de jag här bl a märke till ett avancerat sys-

i hög grad automatiserad och parallellt med

per av data bl a kartor, Jag orienterades

433L-projektet och Elektronic Computer Branch

förstås också här om löpande system och pro-

tem för snabb trådlös överföring av olika ty-

görs ansenliga insatser för att förbättra ooh

gram liksom om en rad mycket intressanta ut-

utöka utnyttjandet av maskinkapaciteten. Sär-

vecklingsarbeten. En del av dessa utfördes

skilt intressant ur maakinsynpunkt var den ut-

f ö pA kontrakt av en privat meteorologisk

rustninr, som just tagits i bruk för automatisk

forskningsfirma, som också inbjöd mig till

sorterinp, och kontroll av inkommande väderdata.

diskussioner och briefingar.

Denna anläggning, som är en del av 433L-proj ektet tar direkt emot impulserna på teleprinterlinjerna och lagrar och förbehandlar

'IQTALINTRYCK

materialet innan det automatiskt överförs
till huvudmaskinen, Den har en betydande ka-

Sammanfattningsvis kan sägas att resan gav en

pacitet b!de vad avser datautbyte ooh -behand-

mängd värdefull information och en god orien-

ling och kommer efterhand att tilldelas ocksA

tering inom de områden jag speciellt hade till
uppgift att studera. Mina uppgifter underlät-

andra uppgifter såsom t e uppföljning- och
övervakningsfunktioner, !ven om ett väderorgan

tades av smidiga arrangemang för vilka jag

som försörjer SAC givetvis till en del har and-

inte minst har att tacka en rad tidigare Sve-

ra problem än dem vi har är de principiella

rigebesökare ur AWS.

databehandlingsproblemen ofta likartade och
jag fann diskussioner och briefingar mycket

Jag vill nämna att Svenska Militära Väderleks-
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tjänsten har ett mycket gott anseende i USAF,

samt förste fältflygaren Roland Scott samtliga

vilket jag hade mänga tillfällen att konstate-

frän F 1, förste flygnavigatören Ingvar Lif
frän F 6 och förste fältflygaren Olof Lundback

ra.

frän F 16,
Min uppfattning är nog ocksä att vi i Sverige
ligger mycket väl framme bäde teoretiskt och
när det gäller praktiskt utnyttjande av data-

Vid F 21 har det under en följd av är varit
m8jligt för en del fältflygare och flygnaviga-

behandlingsmaskiner inom väderlekstjänsten

t8rer att bedriva civilanställningsutbildning

även om USA har ett avsevärt försprång vad gäl-

vid tekniska gymnasiet i Luleä, I är har de

ler tillgäng till maskinkapacitet, Detta f8r-

tvä första eleverna i denna uppdelade studie-

spräng har naturligtvis lett ocksä till en utveckling där vi i mänga fall har mycket att

gäng slutfört sina studier med gymnasieingenjörsexamen, Det är förste fältflygarna Svante

lära, Det finns dock

punkt~r

där förhållandet

är det omvända,

Berglund och Ulf Norrman som med studieflit
och mälmedvetenhet förvärvat en gedigen yrkes-

*

Fältflygare blir ingeniör

utbildning och dessutom givit civilanställnings- ·
utbildningens talesmän tvä utmärkta exempel pä
väl genomförd civilanställningsutbildning,
Större delen av fältflygarna vid F 9 har för-

Vid NKI-skolans ingenjörsexamen i maj 1963 av-

lagt sin civilanställningsutbildning till

slutade fem fältflygare och flygnavigatörer

Göteborgs stads tekniska aftonskola , Där har

sina civilanställningsutbildningar, Samtliga

nu förste fältflygaren Berne Andersson blivit

har visat prov pä flit och ambition och har

klar med ingenjörsexamen. Han har under tidi-

genom sina studieprestationer bevisat, att man

gare civilanställningsutbildning vid Göteborgs

genom civilanställningsutbildningen inom flyg-

tekniska institut ocksä hunnit skaffa sig

vapnet har möjligheter att skaffa sig god ut-

verkmästarexamen. Hela hans utbildningsgäng

bildning och kompetens för kvalificerade arbetsuppgifter i samhället,

har präglats av god studieanda och okuvlig

Pä bilden !terfinns de nybakade ingenjörerna i

För alla fältflygare och flygnavigatörer som
deltar i civilanställningsutbildning bör

samspråk med Thure Lejbrant vid försvarets ci-

energi.

