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innehåller bland annat en stor artikel om su

perstall och spinn med deltavingade flygplan. 

Från F 13 kommer en berättelse om hur en Draken

division flög till England i somras men också 

en redogörelse fr!n höstens stora raketskjut

ningstävling. ÖB-svarets tre alternativ behand

las i ledaren. En sammanställning av pressklipp 

fr!n landets olika tidningar berättar om hur 

flygdagarna p! Malmen avlöpte. 

Flygvapen nytt 
framställes inom Flygledningen (flygstaben, 

flygförvaltningen, inspektionerna, flygöver

läkaren) under medverkan fr!n flygvapnets 

övriga organ (eskaderstaber, flottiljer, ut

bildningsanstal ter, flygverkstäder mm). Bi

drag från alla personalkategorier är välkomna. 

Bidragen adresseras till: Flygvapennytt 
Flygledningen 
STOCKHOLM 80 

med uppgift om avsändarens {författarens) be

fattning, namn och adress. Där signatur {ini

tialer eller pseudonym) finns utsatt under ma

nuskriptet införs blott denna signatur i Flyg

vapennytt i stället för det i'ullst!ndiga för

fa ttarnamnet. 

I oktober besökte den amerikanske flygvapenche
fen, general Curtis LeMay, Sverige. I program
met ingick bland annat ett besök på Saab. Här 
ses han tillsammans med direktör Tryggve Holm. 
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OB-SV ARET 62 

De av törsvarskommitt6n begärda utredningarna om tre kostnadsalternativ - lägre än OB 62 -

överlämnades 15/10 av överbefälhavaren. 

Vi skall inte här redogöra tör förslagens innebörd. Dagspressen, radio och TV har ingAende 

redovisat dem. Dessutom har ett truppföredrag jämte bildband utsänts till förbanden. 

Överbef!lhavarens förslag har i stort sett mottagits positivt av pressen. Dock har man, 

inför de redovisade minskningarna i den operativa m!lsättningen, p! vissa h!ll varit kri

tisk. Man har dA ifr!gasatt objektiviteten i utredningen och det befogade i överbefälhava

rens krav. Man har varit förvAnad över att en skillnad i !rsanslag pA ca 100 miljoner skul

le i s! hög grad p!verka m!lsättningen. I n!got fall har man uttalat att ÖTerbefälhavaren 

hade att med anvisade medel lösa de uppgifter statsmakterna uppställt för försvaret och ej 

hade att dekretera en m!lsättning. 

Ifr!ga om objektivitet i bedömningen torde vi inte i dagens läge kunna komma längre. Lan

dets främsta milit!ra experter har under ca tv! Ar penetrerat v!ra militära problem. De 

har kommit fram till att v!rt försvar med en given m!lsättning bör ha en viss omfattning. 

Detta resultat har sedan behandlats i milit!rledningen, där varje försvarsgrenschet, en

ligt instruktionen för militärledningen, skall behandla förekommande ärenden ooh yttra sig 

soa om han själv vore överbefälhavare. Detta har varit !gnat att eliminera det gamla för

svarsgrenstänkandet och skapa en för krigsmakten och därmed även tör totalförsvaret gemen

sam grundsyn p! v!rt försvarsproblem. 

Resultatet har inte uteblivit. S!väl ÖB-62 som OB-svaret är förslag där s14tliga försvars

grenar st!r eniga bakom överbefälhavaren. Denna enighet är inte uttryck fÖf nAgen likrikt

ning eller centraldirigerad uppfattning. Enigheten är istället ett uttryck tör en, l!t osa 

kalla det försvarets mognad, d!r försvaragrenarna, aom ju har en gemensam uppgift, i en 

ny organisation kunnat samla sina krafter för att p! bästa sitt lösa den förelagda upp

giften inom given kostnadsram. 

Det !r givet att man i den utredningen aom töreg!tt OB-62 varit tvungen att göra vissa 

antaganden. Det ligger ju i sakens natur. lien vem skulle göra dessa militära antaganden 

bättre och med större sannolikhet än landets samlade militära expertis? 

Skillnaden i resurser mellan de olika alternativen avspeglas icke av de tal, 3460 etc som 

t!tt ge dem namn. Dessa avser ju baabeloppen för ett törsta budget!r. N!r man rlknar sum

•an under den sju!rsperiod som planerna omspinna och applicera olika utvecklingsprooent 

p! basbeloppen blir skillnaderna mer uppenbara. Det !r ocksA dessa marginaler, lagda pä en 

fast kostnad som en törsvarsorganisation alltid har, som i största utsträckning kan gä 
till modern utrustning. 

Det som kanske mest har misaförst!tts är emellertid innebörden av den sänk~& mAlsättningen. 

OB-svaret innebär dllrvidlag inte n!gon ruckning p! en av den politiska lediiingen given 

s!dan m!lsättning. FörhAllandet är i stället det, att i OB-62 p!pekate att det hittills 

inte funnits nAgon av statsmakterna fastställd gemensam mAlsättning tör totalförsvaret. 

D!rför lämnar överbefälhavaren förslag till utformning av en s!dan. Mot bakgrund härav 

redovisas ocks! förslag till allmän och operativ m!lsättning för krigsmakt~n. 

När OB-svaret nu talar om sänkt mAlsättning s! berör detta icke den gemensamma m!lsätt-

VÄN DL 
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ningen för totalförsvaret eller den allmänna m!lslttningen för krigsmakten - i den mA.n 

statsmakterna vill pA grundval av överbefälhavarens förslag fastställa dessa. 

Begränsningen avser endast krigsmaktens operativa m!lsättning, som m!ate vara grundläggan

de f8r organisation, utbildning och krigsplanläggning. Det m!ste vara uppenbart att denna 

m!laättning, planen för hur ett försvar skall förberedas och föras, blir olika beroende p! 

väsentliga skillnader i militära resureeer. Det är lika uppenbart att överbefälhavaren har 

att redovisa dessa planer och hur han bedömer sina möjligheter. Det är samtidigt klart att 

det faller p! den politiska instansen att avgöra i vilken grad man anser en operativ m!l

slttning fylla den gemensamma m!lsättning för totalförsvaret som statsmakterna kan formu

lera. Den ansvarsfördelningen torde inte ha-st!tt klar för alla som i pressen kommenterat 

ÖB-svaret, 

Norska Luftkrigsskolen i Trondheim invigd 
Den norska motsvarigheten till v!r Flygkadett

skola kallas Luftkrigsskolen. Den var tidigare 

bel!gen i lokaler invid P'ornebue flygplats utan

för Oslo. I samband med banarbeten vid flygplat

sen blev det nödvändigt att flytta skolan däri

frAn. 

Man b~slöt att förllgga skolan till det högt be

lägna Kuhaugen i Trondheims sydöstra del. Här 

har tidigare ett luftvärnsförband varit place

rat. De gamla byggnaderna har restaurerats och 

ombyggta och n!gra byggnader har nyuppförts. 

Utbildningen pA.görjades i Trondheim redan om

kring 1/9 1961 men d! var lokalerna ännu icke 

f!rdigst!l.llda, 

Den officiella invigningen av skolan förlades 

! skolans egen regi sker utbildning endast under 

höst- eller v!rtel'llin, Under sommarterminen 

tjlnatgör kadetterna pA olika "flygstationer" 

bl a med intensiv flygning för förarna. Utbild

ningen sker pA tv! olika linjer, en apr!klig 

och en "reallinje". Skillnaden var att den 

spr!kliga linjen lAste engelska, franska ooh 

norska samt en n!got enklare kurs i matematik 

och fysik medan reallinjen läste engelska och 

norska samt utförligare kurser i matematik, fy

sik och kemi. ! militlra ämnen och övriga ämnen 

är utbildningen exakt densamma för b!da linjer

na. Xmnesomfattningen för den gemensamma under

visningen lr ungefär densamma som vid v!r flyg

kadettskola med skillnaden att timantalet är 

större pA grund av att kursen är tv!Arig. 

därför till en senare tidpunkt och man passade ANTAGNINGSKRAVEN 

p! att inviga skolan samtidigt som officers-

examen förrättades vilket skedde den 18 augusti Eleverna f!r söka till Luftkrigaakolen. Vid 

i Ar. För att ge invigningen och examen en fest- skolan utbildas dela flygvapnets förarutbildade 

lig och högtidlig pr!g,el hade ett antal gäster kadetter och dela kadetter i luftvlrnet. Offi-

frAn Trondheimsomr!det, Oslo och främmande fly~ ceraaspiranterna tör specialbranscher - t e ad-

vapen inbjudits. SA.lund& hade officerare och miniatrativa officerare ooh intendenter - fAr 

kadetter frAn kadettskolorna i Danmark, Finland, sin utbildning vid andra skolor. 

Storbritannien och Sverige inbjudits. 

P'rAn P'lygkadettakolan i Uppsala deltog överste

löjtnant Svartengren och kadetterna StAhl, Pers

son och Godin. 

TVÅ1R!G UTBILDNING 

Utbildningen vid Luftkrigsskole.n är tvUrig. 

Varje utbildninga!r börjar den 1 september. Var-

För att antagas vid Luftkrigaakolen erfordras 

studentexamen. För förare krlva dessutom flyg

akola i Canada (ca 20 m!nader) samt ytterligare 

18 mAnaders tjänstgöring i F1l'SU vid norskt flyg

förband före intrlde pA skolan. PA luftvärns

sidan gäller motsvarande grundutbildning. 

KADETTERNAS GRAD OCH LÖN 

je !r är indelat i tre terminer - hösttermin Under skolan fAr kadetterna officersgrad och 

fram till jul, v!rtermin till början av juni och benämnes kadettfänrik. Detta inneb!r dock icke 

sommartermin resterande tid, Forts pä sid 23 



SUPERSTALL OCH SPINN 

MED 

DELTAVINGADE FLYGPLAN 

DE DELTA VINGADE FLYGPLA.NEN HAR MEDFÖRT 

NYA PROBLEM VID SPINN OCH STALL. 

DEN HÄR ARTIKELN REDOGÖR INGÅENDE 

FÖR DELTA VINGENS SPECIELIA 

FLYGEGENSKAPER I JÄMFÖRELS:O:: MED DEN 

RAKA OCH DEN PI I.FORMADE VINGEN. 

Pör att bilda sig en uppfattning om hur över

stegring och spinn uppst!r m!ste man gA till

baka till flygplanets lyftkraft, tippmoment och 

motstAnd.Lyftkraften uppstAr alltid genom att 

den omströmmande luften ger upphov till ett un

dertryck p! vingens översida och ett övertryck 

pA vingens undersida. Däremot är denna ström

nings natur helt olika mellan en rak vinge och 

en extrem deltavinge, medan den pilformade 

vingen intar ett mellanläge. 

~ 

l I I 

För den raka vingen anses lyftkraften uppkom

ma genom att den anströ1111ande luftens hastig

het sammansätts med en cirkulation runt ving

profilen s! att en överhastighet erh!lls p! 

vingprofilens översida och en underhastighet 

p! undersidan. Enligt Bernoullis lag uppst!r 

dA undertryck p! översidan och övertryck p! 

undersidan. 

Genom denna tryckskillnad erhAlls dessutom en 

strömning av luft runt vingspetsen frAn under

sidan till översidan med en vingspetsvirvel 

som följd. 

t. 

För det pilvingade flygplanet tenderar denna 

omströmning att flytta sig framAt länge fram

kanten, samtidigt som gränsekiktet pA vingen 

genom pilformens inverkan vandrar utAt. 
För den extrema deltavingen har denna ström-

ning runt vingens framkant blivit fullt ut

vecklad. Det virvelsystem som uppet!tt och 

ligger an mot vingens översida är i verklig

heten denna vingtyps lyftkraftsaletrare. 
Sedan vindtunnelprov utförts med var och en 

av de tre ovannämnda varianterna kan dessas 

lyftkrafts-, tippmomente- och motst!ndskurvor 

jämföras. 

