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ägnar stort utrymme it flygvapne t s näeta flyg

pl1m - Saa'o 3'7• döpt till Viggen, I en för eta 

artikel ~tergee den infor~ation som vid en 

preeeorientering den 6 december gavs i flygst a-

ben beträffande den operativa bakgrunden till 

och mhleättningen för Viggen, I en andra arti

kel berättas utförligt om System 37 - värt näs

ta bemannade vapensystem . Överstelöjtnant Nils 

Kindberg inledel' med an företa artikel en eerie 

om "Flygvapnet under beredekapetiden", Serien 

kommer a tt Aterfinnas i Flygvapennytt e tt antal 

nummer ~ram!t. Den är baserad p! Kindbergg om

fat tande verk ( sammanlagt 69 foliovolymer~ ) om 

"Fly gvapneta beredskapabi stori k". PA sidan 14 

kan man läs a om en intressant stress-unders ök

ning• som kommit till etAnd bl a t a ck vare 

specialflygläkare Frykholmt FlyBa taben. och p! 

sidan 16 börjar en sammanställning om vilken 

skiftande eyn man genom ~rtueendsna haft p! 

möjligheten att flyga. 
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fra.ir.ställa inom .My~l edningen ( fJ.ygataben, 

flygförvaltningen, inepektioner~a, flygöver

IÄkaren) und~r medverkan från flygvapnets 

övriffa orean (eakade1:stabel·, flottiljer, ut

bi ldningsa.ns talter, flygve1·ks täder m m). 'Bi

drag frlln :;:l l:i. personalkategori.er ä;· välkomna. 
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nuskriptet införa blott denna signa tur i Flyg
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FÖR TIDIGT ATT KOMMENTERA ... 

I föregående nummer kommenterade vi ÖS-svaret 62, i vilket redovisades Bverbef~lbavarena 

lösning p! f Brevar ets sammansättning i tre olika kostnadsalternativ. Dessa definierades 

med ett viaat basbelopp t ör budgetåret 1963/64 och en viss utvecklingsprocent under en 

sj uAreperiod. Därigenom hade man erhÄllit en totalsumma inom vilken planeringen under 

sju Ar avsågs ske med ett visst organisatoriskt och materiellt innehåll aom resultat. 

Av försvarekommitt6na ställningstagande är ännu i huvudsak endast kostnadsinriktningen 

känd. liksom ut talanden om målsättningen, Kommitt6n har föreslagit ett basbelopp som 

ligger mellan de tv~ högra av de alternativ eom ÖB haft att räkna på samt begränsat sin 

bed8mniog till en 4-Arsperiod, Under denna period bedöms även med det lägre basbeloppet 

1958 Arn m!ls[ttning kunna bibehållas . En ny försvarsutrsdning bör ta ställning till ut

vecklingen efter denna 4-ireperiod. 

Det är att förvänta ytterligare uttalanden f r än förevarekollllllitt~n och från statsmakterna 

i denna !råga, varfBr det !lr för tidigt att kommentera den nya ekonomiska ramens inver

kan pA f l ygvapnets planer ing, 

En riktlinje torde dock redan nu st! klar, Om det gAller att gå ned från en högre koat

naderam ti ll en lägre, frAn v~ra ber Rkninga r för 3600 till den nu föreslagna, skall man 

inte åstadkomma besparingar genom att tunna ut innehAllet i enheter, som man funnit väl 

avvägda. Inte hel ler bör man skjuta ph framtiden delar av dessa enheter, Strävan bör 

vara att a!!.tta upp fr!n början kompletta enheter även OlQ de muta bli färre. 
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1, FLYGVAPNETS KRICSJi'LYCFÖRBAND ar som bekant 

uppde lade i tre flygslag1 jakt, at tack och epa

n1ng. Med b~nsyn till flygrnaterielena moderni

tet och försli tning kommer ereättningsbehov att 

uppaU: 

för attackförbanden, som har A 32 Lansen se

dan 1956, under slutet av 1960-taleti 

emellertid ntt flygplan även i framtiden kommer 

at t utnyttjas som bärare av vapen och epanings

utrustning och i ökande grad för insats av 

lulf'ttransporterad trupp och materiel. Som komp

lement till flygplanen kommer robotsystem at t 

användas för speciella uppgifter, vilket sär

skilt torde komma att bli fallet vid höga kriga• 

nivAer (kärnvapenkrig). 

fö r epaningefö rbanden, som bar S 32 och får 

S 35, under bör jan till mitten av 1970-tale tJ 

eamt för jaktförbanden, som nu bAller pA at t 

f! J 35 Draken, frAn slutet av 1970-talet. 

2. FRÅGAN OM FLYGPLANETS ROLL som vapenb!lrare 

i fra.mtida lerig di aicu terae oft a. Uppfat tningen 

att det hel t skulle komma att era!!. t t ae av ro

boteyetem har framfört s frän fl era håll. Stu

dier eom gjorts både bär och i utlandet visar 

Ett f r amtida krigs karaktä~ och krigeriskerna 

för vAr del bar ingående studerats i sa~band 

med OB 62, Slutsatserna är v~lbekanta, De inne• 

b!r att vårt försvar i företa hand skall utfor

ma.a för invasionaförEJVar. Rärför krll.vs vapen

ayatem för spaning, luftföravar och anfall rnot 

ejö- och markmål. Gjorda studier pekar för vAr 

de l mot en utveckling av system för desaa upp

~i fter enligt följande1 
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Spaning: SpaningBflyg fcr strategisk och 

tak tiek epaning, e 'lentue 11 t e-pa

ni nl';ero botar som komplement f ör 

speci ella uppgi f ter. 

Luftf örevar: Jaktflyg för at t t'l erforderlig 

Anfall wot 
ejö- ocb 
markJnU 1 

uth~l li~bet och y t täckni nx, möjlig

het till k raftsaml i ng inom f ör 

tillfAl let aktuellt omrAde samt 

för neut r ali t at sslcyd<i, Luftv.Etrne

r o bo tar eom kompl ement till jakt

flyget för anvY.ndning f r ämst mot 

mAl p~ extremt htlga höjder och far

ter samt d är ondast mycke t korta 

för varningsti der kan erhå llas. 

Mot sjöm!l kustrobotar och attack

flyg. Det senare är nödvändigt för 

att t i l l godose kravet p! rörlighet 

och kraftsamling. För anf all mot 

markJnAl u tanför armäetri dekrafter

nae ( arti l l eriets) verkansomr!de 

är attackflyr, f ör vär del det enda 

a lternat ivet, efte l'9om markrobot a r 

utan kär nladdningar i nte kan bli 

etridsekonomieka. 

At t ackf l yget har fördel en .~tt kun

na insättas oberoende av inv&ai om-

form eller kriganivA. 

3. SOM HITTILS FRAMGlTT komme r vi a t t succes

sivt behöva ersätta de olika tlygslagene f lyg

planbestAnd med nya flygpl an. Kostnaderna för 

utveck ling av moderna. flygplansyetsm 11.r emel

l erti d mycket höga • .Det lir f rån ekonomisk syn

punkt därför önskvärt att vi utvecklar så f 5. 

fl ygplantyper eoo möjligt. För att f örenkla 

bas- oob underh!llstj änsten lir det önskv!l.rt med 

.2!l flygplantyp. Med hän syn till at t o l i ka t yper 

av uppd.rag ( a t t ack, spaning, jakt) kräver olika 

u trust ning lLr det inte oiö j ligt at t med den 

stor lek bos flygplane t som vi kan acceptera, 

real i sera et t enhstsfl ygpl an s om lcan 11lsa alla 

uppgifter, D!!remot kan tlygprestandakraven, som 

11.r i stort lika för de olika flygplanen, fÖ?"B

nas i ett och samma flygpl an ( fl :r!!PlMskrov o ch 

motor), 

Flygplan 37 kommer at t by~ga µ~ detta - en en

hetsplattfono som u tveckl as 1 olika versioner 

tö r jakt, at t ack och spaning, De oli ka versio

nernas f l ygplan ha r samma erundutruetning och 

ski l jer sig endast i f rhea om specialutrust

ni n:~ar, frÄmst beväpni nP,, för att lösa olika 

uppgifter, 

Jakt- och attackversionerna kommer att ha robc

tar aom huvudbeväpning, I 3?-versionen för spa

ni r.g kommer beväpningen att ers iittas med epa

ni ngeutrus t.ni np,-. 

Stor ope rati v och t ekuiek flexi bilitet bli r 

mcjlig genom ftlr ver aionerna enhetli g system

uppbyggnad bet r äffande den elektr oniska utrust

ni ngen. I denna irigär en central numeri sk kal

ky lat or, som ers!ttter apeciella sikten och .smA

kalkylatorer för dive1·s e i\ndamAI, 

4 . .POR VJ.RA ~lUVARA~DE PLYGPLANTYPER utbygges 

e t t omfattande bassystem av permanenta baser . 

Dett a !!.r till Yi e a grad sårbar t 0111 fi enden vta

jer en hög krigen i vi\ (kli rnvapeninsa t e). För 

att mi nska effekten av basbekäcnpning k ommer som 

komplement till de permanent a ba serna ett antal 

r eservvägbaser att utnyttjas . 

t,overglng till flygplan med S'l".>L-egensk aper med

för m~ttliga fördyringar av f l y l<Pl anet medan 

känsli ghe t en !Br baebekämpning kommer att mins

ka aveevärt, Start- och landning kan ske på 

delvie ut s l agna baser, r eeervvägbaser kan med 

hänsyn ti 11 de kort a r aksträckor som erfordras 

anordnas i ett mycket stort antal. 

V'roL-fl ,ygplan blir avsevll.rt dyr are är. S'fQL

flygplanen ut an at t f5r v~r del, med vAra seog

rafieka och be.folknini';ambs1ga fö r hAllenden, 

medf3ra nägra v!lssntliga operativa f ördelar, 

Fl ygplan 37 ko1Dll1er dllrf'tlr a tt U S'l".>L-egenska

per. 

5. HOC DRI FTSJ:KERHE'I' och utnyttjandegrad är 

nödvändig under elväl freda- som fältm!l.eeiga 

f örbll landen, För att uppn! detta m!ate en 

måt t lig komphci t et hos flygp l aneystemet 

eftersträvas, vilket bl a medt'ör medvetna be

E;I"änsningar i den operativa mAl ell.ttni ngen, Ut

ny·t t j andegraden ökas vi dare genom a t t numeri ska 

kalkyl a t or e r ican användas f ör ej!l.lv t est av 

flygplansyet emet va r igenom vid fel reservfunk

tioner kan utnytt j ne. 

6, lTCtRDER FOR AT~ UPPNJ h3gsta mÖJli ga flye;

sl!kerbet kommer att vidt as, Bl a lcan nlimnae att 

den för flygplane t valda mo t orn lir en fullt u t

provad ej pressad motor konetrulct i on, eorn vieat 

sig mycket dri fteHker, F~r att söka mi neka en 



av de nu vanligast förekommande haverityperna, 

nämligen landningehaveriar, kräva fBr tly~lan 

37 låg landningehaetighet eamt god eikt och 

manövrerbarhet vid lAg fart , 

Den tunktioneövervakni ng med kallcylatorn, som 

tidigare nämnts, kommer att göra det mö jli Bt 

för flygföraren att upptäcka fel i systemet och 

i tid övergå till reaervayeteio, varigenom flyg

eäkerheten kan !lkas yt terl igare. 