vilförvaltning, Frän vänster förste flygnaviga-

studieresultaten ovan sporra till nya kraft-

törerna Lennart Arndtsson och Erik Kullberg

tag inför vinterns studiearbete,
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IHint vid F 4 I
29:or demolerade landsvägsbro
Regleringen av Bj6n Loa•nen {oa 9 mil NNO Sveg)
medf6rde bl a att landavlgabron vid Valmlaen
under at6rre delen av lret kom att ligga under
vatten. Vid lAgvattenperioder ataok dook bron
upp 6ver vattenytan ooh utgjorde dl en at6rande anblick. Man ville dlrt6r under llgvattenaperioden vAren 1963 aprl~ga bort bron. LjuananVoxnan Vattenregleringat6retag, aom akulle ombea8rja aprlngningen, trAgade Plygvapnet om
man hade intrea•e att · 6~ingeantalla b~n .. d
flyg. Erbjudandet accepterad•• aed glldje av
4.tlygeakadern, aom lit budet gA till F 4 ooh
deaa J 291 or.
Vid rekognoaoering viaade aig bron vara av 8 tabil betongkonstruktion, byggd i •lutet av trettiotalet. Storleken var 41 x 6 m. Prlgan var om
de lätta atridsraketer, som stod till buds skulle kunna Astadkomma nAgon nämnvärd skada pA en
aldan kon•truktion. Beroende pA risk&onen• utseende blev antallasltt ooh -riktning •trängt
bundna. Skjutningen lades dlrt8r upp med 3~ %
av tilldelade raketer t6r enskild skolml•sig
skjutning med tv! raketer per flygplan. Alla
f6rare skulle ges tillfille att orientera sig
inom omrAdet1 om läge, utseende, dykpunkt och
anfallsriktning. Resten av raketerna skulle användas rar taktiska anfall med fyra till Atta
raketer per flygplan. Mllets bredd begrlnsade
antallssättet till rotevis anfall.

atllnd.igt. Tyvirr hade ingen av de nirvarande
fotograferna hunnit tA upp aina kameror tar
att kunna t8reviga t6rintelsen utan tiok liksom lakldarna i övrigt - t6rvlnade beakAda
det dammoln, som upp•tod när ~roblgar och brobana lade sig tillrltta i •trömtlran. 29 raketer, · d v a 11 tet mer lin tvl tlygplanlaater,
behövdes alledea t8r att utt8ra uppgiften.
Den fortsatta akjutningen t6rlorade aedan bron
_rasat det mesta av sin spänning. De f6ljande
anfallen alog• ut mot brotletena, som etter
1kjutninien visade sig ha blivit ordentligt
skadade. Av uppgjorda skjutprotokoll framgA.r,
att m•d den spridningabild, som tull raketlast
ger, ooh med ett mAl med aA stor utsträckning
i alla plan, som en bro normalt h~r, kan mAltrlffar pArllknas t6r de flesta flygplan aom
aiifall~z· P 4 glider aig lt det lyckade resultatet. 8j6regleringarna i Norrland är ännu inte avalutade, varf8r liknande mll framledes
kanske kan erbjudas. Om al blir fallet kommer
uppgiften taoks-.t att effektueras.
PJV

Den 25 april skata 28 lätta stridarak:eter skolmässigt mot mAlet. NAgra direktträffar noterades, men bron var tortfe.rande intakt. Den t6reta raketen i t6rsta anfallet dagen dlrpA träffade med resultat att bron rasade ihop tull-

Jilderna1 Bron f6re (ll~at t v) DOh etter
· J 291ernas raketanfall.
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FORENING FOR FLYGHISTORIA
FLYGVAPENNYTT HAR BETT ORDFÖRANDEN I DEN T!MLIGEN UNGA SVENSK FLYGmSTORISK FÖRENING ATT PRESENTERA FÖRENINGENS VERKSAMHET FÖR LlSEICRETSEN.
NUVARANDE ORDFÖRANDEN HETER CURT GILLE. HAN lR
STABSREDAKTÖR I FÖISVilSSTABD, IOlN OCl:SÅ liPTEN I FLYGVAPNETS IIESERV. HAN HAR I P'LERA ÅR
GJORT FRIVILLIG TJlNsT VID FLYGVAPNET.
Svensk Flyghistoriak F6rening' (SPII'), som bildades för nlgra lr sedan, bestod frln början nlstan uteslutande av medlemmar, som var intresserade av det militlra flygets historia. Det
omrlde av detta, som intresset frimat koncentrerades omkring, var flygplanmaterielens utve.okling. Sedan dess har en breddning av intressesflren lgt rum alltefter som nya medlemmar tillkommit. Mest markant har denna utveckling varit
under 1963, som för föreningen hittills inneburit mer In en fördubbling av medlemsantalet,
en nlstan fullstlndigt ny st;yrelse ooh ett
överflyttande av dennas tyngdpunkt frln Malmö
till Stookholm.
ltt utslag av denna breddning Ar att styrelsen
planerar att i höst försöksvis dela upp föreningen i ett antal sektioner för att underlätta kontakten mellan de medlemmar som har samma
intresseinriktning - llilitlrt flyg, luftfart
sto. Utlt har vidgningen av intressesfären •edfört att SFF anslutit sig till KSAK.
Vilka 11.r medlemmar i Svensk Flyghistoriak
Pörening? En titt i medlemsförteokningen avslöjar att det - t;yvlrr - ännu inte finns
nlgra historiker av facket. I övrigt rymmer
föreningen en provkarta pl olika yrken och
lldrar. illa medlemmar har dock ett gemensamt
- ett starkt intresse för flygets historia.
Detta ir nlstan genomgående rent hobby-betonat,
men det finns ocksl exempel pl att flygets
historia övergått till att bli vederbörandes
huvudsakliga sysselslttningsomrlde. Flera av
medlemmarna har publicerat artiklar i flyghistoriska ämnen. SP'F har i lr - ganska ambitiöst mlste man väl sig& - börjat ge ut stencilerade särtryck pl de fly.ghistoriskt mest
intressanta bidragen i medlemsbladet MSFF
(Meddelanden frln Svensk ll'lyghistoriak Förening). I vlras publicerades sllunda pl detta
all.tt en redog8relse för de svenaka "klemmarna".
Föreningen har frimat tvl ambitioner. Utöver
den ovan nämnda att sammanföra flyghiatoriskt