5 
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stall 
Cm t 

olika 
höjdroderutslag 

tätningsomn5de 

b 

anfallsvinkel, C1 • flygplanets lyftlcrattllltoeffioient, 

Cm • flygplanets tippmomentkoefficient 

Medan det rakvingade flygplanet a och det 

pilvingade flygplanet b har sitt maximala 

lyftkraftsvärde vid oC. • 15 å 20° blir mot

svarande f8r deltavingen c, d... • 35 å 40°, 

(Annan typ av lyftkraftsalstring,) lven mo

mentk:urvorna skiljer sA att man i fall a he

la tiden har positiv statisk stabilitet, me

dan f15r fall b och c st8rre eller mindre om

rAden finns, där tippmomentk:urvan ger insta

bilitet, Om man i fall a (se fig 2) tänker 

aig erhAlla en st15rning ~ o<.. i form av en 15k

ning av o<. , med konstant h15jdroderutslag, 

erhAller flygplanet automatiskt ett negativt 

tillskott .6 Cm• Detta sänker nosen till det 

Cp 

SUPERSTALL 

Om ett flygplan har effektiva h15jd- och skev

roder även vid anfallsvinklar ovanf8r stallen 

kan det kvarhAllas i stallat läge trots roll

instabiliteten, MotstAndet vid avlöst vinge 

är sA stort att glidbanan blir mycket brant 

med stora sjunkhaatigheter som f8ljd, Stabi

liserad flygning i denna region kallas super
stall, 

De här skisserade tre typerna av vingar har 

alla olika 8verstegringsf8rlopp, Medan den 

raka vingen kan ha en 8verstegring som b8rjar 

i spetsen eller roten, beroende pA hur vingen 

lLr utformad, sA torde det vara mycket svArt 

att hindra avlösningen att b8rja i vingspet-

ursprungliga stabiliserade värdet, Om moteva

rande s.t8rning däremot skulle inträffa i det 

omr!de fig 2 b och o, där momentk:urvan har 

motsatt lutning, f8rvärras st8rningen och 

flygplanet fortsätter igenom tätningaomrAdet 

tills det pA nytt blir stabilt, men nu i 

15verstegrat tillstAnd, Piloten kan oftast 

f15rhindra detta genom h15jdroderutslag, Efter 

stallen har f 8 lyftkraft•k:urvan en sAdan 

lutning att -en1 8kad anfallsvinkel hoa vingen 

ger en minskning av lyftkraften, Denna insta

bilitet g15r att en erhAllen rollst15rning f8r

värras dA den nedAtgAende vingen erhåller ett 

8kat oC. och därmed en minskad lyftkraft, 

o< 

flg__], 
Cp 

sen f8r den svepta vingen, BAda dessa typer 

av vingar har vad man kallar gränsskiktsav-

18aning, Denna gränaskiktsavl8sning beror till 

sin utveckling pA vingprofilens utformning, 

Figur 3 visar en typisk tryckf8rdelning 8ver 

ett tvärsnitt av vingen f5r tvA olika profil

typer samt tillhörande C1 • f ( oC.) kurvor, 

Vingen med trycksnitt 3 a erhAller en pl8ts

lig f8rlust av lyftkraft i samband med att 

stall uppnAs, medan för 3 b lyftkraften av

tar gradvis, Detta fenomen beror p! att 

gränssiktet p! vingens 8versida (den luft 

närmast profilen som strömmar lAngaammare än 

luften utanf8r) inte längre f8rm!r str8mma 



baklt aot det 6kade t17oket, vart6r atr6ra

ningen llnga profilens 6veraida löser av, 

med t6rluat av lyttkratt som t6ljd. I tall 

3 a lr tryckgradienten pl vingprofilen aldan 

att denna avl6aning snabbt sprider sig traa
!t vid en obetydlig ISkning av ~ , medan t6r 

en trycktördelning enligt 3 b avlösningen 

endast llngaamt sprider sig fraalt. P6r en 

pilvinge atröamar grlnaekiktet u~lt och blir 
tjockare mot vingapetaen aamtidigt som 17tt

kraftat6rdelningen i aplnnviddaled Andras 

och en kr6kning av etr6a.ningetlltet ger ving

apetaprotilen en annan "effektiv vllvning". 

Deaaa olika fenomen ger upphov till att av-

16aningen st~r i vingepetaen. En f6rluat 

av 17ftkratt i vingspetsen ger vid bakltavept 

vinge en traatlyttning av t17okcentl'Ull, eoa i 

•in tur ger en tltning. P6r en ren deltavinge 

ger ett l;yftkraftsborttall i vingapetaen ett 

lnnu at6rre nos-upp-moment, beroende pl att 

hlvaraen hlr lr relativt llngre (st6rre pil

vinkel). Sjllva 6verategringena mekanik hoa 

en deltavinge lr emellertid inte dena&1111a som 

hoa de övriga tvl vintyperna, vilka hade 

grlnaekiktaavlöaning.11'6r deltavingen inneblr 

6verategringen att de llngeglende virvela7a

temen llttar frln vingens 6veryta. 

Etter att hela vingen avl6ste reagerar alla 

tre typerna ao11 en plan platta (utan profil), 

vilken anbllaea med stor antallsvinkel. Denna 

har p! nytt ett t17okcentruallge bellget 

llllgre bak, al att tl7gplanet otta, statiskt 

Htt, lr lnnu stabilare In vid noraal tl7g

ning. 

Ked ett tl7gplan aom alate paeeera ett kraf

tigt inatabilitetao11rlde f6r att uppn! en 

etabil auperatall kan det uppat! problem att 

ko-• tillbaka till nonal t fl7gllge, nlmligen 

011 atabiliaatorn lr •kuggad av vingen eller 

hl5jdrodret ej rloker till. En superstall be-

SPID 

Om den tidigare pltalade rollinatabiliteten 

vid anfallavinklar llver vlrdet fllr stall 

till!tea verka, eller 011 ekevl'Qdrens ettek

tivi tet ej rloker till, erhlllee en autorota

tion i roll. Denna lr direkt orsaken till att 

de krafter bygge• upp, vilka ger apinn. Spin

nen karaktlriaeras ava 

l. En medelanfallavinkel hos vingen at15rre 

In den tör stall. 

2. En linjlr haatighet hoa t7Dgdpunkten eo11 

h6ver ej vara stabiliserad utan kan vara 

pendlande, beroende p! hur stor energi som 

matas in i ajllva 6verstegringen. Om ett 

flygplan med momentkurva enligt figur 4 o 

snabbt tlyges genom instabilitetsomrldet utan 

motparad pendlar nosen upp till ett sl högt 

o<. att !tertörande momentet som erh!lles 

alnker o(. till tltningsomr!det, varvid en 

odlmpad pendling i tipp kan uppetl. Denna 

pendling kan t ö bli al stor att flygplanet 

varje glng glr ur överstegringen och m!ste 

tvingas kvar med höjdroder. Om dlremot tlt

ningen pareras erhlllea al liten re·turavlng

ning att en utdlmpning kan ske till en sta

biliserad anfallsvinkel större In den f6r 

stall. Att komma ur detta llge kan vara lätt 

eller sv!rt, beroende p! h6jdrodrets eftek

tivi tet. Det tinne flygplantyper som har 

av!rt att komma ur vid llngt bak bellgen 

tyngdpunkt. Speciellt svlrt torde det vara 

med ett deltatlygplan f6rsett med högt mon

terad stabilisator som skuggas av vingen. 

Trota lyttkrattkurvans negativa lutning vid 

superstall lr vissa tlygplantyper även roll

stabila. 

Hittills har endast flygplanets tippr6relae 

betraktats eftersom det lr den som huvudsak

ligen kommer in vid stabiliserad superetall. 

I eaaband med ejllva överstegringen t6rekom

r.1er naturligtvie otta e!vlll roll- aoa gir

et6rningar, beroende p! f6rut nämnda rollins• 

tabili tet och t ex det faktum att fenan skug

ga• vid h15ga 0(. • 

Vid inverterad superstall, dl fenan kommer 

pl vingens "undereida", erhlllea nlstan inga 

störningar i gir. En vinges lyftkratta- och 

momentkurvor ser i stort sett likadana ut även 

vid stora negativa antallevinklar, vartllr b

teendet i tippled lr helt analogt med super

stall i rlttvlnt llge. 

spinnaxel 

resul tercnde 
luftkrafter 

lyftkraft 

cent ri fugalk raft 
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är nästan vertikal. 

3. En hög rotationshaetighet omkring verti

kalaxeln. 

4. En liten apinnradie,etorleksordning halva 

spännvidden. 

Om vi betraktar de verkande krafterna under 

en spinn inses följande: 

Tyngdkraften balanseras av motst!ndskomponen

ten och centrifugalkraften av lyftkraftskom

ponenten. Spinnene radie varierar med vingens 

anfallsvinkel s! att en flatare spinn (högre 

o<.) ger mindre radie. 

Snedanbl!sningen under en spinn har stor be

tydelse för flygplanets uppförande. Redan en 

liten snedanbl!sning utifr!n i spinnen kan ge 

ett relativt stort tillskott i roll i apin
nena riktning, vilket ger en markerad Ökning 

i rotationahaetigheten och en flatare spinn. 

Av figur 5 a framg!r att centrifugalkraften 

p! maespunkter bellgna p! var sin sida om 

spinnaxeln(F1 och F2 ) b!da ger upphov till 

ett nosuppmoment, som vid en stabiliserad 

spinn m!ete balanseras av ett motriktat aero

dynamiskt moment. Detta begränsar f ö inver

kan av snedanbl!aningen under spinn aA, att 

vid stor anedanbl!ening en visa maximal 

"flathet" erh!lles. För hävande av spinnen 

skall vid konventionella flygplan snedanbl!a

ningen och därmed rollrotationen stoppas med 

sidroder följt av höjdroder ner, medan skev

ningen h!lls neutral. För modernare flygplan 

krävs ofta medskevning. För att först! detta 

betraktas fig 5 b och c, som visar centrifu

galkraften p! masspunkter belägna p! var sin 

sida om epinnaxeln. Om ett flygplan har stor 

SPINNUTPROVNING 

Trots 60 !r av erfarenheter fr!n praktisk flyg

ning ger de använda ber!i.kningemetoderna för ett 

flygplans uppförande vid överstegring rum för 

en vise hasard. Tv! olika europeiska sportflyg

planeprototyper har nyligen havererat vid spinn

prov. Detta understryker att största försiktig

het m!ste iakttagas inte bara vid utprovning av 

extrema flygplanstyper. Även konventionella 

flygplan kan ha jämviktstillst!nd i spinn eller 

superstall som v!llar problem. Ett första krav 

bör allts! vara att flygplanet har en god säker

hetsutrustning. Det bästa hjälpmedlet är en 

spi nlaxel 

_g_ 

maaaa i vingarna och spinner med yttervingen 

högt vill masakrafterna Aterföra vingarna till 

horisontalläget. Detta ger ett "pro-spinn"mo

ment. Med 11oteatt vinglutning erh!llea ett 

"anti-spinn"moment. Vid stor massa i kroppen 

och yttervingen högt erh!lles anti-spinnmoment. · 

Eftersom fullskaleprov viear att flygplan i all 

mänhet har yttervingen högt erh!lles följande 

slutaatss Om massan huvudsakligen är lokalise

rad i flygkroppen, tröghetamoment i tipp Iy är 

större än tröghetsmomentet i roll Ix, ger med

skevning positivt bidrag till urg!ngen. 1 Är mas

san emellertid i större utsträckning lokalise

rad även till vingarna (Ix större än Iy) bör 

motskevning hjälpa. 

anti-spinnskärm som skjuts ut i ostörd luft ba

kom flygplanet. Denna skärm ger d! ett nos-ner

moment som häver apinnen. 

Den rent praktiska flygutprovningen av spinn 

brukar emellertid starta med modellprov redan 

innan prototypflygplanet flugit första g!ngen. 

Dessa modellprov kan göras p! tv! olika sätt, 

med skalenlig friflygande modell eller i en 

spinntunnel. En friflygande modell släppes fr!n 

helikopter eller ankrad ballong och brukar vara 

relativt stor. Ingen inre mätutrustning brukar 

Forte p! sid 22 



F 13 VANN RAKETSKYTTET 
Den Arliga skjutningen om Generalmajor Folke 

Ramströms vandringspris i raketskjutning genom

fördes vid F 13 den 24/10. Det var idealiska 

skjutförhAllanden - inga moln och sA gott som 

rak motvind men nAgot disigt som gjorde det 

sv!rt att hitta mAlpyramiden i Glan. Den enda 

störningen under dykningen var en lätt högerkor

rektion som mAste göras strax före skjutavst!nd. 

Tävlingen blev mycket spännande d! det visade 

sig att sAväl F 20, F 12, F 13 och F 21 första 

män som alla sköt i början av tävlingen lyckats 

mycket bra och dukat för en god placering för 

laget. 

Föreg!ende Ars segrare, F 21, hade otur s! till

vida att lagets bAda flygplan gick ur och mAste 

genomföra skjutningen med lAnegods frAn F 12. 

l.fältflygare Sandström, som rAkade ut för sta

bilisatorfel pA det ena flygplanet och därefter 

brandvarning i det andra (bAda felen pA plattan 

visserligen) mAste ha pAverkats i negativ rikt

ning. Han fick nu skjuta sist i tävlingen med 

det lAnade flygplanet och inte förrän hans resul

tat rapporterats kunde man fA klarhet om tätpla

ceringarna. F 13 hade legat i topp en längre 

stund och avfärdat attackerna fr!n F 20 och F 12 

och kanske den extra belastning som drabbade 

l.fältflygare Sandström gjorde att inte heller 

F 21 kunde rubba F 13 position. F 13 segrade 

allts! tack vare l.fältflygarna Hans Larssons 

och Stellan Olssons jämnhet. 

Det var glädjande att en 35-flottilj kunde hem

för priset, Det bAdar gott för framtiden beträf

fande Drakens effektivitet vid raketskjutning. 

Dessutom ges det tillfälle till nya vinster om 

detta pris tack vare F 13 seger. Det fanns näm

ligen en chans för F 4 att ta hem priset för 

alltid eftersom frösöborna redan har tvA in

teckningar frAn Aren 1958 vid Tönnersjö och 1960 

vid Bynäset. 

Bedömningsgrunderna för Arets skjutning var n!

got annorlunda än tidigare. Nedslagen registre-

Forts p! sid 26 
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FALLSKÄRMEN ÄR ÄLDRE ÄN NI KANSKE TRODDE! 
Det tog lAng tid innan fallskär

men kom i bruk sedan den uppfun

nits. Som upphovsman kan man 

nämligen räkna Leonardo da Vinci 

som konstruerade den för cirka 

450 Ar sedan. Det första verk

liga fallskärmshoppet gjordes Ar 

1783. Därvid användes givetvis 

ballong för att uppnA den nöd

vändiga höjden. Fallsklrmen fick 

redan under denna epok i grova 

drag sin nuvarande utformning. 

Bland annat löstes problemet 

med pendlingarna genom att ett 

utströmningehAl för luften upp

togs i kalottens mitt. 

SPIONER I FALLS!dtRM 

SA llnge utsprängen skedde frän 

ballong var det hela en sport. 