7. ATTACKVERSIO?TEN, A 37, kommer att utnytt jas 

rar anfal l mot s j ö- och mar~41 med tunga och 

l!ltta a t t ackrobo tar samt för 01infä1lni ng. Mot 

mindre kvalificerade m' .l kommer bomber och ra

keter att användas . Versionen kommer vidare att 

flSrsee med ut rustning för begränsade Jak tupp

gifter, 

Spaningevereionen, S 37, ko11mer att f öreee med 

radar tör havs8vervakning och kameror för spa

ni ng mot markm!l, Kompl etterande nya u trust

ningar, som ekull e medföra ökad effektivitet 

och f8rb!lttra eamverkansmöjligheter med övriga 

försvarsgrenar, At' önskvärda, MIS j li~beterna att 

anaka.tfa e!dana utrustningar beror pA koetnade

utvscklingen, 

Den tekniska utvecklingen syna leda till !lkad 

motvarkan, F6r att trote detta hålla förl usten 

nere m!tte v!ra dttaok- ocb spar.ingsflygplan 

kunna upptr!d& p! lAgata höjd med bBg f a.rt , 

vilket vi kräver av flygplanet, Okad insats av 

telamotmedel kommer deaeutom att bli nödvändig. 

8. ivEN EN F'IENDE KOMMER sannol ikt att i ökad 

utatr!lolcning upptr !da p~ l lg höjd, L.~ghöjdetak

t iken komme1• give tvia inte bel t att eraAtta 

upptr!dande p~ hög höjd med hög fart, i vieea 
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fall ext r emt !Jöga hö jder och/eller farter. t.!g

hMjdeförevaret syns emellertid fh ökad betydel-

ee, 

Prest andakraven för attack- och spaningeuppgif

terna ger fly ;-,il an 37 tillräckliga flygprestan

da !Br o tt kunna lösa jaktupppi. fter frAn l!lgeta 

upp till höga höj dar. 

Utrus tningen i jaktvereionen, J 37, kommer att 

-dimensioneras för lighöjdsförevar, som är den 

sv!raate lu~tförsvarsuppgi !ten , Anfal l emöj l ig

heter mot m~l p å medelbög och hög höjd f! r man 

p! köpet. Mot mAl på mycket höga höjder är 

l uftv!rnarobotar, t ex Bloodhound, bättre läm

pade än jaktflyg, Beväpni ngen i jaktvereionen 

bl ir bl a jaktrobotar, 

J aktförbanden skall som hittills kunna lösa 

viaea a t tackuppgifter, Mö jligheterna härtill 

kommer i f ramtiden att öka jämfört med nuläget 

genom tillkomsten av en lätt attackrobo t som 

även J 37 kan medföra. 

10, S.AnANFATTNING 

Under nu överblickbar tid kommer flygplan i 

stor u tsträckning att utnyttjas som vapenbärare 

och i ökad utsträckning eom transportmedel för 

luftlande!lttning. 

Förevarete krigsavhAl lande effekt är i avgöran

de grad beroende på luf t f6r evarets beredekap 

och sty rka, 

11 Enbets f'lygp lanet" 37 kommer att möjliggöra att 

b!de jakt - och a t tackförbanden ineätte för 

l uftförevarsuppgi fter under ett kriga inledande 

och utslagsgivande - ekede, I eenare sked~~ 

For te. pg näata sida. 
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SYSTEM 37 - nästa bemannade vapensystem 

Den svenska industrin !r nu i tull gång med ut

veoklingen av flygvapne t s nleta generation av 

bemannad• vapenayatem, 1yetem 37, eom skall kom· 

ma i tjlnet i e lutet av 1960-talet , I systemet 

i ngår eom en av de vlsen t liga1te huvudenheterna 

f lzgplan 37 och dee1Utoo all den övriga mater iel 

10• behöv1 t ör att tl,ygpl anet 1kall kunna anvln· 

dae som ett ette.k:tivt f ör evarsvapen, 1 korthet 

f ölj andes 

flygplan 37 m•d motor oob flygburen utrust

ning, vapen, ammuni tion och fotomateriel 

1peoi ell material tör bae t jlneten bl a prov

ningeutruetning 

speciell utbildningsmateriel bl a t rlninga

lim ulatonr . 

Under utvecklingearbet et kommer 1tor blnsyn att 

tagaa till att 11,1etem 37 1kall operera pl bl8ta 

•ätt i flygvapnets baaorgani aation och strida

ledningH yatecn, 

OVAlftIG UT FORMNING 

P1ygpl an 37 har en ovanlig utformning, nll.mligan 

en noevinge och en deltaformad huvudvinga , Denna 

konfiguration har valt1 fö r att medge den nlmnda 

l lga landingetarten med bibehlllande av goda 

bögtar t1pre1tanda. För att ytterligare höja 

effektivi t ehn vid l iga färtn f öreee noevi ngen 

med klaffbl&ening. Pöraren bar 60d sikt vid 

landningen !ven vid de högsta förekommande an

fallavinklarna tack vare den höga huven. 

För att ytterligare nedbringa l andnir.geetrlckan 

bar flygplanet f öreette med etr!lbroma (drae-

!1'1.YGPLAN 37 VIOOEN - OPERATIV BilGRIJND OCH 
MJ.LSÄ'M'NI NG, Fort•. från föregliende s ida, 

kan til lglnglibft reeur•er, attaok- och jaktför

banden, i neltta• för l ösande av attackuppgifter. 

Fönnlgan att oberoende av f i endens strategi 

kunna krafte&a1la all a tillgängli ga reauraer i 

tid och rum t ill ma.z:iaal i naate mlate för en 

nat ion aom vAr med enävt begr!naade ekonomi e.Il:& 

och personella reaureer tillmÄ taa atöra ta b&

tydelee vid törevarete vidareu tveckling. 

De flygburna syateaen har denna egenakap och 

den a1l aidighe t eom al l tid karaktft ri serat rlyg

vapnet kom11er a tt Kn mer förbl! ttraa genom aye

tem 37:a tillkomst. 

ln·aftareversering), eom avaavih't förkort ar rull

•tr!l.ckan inte minst vintertid. Flygplanets ut

formninR ger dessutom god stabil itet och manöv

rerbarhet ända ner til l de llgeta farterna vid 

start ocb landning. Slutligen ger den ovanli;e 

konfigurationen lAsa pafreetni ngar i form av 

skakningar p§ föraren vid tlyrning 1 "qttigt" 

vider på lAg böJd vid hög !art, vilket Ar en 

viktit egen1kap bos ett attaolcfl ygplan eom van

ligen opererar pf. lligsta höjd . 

SVENSK-AMERIKANSK MOTOR 

För enhetefl ygpl an 37 har val t • an amerikansk 

motor av fabrikat Pratt & Whitna~. Denna motor 

! inne i dag 1 en version aveedd för civilt bruk, 

men skal l av Sveneka Flygniotor AB vidareutveck

l as och anpaaaaa till de speciella krav eom 

flygplan 37 etlller, bl a innebärande utvecklinB 

av en e!terbrl!nnlcam111are, En v&aentlig egenekap 

hoa dan amerikanska motorn lr doee eynnerl i gen 

läga undarh~ ll skoetnader. 

Saab-direktören Tryggve Holm och generalmajor 
Gregar Falk, flygförval~ningene aoucbet, vid 
den preeekonferene aom bol l a vid S&ab i Linkij.. 
ping den 6 december då man llttad.e pA ! 6r llt•n 
till 37:an. 

Motorn lir av "by-paea" typ (dubbeletr61111motor), 

vilke t innebär att endast en del av den ineugna 

luften elr igenom motorn på vanlie t sAtt, medan 

den andra delen atröm11ar 1 en yttre kanal ocb 

blandas med den heta luften efter t urbinen . 

BäriBenom uppnås dela lAg brlneleförbrukning 

med alAck t efterbrlnnkarumare - viktigt Vid spa

ning ocb at tackuppdrag pA lAg höjd - ooh dela 

mycket hBg dragkraft med tänd efterbrännkammare. 

SiatnämndA egenakap är av avgörande betydelse 

för flygplanets accel e rations- och hHgfartspree

tanda oob dArmed anv~ndbarbeten för jaktuppdrag, 



Motorrie egenskaper kan häri1~enom Bå.Rae vara vlll 

anpassade ti 11 "enbetsflygplantanken", 

ll.H'IATYRISERAD DATAMASKIN 

1 flygp l anet måste en mängd beräkningeuppg1fter 

utföras i samband med olika faser i ett anfal l, 

t ex navigering, anflygning ocb s ik tni ng vid 

at tack, Deeea ber&s:ninga r utföres i en av Saab 

konstruerad etarkt mi niatyrieerad datamaskin 

(kalky lator), vari genom föraren avlaetae frän 

eAdana uppgifter, eom en datamaskin gör säkrare 

och snabbare , Föraren kan dä mer ägna sig ät 

sin huvuduppgift, att genomföra den optimala 

taktiken i varje l &ge . Vidare kan Kndringar till 

följd av nya f örutsättningar, ny taktik ocb nya 

utprovningserfarenheter i vies män införae utan 

rysi sk ändring av utrustninF.senheter, genom änd

ring av maekinene r äkneprogram . Denna flexibili

tet är en av f örutsättningarna f ör att grund

flygplantanken skall kunna genomföras, 

A 37 FÅR tn SVENSK ATTACKROBOT 

Attackfl ygp l anet A 37 är i företa band avset t 

f~r a ttaclcuppgi!t er mot ejömål och marlanäl . 

ihvndbevll.pning ä r robot 304 

atthckrobot (mark- ocb ejö

mln) , eam t dessutom a ttack

raketer, bomber, kanoner 

och minor, Genom s i na goda 

flygtekniska prestanda kan 

A 37 även u tföra jaktupp

gifter och utrus tas då 

även med jAktrobotar. 

Den nya attackroboten, som 

llr under utveckling pO. Saabi beräknae ge goda 

möjlighe ter t ill insats mot de flesta typer av 

mä l till l anda ocb till ej öse. Jämfört med äld

re vapent.rper medger roboten a tt flygplanet kan 

göra s in vapeninaate med högre preci s ion pä 

s t örre avstånd frän målet och därmed lät t are 

undgå t1entli g motverkan. Roboten Ar försedd 

med en högeffek ti v etrids l addning ocb driva av 

en raketmotor med öve rljud fart. Den bar fyra 

etarkt pi lformado vinga r och akterplacerade ro

der. 

NYA PRINCIPER FÖR VERX5A1".HETEN 

Utveckl i ngen av de olika enheter som ingår i sy

ayetem 37 pAgdr f n boa ett sturt antal välkända 

svenska industriföretag. Följt.?1de kan nämnas: 

AOA Fly~l ägeeinatrument, radio 

Arenco 

t.r~E 

Philips 

Saab 

SF'A 

SRA 

SRT 

Luf tdataenhet, instrument 

Radar 

Navigeringsutruatning 

Flygpl an 37, kal kyl a t or, a t tack
r obot 

Motor 

Vi se tel eutrustning 

St r i l - u trustning 
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Flygf örvaltni ngen nar faetetällt nya principer 

för anskaffningen av system 37 fÖr att de till

&ängliga reeureerna eäväl vid flygledningen som 

vid indust ri n, ekal l utnyttjas pA bästa sätt, 

Som huvudl eve r antör av system 37 bar utsetts 

Saab, som under f lyg:fö rvaltningen skall samman

hålla anskaffningen av hela eyetemet genom att 

bevaka att det levereras enligt överenskomna 

specifikationer, i rätt tid, i komplett skick 

och inom gi ven ekonomi sk ra.m, I roänga fall kom

mer den ovannämnda utrustningen att anskaffas 

på beatällni ng frän Saab ti 11 eld llnad frä.n ti

digare , dA praktiskt t aget all s ädan mat eriel 

utvecklats pA direkt bestäl l ning frän flygför

va l bningen , Det eietnämnda förfarandet kommer 

f ort fara nde att ti llä~pae, fa s t i mindre ut

s träckning än förr , 

'F'lygförval tningen utövar givetvi s i t ekniakt 

och ekonomi skt avseende ledningen av anakaff

ningsverksamhet sn för nel a system 37 , P'"dr a tt 

samordna verksamheten i nom förvaltningen bar 

där bi l dat s "Sy• temgr upp 37"1 i vilken repre

sentanter för berörda byrAer m m iD8Ar , 

För motsvarande !unlttion inom industrin har ge

mensamt för de berörda företagen inrättat s ett 

s peciellt organ "Centrel beredning system 37", 
Detta bestAr av en indu s tridelegation med rep

resentanter för huvudleverantören och övriga 

leverantörer sA att varje större delsyatem el

ler utruetn ingeenhet härigenom företrlldee i de

legationen. Vidare ing.\ r i dett11, organ ett mind

re antal be ltidssyseeleatta personer med arbets

uppgifterna teknisk samordning samt kostnads

och tidplanering !ör syetomet som helhet. T 
VAND! 