intresserade strlvar den efter att h!lla "den
.flyghistoriaka llgan" brinnande. Den vill försöka vicka och vidmakthllla intresset hos myndigheter, organisationer, niringsliv ooh enskilda att i första hand bevara men al amlningom helat ockal katalogisera och systematisera
flyghistoriakt intressanta ting. Detta innebär
inte bara att materiel av olika slag bör bevaras ·utan ocksl foton, dokument och andra handlingar, som för eftervirlden kan berätta om det
svenska flygets utveckling. Denna strlvan Ar
utan tvekan Svensk ll'lyghistoriak Föreninge
vlaentligaate uppgift.
CURT GILLE

•
Liten skara flygfemkampare
stred om mästarvärdigheten
.lrets mlsterskapatlvlingar i flygfemk:amp 11.r nu
avverkade. Denna glngen fiok de tlvlande reea
al llngt norrut som till F 4, som var arrangerande flottilj. Tlvlingen gynnades av ett atrllande föraommarvlder, vilket inte minst bidrog
till att g8ra hinderlöpningen och orienteringen mycket njutbara.
Tyvlrr Ar ju skaran inte stor, som kllllpar om
mlstarTlrdigheten i flygfellltamp. Pl F 4 infann aig ooksl en mycket liten akara, 13 man
med kaptenen "Stroaaa" HanHon F 13 som lldste
deltagare. I lagtll.vlingen mellan förbanden h.de endast tre flottiljer fulltalig repreaen1ation, nllllligen P 1, P 13 ooh F 18. Re8Ultatlistan visade för &vrigt den omvlnda ordningsföljden.
Första dagen skulle tre grenar klaras av,
duellakjutning, basketboll och hindersimning.
20 träff lyckades ingen fl i duellfigurerna,
men tre ml!.n noterade 19 träff, varvid polngen
blev utslagsgivande. 11 Strossa" visade hir att
han vll hlvdade sig mot "ungdomarna". Bertilsson, F 18, utgick som segrare i grenen med
160 poll.ng, följd av Xylborn, F 1, 158 ooh
~StroBBa" 13 7 poll.ng. I basketbollen blev B-Å
Andersson, F 18, överlägsen segrare, Ingen kom
nlrmare hans fina slutpoing 145 än 139, vilket
Forts. pä nästa sida.
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bl a av armgAng, blansgAng, krypning i r!!r,

var Bloms, F 13, slutresultat. Under den senare delen av basketbollmomentet fick de tävlande besök av HKH kronprins. Carl-Gustaf, som

kl!ttring över hinder och i stegar. Snabbast var

med intresse AsAg tävlingen.

2.17.2 följd av

H Andersson, F 11, som avverkade banan pA tiden
Olss~n,

F ,8, 2.22.4 och Blom,

F 13, 2.25.0.
Den 12 km lAnga orinteringebanan bjöd inte pA
nAgra större svArigheter. Att banläggarna
gjort väl ifrAn sig var det allmänna omdömet.
Segrartiden hade tippats till 1 tim 45 min.
likman, F 13, vann pA den fina tiden 1,44.15
med H Andersson, F 11 tätt efter pA 1.47,16.

SLUTSTRIDEN HlRD I TOPPEN
Slutstriden blev som väntat mycket hArd·i toppen. Bertilsson behöll ledningen och utgick som
flygvapenmästare, trots en grov miss pA en av
kontrollerna. Bertilssons femteplacering i
fälttävlan räckte gott till segern. Men de tyOvan: Jcyl born, F 1, forcerar ett hind.si:.
I Ostersunds. badhus gick hindersimningen med
start frAn tremeterstrampolinen. Här noterade
lcylborn, F 1, en fullträff genom att vinna grenen pA den fina tiden 1.04.7 med Olsson, F 18,
som tvAa pA tiden 1.08.3. Sedan Bertilsso.
F 18, efter tvA grenar lett tävlingen gick nu
:rcylborn upp i ledningen med platssiffran 7 efter tre grenar. Bertilsson lAg nu pA andra
plats med platssiffran 11 och Olsson, F 18, pA
tredje med 13. I lagtävlingen var det inte
mycket att göra At F 181s dominans. Deras
platssiff~a