Som livrlddningsanordning fyll

de den inget behov förrln flyg

planet kom till i början av sek

let. Detta krllvde att utspr!nget 

kunde göras med packad sklrm, 

och en s!dan lanserades 1911 av 

Leslie Irvin, vara namn numera 

torde vara känt av alla flygare 

som haft med fallskärmar att gö

ra. '!'illa vidare rönte dock för

bl ttringen ganska litet intres

se. Men under första världskri

get organiserades landslttning 

av spioner i fallskärm och bal

longspanare använde också fall

sklrmar. Men flygarna fick ald

rig ta bruk av skärmen under det 

p!ghnde kriget. 

HOPP FRÅN 42 METER 

E%perimenten fortsatte emeller

tid. Man hade haft en iel 

olyckor genom att uthoppshöjden 

varit för lAg. Nya konstruktio

ner eliminerade denna olägenhet, 

vilket bevisades genom prov. 

Bland annat gjordes ett hopp 

fr!n Tover Bridge i London, var-

• - •• .... . . , .. 
.. 4!1t. •·· ,...........,... I -.&..... 

-

I.eonardo da. Vincis fantasier om 
fallskärmen blev ingenti ng an
nat än - just fantasier. Vli.rl
dens första verkliga fallskärms
hopp ägde inte rum f örrän 1783. 

vid skärmen var fullt utvecklad 

innan hopparen n·Adde Themsen en

dast 42 meter nedanför, 

2100 METER SÄKRAST 

Sin definitiva utformning fick 

fallskärmen 1919 dA Irvin i USA 

presenterade frifallspacken sä

dan den användes än i dag. Den 

anammades snabbt av det ameri

kanska militärflyget, där den 

redan samma är infördes som 

standardutrustning. 

Utvecklingen har givetvis fort

satt. Nya material och utlös

ningeanordningar har tillkommit. 

Numera kan misslyckade utsprång 

knappaat skyllas p! skllrmen, 

utan beror p! andra faktorer. 

Den mänskliga faktorn är en av 

de orsaker som man p! senare Ar 

sökt eliminera genom automati

serade utlösningsförlopp. Till

paasningen av selen betyder ock

aä mycket. 

Rent statistiskt lr den sll.k:raa

te utapr!ngshöjden 2.100 meter. 

Ned!t och uppät ökar olycksfal

len. Orsaken till att även hög

re höjder ger sämre statistik lr 

framför allt syrebristen. 

UTVECKLINGEN GÅR VIDARE 

För närvarande brottas man med 

problemet att fä skärm och fly

gare att hälla vid uthopp vid 

höghastighet. Dessutom är ju 

sltllrmen numera endast en del i 

de moderna militärflygplanens 

räddningssystem. Katapultstolen 

utgör den andra best!ndadelen. 

Tendensen pekar mot att sklrmen 

kommer att flyttas frän flygaren 

till stolen, varvid denna utfor

mas som en kapsel som innehåller 

diverse annan räddningaattiralj. 



Arvoderingsfrågor 

vid militär utbildning 
I slutet av är 1958 uppdrog Kungl Maj:t ät en 

särskild sakkunnig att överee fr!gor rörande 

arvoden till lärare vid vissa militära skolor 

och därmed sammanhängande spörsm!l, Utrednings

mannen överlämnade i början av Ar 1961 en pro

memoria, vari bl a konstaterades att utred

ningen icke borde begränsas till enbart en tek

nisk revision av nuvarande arvodesbestämmelser, 

utan att en mera djupg!ende granskning av alla 

lärarfr!gor vid försvaret borde komma till 

stånd, 

Med anledning av detta förslag tillsattes ge

nom beslut l0,3,1961 särskilda utredningsmän 

med ett betydligt mera omfattande arbetsomr!de 

än enbart arvodesfr!gorna, Sedermera har upp

draget ytterligare utvidgats till att omfatta 

även uppgifter som !vilar försvarsgrsnsstabernas 

studierektorer, Till utredningen har f o m v!

ren 1962 knutits representanter fr!n försvars

grenarna s!som experter. 

De uppgifter som !vilar utredningen kan konkre

tiseras s!lunda: 

* tillgodoseende av lärarbehovet (organisato

riska fr!go r) , 

* hel tidstjänstgörande lärares undervisnings

skyldigheter, 

* skäl för lärarnas förm!nligare villkor (ev 

andra lösningar än i nuläget), 

* uppdelning i skolkategorier, 

gränsdragning mellan läroämne och övnings

gren, 

* olika sätt att arvodera, 

* arvodenas konstruktion, 

* för särskilda utbildningskurser speciella 

spörsm!l, 

* studierektorer, 

* civila lärare, 

* föreläsningar och 

* frivilligverksamheten, 

O Utredningen har i avvaktan p! slutligt ställ

ningstagande framlagt förslag till provisorisk 

lösning av fr!gan om förm!ner till instruktörer 

inom det frivilliga utbildningsar~etet, Pro,•i

soriet har medfört en höjning av dagsarvodena 

vid övningar utom förläggningsorten, 

Härutöver har utredningen infordrat visea upp-
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gifter frän försvarets samtliga skolor omfat

tande kursvis angivna timantal i olika läroäm

nen och övningsgrenar, 

Under v!ren har slutligen utgivits vissa provi

soriska bestämmelser, 

D Kungl Maj:t har meddelat provisoriska be

stämmelser ang!ende timarvoden till deltids

tjänstgörande lärare och föreläsare vid vissa 

militära skolor och utbildningskurser mm, 

Bestämmelserna, som trädde i kraft den 1 juli 

1962 är att betrakta som en sammanställning av 

nu gällande bestämmelser och praxis och för

enklar s!ledes grunderna för skolchefer, kassa

chefer m fl att Aterfinna och fatta beslut i 

arvoderingsfrägor, Nägra förändringar i sak -

med undantag av nedan angivna - har icke medta

gi te nu utan sakfrägorna är föremål för för

svarets lärarutrednings fortsatta arbete, 

Bestämmelserna äger icke tillämpning p! lärare, 

som anställts enligt föreskrifterna i timlärar

kungörelsen, 

0 Vid jämförelse med de "galJlla" bestämmelserna 

kan följande p!pekas, 

Skolkategoriindelningen, tabellen i bilagan till 

Ekof C nr 22/62, har endast modifierats med 

hänsyn till vissa nytillkomna skolor och kommer 

att bli föremål för en ytterligare granskning, 

Beträffande fördelningen av särskilda utbild

ningskurser mellan skolkategorierna II och III 

gäller f n den huvudregeln, att om eleverna 

till övervägande delen utgöres av officerare, 

hänföres kursen till skolkategori II, eljest 

till skolkategori III, I de nya bestämmelserna 

har till kategorien officerare även hänförts 

"vederlikar" samt tillkommit en bestämmelse, 

som ger FCF bemyndigande att - i den män sä 

prövas motiverat med hänsyn till undervis

ningens art och omfattning - medge att viss ut

bildningskurs m! hänföras till skolkategori II 

i stället för skolkategori III, Sistnämnda be

stämmelser har tillkommit för att undanröja 

ojämnheter inom nuvarande kvalitetsbedömning av 

undervisningen, 

Definitionerna p! del tidstjänstgörande lärare 

och föreläsare har i de nya bestämmelserna 

klarlagts varvid speciellt definitionen pä 

föreläsare varit mycket efterlängtad, 

Forts på sid 29 
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Två flygnyheter: VAPENSYSTEMET NORTHROP F-SA. • • 

Extra bränsletankar och Sidewinder ger Northrop F-5A stor räckvidd och god slagkraft. 

Flygvapennytt har tidigare flera gånger uppmärk

sammat det avancerade skolplanet T-38 i USA och 

dess ensitsiga variant för jakt- och attackln

damål som förut kallats "Freedom Fighter". Det 

•åg llnge ut som om fabriken inte skulle kunna 

finna någon köpare till detta flygplan, men i år 

har USA beslutat att stilla det till vissa NATO

llnders förfogande inom ramen för den utllndska 

vapenhjälpen. Den nya beteckningen lr Northrop 

F-5A, och flygplanet skall alltså ersätta de 

gamla F-84 och F-86 i Europa. 1nnu har inte an

gett• hur m~nga exemplar som skall tillverkas, 

men det rll.knas med att ordern kommer att omfatta 

flera hundra. 

F-5A är ett fältmässigt vapensystem och planet 

har korta start- och landningssträckor samt hjul• 

tryck, vilket möjliggör användandet av fält med 

mera provisorisk ytbel!l.ggning. Det !lr prisbil

ligt, och flygvikten är endast 5,5 ton. Aktions

radien !lr upp till 1.000 km och den maximala va

penlasten 2.300 kg. Tiden för tankning och till

syn mellan flygpaasen lär vara mycket kort. 

Bränsleförbrukningen är relativt sett ringa, men 

stighastigheten är förvånansvärt hög, hela 150 m 

/sek vid marken. 

Data och prestanda 

Motorer 

Sp!lnnvidd 

Längd 

2 ggr 1815 kp med efterbränn
kammare 

8,05 m 

13,38 m 

Maxfart Mach 1,4 

Tjänstetopphöjd 16,750 m 

Startsträcka 518 m 

Landningssträcka 548 m med bromsskllrm 

F-5A över en amerikansk öken, Flygplanet har i 
tvä är provflugits vid Edwards Air Force Base, 

Roboten Sidewinder - Freedom Fighters främsta 
vapen - placeras längst ut pä vingspetsarna. 

Instrumentpanelen är konventionell men svarar 
väl mot flygplanets mänga operativa ändam~l. 

l 



För utvecklingsarbetet av Balzac byggde frane
mlnnen bland annat den här skalmodellen i trä, 

Krigsflygplan med anordningar för vertikal 

start och landning är nu lAngt mera än kuriosi

teter, Britterna ligger än sA länge främst. De

ras Hawker P.1127 har flugit vid Farnborough

uppvisningarna tvA Ar i sträck och flygplanet 

är mer än blott och bart ett experiment, Det 

ryktas om en mindre serie av dessa plan för 

RAF:s räkning för att man skall fA operativa 

och tekniska erfarenheter av en VTOL-typ, Dess 

efterföljare - P.1154 - deltar i tävlingen om 

ett VTOL-flygplan tör NATO, 

TVÅ OLIKA TYPER 

I tävlingen deltar ocksA Dassault med en verti

kalflygande version av deltaplanet Mirage 3 C. 

Detta föregAs av ett försöksflygplan som utgö

res av ett av orginalexemplaren i vilka särskil

da lyftmotorer byggts in. Ännu i slutet av juli 

hade försöksmaskinen inte hunnit påbörja flyg

proven, men fransmännen hävdar att den slutliga 

versionen - Mirage 3 V - skall komma i serie

produktion 1966 eller tvA Ar innan den brittis

ka Hawker-konkurrenten, 

l 
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••• OCH VTOL-FL YGPLANET 

BALZAC 
I NATO-tävlingen skulle anmälningarna vara inne 

senast den 7 augusti i Ar och tolv plan är f n 

anmälda. PA vissa hAll tror man att NATO skall 

beställa prototyper av bägge flygplanen efter

som de representerar tvA skilda skolor i fräga 

om lyftarrangemangen, Medan Mirage alltsä har 

särskilda lyftmotorer förutom den horisontella 

dragkraftsinstallationen innebär det brittiska 

projektet en gemensam motor som i stället har 

vridbara utloppsdslar pA samma sätt som pA 

P, 1127, 

Fransmännen har förklarat att även om Mirage 

inte blir ett gemensamt NATO-flygplan kommer 

man att fortsätta utvecklingen för nationellt 

ändamAl och det förefaller som om engelsmännen 

vore inne pA samma linje beträffande sitt eget 

projekt. 

FÖRLÄNGD KROPP 

Testversionen av Mirage kallas Balzac och har 

Atta lyftmotorer av typen Rolls Royce RB, 108, 

Dessa har en lyftkraft om 850 kp vardera och är 

placerade parvis i kroppen, Därmed har av plats

skäl de ursprungliga bränsletankarna fAtt mins

kas, Kapaciteten hos testplanet räcker för en 

kvarts flygning då VTOL-förfarande användes, 

Liksom P,1127 kan Balzac vid hovring kontrolle

ras genom reaktionsmunstycken i nos, stjärt och 

vingspetsar, 

Mirage 3 V kommer att fA större lyftmotorer och 

även betydligt större horisontal dragkraft än 

sin föregAngare, Kroppen mAste därför förlängas 

en del för att erforderlig bränslemängd skall 

fä plats, Startvikten kommer att öka till mellan 

10 och 13 ton, ~ingytan kommer ocksA att öka, 

men vingformen bibehAlles. Genom att Mirage 3 V 

fAr större dragkraft· än det jaktplan som nu re

dan är i tjänst kommer viktsökningen och den 

ändrade utformningen inte att betyda försämrade 

prestanda trots lyftmotorerna, Dessa är under 

horisontalflygning tillslutna av luckor. 

Orsaken till att Balzac kommit till s .'isom ett 

led i utvecklingsarbetet är, att den slutgiltiga 

lyftmotorn inte blir ti1lglnglig förrän 1963, 

Man ville därför utnyttja tiden till vissa ut

provningar, 
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G RE A T 
B R I T 

A1N 

längs den här routen flög 35-divisionen frän F 10 till Coltishall i England. 

DRAKAR FRÅN F 13 och F 16 PÅ BESÖK I ENGLAND 
I samband med invigningen av den Engelska mäs

san i Stockholm i slutet av maj besöktes Sverige 

under en vecka av en Lightningdivision från den 

engelska basen Coltishall i Norfolk, ungefär 

20 mi l NNO om London. Som svar på detta besök 

inbj öds F'V att med lika stor styrka och under 

l i ka lAng tid besöka England och Coltishall. För 

oas på F 13 och F 16 var det den verkliga jul

klappen 1962 som delades ut när budet nådde oss, 

att den svenska divisionen skulle bestå av J 35 

och styrkan sammansättas av lika delar ur våra 

flottiljer. 