Centl'ala beredningen& buvudarbeteuppgift är 

alltså att samordna hela verksamheten rörande 

syetem 37 eä att bästa res ultat erhålles genom 

att bevaka de tekniska. tidsmäeei8& och kost

nadsmässiga förutsättningarna tör verksamheten 

bos de berörda företagen. Erforderliga beslut 

fattas av resp linjeinetaneer hos de olika fö

retagen samt 1 viktiga frågor av tlygförvalt

ningen enligt de eatnarbetsöverenskommelser m ro• 

eom gäl 1 er mellan Flygförva1 tningen och indust

ri en. Beredningen har därför att bereda uppträ

dande frågor aA att förslag till beslut kan 

föreläggas de beslutande inetaneerna eamt redo

visa konsekvenserna av olika alternativ, 

En viktig uppgift för den centrala beredningen 

är att söka ~stadkonuna ett tillfredaetlillande 

inforuia t i oneu·tbyte mellan berörda instanser hos 

de olika föret&gen och hos Flygförvaltningen. 

Detta !ir v!i.eentligt .med h!l.ns;rn till att syste

mets ol ika delar är starkt beroende av varandra 

och på grund av ver ksamhetens mycket stora om

fattning, 

NY PLANERI NGSJ.IE'l'QD MED HJÄLP AV AU'roMAT!SK DA

TABEHANDLING 

En huvuduppgift för den centrala beredningen är 

den tidsmässiga samordnin~en av hela verksam

heten för sys tem 37, Hittillsvarande metoder 

för tidepl anering av utveoklingaarbete har icke 

visat sig tillfredestilla.~de när det gillar 

övervakning av mycket stora projekt . Anl ed ... 

ningen är främst att de ger d~lig överskädlig

het och ej medger tillrAcklig snabbhet vid rap

portering, analye och ltgär dande, 

I samband med utvecklingen av s t ora mil i tRra 

pr ojekt i USA v1eade det s i g nödvändigt att 

f örbättra planeri ngsmetoderna och en speciell 

metodik utvecklades, kallad "PrograDl Evaluation 

and Revi ev Teohnique", förkortat PERT. Enligt 

ameri kanska uppgifter har denna metod väsent

ligt bidragit till att utveck1ingatiden avse

v&rt kunnat förkortas. 

Metoden innebär i kortbet f öljande, I utveck

lingsprogrammet definieras ett an tal entydiga 

händel ser , En hännelse fhr definitionsmässigt 

ej ta någon tid i anepr!k, Den verksarohet som 

m.t,ste bedrivas mellan olika händelser. benämnes 

aktivitet er . Deeea definieras likaeå p! ett en

tydigt sätt och sA att en ar.evarig instans 

finna för varje aktivitet. Aktiviteter och hän-

deleer sammankopplas i ett nätverk som Aslcåd

liggör hur olika händelser är beroende av va

randra. Genom att låta de ansvariea 1netanserna 

uppekatta den tid de olika aktiviteterna ber äk

nas ta i aneprAk är det möjligt att beräkna he

la programmets genomloppatid samt även koneta

t era vilken av de olika existerande vä.garna i 

nätverket som är längst och därmed tidsbestäm

mande, Denna kallas den kri tislca lin.jen och bClr 

sAlunda ägnas speciell uppmärksamhet, e~ att 

den om cn!Sjl1gt kan förkortas eller 1 varje fall 

ej tBrlängas ytterligar~. 

l ett etort utvecklingsprogr&DI kan antal et ak

tiviteter uppgä till nAgra tusen, kanske upp 

till 10,000, Det lr då ej längre möjligt a tt 

rlkna igenom nätverket för hand, utan datamas!d

ner utnyttjas. Med hjälp av des sa och lämpliga 

rapporterings rutiner kan även stora projekt pla

neringsmässigt genomrlknas så ofta som en a två 

gå.nger per månad• med en ständigt aktuell pla

neringsbil d aom följd. 

Planeringsmetodsn PERT ger väsentliga fördelar 

beträffande snabbhet, Bverekhdliehet. l ogiek 

defini tian av arbetet och ml:ljli,~het till urval 

av tidsbeetij~mande verksamhet, Metoden ha~ etu

derate sedan tv,I\ l!.r pll. Saab och tilll!.mpas för

ellksvi e sedan ett Jl.r ti 11 baka• bl a pi!. flygplan 

105. Den anvMnds nu för planer!ng och uppfölj

ning av syetem 37, ocb m.an fäster stora flfrhopp

ningar vid den när det gäller samplaner ing av 

den mycket omfattande verksamhet som utveck

lingen av systemet kräver, 

DATABEHANDLING I LUF"I'EN 

Redan i flygplan 35 Draken f i nns apparatur, eom 

rlknar. t ex hur mycket pilot e n skall genskjuta 

ei tt mAl för att kunna träffa det med en avfyrad 

robot. Men dsaea apparater r!llcnar i cke med siff

ror utan är snarare komplicerade mätapparater. 

sk analogikalkylatorer. Då Kungl Flygförvalt

ningen i daffarna av Saab beställt eifferka1ky

latorer för flygplan J7 innebär detta, att man 

inom det svenska flygv!!.pnet nu llr beredd a tt. 

liksom i USA. ta steget frän analoeiteknik till 

dieital - eller sifferteknik. Man skall e\Iedee 

llven i luften använda samma typ av databehand

lin~ som i ne stora räknecentralerna på marken. 

F~r att detta ekall bl1 mBjligt bar en draeti ek 

reduktion av volymen hoa datamaskinen mhet ske 

utan att dess råknefllrmÄea minskas. Detta tek-
Forte. ph sidan 18, 



Flygvapnet 

under beredskapstiden 

"Fl ygvapnet genomgi ck en märklig utveckling un

der den i deaa andel av beredskapehietoriken 

akildrade t iden. Från tBga mer In ett 16fte Ar 

1936 hade det vid den töratlrkta f6rsvarabered

akapatidena alut Ar 1945 bl ivit en betydande 

t6rsvaragren med reapektbjudande reeuraer. Deaea 

var trllaiet an elagkraftig och effektiv styrk& 

1 luft en, en inhemek flygindustri dl!..rbakom, en 

vll utbyggd, apr1dd kri gebuering och en tull

vlrdig utbi l clningeorganisation 1 tj!lnat. 

En viss töreatlllning om utveoklingene art, tem

po och omtAng erh!llea vid en j !lmfBralse mellan • 

a) det i september 1939 tör o•adelba.ra operatio

ner klar a, i viaaa avseenden goda, i andra - bl 

a de materi alteknisk& - svaga och tör ett krig 

he l t otill rlckliga tlygYapen p& en t lygeskader 

och nAgra aamverkansfBrband • m, totalt omkring 

fyra otulletlndiga f lot tiljer, med taga mer än 

ett hundratal pA intet via moderna "lr:rigaf1)-g

pl an", och 

b) det i aa j 1945, under andra vlrldekrigets 

alutskede krigeberedda, högat avsevärt atlrkta 

tl1gvapen p! tre, snart fyra tlygeskadrar m m, 

i allt mer In 15 fl7gflottiljer (en del vid den 

tiden ännu i oke fullt tredauppaatta) 1 med to

talt omkri ng 800 ltrigafl;rgplan, varav omkring 

600 omedelbart operationedugliga1 och viktiga 

lcTantitativa oob kvalitat iva, snart töreetAende 

förblttringar törberedda inom b&de flygvapnet 

ooh f1)-ginduatrien." 

PA ett annat atAlle i historikene huvudredogö

rel se, del III llaer man följande om se!!. !!!,an, 

aom 17eKadea genomför a den av!ra uppgiften a t t 

ska.tta oas ett krigsdugl igt flygvapen - 1 bArd 

kamp med mAn~ utanför f l ygvapnets krets, vi l ka 

var endera likgil tiga för eller klart ovi l liea 

i denna för vårt land 11 vsviktiga sak. Man 1 11.

aer all te! däri 
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1 t5regAende n•.lJllJ!ler av FLTGVAPENNYTT, eid 31 
lovade vi att Aterkomma med nAgra artiklar , 

be1)-aande tlygvapnete beredskap och utveck

l ing under de för vAr fö r svarsgren s! vikti ga, 

kritiska Aren 1936-1945. I dag inför vi den 

företa. Den utgöres av f örsta delen i den 

"!t!.rJ1.l!c!_" pA den ny11snllmnda perioden, eom 

tillhör försvaraberedakapahiet orikens "Hu

vudredogörelee, del IlI" . 

"En j!lmf8relse mellan hi•torik:ens t i digare av

ani tt och vad dlr anförts om flygvapne t, dess 

krige- oob beredakapeorgani •at ion och de•e ut

veokling som helhet bet raktat ger vi d handen, 

.!1! till halv!raskittet 1945 (d v e ti ll tid• 

punkten för den föratlrkta försvareberedekapena 

uppblvande) - bortsett från pereonella, lcvali ta

ti va och andra förblttringar - sedan lr .!.2.l§. en 

omkring !tia.:. ! li2,f!.l_\!i~ !6!.•!l!qiy av vA.rt 

flygvapen genomterta, under de aex Ar den f 8r

stlrlcta f6rsvaraberedakapen p!gAt t . 

Oeneral !_, _G.!,.B.2,n_X.2,r,\!esaJ9.~1~ flyga tabecbe! 

1 juli 1936 • 30 juni 1942, chef fö r flygvapnet 

t r o m 1/7 1942, tillko111111er !r!m.!t_bla~d_all.! 
11.ran oob hedern hll.rt15r , " 

Vi !tergår sA till avanittet "!terblick" : 

"Under Aren 1936-1945 framkom ocksA. en del p! 

många hUl ovlntade •kittningar 1 uppfattningen 

om bl a de olika tlygalagena inb15rdee vlrde och 

betydelee - till J.~tflz~t!. f8rmln. Dessa Aaik

ter vann under kriga- och beredekapa!ren snabbt 

ineteg lven i värt land, 

De var t15l j der av l uftla-igeföringena enormt 

ökade betydelse, luttkrigets snabbt vl.rlande , 

Forta . pA nästa sida . 

De 64 till chefen 
rar flygvapnet i n
l ämnade fol iovo
lymerna - en värde
f ull ti1lg!ng vid 
studiet av flygvap
nets beredskap m rn. 
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Pi\ h<leten 1938 började utlandet pHo..p;ligt int
ressera eig för evenekt flYITB utvecklingsnivå 
m m. Här n~era höca tyeka flygofficerare vid ett 
etud1ebeeök den 29 augusti 193p, p~ Ljungbyhed. 
Fr v generalerna Milch och Stumpff i "kordialt" 
eamspr~k med dAvarande chefen för flygvapnet, 
generallöjtnant Torsten Friis, och chefen f ör 
f l ygstaben, dåvarande övereten BenBt Norden
skiöld. I bakgrunden adjutanten kapten Bengt 
Flach. 

"Vär beredskap iir god", sade den evenska etate
ministern 1 ett tal p! sommaren 1939 kor t före 
andra varldekrir,et~ utbrott , - Ovan är förevare
minieter Per Edvin Sköld cch en del andra herrar 
fr.'.n kanslihuset 1 Stockholm pi\ inspektion av 
7 1 i Väeter!e . LAnget t h generallö j tnant To~s
ten Friie. T v see etater~dete adjutant, seder
mera major~n Karl Loriche, eom omkom i fl yg
tjänet !Lr 1944 . 