efter tre grenar var 39, F 13 58

och F 1 62.
Andra t!vlingsdagen Agnades At fäktmomentet.
Stora favoriter var B-1 Andersson och Bertilsson, F 18. Efter ca fem timmars fäktning visade ocksA resultatlistan, att B-1 Andersson,
F 18, utgAtt som segrare med 11 vunna matcher
och med endast en förluat mot Oinert, F 1.
Bertilsson motsvarade ocksA favoritskapet och
placerade sig strax efter B-1 Andersson med 10
segrar och tvA förluster. I lagtävlingen drog
nu F 18 ifrAn ytterligare,
Inför sista grenen, fälttävlan, var ställningen
den att Kylborn, F 1, och Bertilsson, F 18,
ledde pA samma platssiffra 13. B-1 Andersson,
F 18, f!!ljde med platssiffran 16. Hinderlöpningen, som inledde fältt!vlan, var förlagd till en
av I 5•s permanenta banor och ställde stora krav
pA de tävlande. Banan var omväxlande och bestod

Ovana F 4-chefen överste Rasmusson gratu1erar
flygvapenmästaren 1963 fänrik Bartilsson, F 18
till aegern. Nedan1 Overste Rasmusson och det
segrande ~ 18-lagets löjtnant Olsson, fänrik
Bertilsson och 1. fältflygare B-1 Andersson.

ra närmaste i slutprotokollet kom att hamna p!
samma platssiffra 22 ooh dl plaoeringen i fälttävlan är avg15rande kom Bloms tredjeplacering
att ge honom platsen närmast Bertilsson. De
15vriga tv! med samma platssiffra, Olsson, F 18
och B-1 Andersson, blev trea resp fyra. Lagtävlingen vanns stort av F 18 med sammanlagd
platssiffra 62 med F 13 p! andraplats (98) och
F 1 p! tredje (115).
Prisutdelningen f15rrättades av flottiljchefen
15verste Rasmusson, som mycket intresserat fl5ljt
tävlingarna. Flottiljen är mycket tacksam att
ha f!tt tillfälle arrangera denna tävling, men
beträffande antalet deltagare skulle man nog
helst 15nska att det vore minst det dubbla mot
vad det var denna g!ng.
RUNE LINDS!TER

*

F 13 vann gruppfälttävlan
Flygvapnets gruppfälttävlan f15r värnpliktiga
avgjordes i Ar p! F 14 i Halmstad. 17 tiomannalag (inrllknat gruppchef och en reserv)
deltog ur flygvapnet• olika fl5rband. Tolv olika grenar avverkades under tv! hektiska tävlingsdagar (12-13 juni) som gynnades av vackert
väder.
Vissa grenar av tävlingen hade fl5rlagts inom
kasernomr!det och där avverkades materielkännedom, handgranatskastning, avst!ndsbed15mning,
min- och f15rstl5ringsarbeten, stridsf15rflyttning samt sjukv!rds- ooh skyddstjänst.
Ovriga grenar fl5rlades till Ny!rs!sen, ca 3 km
norr om F 14, och där avverkades akolakjutning,
terränghinderll5pning, stridsskjutning nr 1 och
nr 2, m!luppfattning och fältskjutning. F15r
varje gren hade utr!lknats en maxpoäng och fl5r
bed15mningen av prestationerna svarade lärarpersonalen vid F 14. Tävlingen fl5ljdes med
stort intresse av peraonal fr!n s!väl F 14 som
15vriga fl5rband.
Efter f15rsta dagens tävlingar hade F 2 ledningen f15re F 13, som länge legat i topp ooh
allmänt ans!gs ta hem etappsegern. F 2 kom
dock med en imponerande slutspurt och vann b!de skolskjutning och atridaakjutning nr 1.

Bildernas 11 F 9-kUlar p! ap!ngen" i terränghinderll5pningen. F 131s segrande lag. Generalmajor
Stig Nor•n f15rrättar prisutdelning.
1.

F 2

6.

F4

1

2.

F 13

1.

F

3.
4.

F 17
F 21

8.

F 8
F 1

5.

F 6

9.
10.

F 9

Efter andra dagens tävlingar infriade F 13 f15rväntningarna och er15vrade topplaceringen. Genom tv! grensegrar bäda i skjutning och en

Resultat ur f15rsta dagens tävlingar (de tio
blata) I

Forts, pä nästa sida,
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andraplacering i atridaf6rtlyttning, diatanaerade P 13 ein avlraete medtlvlare P 2 ooh
drog ifrl.n med nlra 100 polng i den alutliga
prialietan. Pl tredje plats kom r 4 och pA.
fjlrde r 7.
Slutreaultat etter andra dagens tlvlingar1
1.
2.

, 13
, 2

3.

,
,
,
,

'·5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

17.