Vi (kaptenen Jarnow F 16, flygdirektör Paulsen 

och jag) möttes av den allra största hjälpsamhet 

och hjärtlighet frAn representanter ur Fighter 

Command Hqv och från chefen och övriga officera~e 

re på Coltishall. 
Medan flygdirektör Paulsen klarade ut problemen 

på den tekniska sidan skötte kapten Jernov och 

jag dels flygsidana alla frAgor frAn frekvens

fördelning och terminologi till radarledning och 

reservbaser, dels de inte oväsentliga frAgorna 

om förläggning och ekonomi. 

Det var en dags arbete i bästa samförstAnd, alla 

Avs ikten var ursprungligen att Lightningsdivi- frAgor avklarade, inga nya oförutsedda hinder 

sionen skulle baseras på Bråvalla under besöket resta. När jag nu ser tillbaka pA rekognosce-

i Sverige och av den anledningen deltog jag i ringsresan framstår den som en enkelt löst upp-

den engelska rekognosceringsgruppens arbete un- gift, men dock som absolut nödvändig för att fö-

der deras Sverigebesök i början av maj. Det vi- ra ett besök av detta slag lyckligen i hamn. Ut-

sade sig emellertid att bansystemet pA BrAvalla över det faktum att det måste vara dukat för 

inte var tillfyllest för Lightning, varför F 1 fullständigt service på flygmaterielen var det 

i Västerås fick överta värdskapet för divisionen. till mycket stor hjälp att ha varit vid målet 

för ombaseringen och där träffat personalen på 

radarstationer och i trafikledning men kanske 

REKOGNOSCERING I ENGLAND framförallt att ha sett basen från luften i ett 

landskap som innehöll en flygbas på varannan 

När engelsmännen var färdiga med sitt arbete kvadratmil. Det kändes verkligen tryggt att ha 

s t od det fullt klart att en modern division all- den minnesbilden med hem i bagaget. 

vädersjakt inte bör flyttas utanför landets grän-

ser enbart efter brevkontakt. Det var nödvändigt 

att göra motsvarande rekognoscering pA Coltis

hall och den gjordes också tv! veckor före 35-

di vi sionens ombasering. 

NAVIGERING PÅ DME 

Vid planläggning av färdvägen måste vi som alla 
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andra ta hänsyn till navigaringshjälpmedlen. 

Navigering och instrumentlandning med flygplan 

35 skulle i huvudsak ske pä DME-utrustningen. 

Alternativen härtill var radarledning och pejl

förfarande, vilka kan vara betydligt svårare 

m h t trängseln pA trafikledningskanalerna pä 

kontinenten. 

Vi ville alltsä satsa värt navigerande pä DME, 

vilket visade sig vara mycket enkelt - endast 

ett f!tal baser i norra Tyskland - Belgien -

Holland var utrustade med fyrar som passade oss. 

Däremot fanns gott om fyrar för det ur DME-sys

temet utvecklade TACAN. 

Inom räckhåll frän Ängelholm lAg endast Twente 

och Leeuwarden i Holland och vi valde den förra. 

Med vetskap om utlänningars förkärlek för miles, 

knop och fot tränade vi extra skalor p! fartmä

tare och DME-instrumentet och p! instrumentbrä

dans tillgängliga ytor klistrade vi förvand

lingstabeller meter-fot och flyghöjder-flygni

vler. 

TRÄNING I FLTGENGELSIA 

Yi flög engelskspräkiga träningspass med instru

mentlandningar där vi nyttjade allt annat än 

meter och km/t och dlr i början de mest h!rresan

de missförst!nd beträffande engelskans "innebörd 

uppstod. Exempel: "inbound seven eight four 

deegreea" och "Mige 64 on final, gears up and 

locked". 

Dessa pass var till ovärderlig nytta, kanske 

inte minst beroende pA alla de grodor som redan 

var sagda innan vi gjorde värt intäg pA de kon

tinentala eterv!gorna. 

CEFYL bistod med en tio-sidors volym om de tra

fikledningsorgan som skulle kontaktas pä olika 

punkter längs routen och det var inte fA, betyd

ligt fler än de vi i själva verket nyttjade när 

flygningen väl var i gäng. 

MOT SÖDER •••• 

Fredagen 1 juni randades med det väder som alla 

hade hoppats p!. Kallmassa över hela nordvästra 

Europa med knallsikt och c:a 3/8 cumulus. V!ra 

DC 3:or seglade i gryningen för att förbereda 

15 

Drakarnas korta uppehäll i Angelholm och Leeu

warden i Holland. Förbandets ätta 35:or starta

de ett par timmar senare enskilt mot Ängelholm 

och med riktigt bra engelsk terminologi barbro

landades det pä engelska i norra Europas bästa 

siktförhällanden. 

Efter en utsökt frukost hos husmor i FlO-köket 

pä en i övrigt folktom flottilj gick vi grupp

vis vidare mot Holland via Oldenburg i vetskap 

om att vi hade en marginal att slösa pä slarvig 

flygning och felaktiga vinduppgifter. Det börja

de s! att säga meddetsamma. Vi fick inte stiga 

pA kurs mot Oldenburg direkt efter start genom 

Köpenhamns TMA utan mAste ha 6000 m höjd innan 

utpassage vid Kullen. Där försvann halva margi

nalen. Allt gick därefter enligt beräkningarna 

p! 11 km höjd ned mot Oldenburg. Den goda sik

ten gjorde flygningen till ett best!ende minne. 

Det danska och tyska landet lAg för v!ra fötter 

el lekande enkelt som vära krigiska fäder till 

häst och i kyller säkert m!nga gängar önskade 

ooh drömde om. Men vad nu, inte sitta och dröm

ma, Wilhelmshaven läg ju fortfarande strax fram

för höger luftintag - knappt nAgon ändring p! en 

l!ng stund. I ett nafs förlorade vi fyra minu

ter, fyra dyrbara minuter. Vindarna förstäs; 

när skall man kunna lita pä meteorologer. 

Avsikten var att ha Oldenburg som brytpunkt men 

med risk att fA fortsätta västerut i en jetström 

svängde vi omedelbart höger och styrde mot 

Leeuwarden pA utmärkt DME-information vars sä

kerhet ytterligare underströks genom hjälpsamma 

holländare p! radarstationer och vid snabbpejlar. 

Vänliga holländare visade oss basen, stor gäst

frihet och det erbjöd pA skinka och ägg till 

lunch. 

Forts på. sid 24 

Group Capt Malins välkomnar 1. fältfl Larsson, 
lt Karlberg, lt Fransson och major Persson, 



Jakten landar 

och attacken 
En J 35 laDd&r (tv) och per
sonalen vid e:aa banänden tar 
hand om f'17 gplanet. Vid a:a4n. 
banlillden bereder sig tekni
kerna. på att snabbtaDlta. H 

attackgrupll som är p! rig Jler 
(nedan t v) • OckaA sambsnda
f4'"gplan har ärende Ull och 
:trAn baalSvningen (!llldall). 

här ••• I ..... .. 

BASOVNING I ' 
E 3 hade baelSvning i Uppfnd• 

PA civila vlgar tillaamm • med 

ISverYakat av atatapolia rullat 

trän uppatlllningaoarAde till a· 

ca. ll'arten var m;roket blygsam, 

ken1 30 kilometer i timmen. 

lndaallet aed 1Svningen1 minnen J 

triuaa aaaman aed nygpl&nen, I 

tivare tlSrhAllanden. 

De hade kort aagt till uppgift 1 

planen anabbaat mlSjligt, att pr1 

det ,-tterata. 

Och dlrav kom det 1ig att flygv1 

ket livlig, ocka& den • 

Deaautom provade• en del ny mat1 

den hirs 

I> en tankvagn med 24 lcubikmete: 

I> en tranaportabel pipeline fri 

det till rulltankarna p! tllt1t 

I> en opthk lanclningatyr, 

C> plaatplaar aoa hlller ut1n • 

ten trln koktroaaen. 

Med motorerna igång stAr en gru.pp A 32 i aliqaa ut- * Dralalu &kan laddaa iatlSr IJl "'I •tari •.mi- *Ett tl,ygpla hax 
der det fAtal sekunder det tar att tulta flTglaaa. * 41,t som tqgplaet BH mr och tukaa 1 da * u,ppatWlliq90111J 
At tacken mellanland.ar ofta - pA väg n!gc-n.-.. •wtau. * dlSljade 'Yiz1le• ltrer uppetil.JJWtaaplauezaa. *nazi. ~ortn 

r 



I UPPLAND 
1r1d· 
'1' med civil trai"ik - allt 

~I rullad• J 35 etter J 35 
till startbana och tvlrt-

7gaam, A. tainatone tllr Dr-

en. 

alnnen pl aarken elculle 

lanen, ockel under priai-

ppgift att klarg6ra flyg

att preeea tiderna till 

t tlygverkeamheten var myc-

ny materiel, bland annat 

ikmetere tank1'711d, 

ine trln drivaedeletllrr!

tll tet, 

På kort tid görs flygplanen klara för ny start 
PA marken h&r teknikerna arbetat snabbt och 11111todiskt tör att komm fr&DI till kor. 
taet möjliga "marktid" fBr t~gplanen. Pä ett få.tal mi.mlter hinner !QU'kpersonalen 
tanka, se över och beväpna dem. Jakten och attacken kan starta igen - mot nya mll. 

Draken och Lansen ger sig iväg mot nya mål 

l& har gltt ur och b069er• trå tlltet lllDt det * PA uppatällainssomrM.et arbetar tekBi.ke:nia febrilt 11111d repan.tio
omrAd.e eom 1.iger p! tl:)"ggt avatW trå ba- * :11er av olika slag. Ena gbgen kan det gälla ett komplicerat ving

ortn gh p! cbila vä&ar -4 cirka 30 bl/tim. *byte, andra gAD8en att hitta en tappad penna nAgonstane i kabinen 
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Rapport från USA: 

"MYSTISKA" FLYGANDE FtJREMAL UNDER 1961 
Amerikanaka flygvapnets undersökning av icke i

dentifierade flygande föremäl aom siktats över 

Farenta Staterna gär under benämningen "Project 

Blue Book". Detta program ~tlr i direkt samband 

med flygvapnets ansvar för försvaret av Förenta 

Staterna. Denna luftförsvarsuppgift uppdelas i 

fyra olika faser - upptlckt, identifiering, in

tercept och förstörelse (om den nationella sl

kerheten hotas). Ull'O-projektet faller under den 

andra av desaa fyra faser. 

Flygvapnet har intresse för UFO (Unidentified 

Flight Objects) av följande tre skäls 

Deras eventuella hot mot Förenta Staterna och 

dess försvarsmakts s!kerhet, 

tekniska och vetenskapliga egenskaper hos 

eventuella icke identifierade flygande förem!l, 

att förklara och identifiera alla observera

de föremAl. 

u.s.A.F. flr ofta frlgan1 Vad är ett oidentifie

rat flygande föremll? Svaret blir att det lr 

varje flygburet föremll, som genom sina prestan

da, aerodynamiska egenskaper eller ovanliga ut

seende icke sammanfaller med klnda flygplan el

ler robotar, ballonger, flglar, drakar, str!l

kastarklglor, navigerings- eller hinderljus, 

astronomiska kroppar eller fenomen, avgaa frän 

jetmotorer, kondensationsslingor eller kind& 

meteorologiska fenomen och vilka förbli icke 

identifierade tillräckligt llnge för att hinna 

rapporteras. 

488 FALL 1961 

Den företa undersökningen av icke identifierade 

flygande förem!l, som observerats, handhas av 

närmaste flygförband inom det omr!de, där obser

vationen ägt rum. Om identifiering av förem!let 

icke kan ske, rapporteras observationen och 

resultaten av den preliminära undersökningen 

till "Office of Aerial Phenomena" för vidare 

undersökning och bedömning. I och med denna ät

gärd överföres ansvaret för publicering av upp

gifter betr observationen till amerikanska flyg

vapnets flygstab, Office of Aerial Phenomena in

g!r i Air Force Syatema Command. Varje fall ana

lyseras där objektivt och vetenskapligt utan 

hänsyn till vad resultatet kommer att bli. Om al 

erfordras utnyttjas dlrvid flygvapnets alla re

surser i olika avseenden. I vissa fall utnyttjas 

lven hjllpmedel som stlr till andra myndigheters 

förfogande. 

Den peraonal som sysslar med att undersöka och 

bedöma denna specialavdelnings arbete bestlr av 

en utvald grupp mycket kvalificerade vetenskaps

män. De tar itu med varje fall utan förutfatta

de meningar och analysera varje faktum i varje 

alrskilt fall p! rent vetenskaplig bas. 

1961 rapporterades 488 fall mot 514 är 1960. Av 

de 488 fallen har 483 slutgiltigt bedömta. 

Av dessa 483 fall har 99 betecknats slsom 

"otillrlckligt vittnesm!l". Det fanns slledes 

ej tillrlckliga vittne .. Al eller data, för att 

ko11111a till en giltig alutaats. 