Efter "septemberkrieen" 1939: H K H kronpri ns 
Gustaf Adolf inepekterad9 ~ 1 den 25 september 
p:'t Hässlöfin tet . Käcka fly!!soldater och "tunga 
bombplan" typ Junkers Ju ()6 K, svensk beteck
ning B 3. T v dll.varantie flottiljchefen överste 
Axel Ljungdahl, 1954-61 chef för flygvapnet , 

överra11<ande, nya aspekter earnt dll rmed följande 

nya strida- och betvingel eemetoder . Tillämp

ningen hoa 01s m~jliggjordes av den tekniska 

standarden i l andet och av etatema.lcternae be

redvi llighet att bevilja anslag till flygvap

nete utveckling och modernieering. 

FrAn att Ar 1936 ha blivit gestaltat med ut

prlglad tyngdpunkt pl bombflyget, kom Sveriges 

flygvapen under kriceAren 1939 - 1945 och dlJ

efter, med stöd av r önen från utlandet och 

svenska överväganden m m, alltmer in på en ut

vecklin~slinje, eom från ~r l2iQ. w det finska 

vinterkri ~eta och ' Battle of Britain 'e' ml!.rk

liga Ar - blev mera j aktflygbetonad . VArt hem

l ands, deee krigsmakts och rikets a lla resur

sers effektiva., !,kl1ya_s5r~d_m~t_a!lf~ll a:e.n.o!!!. 

luft!!!_ blev det krav, som trädde i förgrunden . 

Medverkan i försvaret mot invasion och motan

fall fr!n lu ften förblev ock viktiga uppgifter. 

Vid tiden omkring den 1 juli 1946 hade propor

tionen j akt- 1 bomb- 1 epaningsflottiljer hun

nit bl i för&ndrad till l'l'l·" 
(,!n!!!,: Bombf lot til jerna döptee 1948 om till " at

tackflotti ljer~ . ) 

"Den inte mindre ml!.rkliga telrnieka utveckling, 

s om 1jllva flygpl anen, de luftburna vapnen ooh 

elektroniken m m undergick under Aren 1936 -
1945, liksom under 'avveokl1nget1den ' 1945 -
1946, Aterverkade bA.de under deeea tider och 

dArefter etarkt pl vArt fl7g111 ooh hela det 

1JVen1ka, samlade l ufttörevarete fraee t eg, 

Uppkometen av reaktionemotortlyg, radarhjAlp

medel och robotvapen - de eietnämnda sAväl 

flygplanburna son andra - satte redan mot slu

tet av föravarabered1kape!ren 1 gäng arbeten 

bär p! de1ea teknieka apec1 alomrAden . Det gäll

de att v1nna kl!.nnedom om och för Sverige köpa 

Svenskt op~rativt flygs kärna 1 början av bered• 
ekapat1den: tvåmotoriga "tunga bo!nbplan" typ 
B 3, köpta från Tyskland ! ren 1937 och 1938 , 
Ovan tvA. divisioner p~ t illfällig bas i Ljun~ 
byhed i Skåne. Maekerinr,emAlningen, verket~lld 
f öre leveraneen till oss m~ate - aveiktliRt el
ler inte? - röja planen p~ varje epanin~efoto. 



eller ti llbyta eig Ata1natona n~got av vad ut

landet i deeea avseenden kunde bjuda. Sa.tidigt 

nöd&&d•• mQn att parallell t härmed bedriva helt 

evenaka forekni~gar och töreök, dA det icke var 

möjligt att annat än ti l lfälligtvia bry ta vAr 

iaoleri ng i inköpehäneeenden. 

Utan v&ra egna, svenaka t ekoi•ka oob 1nduat-

ri el la tackmllna inaat aer hade det varit omöj

ligt att alaom det ekedde bygga ut vår t fl7ir

vapen 1 omfAng och kvali tet, oob att vid krige

alutet 1945 töree tl7gvapnet med 6vervlgande 

evenek Qateriel , 

PERSONELL OCH ORGANISÅ~RlSK BEREDSKAP 

Den peraonella beradekapen etlrk&nde a1U11.111an

hin8de vad flygvapnet betrlttar nära med den 

organiaatorielta och utbildninga~iAlaiga utveck

lingen och med de taknieka och ekonomi•ka möj

ligheterna. En öve?'9ik t av de v1kt1gaet e or ga

ni1ation1ökni ngarna töljer nedan1 

Över1ikt av atörre enheter 1936-1945 

a) !ill_d~n_32/.2, 19J.7l. 
4 fl7gflotti ljer, l central tlygaltola, 2 cent

rala t17gverkatAder, 

b) .!ill_d~n_32/§. 19i2!. 
l tlygaakader , 10 t lygtlottiljer, l tl7gbaekAr , 

l central flygekola, l flygkrigahögako l a, 2 

centrala tlygverketlder, 

o) !ill_d~n_32/§. 19.!51. 
3 tl7geakadrar ( en fjlrde i nf ör uppaAttandet) , 

5 fl7gbaeomräden, 15 tlygfl ottiljer (en l61de 

inför uppsättande, en 1?1de törberodd) , 1 flyp;

ba1kAr, 5 utbildningeanetal ter och 3 centrala 

flygverkatlder. 

Jl'lygvapneta 1!.•,!:•.2,n~l!!.ll!.e!.1!. •kul l e enligt 1936 

Are törsvareordning uppgA ti ll obet ydligt över 

2,600 ... tidigt tj!natgörande (civila or ll.lcnade ). 

Vid den föratlr kta förevaraberedakapatidene 

elut Ar 1945 var d11n i f öl j d av eucoeaai va rike· 

dagabealut m m ooh uppb1ggnadaarb~tet i allt 

n4got 6ver 11.000 , HArt ill kom över 5,000 

civila (verkatadlper1onal m r 1) . 
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VArt enda j aktflyg hösten 1939: F 8, Svea flyp,
flotti l j , med sina 1937 och 1938 frin Er.e,land 
köpta Gloeter Gladiator - j aktplan typ J 8 och 
J 8 A. tfotor Mercury S2 reep S3 (licens Bristol} 
på. 625 reep 740 hk, max haetip;het omkr 360 resp 
390 km/tim . - I frivilligf lottiljen F 19 till 
Finland 1940 ingick en av v~ra två. jaktdiviaio
ner J 8 A från F 8 . - Pl anen 1 luften ovanför 
är B 3:or från F t , 

F 4, JAmtlande flygflottilj 1 om tvA divi eoner 
"11\tta bombplan" typ B 4 (Rawlcer Bart) 1 licens
byggda hoe ASJA 1 Linköping (Saab: 11 föregångare ) 
CVM (Centrala !lygverketaden pA Malmen) och Gö
taverken 1 Göteborg, ingick hösten 1939 i vår 
dAva rande enda f l ygeekader. Motor 650 bk Nohab 
~arcu17. - En grupp B 4 ingick 1940 i F 19 un
f in11k-ryeka vinterkriget. 

över 11kärgArdar och kuster spanade hela bered
akap11ti den ut e j öeäkra Hei nkel-monoplan typ 
S 5 A från F 2, Ros l agens f l ygflottil j . De var 
evenekby~gda med likae.I\ svenskbyggda 415/450 
hk Nohab Mercury-rootorer av Brietol- typ . Efter 
hand e:\g utvecklade och förb!lttrade versioner 
dagens ljus - S 5 B, C och D, Max hastighet för 
S 5 A 140-150 km/tim, Tv.~ kul sprutor och bomber 
hörde til 1 utrustningen, . 

Artikeln om Fl,YGVAPNE'r UND3Il BEREDSKAPST!OEN fortsätter p~ s idan 15. 

http:111_d!,n_32/�.19.l7
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Det moderna militärtransportplanet 

De t leeta krigsmakter vlrlden över är utrustade 

med t ran•port flyff, ofta i ansenlig omfa ttning. 

I nom stormakt erna har sedan lange inför ts BJ>e

ciel la t yper av transportf l ygplan avsedda för 

!Al t mllssi gt bruk, De avviker i nAgra avs eenden 

från de vanli ga t ra.tiltflygplanen, men til lver

kas i ailm&nhet &ven 1 den eenare variant en. 

Gemensamt tör den flygp l ankategori Bom syftar 

till mi litlrtransporter &r att STOL-egeneltaper 

i st~rre eller mindre utetr!cknins efteretrlvae. 

P'lygpl anen ekall all te& kunna anvllndae pA ema, 

provieorieka !Hl t e l ler strhk och bör kunna kl a• 

r a eig Il.ven på mjuka, icke permanen t ade ytor. 

En annan törutelttning lr a tt möjli gheter na 

ti ll snabb i - och urlaetni ng a'/ tung och akrylll

mande materiel tillgodoses, varvi d flygpl anen 

m~ete vara oberoende av yttre lastanordningar. 

S'l'OL-egen•kaper e t~ller krav pA starka motorer, 

och lastningeproblemen medför, a t t rejäla öpp

ningar måste tae upp i kombination med l a s t -

TRA.NSPOBTBEFIOVET ÖIUR 

Flyg9tridekrafter, •om ju till etor del har ein 

verksamhet förlagd till flygbaeer, iir ejllv!al 

let i bög grad betjänta av att kunna u t föra si

na transporter luftvlg19n. Detta underst ryks av 

den oerhörda rörligheten hos luftk:r1gf6ringen, 

som medför krav p~ snabba ombaseringar över 

stora avstA.nd, dlr flyg lr en förutsä ttning, 

i nte minst sedan landkommunikationsrna tör-

störta genom fientliga angrepp. Det Ar e~eller

tid i nte bara personal, eo• m~ste enabbförflyt

t ae u tan ocked tung och ekrym•ande ~ateriel, 

som inta kan tae ombord pA trafikfl ygplan av 
gängse typer. 

Aven landetridskrafterna beböv~r fly~trsnepor

ter. I företa hand gäller detta .givetvis f a ll

ektl.rmstrupp, men oclce/1 annan trupp eamt mate

riel. Kärnvapenhotet har gatt upphov till yt

kriget, d v e etri dekrafterna mlete grupperas 

glest över stor a omrAden medförande vidgade av

et~nd mellan förbanden. Omgrupperingar och un

derh§ll av olika slag plekyndae därför betyd

ligt om luftvägen kan utnyttjas. I vissa tall 

är VTOL-maakiner, främst helikoptrarna, enda 

lösningen, men de har liten lastkapacitet , '{gr

f~r är STOL-f1 Ye:P1an av den epeciella typ som 

här berör t • ett transportredskap, eo• det blir 

allt 11Yårare a tt avvara. 

SVENSKA PROV PÅC1R 

I Sverige provas f ör närvarande det kanaden-

si eka Car1bou, Dett a torde kunna kallas ett 

verkligt STOL-flygplan , Någon vedertagen defi

nition av begreppet finne dook inte, Caribou 

kan - med via• last - et arta ooh passera ett 

15 me t ers hinder p! ett avetAnd av dryga 200 

meter, tr~n startpunkten. I landni ngen kr&ve 

det bortåt 300 meter över ett 15 meters hindel'. 

Det är en f ördel med bakre laetport som pA des
ea bilder av Cari bou . Fal l skänneuthopp - lik
som fäll n. ing av skrymmande materiel - vållar fö-.. 
ga problem . 



Deeeutom ~r landetället och hjulen utformade 

för att tjänstgöra ph mjuk mark eAsom sand el 

ler lera, 

Genom a tt etj~ rtparitet Är uppA t svept har en 

ator laetöppning kunnat upptee i bakkroppen . 

en av de venli1.~11te och bästa lösni ngarna, 

Arrangemanget lä~per eig i nte bara vid l ast

ning på marken utan ockeä för fä llninG i fall 

skärm av tune materi el. Det torde dessutom va

ra idea liekt tör f ellekärmetrupp, eftersom 

riekerna att fastna i pl anets stjärtparti kan 

anses helt eliminerade . 