1624,77 polng
1506,45
1491,13
1470,52
1457,77
1444,26

4
7
9
21

, 17
, 6
I' 8

, 1
, 10
P' 15
, 16
P' 5
, 11
, 18
, 12

1439,42
1432,43
1398, 79
1313,28
1277,40
1266,19
1259,68
1223,72
1155, 75
1139,29
1027,00

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

Prisutdelningen f6rrlttades av generalmajor
Stig Nor,n.
Det eegrande r 13-1-.ret beetod av
6verfurir I Berglund (gruppchef)
vpl
Benny Olaeon
.lrne J.ndereson
11
Dennis lfalin
Bengt
l lfallinder
"
Benny I Johansson
"

..

"

lke Johanaaon

"

Al ve S ICindahl

"
"

Arne Hall berg
Owe Isaksson (reeerv)

...

Ankflygplan för Mach 3
(- Ur Interavia Review 4/63 -)
Pl!renta Staterna• flygvapen brukar inte vara eA.
noga med eekreteaeen kring nya flygplanprojekt
aom Englands eller Sovjet•. Llngt innan en ny
prototyp lämnar hangaren publicera• foton och
teckningar och flygegenekaper och bevlpning
diskutera• i detalj. Sllunda f6rekom teckningar

av B 70 Valkyria, Mach 3-bombaren eom nu snart
lr flrdig, i den tekniska preaaen redan f6r
fem lr sedan.
I undantagsfall anser dock Ivan amerikanarna
det llmpligt att strypa informationefl6det •
kring typer un4er utv.okling al llnge som m6jligt, alrakilt dl det lr tvivelaktigt ~m flygplanet i fråga nlgonein skall nl f6rbandastadiet. Detta lr vad som hände med Republioa
6verljudsjaktplan benlmnt Yl"-103, som aldrig
lämnade ritbordet. SA. gick det ooksl med North
American YF-107, ett 6verljudajak:tplan som
byggdes i prototyp men aldrig producerades i
aerie. Mest omtalad bland dessa "olyokeflglar"
är vll YF-108 (North American), pA vilken
mycket stora kostnader hittills nedlagts. I
frlga om YF-109 har aldrig ena tillverkaren
nämnts.
Hll.r publicera• nu f6r f6reta glngen en treplanaekiH ·av llgdietanajaktplanet 1-108.
Mycket kan inte aägae om dess data och prestanda. Vikten lr omkring 45 ton och llngd.en

•
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6ver 20 meter. Likheten med det svenska pro-

dragkraft. Farten beräknas bli Mach 3 och

jektet 37 Viggen är pltaglig genom att en

tjänetetopph6jden 21 km. Aktionsradien lär va-

stabilisator placerats framf6r vingen.

ra hela 1 500 km (Sveriges llngd, red1 s anm).
Jaktrobotarna kan utbytas mot en atombomb.

~eväpningen

bestlr av allt att d6ma av fyra

Sparrow 3, jaktrobotar med stor räckvidd. Ds
bld.& motorerna är General El.ectric J93 med

Framtiden f6r F-108 är emellertid osllker. Det
synes f6ga troligt att flygplanet nlgonsin kom-

efterbrll.nnkammare. Ds ger vardera 13 500 kp

mer i produktion.

•
Nytt spaningsplan iungfruflög
S 35 :s, spaningsversicnen av Draken, provfl6ga
f6rata glngen den 27 juni med provflygare
Ceylon Utterborn, SAAl!, som f6rare. S 35 E är
avsedd att vid Flygvapnet frllmst ersätta nuvarande spaningsflygplan av typ S 29 c. S 35 E
medför, att vlrt spaningsflyg tillf6rs ett av
de bäst utrustade och mlngsidigaste spaningsflygplanen i Europa.
Flygpianet är utrustat f6r fotospaning frln
slväl llg som h6g h6jd. Samtliga kameraf6nster är f6rsedda med defrosteranordningar. Ett
nytt svenskt kamerasikte· samt moderniserad navigeringsutrustning inglr ocksl i S 35 E. En
stor f6rdel med det nya spaningsflygplanet är,
att samtliga kameror är mycket lätt ltkomliga,
bl a genom att hela kameranosen är skjutbar
framlt, vilket medger snabb ltkomst ooh plundring av kamerakassetter efter fullgjort uppdrag.

/
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ATT VARA DIVISIONSCHEF
Chefen för 1.flygeekadern, generalmajor

riktlinjerna fBr verksamheten vid divisionen,

Björn Bjugeren, har varit vänlig att lå-

och detta arbete har verklig betydelse. DA är

ta FLYGVAPENNYTT ta del av hans anföran-

han arkitekten som gör ritningarna eller rek-

de till kuredel tagarna vid "E 1 metodik-

torn som arbetar med terminens schema. Är han

kure 1963". Här taljer ett utdrag vare

förutseende och satsar omsorgsfullt arbete på

innehåll är ägnat eom en tankeställare

denna planering - ja d! har han utövat ett betydande chefeekap,

till främst flygvapnets divieionechefer
och etf divieionechefer

~en

eom även är

nyttig läsning rar varje officer i chefe-

Nästa naturliga eteg är att informera medhjAl-

befattning.

