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MOLNENS PR-BRÖDER 
Uksom förra å.ret komm~r även I ;jr tiotu
s:mtals sven~ar i södra Sverige att på 
Jl~·gdagar och utstilllnlng~w fascinecas av 
F:J :s uppvisningsgcupp. Ledare för gruppen 
denna säsong är kapten Herbert Li.ndblorn 
och övriga medl2mmar. är löjtnant Åke 
Lu\dqvist samt fällflygama Kjell Palm oclt 
Bo Larsson. Programmet omfattar avance
rad~ manövrer l den mjuka engelska l<las
siska stilen med flygplanen hela tiden tätt 
sammaith,;Una och med förhållandevis l~g 
ra1·t inom nåra synhåll för publiken. Här 
kombineras förarnas samspel med b~harsk
ningen av flygplanet - ett uttryck för pro· 
fess.ionalism på ett mycket tilltalande sätt. 

Det man förr kallade för konstflygning 
benömns i dag avancerad flygning. Vad 
man 1913 ansåg vara rena cirkusto·icken är 
idag inte bara ett publiknwnmec utan ett 
"livsvillkor" för militärflygaren. Det är en 

F3 
l·en nödvändighet att 
föraren fullständigt 
behärskar och utnytt
jar sitt flygplan i kam
pen mol en fiende. 
Många tcor fo11faran
de att flygao·ens verk-
samhet grundas på 

v:'1gl1alsighet och dumdrl~tighet. En uppvi$· 
ningsflygrung är därföc bara en utvecl<
ling av den flygotng han utför i sitt dag
liga arbete. Men för framträdande in.för 
rmbl.ik krävs det sy1U1erligen omsorgsfulla 
förberedclsec, däc inget får lämnas ät slum
p~n. En väl samflugen grupp klar att med
verka i en flyguppvisttlng är rerullatet av 
ett minutiöst och träget arbete. 

Tvi> program har inövats ·- ett avance
ra( för vackert väder och ett föl' dåligt vä
der. I l<oncentrat iruJebär det fem minuter 
långa uppvi~olngsprogram.rnet att. gn1pp~n 
på 100 ro höjd flyger an rnot publiken i 
pilfonnering med en fart av 500 krn/tim. 
Efter högersväng följe.i: en looping i samma 
formering med åtföljande omfomiering tiU 
box. I d~n.na utförs såväl looping som ral
lar. 

P1·ogrammet avslutas med en looping i 
box och uppdelning genom "split down". 
Hela tiden ligger gruppen i höjdskiktet 
300--2..000 m. För alt fil snuva banoc och 

• F3:s 1Jppvisningsgrupp består av '(f v): fälllly
gare Bo Larsson. kaplen Herbert lindblom 
(grpch}, löjtnunr Ake Lindqvist och ta1trly-
9are Kjell Palm. 
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IN MEMORIAM 
All F9 läggs ned bör inte Innebära nf>gon 
nyhet for tidningens läsare. Del kan dock 
finnas anledning påminna om att FV snart 
mister sitt enda jaktförband p5 västkusten 
och att tidpunkten är mycket nära - om 
nägra veckor - den 30 juni. (F9 återkom
mer i nästa nummer med en historik över 
flottiljen). 

Många fr~gar sig säkert vM som f n hän
der pa F9. Koit kan sägas att. slrilorgani
sationen a.rbetar som förut. med tillägget. 
att förberedelse,. pågäc att ta emot den nya 
sektorstaben. Flottiljen I övrigt är starkt 
declmerad. Personalen är till större delen 
omplacerad eller. har sökt sig ut pli civila 
narknad~n. Kvarva-
rande personal äc 
helt hniktad på av
vecklingen. som går 
pla.n~nl.igl. Vissa av
delningar har dock 
.. wårigheter genom 
att personalen slu-

F9 
tat i större utstcäcknlng än beräknat. <> <> 
En kort odentering om vad som "kornmer 
efter oss"' p(1 Säve kan v~ra motiverad. 
Flygvapnet behäller fältet och berghanga
rema och placerar en baspluton samt per
sonal uc flygm«terielfö:rvaltningen (FMF) 
för att sköta förvaring av viss materiel. -
Marinens 2.:a Hkp-division flyttar hit från 
Tot·$landa och värnpliktsverkets västra in
skrivningscentral upprättas här. 

Programmet tör den 30 juni är ännu ej 
exakt fastställt. men prelinii.närt ser det 
ut så här: 

Kl 11.00 samling 1 :a divisionens platta. 
Avlä!nJ1ing till C F9. P~rad för fanan. Av
lämning till CFV. Tal av CFV. Fanan trop
pas. överlänmlng av fanan till C F7. Mu
sik. överflygning. Avmarsch. Kl 12..JS 
lwich. Tal. Kl 14.45 avslutning på idrotts· 
planen . .Musik. Flaggan halas. Armens tap
to. • 

Bew 

med gruppen hela tiden väl synlig för 11ub
liken. flyger rnan med Uind eflerbrlin.nkam
mare (EBK). Farten tilläts aldrig överstiga 
800 krn/tim, varför belastningen und~r hela 
uppvisningen ligger på 4-5G. - Däligtvä
ning med täta forme\ingsändringar. Facl€n 
decsprogrammet bestiu· av formationsflyg
halls vid 550 lun/tim. 

Några sp~ciella "uppvisn.ingsflygplan'' 
disponecar icke gruppen, utan träning och 
uppvi~oing sker med flygplan. som an
vänds i den dagliga flygtjänst~n. - Flyg. 
planen är förs.:dda rned s K fälltan.kar 
(= e:d.ratankur). 