Jlmförelse med 196C 
J'5remll X:at % 

minskning 5kning 

Astronomillka 175 35,86 X 

fenomen 

P'l.ygplan 55 ll,21 X 

Ballonger 33 6,6? X 

Oti llr!ickliga 99 20, 2c X 

data 

Annat (flglar, 56 ll,48 X 

ljuakäglor~ 
spratt osv 

Satelliter 55 11, 27 X 

Icke identifie- 10 2,05 X 

rade förem!l 

483 1100, oc 

Av dessa siffror har följande allmänna slutsat

ser dragits: 

Hittills har inga icke identifierade flygande 

föremll givit anledning till nägon antydan om 

hot om nationens s!kerhet. Det finns inga bevis 

framlagda eller avslöjade för FV, att UP'O's vi

sat en teknisk utveckling eller tekniska prin

ciper, som ligger utanför vlr nuvarande teknis

ka och vetenskapliga kunskap. Slutligen har 

ingenting förebragts som visar att dessa icke 

identifierade föremll skulle vara farkoster av 

utomjordiskt ursprung och under intelligenta 

varelsers kontroll. 



Följande tabell visar det toala antalet iaktta

gelser, som rapporterats till USAF sedan 1947. 

År Antal rapporterade fllrem!l 

1947 79 
1948 143 
1949 186 
1950 169 
1951 121 
1952 1.501 
1953 425 
1954 429 
1955 404 
1956 778 
1957 1.178 
1958 590 
1959 364 
1960 514 
1961 488 

Summa 7.369 

11'6r att ge en antydan om förbittringen i meto

derna fllr unders8kning och bedömning visar föl

jande tabell de antal av observationer, som 

alltjllmt förblir oidentifierade. Detta har min

lllkat bet7dligt, om man jlmfllr med tidigare Arz 

Period Oident. observationer i % 
1947 - 1952 19,74 
1953 - 1954 9,13 
1955 - 1961 1,94 

BALLONGER ELLER INTE? 

'l'uaentals ballonger släppes upp i Förenta Sta

terna varje dag. Bland de olika typerna märks 

vlderleksballonger, privata ballonger för olika 

lndamAl och stora forskningsballonger, som har 

diametrar pA upp till 100 m. När de större bal

longerna befinner sig uppe i luften pA natten 

är de fllrsedda med belysning, som bidrar till 

att ge dem ett egendomligt utseende! Reflexer 

av solen mot ballongerna i daggryningen och i 

solnedgAngen kan ge mycket förvlnande resultat, 

särskilt dA iakttagaren inte längre själv befin

ner sig i direkt solljus (inom jordskuggan) me

dan ballongen pA grund av den höjd den befinner 

aig pA, alltjämt uts!l.ttes för solatr!lningen. 

Stora ballonger kan röra sig med hastigheter pA 

mer In 300 km/t, dA de befinner sig inom hög-
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hastighetsvindarnas omrAde. Dessa ballonger kan 

ibland förefalla att vara tillplattade upptill 

pA grund av solstrålarnas reflexer genom plast

materialet och ge intryck av att ha tefatsform. 

Erfarna flygare kan, faatän de har iakttagit 

höghöjdsballonger tidigare, ibland bli Bverras

kade av det egendomliga utseende, som ballonger

na fAr under olika atmosf!rilllka fö~hAllanden. 

Observatörer pä marken och i luften utsättas 

f'Br autokines (självrBrelse), en fyaiologisk 

fBreteelse, som ibland kan leda till psykolo

giska verkningar. En flygare, •om t e stirrar 

mot ett fast ljus i en i övrigt mBrk omgivning, 

kommer snart att uppleva en illuaion av att 

ljuset rör sig pA ett oregelbundet sätt. Om man 

inte har tillgAng till avstAndsklnnemlrken är 

det utomordentligt svArt att g5ra noggranna av-

stAndsobservationer. Istället tör att se att / 
ljuset närmar sig eller avlägsnar sig, har iakt

tagaren den illusionen, att det utvidgar sig 

och drar ihop sig pA ett visst beatlmt fast 

avstånd. Orsaken till det autokinetiska fenome

net är ännu icke klarlagt. Det kan emellertid 

förebyggas genom att man stlndigt flyttar 

blicken frAn en punkt till en annan. 

S'roRA FÖRVlXLINGSMÖJLIGBETER 

En del trafikflygplan har börjat använda för

sBkst}'r tör antikollisionsändamAl, som dA man 

ser den i en viss lutningsvinkel och under skif

tande atmosfäriska förhAllanden har lett till 

UPO-rapporter. Detta ljus är av en vit strobtyp 

med tvA eller flera ljus, som arbetar växelvis. 

Fyren har intensiva blixtar och har kunnat upp

täckas pA mer än 80 kilometers avstAnd. 

M!nga flygplan, särskilt av pil- och deltavinge

typ, rapporteras under ogynnsU1111a väderleks- och 

observationsförhAllanden som UPO's. 

Nattetid föranleder ofta flygplan med ebk till

alagen en UFO rapport. 

Inom det astronomiska området rör sig observa

tionerna om stjärnor, planeter, kometer och me

teorer. 

Varje Ar förekommer flera meteorskurar. Deras 

förekomst m!ste beaktas dä man bedömer rappor

ter under motsvarande tidsperioder. 

Forts pä sid 22 
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Pressen om 
72 ... 

FEMTIO ARS 

MILITÄRFL YG 
Det svenska militärflygets 50-ärsjubileum på 

Malmen den 1-2 september blev en stor succA 

och fick utmärkt publicitet. Ett speciellt int

resse rBnte pJ.anen frän "ricinoljeepoken"; "det 

intressantaste och definitivt nya med Mal

men-uppvisningarna var det g a m 1 a ", skrev 

Svensk Underbefälstidning. Den historiska spänn

vidden mellan Nieuportmonoplanet och Draken 

fascinerade många. Arbetet ansåg, att militär

flyget är "ett signifikativt exempel på den 

våldsamma tekniska utvecklingen i värt land". 

Den danska tidskriften ~ påpekade inlednings

vis att "begyndelsen til det imponerende svenske 

flyvevaaben" var att "4 privatpersoner skaenke

de i 1912 et franskbygget 1-saedet monoplan af 

typen Nieuport IV 6 til det svenske forsvar". 

CRONAN PÅ VERKET 

P! lBrdagen var V!r Herre "med dom linhåriga", 

- som Svenska Dagbladet utryckte saken - d v s 

det var ett strålande väder. Svenska Dagbladet 

analog en romatisk ton i sitt referat rubricerat 

"Pionjärlycka i ricinoljerBk vid militärflygets 

50-!rsfest" och ägnade stort utrymme ät förhål

landena p! den gamla goda tiden. Om publikens 

reaktioner skrev Svenska Dagbladet: 11 15.000 per

soner, som ät glass och korv och pratade och ha

de det picknickigt i största allmänhet när mo

derna Draken fBr åtskilliga tiotal miljoner kro

nor susade fBrbi i ljudfart, fBljde andaktsfullt 

och under djup tystnad det lilla monoplanets en 

smula vingliga, en smula hostande äventyr i luf

ten. Alltmedan veteranerna insBp ricinoljeängor

na", och Expressen: "Två gånger applåderade 

publiken särskilt hBrbart vid flygvapnets gene

ralrepeti tionehär på lördagen av 50-!rsuppvis

ningarna. Den ena gängen var när major Fritz 
Crona 'slog ner' - jo, det hette faktiskt s! 

p! den äldsta tiden - med 1912 !rs Nieuport mo

noplan ('Cronan p! verket') efter en enveten 

kamp mot en bitsk motvind. Den andra gängen var 

när 32 fallskärmsjägare landade efter en mycket 

snygg, väl samlad uthoppning. Att en hamnade i 

en grantopp utanf5r fältgränsen gjorde inte hel

hetsintrycket sämre. Sedan han beundrat utsik

ten klättrade han ner utan hjälp." "Att applå

dera jetflygarna lCinar sig inte. De dränke,a 

själva i sitt eget oljud all den entusiasm !s

kådarna är mäktiga". 

HÅN MOT TYNGDLAG 

Om Drakenflygarnas (lBjtnanterna Dag Hemberg 

och TorbjBrn ThorAn) program fortsatte Expres

sen: "De 'hånar tyngdlagarna' - fBr att låna 

ett uttryck frän en av Malmslätis pionjärer. 

Drakens vändbarhet och praktiskt lodräta stig

förm!ga blev övertygande illustrerad. Att detta 

nummer är av högsta internationella klass, om 

inte den allra hBgsta, är obestridligt." Skri

benten ville också "ge en särskild elog ät fyr-



De mekaniker som ömt vårdade och 
skötte om de historiska flygpla
nen var under flygdagarna klädda 
i tidstrogen 1111Jldering. Också fö
rarna hade tagit på sig sådana 
kläder som aviatörerna bar när 
flyget var ungt. Bilden till hö
ger: flygvapenchefen tillsammans 
med flott;i.lj chefen på F 3. 

gruppen ur F 18 'Aero Hunters' för deras följ

samma och sammanhållna avancerade uppvisning i 

förband." Som slutomdöme skrev han "Vad som än

då kanske till sist s!l.krade segern var den per

fekta precisipnen i uppvisningarna i tid och 

rum. Den precisionen uppvägde gott vad som möj

ligen fattades i massverkan, som man så lätt

vindigt låter sig imponeras av vid utländska 

flygcirkusar." "Därutöver är att säga att ut

ställningarna i anslutning till flygdagen var 

perfekta. Alla fick röra sig fritt och fotogra

fera !ritt, trots uppställningar av robotar och 

andra märkvärdigheter. Hysch-Hysch-andan var 

pl1Stsligt bannlyst, till allmän trevnad." 

VÄRLDSUNIK KAVALKAD 

Den uppvisning av sex deceniers militärplan, 

som Nieuporten, Tummelisan, Fokkern, B 17, Tun

nan och Draken tillsammans gav, fastnade Öst

göten tör under rubriken "Världsunik kavalkad 

dagarnas hlljdpunkt". "Höjdpunkten under de båda 

!lygdagarna blev - kungen må ursäkta - lördagens 

fullkomligt sensationella uppvisning Femtio år 

i luften. En händelse av världsunikt slag, d~ 

publiken fick se det gamla !lygväsendets en

vingade flygplan - monoplan - från 1912 och 

därefter hela den fantasieggande utvecklingen 

fram till dagens fartfebriga J 35 Draken, kapa

bel att göra hastigheter som i planflykt mot

svarar två gängar ljudets." 

Dagens Nyheter drog fram löjtnant Berglunds 
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"halsbrytande uppvisning" med en Sk 28 C Vam

pire som han hanterade "så att flyghabitu~erna 

tog sig om hskan. Han flög på rygg, steg med 

planet rakt upp i det blå tills det stannade, 

stod still där uppe och tippade sedan llver i 

brant dykning. Det påminde om en fantastisk 

berg- och dalbana. Efter en halvroll fällde han 

så direkt ut ställen i ryggläge och landade i 

medvind." 

Men jubileet gav mycket mer än så påpekade 

Svenska Dagbladet: "Utställningar på marken av 

alla de slag, flygningar för publiken med både 

små och stora plan, modellflygplan som snurrade 

som humlor llver gräset, manövrerade med tunna 

trådar eller per radio, en grupp segelplan som 

genomförde en briljant goodwilluppvisning av 
1 den tysta sporten' - och en organisation, sk1St 

skött av leende och flinka lottor och rutinera

de trafikpoliser, som för åskådarna bytte 

tr!l.ngsel mot trivsel." 

DEN S'roRA PARAPLYDAGEN 

Vädrets makter var tyvärr inte lika nådiga på 

söndagens premiär som på lördagens generalrepi

tion, utan "den stora flygdagen blev den stora 

paraplydagen", som rubriken löd i Smålands Alle· 

handa. Den högtidliga avtäckandet av en minnes

sten över flygpionjären baron Cederstr1Sm kunde 

Forts pä sid 27 
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RAPPORT FRÅN USA OM "MYSTISKA" FÖREMÅL 
Forts från sid 13 

Pä grund av det •tora antalet av människan till

verkade föremAl, som nu befinner sig i bana runt 

jorden (i barjan av 1962 fanns det 35 ,satelli

ter, 88 delar av satelliter eller raketsteg), 

har man även tagit upp en särakild rubrik under 

namnet satelliter. Den organisation, som häller 

reda pA deHa f5re11Al kallas SPADATS (Space 

Detection and Tracking Systems). 

Gruppen "annat" omfattar reflexer, strAlkastar

klglor, fAglar, drakar, fasta ballonger, moln, 

sol- och mAnreflexer, radar•törningar, eom ger 

falska indikeringar, spratt, fyrverkerier, vai

ningsljus, iskristaller och andra meteorologiska 

fenomen. 

"OTILLRlCKLIG'I"' OCH "OIDENTIFIERAT" 

Kategorien "otillrlckligt vittnesmäl" omfattar 

alla observationer, där nödvlncliga och bekräf

tade detaljer saknas. Detaljer som är nödvändi

ga, om man skall nA fram till en slutsats är 

t e föremälets •torlek, fol'll eller färg, rikt

ning och höjdvinkel, tid och plats o s v. 

En observation faller under rubriken "icke i

dentifierad", dA en rapport innehAller alla 

data, som erfordras för att man normalt skulle 

kunna framstilla Atminstone .!!!. giltig hypotes 

om anledningen till ob•ervationen, men att be

skrivningen av föremAlet och dess rörelse inte 

kan sammanställas med nAgot klnt föremAl eller 

fenomen. 

u.s.A.F. f8rnekar icke, att liv i nägon form 

kan förekomma pA andra planeter i Universum. 

Det finns emellertid f8r nlrvarande inga uppgif· 

ter som bevisar eller ens tenderar att bevisa 

att sä är f8rhällandet. 