parna hur verksamheten är planerad, vilka avningar eom skall utföras, vilka utbildningsmll
som skall uppnås, att det som besättningarna

Vi har tolv attackdivieioner. Och vi har tolv
divieionschefer, eom svarar rar att fpl utnytt-

eller orkeetermedlemmarna måste känna till för
att bli medagerande och aktivt intresserade.

jas på ett optimalt riktigt sätt, b!de under

Divieionechefen skall gå igenom flertalet öv-

utbildning och under krigemäeeiga raretag, rar

ningar, ange betydelsen av dem, delge hur han

att etrideeffekten skall bli högsta majli ga.

vill att de skall utföras {reep inte utföras)

Jag tvekar inte att eäga, att det är divieione-

och överföra sina intentioner, ein vilja på

chefen och hane närmaste man - deras kvalitet -

lagets medlemmar. Detta tar tid. Men det är tid

eom avgör ;frågan om framgAng eller misslyckande

eom betalar sig, Den enskilde besättningsmed-

för allas v!rt arbete. Det är en stor arbetein-

lemmen f!r härigenom veta chefens avsikt, be-

eate som lägga i händerna p! en divisions-eller

höver senare inte fråga mycket, behöver inte

gruppchef vid ett attackföretag. Uppgiften är

vara tveksam, men han kan delta i de dagliga

att placera ammunitionen i målet och

Ate ~ vända

hem för nytt uppdrag. Lyckas inte detta har allas arbete varit mer eller mindre meningel8et.

fBrberedeleerna därför att han vet hur chefen
vill ha det, B!de

ve~lcmäetare

och snickare vid

ett bygge måste känna till arbetebeekrivning
och ritningar, det har vi lätt att föret!. Vi

Är divieionechefen chef? Utavar han ett chefe-

föret!r också att det inte duger att dag för

ekap, är han förbandechef? Hurudana är eeentli-

dag improvisera en verksamhet, vilken sort det
än mll gälla.

gen divieionechefens befogenheter, hane beroende av h8gre chefer, av bestämmelser? Är hane
arbetefält beskuret och inrutat, eller finne
det utrymme rar enskilt initiativ, taktiska

Det finne en taktisk grundregel som är användbar i många sammanhang. Den lyder1 "Håll fast

överväganden och personlig etil?

vid målsättningen". En förbandechef måste vara

Det sammanfattande svaret på dessa frågor är

enligt de Tiktlinjer han dragit upp, Givetvis

enligt min mening att knappast någon chef eller

m!ete det finnas en vise grad av smidighet, en
förmåga att anpassa sig till eAdana aktuella

etandaktig när det gäller att leda verksamheten

befattningshavare i flygvapnet har sådan möjlighet att utöva ett verkligt chefeekap och direkt

förhållanden, som varit omöjliga att förutse.

ledarskap som d.ivieionechefen •. Men det vore

Men flygtjäneten kräver klarhet och fasthet i

naivt att tro att divisionechefen, lika litet

metodiken, och divieionachefen måste vara före-

eom någon annan, kan arbeta impulsivt och ge

trädare för en eAdan strikt linje. Man är inte
formalist för att man inser värdet av att både

sig hän åt någon experimentlusta eller hastigt
p!kommen föreökeverkeamhet. Tvärtom, vad vi
framför allt behöver i dagens läge är en fast

formellt och reellt följa en uppgjord plan. I
chefeekapet ligger en god portion envishet, Vi

rutin, en stabilitet i utbildningearbetet, en

måste lära varandra och yng:re befäl att positi-

planmässig metodik som p! bästa och enklaste

va och konstruktiva förslag är

eätt leder till ett fastställt m!l.

att de ofta tar avsevärd tid att penetrera 0 ch
genomföra.

Divieionechefen utövar sitt chefeekap på

väl~omna,

men

m~ nga

olika sätt. Tvh gånger om Aret drar han upp

Bl a därför att vi inte har någon kommende-
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ring11re11erv, måste divi11ionache!en ofta lämna

har inte fungerat som man väntat sig, Det har

befälet till 11in ställflSreträdare, Jag har inga

- liksom när det gäller ett motorfel - varit

siffror pl'l i hur 11tor ut11trlckning "andreman-

ett funktionsfel som inte kunnat förebyggas.

nen" !Ar vara tjlnste!6rrättande chef, men kan

Det gäller att omedelbart justera vederbörande

upp11katta att denna tid ibland ISverskrider Joofo,

flSr att hindra en upprepning, En sAdan juste-

Detta !ISrhAllande stlller vissa krav pA orga-

ring fAr icke fördrlSjas, lika litet som man får

nisations!örmAga och samarbete, bAde hos divisionachefen och hans ställflSreträdare, Jag vet

dröja med att rätta till ett mekaniskt fel,

fA arbetsomrAden där man mAste ha sAdan ISmaesidig tillit ooh flSrmäga att arbeta i samklang,