Hela flygningen ställer naturligtvis stora 
krav på förarens förmåga alt verkligen 
''lJgga på plats" oavsett flygplanets läge. 
Del focdrar precision, konc~ntration och 
omdörne. Men främsta förut.sättningen för 
att bli en god uppvisn.ingsflygare är dock 
att förarna är b~själude av verklig flyg. 
glädje, orubbligt ömsesidigt förtroende för 
vura.ndra oclt orubblig d i s c i plin. • 
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PERSONALINFORMA TION 
Beford.J:a:n tut mästare. - Efter god
känd mlista1'1.Jtbildn.ing har befordran 
till mästare skett tidigast fcån 1 juli 
del in· då kursen slutat. Att befor
dran inte skett i samband med kurs
avslutningen hur huvudsakligen bz
rott på utt man önskat avvakta den 
praktiska tjänstgöring vid c .. ntral 
verhtad som varit inlagd mellan 
kw:s2ns slut och liden fram. till den 
1 juli. Rent praktiska sviirif.lheter 
har också förelegat att fastställ .. 
slutlig placering oclt befordran. 

Med den '"nya'' mästarkursen har 
tjänstgöringen vid central veckstad 
borttagits. Dän·ned har det väsent-
1.igasle hindcet för befordran i sam
band med examen bortfallit. Beford
•·an enligt de nya plincipema medför 
två fördelar för den enskilde: dels 
komrnex han äter till förbandet som 
mdstare efter kursens slut, dels vin
ner han drygt tre veckors högre lön. 

'fidigare nämnda praktiska svu
righeter återstår dock. Under våren 
har försök gjorts att lösa dessa.. • 

• Dåvarande 
kronprins Gus· 
raf Ad oll över 
lämnar FV-fa· 
nan till llorlilj 
chefen. övers1~ 
löjtnant Magnu: 
Bång. vid ir. 
vigningen hö! 
!en 1941. 



• Sista paret ut .. . En rote J 34:or (Hawker 
Huntet) smyger bort bakom \Hornet kl 14.50 
den 11 leb1ua1i 1969. - TACK lör lin t jobb! 
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STEINHOFF-BESUCH 
Som trad itionen bjuder fortsätter FI;) att 
tlUsarnrnans med F20 ta emot utföndska 
b~sök och prom inenser. - Den 17 april be
söktes F l6 av sex f inländska pressmiin som 
under tre dar studerade svenskt försvar. 

F 16 
Samtidigt stude
rade flygsäker
hetsman från 
KTH-kursen 
"Aerosrace Sa
fety Course'' 
tjänsten. vid för-
bandet. - Den 

22 aprU landade västtyske flygvapenchefen, 
genera llöjtnant Johannes Steinhoff, med en 
SK 60 förd av IFYL. överste Rosenius. p:, 
Ärna studerades utbildningen vid såväl 
F l6 som F20. - Samtidigt besöktes Fl6 
oc.h F20 av brittiska R.A.F.-kad.etter. (Se 
text t h .) • 
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• C F16, överste Gösta Norrbohm, i samspråk 
med gene rallöjtnant Johannes Steinholl. 
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KONTAKT 

• C F20. öve1ste Sven
Olof Olson. hälsar de 
engelska gästerna val
komna. 

SEE SWEDEN FIRST 
Två officerare och sex kadelt?r ur R.A.F. 
College Cranwell, dvs engelsk a flygvap 
nets motsvarighe t till F lygvapnets Krigs
slwla, har tiden. 21- 27 april besökt svenska 
flygvapnet. Man har studerat vå r utbild
ning - förutom vid F20 också vid FS och 
F l6 - samt besökt F21. 

Rundresan började på FS, gick sa vidare 
över F 16/F20, Heden i Norrbot ten. och F2J. 
i Luleå och avslutades i S t-Ockholm. P å F20 
genomgicks utbildningen under officerskm
sen. följt av ett utbyte av ås\kter och er 
farenheter av offlcersutbildningen i respek
tive flygvapen . 

Senare redogjordes for typin.flygningssko
lan, TIS, vid F16. och gästema Hck se klar
gö1·\ng i främre klargöl'ingsom.råde, fram
om, och start ur högsta beredskap med två 
35:or. 

Nästa d ag gick färden vidare Ull Heden, 
där F20 baserats med äldre kursen på de 
årliga vinterövningarna. På Heden följde 
.man flygtj änsten bMe på marken och i 
luften. 

Efter ett besölc på F2J. fortsa tte man till 
Stockholm, dät' sight-seeing och shopping 
upptog största liden. Därpå vidtog färden 
åter till Cranwell. • 
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THUMBERGS FOND 
A vskedsgåvan tlll general Lage 
Thunberg vid dennes avgång har av 
generalen öve rlämnats till flygvap
n et . 

Enligt stadgarna kan premium el
ler stipendium u r fonden utgå t ill 
enskild befattningshavare inom flyg
vapnet och f lygmaterielförvaltning
en, som under senast förflutna ka 
lenderår antingen såsom elev vid 
u tbildn ingskurs eller eljest visat 
prov på framstående personliga 
egensk aper och yrkesskickUghet. Vid 
best.timrnande av bedömningens at·t 
skall beaktas även intresset at t möj
liggöra eller underlätta u tlandsvis
telser I stud iezyfte. - Stadgarna är 
utsända t ill chefer för berörda en
heter. 

HÄNT VID FLOTTILJERNA 

Nämnden. som har att besluta om 
utdelning ur fonden, har förlängt 
tiden för insandande av förslag pa 
stipendiater till den 1 augustl 1969 
för a tt d ärigenom möjliggöra ett 
bredare tuva l. • 
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