.!!:Y!= Inom svensk& F'V finnes bestAllmelser utfli

dade i CFV order Pa/Op 22/12 1961 nr 1880 som 

anger hur rapportering av rymdfenomen skall ske, 

SUPERSTALL OCH SPINN MED DELTA VINGAllE • •• 
Forts frän sid B 

finnas i de•sa modeller utan dess uppförande be· 

traktas och fallet filmas. Däremot innehäller 

modellen ett programverk som först ger spinnro

der och en stund senare urgAngsroder, slutligen 

utlöses också en bärgningsfallskärm, Mestadels 

fälles modellen frän 1 a 1.5 km höjd, En last

ning av modellen till h5gre vikt In den skalen

liga tillgrips f8r att simulera en h5gre höjd. 

Vid prov i spinntunnel måste vanligen en mindre 

modell användas, vilket ger större m5jligheter 

till fel i form av skaleffekter. En fördel med 

spinntunneln lr annars att man bekvämt kan be

trakta modellens uppförande under längre tid. 

Spinntunneln lr ett vertikalt schakt, där luf

ten bläsea uppät. Luftens hastighet väljes sä, 

att modellens fallhaatighet kompenseras. Genom 
ett f8nster i tunnelviggen filmas och betraktas 

modellens beteende,under det urgAngsroder ges 

med hjllp av ett urverk. 

När modellproven och beräkningarna har givit 

den troligaste urgängsmetoden tar fullskalepro

ven vid. Under dessa prov är flygplanet vanli

gen f8rsett med en stor mängd mätutrustning f8r 

att visa flygplanets beteende och pilotens ät

gärder. Följande storheter brukar registreras: 

anfallsvinkel, anedanbl!sningsvinkel, alla ro

dervinklar, stabilisatorvinkel, klaffvinklar, 

attitydvinklar, rotationshutigheten runt alla 

flygplansaxlar och accelerationen i dessa rikt

ningar. Dessutom registreras fart, höjd och mo

torvlrden. Registreringen sker vanligen i en 

s k slingoscillograf, där storheterna, omvand

lade till elektriska signaler viaspegelgalvano

metrar, 8verf8ra till ljuskänsligt papper. 

Fullskaleproven startar naturligt"tis med fram

tungt flygplan och det ingA.ngsalternativ som 

bed8ms ge bästa utgängsllget f8r urgAng. Paral

lellt med proven g8res ofta simuleringar i ana

logimaskin, varvid man försöker kopiera tull

skaleflygplanets beteende. I de fall detta lr 

möjligt, kan man sedan i simulatorn lättare och 

billigare In i flygplanet v•riera olika parame~ 

rar. 

SlutmAlet är att ge en klar och enkel urgAngs

instru~tion som helst skall gälla oavsett 

tyngdpunktsllge och det sätt p! vilket flygpla

net bringats i spinn eller superstall. 

PRAKTISKA ERFARENHETER AV SPINN OCH SUPERSTALL 

Ett rakvingeflygplan som t ex Sk 50 kan utan 

st8rre svArighet flygas i superstall, om inte 

speciellt kraftiga rollstörningar uppstär, dA 

skevroderverkan inte rlcker till. I detta fall 
g!r flygplanet över vingen in i en dykning och 



överstegringen hiva. Flygplanet går i detta läge 

ej sjilvt in i spinn, men om spinnroder ges, 

utbildas en klaaaisk spinn som hivea på konven

tionellt B!l.tt. 

Ett pilvingeflygplan kan också flygas i super

atall om rolltendenserna pareras. Urgång ur 

denna superstall erhålles omedelbart om spaken 

skjutes fram. Om rolltendenserna ej pareras går 

flygplanet över vingen in i en spinnrörelae, 

vilken tycks hiva sig sjilv utan att tullt ut

bildas. Fullt utbildad spinn kan endast erhål

las genom motskevning, kombinerad med tulla 

höjd- och sidroderutslag. Urgången ur denna 

spinn ir enkel och biata urgångametodiken iri 

höjdroder något nedåt, motsatt sidroder och 

medakevning. 

Om ett deltaflygplan flygs med alltmer l5kande 

anfallavinkel a! erhåller det en kraftig tit

ning, vilken vid manöver kan pareras så att 

överstegring ej aker. Vid retardation till 

ligata planflyktsfart ir det diremot av!rt att 

undvika överstegring, dA dela stallvarningen är 

dålig och rodereffektiTiteten l&g. I samband 

med att noaen anabbt reser sig erhålles en 

kraftig gir och flygplanet vrider sig 180° i 

kura, varefter det atannar upp ritt p! vingarna. 

IPr!n detta lige tippav!nger det med en pendling 

i o<. fr!n ~ 40° till 90°. Förutom tippavlng

ningen finns ockaA en girsvlngning med anedan

bl!aningavinklar /.3 ~ ± 45°. Båda dessa 

avlngningar är relativt l!ngsamma, avängninga

tiden lr ~ 5 s. 

Följande varianter av denna superstall har 

iakttagits: 

1. 

2. 

""" -
Pendlande superatall p! rllk kurs. 

" " under girrotation 

40°/s. 

Stabil (b!de 0(. och ~ ) superstall p! rak 

kurs 

Stabil superstall under girrotation. 

Girrotationen lr så l!ngsam att man har svårt 

för att karakterisera variant l och 2 som spin~ 

utan man kan snarare tala om dålig kursstabili

tet, 

Oberoende av hur ingången utförs, rak stall, 

manöverstall eller vikning i halvroll, erhålles 

huvudsakligen samma sluttillstånd. Om motparad 

utföres i samband med ingången erhålles den 

stabiliserade varianten. Om å andra sidan en 
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mycket brysk vikning utföres, pendlar anfalls

vinkeln ner till virden lägre in de för stall, 

varför urgången blir mycket snab~ om spaken 

skjutes fram. 

Urg!ngsmetoden är en snabb framskjutning av 

spaken under den nedåtgående delen av pend

lingen, Denna framskjutning göres fr!n fullt 

tillbakaförd spak. Urg!ngsmetodiken och uppfö

randet vid inverterad stall är analogt med 

rlttvind stall men urgånsroder ansitta i detta 

fall i omvänd ordning. 

Inga kraftiga p!kinningar uppstår på flygplan 

eller pilot och inga störningar i motortunktio

nen, utom en nerreglering av varvet, vilken 

dock saknar betydelse för urgången. Motorvarvet 

ökar omedelbart till inställt virde vid ur

g!ngen. 

Betrlffande moderna utllndska flygplan finns 

huvudsakligen redovisat modellprov i vindtunn

lar, medan fullskalereaultaten lr relativt 

alllaynta, Vissa flygplan har i atallat till

st!nd ett mycket oregelbundet uppförande med 

relativt högs r otationahastigheter kring alla 

axlar. Detta har i Amerika kallats för "poat

stall-gyration" och uttrycket skapades av 

Chance Vought efter prov med F"TU-3, vilken tu... 

lade kring alla axlar. I flera flygplantyper 

finna kombinationen dålig stallvarning och låg 

roderverkan i stall, varför fpl föraetta med 

diverse stallvarningsutruatning som t o m 

"övermannar" piloten vid behov. 

NORSKA llJFTKRIGSSKOLEN I TRONDHEI M I NVIGD 
Forts frän sid 4 

någon fullmakt p! stat. Efter genomgången Luft

krigsskola utnämnes kadettfänriken till löjtnant 

på stat. 

Under utbildningen åtnjuter kadetterna full lön 

samt ett grundflygtillägg (s k vingti llägg}. 

Under flygtjänstgöring erhåller normalt en föra

re dessutom flygtillägg per flygtimme . Eftersom 

flygning icke alls förekom under höst- och vår

terminerna fick eleverna endast "vingtillägget" 

under dessa perioder. 

Förläggning och förplägnad f! r kadetter na betala 

dock till ett mycket billigt pris. 

Lördagen den 18 augusti var alltså examens- och 

invigningsdag. Inför gäster, journalister och 

fotografer tog general Odd Bull, chef för det 
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norska Luftförsvaret, emot den paraduppställda 

kadettstyrkan och musikk!ren. Efter inspektion 

samlades alla i Luftkrigsskolens nyuppförda aula 

där skolchefen, överstelöjtnant Björn Johansen, 

först orienterade om skolans uppbyggnad och ut

bildning varefter generalen förrättade officers

examen och förklarade skolan officellt invigd. 

Vid betygsutdelningen fick kursettan mottaga en 

värja s!som hedersg!va. Efter rundvandring p! 

skolan serverades gemensam lunch varefter efter

middagen var fri för kamratliga samvaro. 

Invigningen avslutades p! kvällen med Luftkrigs-

skolans törsta kadettbal i Trondheim. 

DRAKEN PÅ BESÖK I ENGLAND ••• 
Forts från sid 15 

Sv 

P! Leeuwarden avvaktade vi landningen i Coltis

hall av den DC 3, vars tekniskt sinnade passa

gerare hade hjälpt i väg oss frän Ängelholm och 

som skulle ta emot oss när vi satt hjulen pä 

engelsk betong, 

JAVELIN ESKORTERAR 

Efter ungefär tv! timmars uppeh!ll lämnade vi 

Leeuwarden och v!r andra DC 3 och startade för 

en ny underbar geografilektion med huvudvikt 

dels p! Hollands kanalsystem och andra konst

byggnader mot havet, dela p! inpräntande av de 

stora vattenmängderna i Engelska kanalen, 

I 

Under flygningen fick vi föredömlig ledning av 

den holländska radarcentralen "Stovepipe" och 

senare även av en engelsk storstation "Trimming

ham" i närheten av Coltishall, som tog hand om 

oss redan före passage av holländska kusten. 

Engelsmännen satte in en rote Javelin för att 

eskortera oss, men missbedömde v!r fart en 

aning. Roten var aldrig närmare v!r första grupp 

än !tta miles, avständet ökade, och man valde 

att göra 360° höger för att ansluta p! v!r andra 

grupp, som läg 10 minuter bakom, Det lyckades, 

men inte utan att överskrida max till!ten fart 

kunde eskorten hälla sig pä plats fram till 

passage av fältet vid Coltishall. Inga skador 

sades dock ha uppst!tt pä de b!da flygplanen, 

Över England var det molnigare än tidigare under 

flygningen ungefär 6/8 cumulus, Vilken känsla 

av säkerhet att innan vi n!dde molnundersidan 

frän fack 79 i bakhuvudet plockade fram kartbil

den över Coltishall och dess närmaste omgivning, 

som hyste ytterligare c:a ätta fl~gbaser. 

HJÄRTLIGT VÄLKOMNANDE 

Vi kom till rätt bas och var välkomna till 

England, det kändes liksom p! riktigt. En stor 

banderoll med "Välkomna till Coltishall" (med 

riktigt svenskt ä) var uppsatt p! "v!r" hangar

vägg. 

Basen var som tidigare nämnts hemvist för den 

Lightningdivision som nyss besökt Sverige och 

som nu gästade Oslo. Dessutom var ytterligare 

tvä divisioner stationerade här, en taktisk ut

vecklingsdivision utrustad med Lightning och en 

Javelindivision nyss hemkommen frän en tids 

vistelse p! Cypern varifr!n man g!tt non stop 

med lufttankning. 

Flottiljomr!det var mycket välskött och samtli

ga byggnader var av hög klass, Hangar.erna var 

av samma storleksklass som den nybyggda hanga

ren p! F 21. Mässarna var som vära flottiljers 

kanslibyggnader och var som representationslo

kaler flera klasser över v!ra. 

Detta var intrycken fr!n de första timmarna p! 

den engelska basen, som tog emot oss med öppna 

armar och flera koppar th6 denna fredagsefter

middag i ett sommarfagert Norfolk. 

Pä kvällen blev vi än grundligare välkomnade p! 

respektive mässar där det verkade som alla g!tt 

man ur huse för att fira gästerna. 

Lördagen och söndagen tillbringade vi i London 

dit. vi vänligen skjutsades tur och retur med 

basens fordon. 

BESÖK PÅ BOMBBAS 

P! m!ndagen flög hela den svenska gruppen i v!

ra DC 31or till en Bomber Command-bas (Witte

ring) c:a 150 km väster om Coltishall där vi 

hade tillfälle att se Valiant och Victor i 

tjänst med allt vad det innebär i markorganisa-



tion och basresurser. Det var en imponerande an

läggning med Victor som det mera imponerande 

flygplanet. Särskilt intressant var ett besök i 

Victorsimulatorn och en beredskapsstart med 

Valiant. 

En utrustningsdetalj för flygande personal, som 

var ny för oss, var en ventilationsdräkt i 

mycket tunt material som bars närmast kroppen 

och i vilken tunna luftslangar löpte. Dessa 

slangar m:ynnade vid ställen pä kroppen där man 

har särskilt lätt att svettas. Under länga flyg

ningar i isolerd.räkt och/eller tryckväst och 

g-byxor ansAg man det nödvändigt att bära denna 

dräkt. 

Alla var mycket hjälpsamma och vänliga med pä

följd att det blev som det sA ofta blir - sprin

terlöparna han sse allt som visades, de mindre 

snabbfotade hann studera det de hann se. 

STUDIER PÅ COLTISHALL 

Tisdagen ägnade vi ät att noggrant studera basen 

i Coltishall där vi bland annat hade tillfälle 

att flyga Lightning - visserligen bara i simula

tor. Omsatt i praktiken tror jag att dessa simu

latorflygningar skulle varit de vingligaste 

flygpass som skAdats över engelsk jord bäde i 

vad gäller skev- som höjdled. För Lightningsfö

rarnas bästa hoppades vi att det var nAgot till

fälligt fel pA roderkraftsimuleringen. 

Vi s!g ocksA förrAds- och testutrymmen för 

Firestreak och var med om fullständig robottest. 

bl a ett vibrationsprov som var ett hArresande 

materielpl!geri. 

Vid besöket på utvecklingsdivisionen diskutera

de vi jakttaktik med förarna, vilket var mycket 

givande men samtidigt ocksA överraskand~ sA olika 

utgAngspunkter för taktiskt uppträdande som kan 

vara ledande beroende pA geografiska aspekter. 