Ml LITl.RT!lANSPORTP I.All FÖR FREDSBRUK 

Sneglar man mot större laetkapacitet och högre 

fart än för Caribou har marknaden flera andra 

typer et t välja pA . N~gra är fortfarande i ut

provningeetadi et , Betecknande är a tt de även 

ti llverkas i vanlig paesa~erarversi on för 

fredebruk, Se sammanställingen nedan. 

Det militära lufttraneportbshovet är dock inte 

lika stort 1 fred eom i krig. Visserligen finne 

överallt civil a luftflottor vare materiel i 

krig kan rekvireras för militära ändamål , men 

detta löser endaat delvis transportproblemet. 

Trafikflygplanen är ju byggda helt ~ed tanke 

på effektivi tet och ekonomi för andra ändamAl . 

Som en lösning kan man dock tänka s ig att ut

nyttja aarnma materiel , Detta förutsätter att 

trafikflyget kan utnyttja de mi l itärt lämpade 

typerna, vilket lir fullt möjligt . Deeea eer 

emellertid sämre transportekonomi, ty de Hr 

Renom ein konstruktion tyngre och ani ngen lång

sammare , och torde vara d,yrare i t illverkninR. 

MöjliRheten är dock utan tvivel värd att beak

tas och systemet lär enligt utl ändska källor 

delvis vara genomCört i Sovjetunionen , 

1) 

Transportflygplan 

Breguet ~r en extrem STOL-konstruktion , De fyra 
motorerna är sammankopplade och propellra rna 
försedda med frihjulsanordning. Därmed ~r man 
t;arderad mot att flygplanet utsättes för kraf
t iga trim!lndri ngar vid motorbort fall i lf1g 
fart . För att U. ett "rent" lastutrymme är hu
vudhjuleyatemet placerat helt utanför flyr;krop
pen . 

& ------

SkiBsen visar lastningsalternativ för Avro 75e , 
Axm6fordon, som kan köras in f ör egen motor. 

Dart Herald är till utseendet representa t iv för 
hu r de fleeta här omtalade traneportflyirplan är 
utformade , 

I 

/ 

~öJlighet t i ll ett 

d,ylikt gemensamt ut

nytt j ande ger no~ 

knappast rena S'l'OL

flYKPl&n som torde 

vara alltf~r extrema 

för en större trafik

flyp;marknad. Men 

bland de övri~a mo

dellerna finner man 

flera som lÄmpar 

Fly1n>lantY'P Max last Antal man, bll rar lolarschfart Start - Landnin~-

sip, fö r normala in

rikes di~taneer i 

Avro 748 

Br6guet 941 
De flavi lla.nd Caribou 

Fokker Troopehip 
27 M serie 200 

!'andley Page Dart 
Pe ra11 

fredeanvli.ndninff. SVEN SA!IDBERG 

4700 kg 

6000 kg 

4000 kg 

5500 kg 

6800 k~ 

42 man, 32 fall -
sk!irmeeoldater 

40 man, 24 bårar 

32 man, 24 fall-
3kärmseo 1 da ter 
14 h~rar 
45 fallekl\rms-
solds ter, 24 
b1.r ar 

42 man, 29 fall-
skärmseoldater 
24 b!,rar 

etrl!.cka sträcka 

426 km/t 520 m 400 m 

435 'Jan/t 135 m 95 m 

293 km/t 165 m 160 ID 

482 km/t - -

443 k111/t 600 Dl 450 m 
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Undersökning av 

stress 

i linktrainer 

En unders8kning som omfattat mätningar av vissa 

t'yeiologiaka variabl er under flygni ng vilka 

simulerats i linktrainer har gjorts under no

vember. Ändamllet med undersökningen var att 

ekaffa erfarenhet er i nfö r bredare upplagds och 

apeoiell t mllinriktade u_r1dere!Skningar 1 simula

tor och under flygni ng. De frAgeet!llni ngar aom 

varit akt uella lr dela m!tapparaturane :t"unktion 

och kalibrering under r elativt normal belast

ning p! en l'örare, del a graden av den.ne. bel&at

ni ng under ei~ulerad fl7gning. 

Initiativtagare till undersölcningen har varit 

Tekni ska Högskolan (professor Luthander), SAS 

(dr N Sundgran) och Flygat aben (dr Ji'r;ykholm), 

Underaakningen bar letts av en arbetsgrupp mad 

representanter frl!n samtl i ga. dessa inst i tutio

ner. Som f~rsökapereoner s t äl lde sig till f ör

fogande 41 flygt'8rare fr!n roellansvenska för

band, 16 från flygl edni ngen, tv! från SAS och 

an civil, i nal les 60 full t utbi l dade f 1ygföraTe 

i full fl;ygtrim, 

'lilVLitlG STIMULERADE 

Flygningen i 11nk trainern omfattade en relativt 

noggrann i nf lygning, dlrefter en preoieions11yg

ning enligt förelagt oeh medfört program, 6n 

orienteringatlygn1og enligt radiodirektiv om 

kurser oc.b tider d!r s l u t uppgit'ten var att utan 

ledning !tervända til l utgångspunkten samt slut

ligen en enkel hem.flygning under distr aherande 

radiot rafik. För att i möj l i gaste m!n liketill l& 

f8ra rnaa i ntr esse att koncent rera aig ooh göra 

en bra flygning hade ett tll.vlingsmoment inlagts 

under precisionsflygningen och oriente?ingaflye'" 

ningen d!ir KTH etll.11 t 10001- till fl:lrfogande 

som ett tlSratapris t'ör del tagarna ooh dessutom 

utlovat andra och t r edj eprisar . 

1) Stresaunderaökningen giok under benämningen 
COSMI uttytt Ca libr a tion of Stress Measure I n
atrumenta, d v s kalibrer ing av inst rument för 
mätning av e treae. 

En av tl:lraÖkBJ>•raonerna. 1 linlctrainern med 
givare till olika mltinatrument kopplade 
runt kroppen, 

Belastningen pl föraren bads ökata nlgot. Kytt 

eller 13vr iga störningar i linktrainern kunde ej 

fördelas rättvist pA f örarna och kvnde därför 

ej användas. I ställ et för elades föraren n~gra 

huvud.råkningsuppgifter och vidare et8r dee han 

av röd l&JDpa och ljudsignal e~ sna.rt han avvek 

trAn anbefalld kure, hö j d, tid eller fart . Om 

sv!righetsgraden och belastningen under !lSraöke t· 

bar förarna i genomsnitt ansatt at t precisiona

flygningen var ev!r och att orienteringatlyg

nigen var medelev!r. I ngen deltagtire har anaett 

n!gon av övningarn& "all ttBr nlr", Flygningen 

i linktrainarn har planerats ooh i varje det&l j 

letts av flygkapten Petrus Ericaaon, SAS. 

Pör den vetan•kapliga undersökningen registrera

de• blodtryck, puls, andningatrelcvena och POR 

(psykogalvanio akin reaponee). Den senare mlt

ningan registrerar motst!ndstörändringa.r i bu

den . Desaa törll.nd.ringar tarak jutes snabbt upp!t 

och nedåt och lr betingade av fÖT&rens koncent

ration och emotionella lägef (apparaturen an

v!ndee normal t i f8rekommande fall som lögnde

tektor). I enl ighet med den förutsättning eom 

meddelats deltagarna kommer ingen i ndividuell 

sammanetllllning av fysiologiska data att fl}re

tagaa1 "nyckeln" mell an namn och &nollYlD& f!lr

a6k1inummer har töretörta. 

I tävlingBIIlomentet registr erades som t i digare 

sagts avvikel ser frAn k:Ura, tid, fart och h~jd 

(robotkamera) ooh dessutom felakti gt l östa och 

obee.varade rllkneuppgifter samt fel läge ooh 

bö j d etter orienteringsflygningen (kr abban), 

Al l brie:f'i r1g och all Bvningsl edning var stan

dardiserad genom användande av bandspelare. Soro 



tävlande deltog endast f l ygvapnet& personal. 

Ineen del taeare hade någon aktuell erfarenhet av 

linktrainerflygning. 

Det p,enomsnittliea antalet prickar i tävlineen 

kom att ligga otukrinr, 100 med 6 deltaeare under 

50 prickar och 11 del tagare över 150 prickar. 

Som segrare i tävline,en utp,ick kapten Rjelte, 

FS, med 23 prickar följd av kapten Gellner, FS, 
med 35 prickar och kapten Blomberg, FS, med 

44 prickar. Flygnineer. i linktrainer Rr i mAnga 

avseenden helt olik vanlig flygning och resul

tatet bör därför ej direkt översättas till 

"inetrumentflyi;i:trir:i", vilket eciellertid ej för

ringar segrarens prestation. Individuella t~v

linF,sresul tat kommer, utöver den ~ranskning som 

företagits för att utsöka vinnarna, ej att ut

värderas eller användas pä nhgot sätt. Även här 

har förbindelsen mellan namn och försökenummer 

bruti te. 

Som resultat av undersökningen har utvunnits 

värdefulla erfarenheter av mätapparaturen. Där

utöver kan redan nu eägae att den registrerade 

psykiska belastningen under flygning i link

trainern har varit höffst betydande. Detta resul~ 

tat p!verkar direkt fördelningen av planerad 

forskning pA simulator och flygning, Med hänsyn 

dels till mätapparaturene tillfreisst~llande 

funktion dela till de markerade förändringarna 

av de undersökta fysiologiska variablerna är en 

noggrannare bearbetning av materialet befogad. 

Denna bearbetning kommer att ge värdefulla in

formationer rörande de fysiologiska variablerna 

och deras inbördes samband aamt relationen till 

pAlagd psykisk belastning och utvunnen presta

tion. Utöver för ini tiativtagarna·och flygsäker

hetsarbetet kommer resultatet med säkerhet att 

kunna utnyttjas i fysiologisk forsknine hos 

Flyg- och Navalmedicinska Nämnden och i den 

experimentalpsykol ogiska forskninP,en vid För

svarets Forskningsanstalt. 

FLYGVAPNET UNDER BEREDSKAPSTIDEN 
Forts. fr!n sidan 11, 

Vid den personella beredskapens stärkande m!•te 

för ett krigsdugligt flyi<vapen krav pA ]$,v~lit~~ 

städse gA före kvantitet. En viss kvantitet 

syntes likväl alltid nödvändig, for att kunna 

uppsätta ett mot de strategiska behoven svaran

de !.n!al krigaflygförban~. Under beredekapsti-

den kom vi aldrig s~ lAngt, att detta sist-

nämnda krav ena tillnärmelsevis kunde fyllas. 

De ~est framtrldande önskemålen om ett mot to-
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talbebovet svarande antal nya förband blev 

emellertid, genom flygledningens, överbefälha

var ens och statsmakternas ltgärder Atminetone 

delvis tillgodosedda. När kriffet syntes stl för 

v!r dörr - eäsom under vintern och v~ren 1940 

samt de kritiska Aren 1942 och 1943 - blev 

betydande förbättringar snabbt beslutade, Genom 

förandet kom dock - bl a ph grund av personal

behoven, utbild.ningekraven och inträffande för

dröjningar ifråga om flyg:planleveranser och ba

ser - att ta läng tid. 

En klar strävan hos de ansvariga att minska 

uppeättoingetiderna - från 1936 Ars sjuiriga 

uppsättning till 1942 Ars femåriga - kan note

ras, I övrigt bör bemärkae, att den personella 

och organisatoriska beredskapens tillväxt stod 

i intim och omedelbar samklang med åtgärderna 

för höjandet av flygvapnets .!!!.a!e!:i!!,lla bered

skap m m." 