Justeringen måste avvägas efter felets art och

Det !1Sr11ta kravet Ar att divi11ionachefen ägnar
•in ställföreträdare sA mycken uppmärksamhet

av den som känner individen ooh trimmat honom,
Justeringen måste leda till flSrbättring av

och tid, trlning och utbildning att han vet

funktionen, inte försämrning, och bör AtflSljas

att den yngre arbetshlaten kan dra la11set pA

av ny trimning och kontroll, Justering av en-

ritt &Att,

skilda flSrare innebär rättelse, flSrklaring, ev
uppsträckning,

vederbörandes fBrstäelse och bör helst utföras

Xravet p! den yngre mannen är i första hand att
han !!.r lyh6rd !ISr 11in chefs intentioner och
arbetar efter dennes mlSnater, Vill han att nA-

I vissa fall kommer sA den sista Atgärden, nämligen straffet, Vi ffi.r sUedes de tre grupperna1

eot arbete skall sklSta• annorlunda skall han

flSrebyggande Atgärder, justering och straff,

!öreslA det, tala ut sina idAer, Det vore flSr-

Misslyckandet eller felet kan ofta vara ett

kaatligt om han, 11om tjlnste!ISrättande chef,
utnyttjade tillflllet att leda verksamheten pA

11tra!f i sig själv, För•eelsen har i regel inte
skett i ont uppsAt. Straffets värde flSr den

ett annorlunda sätt, Det lr däremot en styrka

felande är därflSr ofta diskutabelt, Dess berät-

att divisionen11 besittningar vet att de tvA i

tigande ligger väl främst 1 det Alderdomliga

toppen har gemensam uppfattning, även betr smA
detaljer,

Straffet är till sin karaktär helt olustbeto-

"androm till varnagel", Man statuerar exempel,
Forts, pä nästa sida,

Att vara officer vid en divi11ion innebär till
stor del att vara lirare och instruktör, Utbildning11arbetet med unga flygare är en av v!ra
viktiga11te uppgifter !ISr att hlSja flygvapnets
kvalitet,
HÖG KVALITET PÅ ELEVERNA

Det elevmaterial vi !Ar är av hlSg kvalitet, Vid
Ljungbyhed har eleverna fAtt god stil och
grundkun11kap, som vi akall bygga vidare pA,
Uppgiften att undervisa de1111a ynglingar är b!de
trevlig och stimulerande, Utbildningatjänsten
karaktäriseras av kurser med hlSg mAlsättning
och ganska knappt tillmltt tid, Utbildningsarbetet är sAlede11 krävande för lärarna, Det är
dlrför betydelsefullt att undervianingstekniken
hAll11 pA en hlSg nivA, Det är frestande ooh lätt
tör en in11truktör att flSrfalla till gammal vana
och alltid klSra i samma hjulepAr, SAdan utbildninff är i l!!.ngden inte bra, Ständig !ISrnyelse
är nlSdv!indig,
Det kan ibland vara avArt att handla rätt mot
en flSrare som gjort ett fel utan att det kan
klas11ificera11 som di11ciplinbrott. Denne man

CHOCKVÅGOR KRING LIGHTNIJ.m

Dessa bilder ur Flight 2/5 1963 visar hur chockvågorna kring huv och vinge framträder p~. e k
slirfoto taget i vindtunnel, Verkligheten visar
samma fenomen dA jaktplanet P1,B Lightnin ~ flyger förbi med Mach 0,98, varvid den fuktiga luften kondenseras,
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Nu kan man inte trycka pA en knapp och släppa

nat, FramgAng genom olust nAs inte ofta,

loss en vAg av entusiasm, Man kan inte ge direkNär en ung flygare ådöms straff för en förseel-

ti v1 Var entusiastisk% Men ett råd vill jag ge

se kanske hans chef i någon män känner sig med-

er: Undertryck inte er naturliga entusiasm, ge

skyldig, ty sä noggrann är uppföljningen av

den i stället näring och utvecklingsmöjligheterl

eleverna, och skall sh vara, Dessa förhållanden
innebär att man inriktat sig så mycket som

Nu kännetecknas och behärskas tiden av nAgra

möjligt pA de förebygeande och justerande !t-

-ismer, framförallt materialismen och egoismen,

gll.rderna, Innebörden härav är1 starka förma-

Ni har säkert observerat mhnga trAkiga företeelser som kan ses som en direkt följd av dessa

ningar, milda domar, Om en förseelse skulle
innebära ett klart disciplinbrott däremot,

m~s

-ismer, Jag vägar spä att det inte alltid kommer

te mildheten ovillkorligen vika för strängheten

att vara så, Om några Ar har utvecklingen pend-

Hur svår och avancerad en flygning blir beror

bedömas kritiskt:"Det var dA som man överdrev

ytterst på föraren, Frågan om disciplin blir

värdet av de materiella fördelarna, den rAnt

därför en fråga om självdisciplin, som bottnar

personliga bekvämligheten, Det var då man mätte

lat mot en annan syn, och då kommer vår tid att

i:

sin lycka i lönegrader, ATP·ooh reglerad arbets-

o riktig kännedom om den egna förmågan,
o lagom avv.ll.gd fram! tanda,
o förståelse för flygsäkerhetens krav,

tid, utan att rätt inse värdet av arbetets glädje eller av de andra stora drivfjädrarna till
personlig insats,