Vi studerade ocks! fyltjänsten. Flygsäk:erhets

mässigt var basen välutrustad (SRE, GCA, DME, 

TACAN, CDRF och Ils), och utnyttjades flitigt 

för instrumentlandningsövningar av flygplan 

frAn andra hAll. På kort tid passerade flera , 

F 100, B 66 och Hunters. Goda utrymmen dispone

rades av ~personalen som till antalet syntes 

motsvara styrkan i ett reducerat kanslihus pA 

våra flottiljer. För att vara p! den säkra si

dan under mörkerflygning fanns det p! fältet tre 
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strAlkastare, som kunde ge grönt eller rött 

ljus. Förare som fätt radiobortfall och samti

digt trassel med landstället hade order att fly

ga över kontrolltornet varvid flygplanet belys

tes frän marken och ställets läge kontrollera

des. Erhölls därefter gröna signaler från de 

tre strålkastarna fick han landa men måste hop

pa om röda lampor tändes. 

I det stora hela syntes tjänsterrtmen vara unge

fär som vår dock med något lägre takt i varje 

fall med 35-flottilj som jämförelseobjekt. 

Tisdagskvällen hade officiell prägel med gemen

sam middag på mässarna med tal och gävor och en 

god kamratlig stämning som grundton. 

UPPVISNING MED LIGHTNING 0 CH D~ 

Under onsdagen började återresan redan kasta 

sin skugga över verksamheten. Vi måste på nytt 

ägna våra flygplan en tanke, och tör att fA en 

koll på ,funtkionen och för att visa vad Draken 

duger till ordnades uppvisning dels i rote, dels 

enskilt. Samtidigt passade engelsmännen p! att 

visa enskild avancerad flygning av . mycket hög 

klass med en Lightning. 

Våra representanter i luften, kaptenen Jernow 

och löjtnanten Eriksson (rote), och löjtnanten 

Karlberg (enskild uppvisning) har presterat 

bättre. Det märktes att fyra dagar utan flyg

ning föregått denna onsdag. Under rotens uppvis

ning gav klimatanläggningen i Erikssons flygplan 

maxvärme alltifrån starten och nAgon chans att 

ändra den saken finns nu inte i den sortens flyg

ning. Denna "extra belastning" märktes dock föga, 

men kunde efter passet konstatera att skokrämen 

pä löjtnant Erikssons skor smält och runnit bort. 

Löjtnant Eriksson avser att inkomma med förslag 

på specialkräm för 35-förare. 

För att kontrollera att alla flygplan var friska 

gjorde vi en navigeringsflygning i huvudsak väs

ter ut i ett landskap, som kan betecknas som en 

svårnavigerad välskött trädgård. Den engelska 

kartan återgav dock på ett utmärkt sätt de små 

men dock variationerna i landskapets struktur. 

TILLBAKA 

Efter en mycket lugn onsdagskväll i v!ra vin

liga värdars sällskap randadefill torsdagen med 
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Tackert väder även den, och med medTindar tör 

Tlr hemresa, som trots allt m!ste anträdas. Vi 

hade valt s11111ma färdväg för hemflygningen och 

efter atart vid 1000-tiden var vi efter cirka 

30 min gruppvis !ter pl Leeuwarden. Denna glng 

gjorde vi inget längre uppeh!ll p! basen utan 

fortaatte direkt efter A-service mot F 10. 

Vilhelmshaven undvek vi och gick praktiskt ta

get raka vägen mot lngelholm. Det nästan hel

tlara vädret förföljde oss och redan inregistre

rade kartbilder inpräntade• nu ytterligare. En 
•alt stod lika klar som luften vi hade runt oes; 

det fattas inte flygfält i denna del av Europa. 

Ooh fler skulle det tydligen bli. 

ltter ungefll.r 25 min passerade vi Schleswig

Jagel, dlr Draken hade a!dan framg!ng i augusti 

1961. 

ltrax efter tyak-dan&k:a grlnaen gjorde jag inom 

ain grupp en av m!nga brlnalekollationeringar. 

Allt vll.l. Odenae rakt ned framför vinster luft

intag, anett fram till höger skymtade Köpenhamn 

.. d Kaatrup och atrax nordväat därom lyate 

Taerlöaefältets ljuaa betongbana. Vi var prak

tiakt taget hemma. 

leaan Tar lyckligen avslutad, Draken hade pre

ailrviaat• i England, Lightningsdivisionens be

a8k i Sverige var ltergäldat och vi lyQltliga, 

aoa f!tt vara med, glömmer inte resan i törsta 

taget men ställer glrna upp p! nytt. 
Tore Persson 

I "I 13 VANN RAKErSKJUTNINGEN. • • 1 
• "forte från sid 9 _ 

radea aom vanligt som sid- och längdfel i meter 

trln mllet. För att inte längdfelet skulle fA 

lita ator betydelse som aidfelet (vilket det 

fr!n riktnoggrannhetaaynpunkt inte har slvida 

inte dykvinkeln är 90°) omrlknadee nedslagets 

läge i ett plan vinkelrltt mot dykvinkeln 15°. 

J'rln detta llge fastställdes sedan det radiella 

felet i dm. 

Slkerhetsavstlndet vid tidigare skjutningar har 

Tarit en killa till mycken diskussion. Enligt 

tlvlingsbestlmmelserna skall säkerbetsavstAndet 

för lltt stridsrak:et användas. Ingen underskred 

aTst!ndet vilket vittnar om mycket god flyg

disciplin. Dock f!r väl de m!nga minusfelen i 

111.ngd ses mot denna bakgrund. 

Saolket i blgaren var att flygchefen vid F 9 

riktade mot nAgot annat än pyramiden i sitt föra-

"a anfall, upptäckte felet, men hann inte bro

sa avfyringsordern till höger tumme. Därav det 

ofullstlndiga resultatet för F 9-lagets del, som 

hurtigt ställde upp med lAnade 29:or. 

Priset lever vidare, ny drabbning hösten 1963! 

Det eve:aska segrarlaget i flygml.litära femkan>
peJl: fk Bertilsson, fk Blom, 1 ffl Andersson, 
L.A. Carlsson. Bakom dem: tränaren GrulWld. 

SVERIGE VANN KAMPEN 
Flygfemk:amp&Tnas segerrad är fortfarande obru

ten. OcksA i Ar vann Sverige VM-titeln i flyg

militär femkamp. Den här g!ngen gick tävlingen 

i Oslo. 

~ Flygrallyt regnade tyvärr in, till svens

karna• beavikelse. Och det kan man först! för 

under den aista träningeflygningen p! en 40-

milabana med fem tidskontroller hade laget 

ett sammanlagt fel pl 10 sekunder: 

~ Skjutningen inledde själva femkampen och 

där placerade sig Sverige p! andra och tredje 

plats. 

~ De 496 fäktmatcherna dagen därp! avverkades 

p! mindre än sju timmar. Platserna 1, 2, 3, 23 

och 32 tillföll svenskarna. 

I simningen hade Sverige belagt 1, 2, 3 

och 4 plats innan holländaren Gravemarker som 

siste man hoppade i bassängen! 

~ Liksom i simningen blev siste man i basket 

den som vann. Det blev atort belgiskt pusska

las när han lyckades all ett 5 minuter gammalt 

rekor( med 2 poäng. 

~ Sverige ledde femkampen före "escapen" 

(hinderlöping och orientering) och lyckades 

beh!lla sin ledning fram till slutet. Sverige 

hade In en g!ng f!tt ett världsmäatarlag! 

SLUTRESULTATET PÅ FEMKAMPEN BLEV: 

LAG INDIVIDUELLT 

Sverige 114 p Andersson, F 18 13,5 p 

Frankrike 175 p Brenneur, Frankr. 47 p 

Grekland 195 p Blom, F 13 48, 5 p 

Karlsen, Norge 50 p 

Bertil son, F 18 52 p 

Andersson, F 11 52 p 

r 

; 



PRESSEN OM FEMI'IO ÅRS MILITÄRFLYG 
Forts frän sid 21 

visserligen genomföras under någorlunda godar

tat väder. TT refererade "Vid minnesstenen erin· 

rade flygvapenchefen, generallöjtnant L Thun

berg om flygets exceptionella utveckling och 

gav dess pionjärer en eloge för deras arbete. 

Flygvapnet har, sade han, med en minnessten, 

velat hedra baron Carl Cederström som på denna 

plats för 50 år sedan startade den företa flyg

skolan. Han anhöll därefter om att konungen 

ville bjuda täckelset falla." 

KUNGENS TAL 

"- Ej utan stolhet konstaterar vi att vArt 

svenska flygvapen i dag pA snart sagt alla om

råden etAr pA höjden av vad som kan åstadkom

mas," sade kung Gustaf Adolf enligt TT bl a. 

"Entusiasmen och kunnigheten hos dess män är 

stor. Den tekniska skickligheten är högst vär

defull och när det gäller det alltmer inveckla

de materielens fortsatta utformning är intres

set påfallande bAde på den militära sidan och 

den med denna intimt samverkande industrin. Vi 

svenskar har all anledning att vara tacksamma 

för värt flygvapens utmärkta standard ocb där

för kan vi med tillförsikt tro pA dess fortsat

ta förmåga att följa med sin tid och att n! 

allt högre effektivitet - ett värn för vär fred 

och vär frihet." 

General Axel Ljungdahl på väg till flyguppvisnin
gen i sällskap med veterl3.llen överste von Porat ••• 
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••• och general Nordenskiöld i glatt samspråk under 
den regniga jubileumssöndagen på Malmen, Linköping. 

REDUCERAD FLYGUPPVISNING 

Själva flyguppvisningen blev dock till stor del 

spolierad, då programmet kraftigt mAete avkor

tas. Svenska Dagbladet skrev "Och så började 

motigheterna. De 18 Sk 50 Safir från F 5, som 

i luften skulle formera siffrorna '5' och 'O' 

kunde på grund av vädret inte göra detta utan 

nöjde sig med en överflygning i formation men 

major Fritz Crona äntrade upp i sin Nieuport 

från 1912, den som dåvarande löjtnanten Gösta 

von Porat flög hem från Paris och den nu grå

nade översten von Porat fick se i luften. Men 

glädjen varade inte så länge. Upp mot 50 meters 

höjd förmådde det gamla planet men efter nAgra 

hundra meters flykt fann major Crona det nöd

vändigt att ta ned luftfarkosten. Men det hade 

ju visat sig i luften och konung och publik 

applåderade hjärtligt prestationen. 

Bättre gick det för kapten Sven-Erik Persson 

med 'Tummelisan'. Han kom upp i luften och 

genomförde programmet tillsammans med Fokkern, 

B 17, Tunnan och Draken. Men sedan följde de 

stora strykningarna i programmet. I stället för 

roteflygning med Draken och avacerad flygning 

gick en Drake upp och gjorde några rollar över 

publiken. Två helikoptrar visade konsstycken 

och så var det slut. Det blev varken fallskärm& 

hopp, ballongjakt eller det planerade stora 

uppvieningsnumret med 112 plan från 14 divisio

ner, vilket lördagspubliken fick se gnomfört 

med halva antalet plan." Västmanlands Läns Tid

ning gav dock en något annorlunda bild: •Trots 

sämsta tänkbara väder lyckades uppvisningsle-
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daren genomföra flyguppvisningarna i Malmslätt 

med anledning av militärflygets 50-ärsjubileum 

till 90 procent. Det var styvt gjort, även om 

det för lekmannen förefaller ha varit en viss 

chanstagning." 

Publiken angavs för lördagen till 15-20.000, 

medan uppfattningarna gick starkt isär i fräga 

söndagens besökare med variation frän drygt 

30.000 (TT och Sv D) till 80.000 (DN) via bl a 

60.000 (uppskattning av pressofficeren vid 

Flygstaben, major Tibell, ätergiven i VLT). 

"Nägon exakt siffra gick inte att fä fram. Sed

larna var för blöta, för att kunna räknas" 

skrev länstidningen i VästerAs. 

Som avslutning på den här lilla pressöversikten 

återger vi avslutningen på Smålands Allehandas 

jubileumsreportage där flygvapnets historia och 

framtid knöts samman. "Tiden rinner fort inom 

alla flygvapen. Tekniken går fram med stormsteg 

frän de blygsamma skutten i femtio kilometers 

hastighet för femtio är sedan till de överljud& 

snabba reaplanen i vär tid. Men pionjärandan 

finns alltjämt kvar i svenska flygvapnet. Nya 

områden utforskas, den kommande utvecklingen 

fordrar lika djärva och skickliga män som dä 

vapnet var ungt för femtio är sedan." 

DDT mot trötthet 
Handen pä hjärtat mina vänner, har Ni gjort 

allt vad som göras kan för Er fysiska kondi

tion? 

Nu frågar Ni mig förmodligen när, var och hur 

jag tror att Ni skall hinna med att göra något 

väsentligt ät en sä tidsödande syssla som id

rott. "Vet inte författaren hur orealistiskt 

det är med regelbunden motion p g a övningar, 

kvällsflygning, tjänsteresor, pappersexercis 

och personalbrist?" - Jodä, jag vet en hel del 

om just det där och därför skjulle jag vilja 

ordinera DDT. 

Vi flygare vet ju att man inte kan konstruera 

ett flygplan med enbart önskvärda egenskaper 

all.som kort landningssträcka, god vändbarhet, 

stor hastighet, lågt pris, lång aktionstid, 

kraftig beväpning, m m. Man måste komrpomissa 

i vissa detaljer för att fä fram den mest än

damälsenliga enheten. 