FLYGVAPENNY'rl' !t~rkommer i näl'!llast följande tv~ 

artiklar i serien närmast till "literb li ekens" 

översikt över de under försvarsberedskape!ren 

vidtagna viktigare åtgärderna för den materiel

la beredskapens stärkande och till de vlaent

ligaete ätgärderna för att förbättra flygvap

nets beeering. Därefter avses följa en över

blick över de resultat m m, som uppn!ddes under 

beredakapeverkeamheten och genom det at!ndigt 

päg~ende, h! rda och krävande, ofta prövande 

arbetet pä flygvapnet• uppbyggnad och atärkan

de. I s amband därmed !terkallae i minnet nAgra 

av de fall, dllr kamrater i beredakapsflyget 

stupat pä sin poet. "Återblicken" avslutas med 

några rader om de slutsatser, eom man i aveeen

de pA. flygvapnet bar att draga ur förevarebe

redskapstidena erfarenheter. 

21.12.1962 NILS K!NDBERG -------

Augusti 1939 insattes de första "beredskaps
förbanden", tv! grupper tv!lmotoriga plan för 
strategisk övervakning av krineliggande hav, 
tänkbara fientliga inskeppningebamnar ID m, &i 
av grupperna, uppsatt av Roslagens flyeflottil j 
F 2, bestod av T 2-plan, Heinkel äe 115, med 
tv~ 830 hk BM'il-motorer, När "grupperna" senare 
väx te till hel flyRdi visions styrka var nuvaran
de överbefälhavaren, r.eneral Torsten Rapp, under 
•ir. kaptenstid chef för F 2:s T 2-division. 



16 

Är det överhuvudtaget möjligt att flygal 

Vi fi rar i Ar flygvapnet s 50-år a jubileum . Al la 

ä.r vi, oom i n~gon form verkar i nom vårt vapen, 

pfltagligt medvetna o·m den eno·rma utveckli ng l!Om 

ekett under det halvsekel v!rt militärf lyg fun

nits till. 

Kanske vi ibland glömmer bort det tvivel be

t rllN'and.e männiakane möjligheter att svinga eig 

upp i luften eom en gAng funnits i t i dernas be

gynnel ee. Tidskriften~ har sammanställt 

några kloka sentenser - som de d! f ramstod. I 

dag llr frlgan .kanske lö j lig - eftersom vi r åka r 

veta svaret. Men vad skulle vi s jäl va svar a t 

tör 1.000 eller 100 Ax sedan, eller alg för ba

ra 59 år sedan? Frågest ällningen lir när allt 

kommer omkring inte a lltf8r gammal . 

• 
MAnga skull e kanske garderat sig, liksom Roraoe 

Walpole 1795: "Hur kommer inte v!ra e!te'I'konnoan• 

de att skratta At oss - på det ena el l er det 

andr a sättet. Om ett halvt dussin bryter nacken 

av sig och ball ongerna e:s:pl oderar- då kommer 

de a tt kalla oas d!rar som någonsin t r odde det 

ek:ulle vara m8jl1gt , Om det ~ andra sidan skul

le visa ai g genomfö rbart, då akulle de skratta 

ät oas f ör att vi någonsin t vivlat ," 

De flesta svar aom givi ta fr!gan har varit ne

gativa, man erinrar eig osBkt detta; "Om V'!r 

Herre menat att vi skulle flyga sA skulle Han 

ellk:ert givi t oas vingar." 

FLYGNING BARA FÖR GREICER 

I en gammal indisk saga har man funnit ett svä

vande svars "De·t lir i nte 'I'iit t och riktigt att 

avel IS ja f8r nllgon, vare sig ha.ntverkare eller 

någon annan, hemligheten med ! l ygapparaten. 

Denna hemlighet 11.r evlr att fat ta ~5r den som 

inte lr grek. Det gäller här detsamma som bet

räf fande hur ma.n t illverkar elnga.rJ om hemli8"'" 

heten skulle lli.cka ut sl't skull e den bli allmän 

egendom och a.llmlinhet en skull e behandla den med 

r i ngaktning, Det skull e vara en grov synd att 

bidra till a tt f l ygkona ten skul le komma att 

ogillas, s~ l~t osa därf'8r glömma det hel a," 

En skicklig vetenek&peman, Dr rrenry St ubbe, sa

de p! 1600- talets "FlYb'l'lingen !l.r en kons t d!i.r 

man i nte i al\ bög grad p!verkae av det som är 

lättast i försöken, nämligen att bryta nacken . " 

Itali enaren Borelli sade 1680i " •• , Ikaroe ' upp

finning är enbart att hänföra till sagans viirl~ 

enär den är omBjlig." 

Redan 1670 funderade man kring flygkrigf8-

ringens möjligheter. En man kallad Fader de 

Lana yttrade i de tta sammanhang: " ... diir !inlls 

ett hindert det s t ör s ta av dem a l la enligt min 

meningt och det 11.r att V.!1.r Herre skulle aldrig 

tillåta att en dylik maekin g!r att till verka , 

Den skulle nS.111ligen skapa otaliga oroligheter 

folken emellan, " 

FLYC:NING OCH MOR~L 

Man var även orolig för den inverkan flygkone

ten skulle kunna komma att fA på den allml!.nna 

lllO ral en, Jos spll Ad di son skr ev i Cuar di an l 713: 

nJag 11.r fas t bealuten att mot arbet a fl ygningen 

och hindra varje person att flyga e! l lnge jag 

l ever. Den främsta or saken ir dan inverken f lyg

ningen skulle f A. pä kärlekab:i storierna. Den 

skull e fyl la vär lden med ett otal sedeslösa in

divider och ekapa nya mllj l ighet er tör olovliga 

kärl ekeat"f'lirer som ll.r omöj liga när man bara har 

sina egna ben att tillg!. Man skulle fä ae 

otaliga ilakande mötas vi d midnatt högt uppe 

p! monument, kupo len p! St. Paulekyrkan skulle 

vars fylld med indivi der av bägge könen precie 

som utanför ett duvslag. Man skulle ideligen fä 
se friare flyga in genom vindefönstren eller 

fruntimmers.Jcarle.r j agande kvinnor liksom hökar 

efter l ärkorna." 

Den italienske filosofen Clemente Baroni skrev 

2/ 



1 / En av de Udst a kll.nda fiygteclrningarna - ri
tad av ki neeen Aereon - vi aar at t det fanne de 
eom r edan 2.000 ~.r f öre Kri etus trodde att flyg
ning kunde vara möj lig. 2/ Fader de Lanae f lyg
bAt (1670). 3/ Den f ranske l Asemeden Beeni era 
f l ygmaskin (1678) . 4/ Denna flygfarkoa t - Delfi
nen - ri tades av Pauly och Egg 1816. 5/ En av de 
il.ldata "flygekepperi t ni ngarna" dat erad 1783. 
6/ Den f ranske general en Reeni.er byggde denna 
":tlax"-apparat 1788 ooll det hllvdaa att man gjor
de kortare glidt lykter med en senare versi on -
t i ll priset av ett brutet oen: 7 / Thomas Walke1·e 
"orni topter" (1810). 8/ Konstrukti on av Sir 
George Ca,yley 1843 . 

• • * * • • • * • • 
1753• "Atmoetlren har alltid vari t och kommer 

att förbl i out for skad av mlnniskan. Inte ens 

Djlvul en ej!l v har törmAgan att uppfinna n!got 

som skulle göra det möjligt tar människan att 

utforska r)'llldan. " Den kll.nda vetenskapsmannen 

Lcrd Kelvin var Ivan han en s tor tvivla.re, P! 

tal om fly8J>lan yttrade han1 "Jag t ror inte p! 

nAgon annan form av flygni ng ln med ballonger. 

SA Ni mAete f8ratA att jag inte har det ringaete 

i ntresse att bli medlem i Edert Aer onautieka 

Sllllekap." 

BRÖDtRNA WRIGR'l' "NOBBA-DES" 

Nlir br öderna Wright hade g jort ein l yckade 

flygnine 1903, möttes de av föga f öret!elee i 

Amerika, De offererade dllrför sin uppfinning 

til l brittiska staten. Sekreteraren i försvars

departementet. svarade: "Krigministeriet avser 

ej att ge eig in p! underhandlingar med nAgon 

som framställer fly8J>lan . " 

Tvivlarna Hr nade s ig ~ven \ t att författ a lime

rickar eom denna, publicerad i London 1907 1 

'"i'l:lere was a young man of Mark La.ne 

Who eonatruoten an aeropl ans 

It flev, so ve beard, 

Like a Beauti t'ul Bird , 

Ris t omb-etone ie pretty, but 'J)lain. " 

LAt oee s luta med vad amerikanake m~il'lllliDis

tarn sade 1921 , d! f l ygvapengener alen Billy 

Mitcbel l l ovat viea vad f lygpl anen kunde å stad

komma mot fartygsmAl 1 ", , • j~ !r beredd att stl\ 

barhuvad pi ett 1lagakepped.IU>k ooh llta gene

ral Mitcbell eikta pA 11116 med ett av ainJL bomb

plan." - N!r mi ni etern aet t resultatet :.åete 

han ha varit glad över att ingen tagit honom p! 

orden. 

Men l åt 088 vara !rliga och 1öka eltta oas i n 

i vad vi s jä lva ekulle ha svarat pA denna fråga. 

Det kaneke kan hjälpa 088 att se f ramAt mot 

möjligheterna att fly ga till mlnen om några ~r. 

* 

Kongo -film om FN-svenskar 

"PA va.Je t i Kongo" Ar t itel n pA. en kortfilm om 

evenskar .i FN-t j änst 1 Kongo, so:n nyligen f!i'.r

diginapelate av en utalnd ti l mtrupp fr!n f l yg

vapnets f i lmdetalj . l'ilmen presenterar bl a av

eni tt frAn olika avanek-alctual la plateer 1 ~on

go aom (&mina, Leopoldvil l e och Elisabetbville. 

Vidare har filmgruppen t8ljt en evenek patrull 

pA uppdrag 1 buehen, fotograferat det meeta 

frAn kravallexerci1 t i l l eouveni rköp eamt f öljt 

en safari bland vilda djur i en na tionalpark. 

Chefen fllr flygvapnet. -rilmdet alj - laapten 

Eric Hul t6n - har lett inepel ni ng&rna, medan 

atabetotograf Carl- !rio Edlund sköt~ filmkame

ran, Sammanlagt ha.nn man ta omk.ring 1.200 meter 

16 rmu film , eom nu ekal l klippae ned till en 

film av cirka 15 minuters l~ngd. Kli'J)pninga&r

betet beräknas ta e tt par m!nador och fö ret 

dlrefter är filmen premi ~rklar , 

MAndagen den 17 december hade en r.y flygvapen-



18 

film premiä1· pä en atockholmebiograf. Det var 

filmen "Svenekt militärflyg 50 tir". Den är in

spelad av flygatabene filmteam - kapten Eric 

Hul t~n, e tabsregi eaör Relge Sahlin och stabs -· 

fotograf Carl- Er 1c Edlund. Smalfilmekopio1· be

räknas bli klara i mitten p! januari 1963 och 

de kommer d! att distribueras till flygvapnets 

olika förband, 

51-årig flygarpokal 

pris i flygfemkamp 

DA. Jl'l7gjournaliatern•• Klubb hall år•mate den 

14 november i Stoclchol • paaaade klubben oaltaA 

pA att med anledning av det svenaka •ilitlrfly-

8"t • 50-Ariga till varo tarAra tl7gvapnet en 

unik flJ'gat'poltal . Pokalen gave i tlygeta barn

dom aom ett hederepria trAn Olvle eta4 till 

friherre Carl Cederetr3a " f 6r :rund:t~gning Btver 

•taden vid tl7gningarna den 14-16 juli 1911". 