~

var många ängsliga för att

verka patetiska eller yrkesstolta, Mycken trisBland Atgärder för att förbättra disciplinen
bör inriktning ske pA1
krav pA ordning beträffande detaljer,
fostran till ökat persopligt utbildningsansvar
samt omedelbar och kraftig reaktion vid disciplin- och ordningsförseelser,
Man får aldrig lämna fel opåtalade eller nöja sig
med kommentaren "ja, nu blir det r1'ldhusrätten
om fyra mAnader",
Avslutningsvis vill jag ta upp frågan: Vilken
förmåga, vilken karaktll.rsegenskap har man största anledning att värdesätta hos flygförbandschefen och hans officerare?
År det förmågan att se det väsentliga och handla med hänsyn därtill? Möjligen egenskapen att
planera, se framåt med vidsyn och fantasi? Eller
är det flygskiokligheten? Eller den pedagogiska
förmAgan?
Mähll.nda är det oriktigt att bryta ut och värdesätta nAgon speciell förmåga ur den syntes av

tess och otillfredsställelse kom därav", I dag
kanske någon är rädd att visa sin entusiasm,
Jag tror att det är obefogad försiktighet, Att
sprida entusiasm för sitt flygaryrke kan vara
lämpligare än någonsin, FA tjänstemln torde ha
större förutsättningar att känna yrkesglädje ooh
entusiasm än unga flygoffioerare,
Entusiasmen m!ste grundas p! en fast tro på det
riktiga ooh värdefulla i ens strävanden, Entusiasten skall med fog kunna säga: Vi tillhör
toppen, vi !s.!!1 åstadkomma detta, vi kan göra det
bättre än vi eller andra gjort tidigare, Han
skall också kunna sägas Detta är ett härligt
yrke, här skall satsas:
ENTUSIASM, det är levnadsglll.dje och framAtanda,
Det är officeren som.kan få ögonen att lysa hos
fältflygarna och navigatörerna, Det är flygarglädje som kan ta sig sådana uttryck att en
flygning med Sk 16 blir till en underbar flygtur - kanske en preciaionsnavigering eller ett
försök till kontinuerliga rollar på konstant
höjd, allt inom ramen för de tillåtna gränserna.

egenskaper, som kännetecknar en god förbandschef,
Jag vill

framh~lla

en betydelsefull faktor, Det

ENTUSIASM, det är friska takter och gott humör,

är entusiasmen, ty den är drivkälla till aktivi-

Det är en glad insats av kroppens och sinnets

tet och den smittar andra människor till verk-

alla resurser, Entusiasm är förmåga att under
idrott kunna le At dåligt väder och sedan njuta

samhet och arbetsglädje, Entusiasmen är positiv
till sin natur och helt motsatt den lojhet som
ger olust och som förkvkver viljan, Den som är

desto mer av vila och bad, Entusiasm ger förut-

entusiastisk blir ocks~ entusiasmerande, ger
hänförelse, iver och glöd,

som kan vållas av kverulans, Entusiasm kan till

sättningar för god laganda och uppväger det onda
stor del förvärvas genom en positiv syn p! till-

-....

....................................
varon, pA
f~tt.

S~

om~'"ivningen och p! den uppgift man
ser jag begreppet entusiasm. Det är

vitaminet i vAr verksamhet, en katalysator i
vArt samarbete.
tlu kanske nAgon av er vill säga ett entusiasmen
ibland dämpas genom pAverkan frAn flygledning
eller eskaderledning. Förbanden nAs av en ständig ström av OFYL, kommenderingar, remisser, utbildningsanvisningar, eäkerhetsbeatämmeleer och
ökade arbetsuppgifter. Det är inte alltid stimulerande läsning. Tyvärr är det nog sA att myndigheternas uppskattning

~r

mera sällsynt

än de

kritiska och korrigerande synpunkterna. Men vid
förbanden är möjligheterna större, bAde att uttala och fä del av uppskattning och därigenom
ge eller ges ökad tillfredsställelse. Ofta är
det just ni som bör ta s!dana initiativ. Men det
viktigaste är att lära känna

~en

gedigna till-

fredsställelse som arbetet skänker. Det är en
lön som man själv bestämmer.

*

Säkerhetsövning på Utö
Det har varit kura fär bliv.ande säkerhetsma terielofficerare pA Utö i Stockholms ekärgArd. Sexton elever

}'.~rrlkörd.ee

i ett fyradagars program av

kapten Henry Ohlaeon, F 10, ingenjör Alf St!lborg,
Flygförvaltningen, och flygläkare Bengt RAkansson.
Här intill

~terfinne

n!iRra talande bilder frär. de

krävande räddningsövningarna till hava,

;>

..

_
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