Aven vid "konstruktion" av DDT-programmet har 

kompromisser varit nödvändiga. Programmet har 

skapats för att sä långt som möjligt uppfylla 

de väsentligaste fordringarna.. 

För att Ni inte ska tro att det är en gift

blandare, som Ni råkat i klorna pä, kanske jag 

nu bör tala om att DDT betyder 

DEN DAGLIGA TRÄNINGEN 

och det är den som gör långt större nytta än 

sporadiska fotbollsmatcher, några oriente

ringslöpningar per är eller ett enstaka tre-

milslopp pä skidor. Jag kommer att närmare 

förklara id6n om DDT-träning i nästa nummer 

(om jag får)?. Lova mig att tills dess dagli

gen var Ni än är, förutom Er vanliga fysiska 

träning, utföra följande fem enkla rörelser: 

* För axelpartiet: Stående. Armföringar fra

må t-uppät-bakät-nedåt. En arm 180° före. 

Sakta tempo. Byt rörelseriktning. 

* För bålen. ryggen och balansen: Stående. 

Armlyftning uppåt. Blunda. Bälrullningar. 

Byt rörelseriktning. 

* För buken, magen och lårmusklerna: Sitt på 

golvet. Lätt böjda knä.n. Armlyftning fra

mät. Kroppstyngden väl tillbakaförd. Armar

na ät vänster och benen ät höger. Växla. 

* För ryggen: Ligg pä magen. Armlyftning 

uppåt (i kroppens riktning). Lyft armar 

och ben högt frän golvet upprepade gånger. 

Om marken är vät eller golvet smutsigt, 

byt till denna rörelse: Stående. Framät

nedä tböjning med hängande armar. Uppätres

ning till svag bakåtböjning med armlyft

ning uppåt. Lät armarna leda och häll ryg

gen rak vid uppätresningen. Upprepa. 

* För cirkulationsorganen (hjärta och lungor) 

Stående. Jämfotahopp till nedhukad ställ

ning med händerna i golvet. Kropps- och 

bensträckning bakåt. Återhopp till före

gående ställnine. Nytt jämfotahopp med 

armlyftning uppåt. Fortsätt. - Detta hopp 

är oerhört konditionskrävande. Tag det 

mycket, mycket försiktigt i början om Ni 

inte är unp, och har starkt hjärta. 
DDT 



F 20 segrare 

i kadetternas 

fälttävlan 
Kadett .Axelsson 

I det ärligen !terkommande idrottsutbytet mel

lan Krigsakolornaa kadetter ing!r bl a en 

mycket krävande fälttävlan. Denna arrangeras 

av Krigsakolan p! Karlberg och gick den 30 ok

tober i terrängen norr om Sigtuna med Sigtuna

skolan som m!lplata. Tävlingen omfattade fält

skjutning med kpist länga en anitzlad bana med 

3 ekjutstationer, Därefter följde en punkto

rientering om 4 km med punkter s!väl i som 

utant5r banan. Efter denna gren göljde poäng

orientering. Den tillg!r s! att inom ett visst 

omr!de finns det en mAngd kontroller (i detta 

tall 20 st) med olika p&äng. Det gäller för de 

tävlande att inom en given maxtid söka samla 

s! m!nga poäng som möjligt. Om maxtiden över

skrides sker ett visat poängavdrag vilket kan 

vara nog s! förargligt och betyda en alars 

alutplacering. 

SAMMANLAGT RESULTAT 

Individuell t1 

1. Kad .&xelaaon, F 20 ll8,75 poäng 

ll 9, 00 poäng 

158,25 poäng 

2. Kad Johansson, KS 

3. Kad Westerlund1 KS 

~I 

1. F 20 

2. KS 

3. KSS 

213,67 poäng 

216,75 poäng 

244,64 poäng 

I lagtävlingen inräknas de 50 ~ bästa av resp 

skolas startande atatkadetter. 

Slutpoäng för de tre bästa inom F 20 vari 

Kad .Axelsson 118,75 poäng 

Kad Öhman 169,75 poäng 

Kad Hedlund 181,75 poäng 

!ven om segrarens, kadett Axelssons, poäng 

inte skiljer mer än 25/100 poäng fr!n tv!ans 

var det dock en värdig segrare som korades. 

ARVODERINGSFRÅGOR VID MI:LITÄR UTBILDNING 
Forts från sid ll 
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Maximeringsföreskrifterna ansluter sig till nu

varande föreskrifter. Trots de olägenheter i 

olika avseenden som är förenade med desamma har 

det tydligen icke ansetts lämpligt att f n upp

ta fr!gan om ändring ·av gällande bestämmelser. 

Beloppen har emellertid höjts s! att de överens

stämmer med nu gällande u tbi ldningsarvoden, Man 

f!r hoppas att dessa arvoden i fortsättningen 
- i likhet med timarvodena - automatiskt kommer 

att justeras i samband med löneförändringarna. 

D För att be.ställningshavare icke skall erh!l

la mer ersättning än vad maximeringaföreakrif

terna anger har en helt ny bestämmelse införts, 

vari han !lägges att "h!lla vederbörande avlö

ningsutbetalande myndighet underrättad om 

tjänstgöringaförh!llanden, som kan vara av be

tydelse för bestämmelserna• tillämpning A ho-

nom". 

Förutsättningarna för att timarvode skall' utg! 

till lärare vid särskilda utbildningskuraer har 

modifierats, Enligt de nya beatlllaelaerna anges 

att undervisningen skall vara av kvalificerad 

art och dessutom att lärarverkaamheten skall 

fullgöras vid sidan av vederbörandes ordinarie 

tjänat. Kravet p! att undervisningen skall vara 

av teoretisk eller övervägande teoretisk art är 

således borta, För att skapa likformighet i be

dömningen av arvodesberättigad undervisning kan 

man förutsätta att vissa reglerande bestämmel

ser kommer att utfärdas, Fr!gan om ev höjning 

av kurschefs- och kursadjutantaarvoden torde 

även bli förem!l för framtida prövning. 

D Bestämmelserna om resekostnadsersättning och 

traktamente till lärare eller föreläsare som 

förut icke kan erh!lla ersättning enligt re

sereglementet är ny och har tillkommit d! det 

ansetts rimligt att lärarna icke av sina arvo

den skulle bestrida kostnaderna för resor och 

uppehälle under vistelaen vid skolan. 

Enligt under hand inhämtade upplysningar kommer 

FCF att inom den närmaste tiden utge tillämp

ningsföreskrifter till de nya bestämmelserna, 

varvid även fr!gan om timarvode vid utbildnings• 

kurs, för vilken medel till lärararvode fr!n 

andra anslag än avlönings- eller övningaanslag, 

kommer att upptas, 

AAAAAAAAAAAA 
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LITE AV VARJE 

Hound Dog ute pä lägeniff över öknen. 

Hound Dog flyger lågt 
Den automatladdningsbärande attackroboten GAJll-

77A Hound Dog bärs av det strategiska bombplanet 

B-52. Farten är drygt Mach 2 och räckvidden om

kring 900 km. Den ses här under l!gflygning över 

ett robotfält i USA. Avsikten med att lAta robo

ten färdas p! s!dan höjd är att den Skall undg! 

fientlig upptäckt genom radar. 

PV-30, 

ny 

väder-

radar 

F 16 i Uppsala är den första flottiljen som 

f!tt den nya v!derradarn PV-30. 

PV-30 är en högeffekt X-bands väderradar för 

automatisk följning av radarreflektorer som 

bärs upp av ballonger och för analys av moln

formationer och regnomr!den. Den utgör ett 

komplett och förnämligt instrument till nytta 

för meteorologisk forskning och väderprogno

ser. I nödfallssituationer kan den användas 

för ledning av flygplan. 

Bland radarns huvuduppgifter kan följande 

nämnas1 

~ ledning av flygplan och fartyg bort ifrAn 

si;ormomr!den, 

~ insamling av vinddata v~d stora höjder och 

avst!nd, 

~ bestämning av fördelning av intensitet hos 

moln och regnomrAden. 

Augusta-Bell i lyfttagen 
Agusta-Bell lyfter med lätthet havererade 
flygplan tillbaka till flottiljen, här F8. 

Försvarets radiolänknät 
I slutet av augusti invigde souschefen vid 

flygförvaltningen, generalmajor G. Falk, för

svarets gemensamma radiolänknät. Invigningen 

ägde rum pA en nybyggd radiolänkstation i mit

ten av landet. 

Överliudsrobot nedskiuten 
Enligt ett meddelande frän u.s. Navy utför

des under augusti ett lyckat framifr!nanfall 

mot en mark-markrobot Regulus II. Flygplanet 

var ett F4H Phantom II jetjak:tplan utrustad 

med Sparrow III-robot, som sköt en direkt

trlff framifr!n och helt förstörde m!lrobo

ten. B!da robotarna hade överljudsfart. 

Sparrow III är en jaktrobot som tillverkas 

av Raytheon Company, Lexington, Massachus

setts, 

F4H allvädersjaktplan tillverkas av McDonell 

Aircraft Company, St, Louis, Missouri. Flyg

planet, som lir hangarfartygsbaserat, har en 

maxhastighet av ca 2.500 km/tim och innehar 

en mängd världsrekord i hastighet och stig

förmAga. Det tar sex Sparrow !!I-robotar. 



Simulator för Draken 
Den första 35-simulatorn är installerad pA F 16' 

ooh används redan i utbildningen av nya förare 

pA Draken. I simulatorn kan förarna bland annat 

övas i: 

~ nödsituationer 

~ instrumentflygning 

~ instrumentlandningsmetoder 

~ instrumentnavigering 

31 

Bilden: Kontrollrummet till 35-simulatorn. 

FLYGVAPNETS BEREDSKAPSHISTORIK KLAR 
Av överstelöjtnant NILS KINDBERG 

Ovannlmnda verk, anbefallt Ar 1942 av d!varande 

överbefälhavaren generalen O. G Thörnell, har 

sommaren 1962 slutförts och till sin huvuddel 

(64 foliovolymer, flertalet hemligstämplade) in

lämnats till chefen för flygvapnet. En mindre 

del av verket (5 foliovolymer, dels hemliga, 

dels öppna) har överlämnats till chefen för mi

ligtärhi storiska institutionen (före den 1 juli 

1962 • försvarsstabens krigshistoriska avdel

ning). 

försvarsberedskaps!rens rika Atgärdsflora do

kumenterar de olika redogörelserna. 

Försvarsberedskapsverkets ändam!l är att gag

na arbetet inom flygledningen m m p! att stär

ka v!r försvarsgrens effektivitet och slag

kraft för uppkommande behov. Verket skall vi

dare underlätta militärhistorisk forskning och 

tjäna utbildningen vid försvarsmaktens högre 

skolor. 

För materialets säkra bevarande lt framtiden 

Det stora verket behandlar dels i en kronologisk och för att möjliggöra dess utnyttjande för 

huvudredogörelse händelseförloppet ute och hem- tjänstens och forskningens ändamll har chefen 

ma under det andra världskrigets riskfyllda och 

ödesdigra lr, pl det världspolitiska fältet, i 

vlrt grannskap och inom Sveriges gränser. Vlr 

högsta krigslednings bedömanden och ltgärder, 

samtliga försvarsgrenars och vissa andra av v!

ra försvarsanstalters o d ltgärder m m belyses, 

bl a med hänsyn till faror, brister och efter 

hand inträdda och konstaterade förbättringar. I 

flygvapnets historik är det självfallet ltgär

derna och erfarenheterna m m vid flygvapnet, som 

dominerar redogörelsen. Det allmänna samman

hanget mellan flygltgärderna och de viktigaste 

av beredskapsltgärderna vid armA och marin m m 

framg!r av sammanbindande avsnitt. 

Förutom huvudredogörelsen, som belyser ltgärder

na i stort vid flygvapnet m m, innefattar verket 

även ett antal specialredogörelser, som hänför 

sig till olika aspekter av arbetet pl flygvap

nets uppbyggande under de nlmnda kritiska, men 

för oss dock sl gagnande och lärorika Aren. I 

dessa specialredogörelser redogöres exempelvis 

för ltgärder i planläggnings-, baserings-, or

ganisations-, övnings-, flygmateriel-, intenden-

för flygvapnet den 12 oktober 1962 genom en 

flygvapenorder - fo A 43 - utfärdat närmare 

bestämmelser för historikens förvaring, utll

ning m m. Förteckning pl de olika volymerna, 

angivande dessas benämning och huvudsakliga 

innehlll, har utsänts till chefer och myndig

heter m .fl enligt en särskild lista. Den hll

les dessutom tillgänglig pl flygstabens och 

flygförvaltningens centrala expeditioner och 

hos flygstabens pressektion. Ett begrepp om 

verkets volymomf!ng ger vlr bild till denna 

notis. 
"Flygvapennytt" skall i n!gra kommande nummer 

p! grundval av historiken och i m!n av utrymme 

m m l!ta införa n!gra artiklar, vilka belysa 

flygvapnets beredskap och utveckling under de 
viktiga !ren 1936 - 1945. 

Dessa artiklar vill inte bara vara ett konsta

terande och refererande i efterhand utan ocksl 

- och kanske mest - pAminna oss alla om att 

högst obehagliga överraskningar och allvarliga 

faror för värt la1d, dess flyg och vlrt folk 

alltjämt hotar. Fortsatt beredskap är alltsA 

tur- och andra avseenden. Utförliga aktsamlingar nödvändig ännu - mer än 20 lr efter det "andra 

innehAllande avskrifter, utdrag, tryck o d ur världskrigets" inledningsskeden. Kuba-krisen 

förslag, beslut, order och rapporter m m inom mm talar sitt tydliga spräk när detta skrives. 

, 1 
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