Pok&len Bverllmnadea av klubbens ordf?Srande 

red.aktör Gunnar "!Cnut a•" Knute•on, ~. til l 

f l 7gvapnet• repr•••ntant t l 7getabaoheten gene

r a111&jor Stig lfonn. Den vackra pjhen, eo• 

beetAr av nära et t kilogram rent silver, 

17okade• k l ubben förvl.rva •trax tare lr .. atet, 

dl den ut•tlll de• till ta~lljn1ng hoa en juve

l erare i oateborg, Det lr nu meningen att polt&--

len •ka uppelttaa aom vandringapria vid de 

t'lygmilitlra !emlc.amp•tlvlingarna, ~lygvapen

oheten koamer ejllv att uttlrda be•tlmmel•er om 

bur pokalen eka erövras, 

Flygjournal1et•rn•• Klubb lr an •amman•lu t

ning av trl.m•t journalieter landet runt som 

r egelbundet •1••lar med flygjournalistik. Med

le1DJD&r lr ocka! f l ygvapnet s tidigare pre••of f1-

oerare •&at de•• nuvarande, Klubben fAr ha maxi

malt 60 medlemmar. 

SYSTEM 37 - NÄSTA BEMANNADE VAPENSYSTEM 
Forts. från sidan 8. 

oi eka under !etad.kommes genom att man ut nytt j ar 

axtremt smA komponenter och paokar tusental s av 

dem i en ,,.olym, som avarar mot eo vanlig t ran

e1 eterradio. 

Denn& flygburna si f ferkalkyl ator lr ett reeul

tat av m!ng!rig verkeamhet vid Saab inom data

maekinomrÄdet ooh representerar den 41e genera

tionen dat amaski ner , aom ut veoklate vid Saab. 

Tidigare presenterade maeki ner Ar Beak-kopian 

SARA (1957) , protot ypmaekinen SAAB D 2(1960) 
och kommersi ella datamaaki nayetemet SA.AB D 21 

(1962) . Kostnaden för den nya kalkyl atorn är 

egendkomligt nog l!lgre An f'6r mAnga andra ut

ruatni ngedelar i f lygplanet, t ex rMl.arn, Man 

tror sig dirtör göra an god investering, dA den 

stora kapaciteten boa kalkylatorn ~r att vissa 

funkt i oner kan överföras till denna trln annan 

dyrbar utru•tning. 

Fördelarna med at t anvAnda sif ferteknik t5r be

räkningar i ett flygplan Ar större sllkerhst i 

funktionen och möjlighe t en till f l er och bättre 

r llkningar, Dll.rmed flr pi l oten den hjälp han be

höver för at t klara sina m!nga svår a uppgifter. 

nland kalkylatorns vi ktigare r !kni ngeuppgi fteT 

kan nAmnaB: helautomatisk navigering varvi d fO

ra.ren a l ltid meddela s exakt position. eiktninge

och vapenber äkningar i nklusive radsr eiktning, 

automati sk styrning av flygplanet (autopilot), 

överva'!ming av b't'äneleai tuationen, eamarbete 

med det markbundna etri r.1.a l edni ngesystemet och 

dess kalkyl atorer (STR! L 60.) Denna m~n~fald av 

räkneuppgifter gör a tt kal kylatorn tjänetg~r 

eom en ren räknecent ral i f l ygplanet . Genom att 

en eiftarkal lcylator utan ombyggnad lätt kan ny

programmeraa f ör ändrade rii.lcneuppgifter kommer 

det att bli möjl i gt att euooeseivt f örbät t ra 

Generalmaj or Sti g Noren mot tar den cedere trömeka 
pokalen av ordför anden i Plygjourna listernae 
klubb - redaktö r Gunnar Knut eeon, SAS , 



flygpl anet s användningaalt t blott genom att 

modi fiera r ll.kneprogr8JD!Det. 

Ovan angivna rlkneuppgitter aamt de't förb.lllan

dat att ett modernt atridaflygplan opererar med 

hög fart stillar höga krav pl aifferltalkylatorna 

rlknekapacitet. Alla rllkningar mlata nämligen 

utf8raa e~ anabbt, att de i varje tida8gonblick 

lr aktuella, För att uppt'ylla deaea krav har 

kallc)'latorn utformats eom en fullt generell da

ta.iaakin med e tor minnesvolym, enabbminne et8rre 

In 8000 ord1 ooh med an rlkneenabbhat av ca 

100,000 additioner per aekund. 

En _,oket väeentlig del av kalkylatorn är deae 

in- ooh utmatn1ngaenhet, genom vilken den 

kommunicerar med alla flygplanets övriga appa

rater. Deaaa avger till kalkylatorn primAreigna

ler ooh efter rlkninifarna mottager de 1tyr- oob 

kontrol leignaler. In- utmatnin•enheten har ut

format• för olUta aignalt;yper blde analoga ooh 

binlra. Den lr ockal utbyggbar, 114 att ett 

vliande antal aignaler kan analutaa till kallc;y

latorn. 

De halvledarkomponenter, 1om anvl.nd1 lr av kieel 

i planarutt8rande med 111,Yckat b!5g l1 vallngd. '6r 

att ti llgodoae n!5dvAndi ga krav p! servicabarbet 

har den mekanieka uppbyggnaden utformats enligt 

modulprinoiper i utevlngbara r .. ar, s' att alla 

detal jer lr lltt 'tkomlilf&. 

VIGGEN I PRESSEN 

Pr .. entationan av de redan llngt framlkridna 

plan.rna pl det nya t17gplanet 37 Viggen var 

giTetvia en 1tor a;rhetaau f!!r preaa, radio 

oob talavieion, Nl.r ~beten 1llppte1 !!5r pu'b

l i oerill8 pi etta:na:Lddagen dan 6 december ha

de radion att Dagens Eko-inalag ooh aenare pl 

lcTlllen en utförlig intervju aed 1'17gvapan

cheten, Taleviaionen preaenterade det fl7& 

planet i Aktuellt . n.n 7 bada de avenaka tid

ningarna nlatan undantag11l!5at stort uppslagna 

artiklar oa 371an. 

I Öeterg!!tlanda Folieblad hittar man den 6 

december pll. KoOU11antar-ooh-debatt-11idan 9ll ar

tikel 1om t!!r tanken till aentenaen1 En hän

dalea 1011 aar ut aom en tanke! 1 den treapal

tiga artikeln berlttar tidningen om anden 

Viggen, 1011 lr "an karaktlrstAgel 1 aAnga av 

de öatgötaka vattan:l.ragen". 

LJf.SVitR[) I.Il rt:RAIVR: 

The Narrow Margin 

av Derek Wood och Derek Dempster 

Denna bok är utan tvekan en av de bllsta - flSr 

att inte slga dan bAeta - aom ekrivi ta om 

"Slaget oc: Storbritannien," Titel n har tagi te 

!rAn Churchille bekanta ord1 "All the great 

1trugglea of hietory hava beon won by euperior 

Yill-power wre1tinp, victory i n tbe teetb ot 
odd1 or upon tbe narrowa11t o f margin11 . " 

Bokens drygt 500 aidor utg!!r en lconoentrerad 

sammanatlllning ev fakta trAn e~väl RAF som 

Luftwaffe. F8r!attarna syna ha g~tt DIJ'Oket nog

grannt tillvlga d~ det gllll t ltAllmaterial et. Be

trattando det tyaka underlaget bar man bl a 

atuderat bland klllorna boa "Studiengruppe 

Luftwaffe bei dar P'tlhrungeakademie der 

Bundeavahr," Likaledes bar man lgnat ator o

aorg At de klllor 1om finna att tillgl inom 

Air Hi1torical Brancb R,A.P, Bokana terata av

ani tt behandlar Luftwaffe· 1 Ull Tlit oob t!!r

!at tarna avalutar med att konstatera att Luft

waffe b!5rjada lo-iget trots f!!ljande vleentlig& 

avagbetar1 

t> man aaknada ett realistiskt produkti onapro

gram t!5r tlygplaninduatrin1 

C> man aaknade t'yr"1Dotoriga bombplan1 
Forte. pi nästa eida, 

Det är a!!jligt att man pA Politilten 1 I8pen

haan lleer Öatergbtlande Folkblad, I varje 

tall hade Politiken 1 aitt nU11111er den 7 de

oember kopplat ihop 37 Viggen med f!gelvArl

den och tidningen döper hal t reaolut 37,an 

till 'l'rollanden pl grund av dan"andnAbblik
oande ooaen" 

Chefen rar flygvapne t bar eom namn p! J71an 
futatlllt "Viggen", Namnet bar hlrletts fr!n 
den gamla asaguden Tore tretungade lekvigg. 
Tretungad alluder&r juat pl anhetatl7gplanet 
)71s tre anvlndningaomr !den (attack, jakt och 
Bl> aning) 
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~ s tandardjakt planet Me 109 hade oti l lräcklig 

akti onsraai e och den tvhmotori ga Me 110, av

sedd f ör l.'l.ngdietaneuJlpgitter, var a llde les 

för eärbar i luftstr id root enmotoriga jakt

plan; 

~ man had~ all tför lite radarutrustning och 

föga ope r ativ erfar enhe t av deee användJ'!in~. 

de tsamma gällde motmedel mot radar och epe

c.iali ster p! området1 

~ man hade ingen effektiv etridsled.ningsorga

nisation; 

~ man hade ont om goda chefe r för flottilj

chefs- och eekaderohef8l)osterna1 

~ slutligen var underrättelseorganisationen 

sva~ i vad avd.r: :f'l ygunderrä ttel eer. Chefen 

f8r denna var en i cke flygande major som 

hade ägnat sin mesta tid ät att samla pä 

britti ska och ameri kanska annonser om olika 

flyiwlant ype.r. 

Man får även föl ja bur det brittiska fl ygvapnet 

byggdes upp under fl ygmarekal ken Trenohard, Av 

speciellt intresse är d!r att studera de pro

blem den brittiska f l ygindustrin st!l l dee in

för och hur de l östes. Et t kapi t el ägnas ocksA 

At underrlttelsetjlneten pA bAda sidor. 

Författarna har ägnat stort utrymme ~t uppbygg

naden av det bri t tieka radarnätet, bAde dess 

tekni ska och organisatoriska bakgrund. LikasA 

beskrivs lu:ftbevakningene organis ation ing~ende 

och man avslutar med en beskrivning av hur hela 

syst emet fungerade. 

!llan beokriver sedan den nllrmaet e tiden före 

"Slaget om Storbri tannien" och förberedelserna 

pA bägge sidor. Själva kampen är indelad i fem 

f aser frAn 10 juli 1940 till 31 oktober. Där 

f !r man dag för dag föl ja de t yska anfal len och 

de brittiska mot!tgärderna. Särskilt i ntressant 

Ar att etudera de problem man ställdes inför dA 

det gällde att omfördel a jaktförbanden i nom de 

ol ika sektorerna all teftersom de tyska anfa l l en 

sattes in. Avsni t tet avsl utas med ett kapitel 

där a l la slutsatser och erfarenheter komprime

rats pA e tt överskådl igt sätt. 

Till boken hör även ett antal bilagor, där 

samtliga del tagande flygplantyper presenteras 

samt tabell er över förlueteiffror pA bägge s i

dor, Där finne även en alfabetisk fö r teckn ing 

över a lla de brittiska j aktrlygare som deltog 

i kampen. 

l>e t finne all anledning att instämma med den 

bri ttieke flygvapenchefen, Air Chief ~la.reha1 

Sir 'l'bomae Pike, eom i eitt förord till boken 

sil.ger bl a följ ande1 "Jag är mycket glad att få 

skriva f örordet till denna bok, vi lken är _en 

saklig, inneh!ll sri k och synnerligen l äsvärd 

s t udie av et t av de mest betydelsefulla s l agen 

i vAr histori a." Or'r 

Märkesmon ur tiden 

Redaktör Bertil Jacobsen, v!Uk!ind redakt ör för 

Örlogepos ten, avled den 1J november i Ar. 

Han var fö dd 1901 i Rälei ngborg och gick redan 

som f jor ton!ring till flottan som ekeppagoede. 

S!som f.ltyrman och f l aggetyrman i flottans re

serv tjänade han med n!gra Ars undantag ör

logaflottan huvudsakligen so111 reda.kt8r för Ör

logspost en. Denna var ursprungligen en marin 

":f"ronttidn1·ng", som under beredak&peAren till 

flottans personal av alla grader förmedlade 

känslan för tradi t ioner och gott kamr atskap. 

'l'idni ngen leddes hel t av Jaoobeen. 

1952 ti lltrAdde J acobsen befattningen som re

daktör vid !~arinena Pr eeedetal j , dAr en av bana 

buvuduppgifter v ar det biträdande redaktörs eka

pet t6r ?-tarinled.ningens tidskri ft Marinnytt . 

CFV:s BESÖK I FINLAND 

P! inbjudan av generalmajor 0 Seeve, komIDendör 

f8r de finska luftstridskrafterna, besökte 

flygvapenchefen Finland den 24 t o m den 28 ok

tober, Generallöjtnant Lags Thunberg At följdee 

av major C Norberg, Flygst aben. Uppvaktningar 

gjordes den företa dagen bos f8revarsminister 

A Pentti oob tjänsteförrät tande Ö1l generallöjt

nant E Rosohier , P! s taben tör l uftstridekrat

t erna gave sedan en orientering om det finska 

flygvapnet. 

Den 25.10 besökte nygvapencbef en transport

di vi eionen i Utti , dAr finska fall ekärme jägar

ekolan gjord& en uppvisning. I lCour eveei-Balli 

visades licena tillverkningen av Fouga Magi s ter 

v1d Valmat AB . Samma f öre tags huvudfabrik i 

Tanrniertora demons t r erades ooksA. 

Den 26 . 10 beeölctee luftbevakni ngsoentralen utan· 

tör Tammerrors, där ett spel genomför des. Sena

r e p~ dagen visades Hiime flygflott ilj oob f ly-



get• e1gnal bataljon i Luonetjärvi utanför 

J,-vAelcyl !i, 

Den 27 ,10 gavs en ori.enterin~ vid fl ygkrigaeko

lan i K&uhava. Skolans l ärare gjorde en upp

vianing med Saab Safir och Fouga Magister , Den 

26 , 10 l ade general l öjtnant Tbunberg ocksä ner 

en krans vi d finllka flygvapnets 01onument i 

Luonet j !rvi och da&en d11rpA gave e n preaekonf e

rena 1 2ele1ngfora. Båda dessa evenemang viea

deo i finl!ndsk telev1e1on, Den f inl indeka pree· 

aen ägnade stort utrymme &t den svenske f lygva

pencbefene besök. 

Från läsekretsen 

Tjänstepremien och skatten 

I ett aktuellt fal l ave~g en fältflyc&re att 

efter avflAng ur tjäna t anv!nda sin tjänstepremi e 

aom etar tkapital i en röre l s e . Följ ak t ligen öns

kade han lyfta premien i form av ett eng~ngsbe

lopp , Ef tersom akatton i detta fall skul l e bli 

bö~re än om han tog ut beloppet 1 fo rm av ett 

antal D~nada l Öner akattemäaaigt f~rdelade p~ tv~ 

~r r!dpjorde han med f lygvapnets kassapersonal 

om bur han borde t~rtara. Ran r \ddes härvid att 

aöka ett vanligt borgenolAn 1 en bank och att 

Aterbetsla l~net med den m\nadevie utfallande 

premier. . 

Ett baa~igt överslag ~av vi d hands~ att de t se

nare al t ernati vet, !ven med häneyn tagen till 

rlntan för banklAnet , innebar en nettobeepar1ng 

pl ca 500 kr f ör t!l t tlygaren. 

En möj li~het, so• 1 eaeoanharv:;et RHlmdes bort, 

var att underaöka, huruvida det skulle 16na sig 

att begira att fh premien betr aktad eom ackumu

lerad inkoma t. Som bekan t elAe i den män en all.

dan aneökan bital lo , det 1frdgavarand e beloppet 

ut ph de är under vi l ka ~et kan anses vara in

t j!nat. 

I v'rt fall vi sade det eip,, at t tJ Anat epremien 

i •in helhet ut tagen i eaaband med avp~ng ur 

t JAne t och lap,d pA toppen av eju t jäne te~re be

skattningsbara 1nko1111ter 11.drorr fål t tlygsren en 

akat~ekoet nad , eom med ca 2.000 kr understeg 

"bankl ~neal ternative t". 

Jag bar här velat f ramhllla denna möjli ehe t , 

epeci ellt med tanke p~ r~ltflygarna. lven f~r 

andra peraonallcatel'Orler kan de e~el lert1d bli 
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aktuell t att utnyt t ja de eillande beet ämmeleer

r.a. I fr~~a o= i nko~a t av tjlnat kan det nämli

gen ibland bli tr~ga om att bstrlllcta eng!ngabe

lopp, eom utgAt t 1 atlllet .f'ör Arlig pension, 

ret roak tiv l hn etc, eriaom ackur.mlere.d inkomst, 

F~r at t reteln akall till!lmpae fo rdras emeller

tid , a tt den ekatteokyldi ~e hos prövni r.Renijmnd 

ber~ · att t~ et t ~fr~Pako~~•nde belopp behand

l at p~ detta s ' tt. 

Att pröv i r.~sniimnderna utan tvekan i uppkomcan

de tall behandlar f~ltfly~arnas t jänstepremier 

aom ackumulerad i r.komet framg~r av följ ande ci

tat ur SOU 1961: 56, sidan 89: 

"1 flera fali ha fll t r'lypara eller fl,ygnavi ga
tör er, eom uppburit tj Anetepr emie, beer.r t ekat 
t~ber~kninr, för acku~ulerad i nkomst . Fråga upp
kocirosr i dylikt fall dela om beet limmel s erna om 
e~attsb•r&k:cung f or ackumulerad inkomst kan 
t1 Jl!~paa lven oct tj~natep.e~i•n utbetala s mA
nadav1a onlil"t l.uvu<! regel n och dela om vid be
rtknin~ n av den ackumulerade irJtooe teo fö:r
rtel ningan skall ~ras \ det antal Ar, varunder 
i nkomst en intj!nata {all al kontraktatiden el 
ler even t uellt l llngre t id ) , eller om den acku
mulerade inkomst en skall fördelas pl de t antal 
dr, varunder tjlnstepr emien normal t skall ut g! . 
I aiatnlmnda fall kan en förde l ni ng enligt be
at llmmelsarna cm skat teberllcni ng f~r ackumulerad 
inkoms t bli aktuel l endaat o~ tjllnatepremien 
lyftes 1 f ora av enr~n~abelopp ••• Enlig t utr ad
rin •ens mening t~r beet llmmalaerna om ackumule
rad inkoeet anseo t lllhepl161l dA dyl ika areÄtt
nincar och detta ~ven om tjlnetepremien u~b e ta
las mlnaJsvi s . Dlirav föl j er a t t ere!t t ninger. 1 

enli ~t utredn~ ngene ~en-nr, skall fö rdela• pi 
det a tal Ar varunder 1nkoceton i nt jlnate. Ti 11-
lllr.-aa m'i att akatt ebs rllkning fö r a ckumulerad 
inkomst kommer at t löna sig endas t i de tall, 
dl dan ekatteskyl ct ige !ven bar annan inkomst ~n 
t jAnatepreml an. " 

~an bör al l ts~ uppm&rkeamma, a tt det m,ycke t v!l 

l~ter 11g g(lra att tA de mAnadavie utbetalade 

delarna av tj!inetepremian betraktade som acku

mulerad i nkomst . Det gillar bara att under var

je ~r som eldana utbetalninBar eker göra en be

gäran hoa berörd prövnini.enlmnd . 

Christer Siegbahn 

Lö j t nant i f l ygvapnets 
r eaerv 

Bruket av DDT ökar snabbt 

L1vtHre1i.lcringabolag, korporationsidrottaförbun

dat, 1drottat rlnare och många lllcare propagerar 

numera allt intensivare fö r DIYr, om man dirmed 

menar DE~ DAGLIGA TRXNINOSN. Det ha r blivi t mo

dernt att man 1 stllllet tör att diskutera •Jule

domar och g! omkr1n~ som en blaeerad höa&ck1 

öppet talar om bantnlnr•recept, teatvlrden och 

VÄ:; o: 
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hur härligt det var i ekogen i söndags faet det 

regnade, Man blir i nte längre ~needd soro en 

ejlillös mu11kel knutte 1 bara man b!iller lrig inom 

riml i ga gränser. 

Olll Du inte r ör pä Dig händer Dig fiHjande obe

hagliga t ing1 Skelet tet kalkas ur och blir skö

rare, musklerna mister en del av s i .na blodAdror 

och blir avagare, bindväv växer över de delar 

av ledytorna eom inte eli te och Du blir stelare 

111aginnehUlet pöser fram till en fu l kalaskula 

om inte en muskelkorsett h!ller det pä pl ats, 

hjl!.rtat blir klenare och eftersom det inte 

fi nne någon ordent lig marginal mellan den dag-

1 iga rutinen och preetat i one111aximum hal kar hu

mö ret all tför otta ned under nollpunkten p g a 

pur trötthet. 

Broder och medmänni ska! Det är i ngen a11kati11k 

lära jag predikar, J ag försöker bara ge Dig 

n!gra tips hur Du ska f! ut a! mycket glädje av 

livet som m5j ligt. Du vet väl att man i regel 

mAete satsa nAgot i. e tt f örstag, om man vill ha 

utdelni ng. Det är likadant i de t hllr fall et. 

Satsa en kvart om dagen och utför de enkl a rö

rel11er eom rekommenderades i fö rra numret av 

FV-Nytt, Ti ll dem beb1'vs i nga r edskap ell~ and· 

ra krångligheter, Rar Du ett annat program, som 

Du t ycker bättre om, eA gAr det l ika bra. Fluvud• 

sa.lcen är att Du dagli gen rör Dig aA kraftigt 

att h järtat och andningen tvingas att ~ra någ

ra "pådrag", .Deesutom bör desaa p&drag va.ra av 

minat 2-3 minuters varaktighet för att trlna 

ci rkulationsorganen, Vid kortare anatrlngn.ingar 

fA r man muskelkraften genom spjälkni ngeprocea

ser utan extra syretransporter. 

Korporationai drottsförbundet har l&neerat ut

t rycket "inbyggd motion". Med det menaa t ex 

att man inte t ar hissen utan Antrar trappan, 

att man etiger av apArvagnen en bäll~lat11 f ör 

tidigt och g!r sista bi ten, att man regelbundet 

hystar 2-!ringen därhemma mot ta.lcet 20 gånger 

rare varje mi ddag (det uppskat tas ) elle r att 

buefar hämtar glasögonen och tofflorna ejllv 

i stl!llet för att rya pA familjen. DDT 

Red, av Flygvapennyt t framför h1'irmed s i t t be
klagande av at t numroer 5- 1962 pA grund av 
svår tids nöd vid. red..1. geri neen kom a tt behä f
tae med et t flertal kor rekturfe l. Speciellt 
illa u tsat t i det avseen•i e t blev 01ajor 'l'ore 
Pereeone arti kel om Draken-bee5ket i England, 

Nytt plan för målbogsering 

I övningarna för arro~ns och marinens luftvärne

förband ingär dele riktövnin~ar mot flygplan 

och del9 ekjutövningar mot olika typer av m!l 

bo~eerade av flyi3Plan. Sedan drygt tjugo år bar 

Svensk Flygtjänet AB ägnat sig ! t det ta målflyg, 

Douglas AD-4W Sky-radier skall efter hand ersät

tas de Fairey Firefly, som gjort tjänst i fir

roan i snart 15 år. Tolv flygplan har inköpte av 

flygförvaltningen och s t ällts till förfogande, 

Dessförinnan har en ombyggnad sket t som inneb!lr 

i nstal lation av vinech samt speciel la "fönster" 

för mekani kern, vilka ger denna bättre sikt 

bakåt. De tolv planen med reservmotorer och 

andra r ese rvdelar, markutrustning och ombyggnad 

kostar ca 6,8 milj kronor, Ett kontrakt m.ed 

flygf~rvaltningen· reglerar m!lflygverksamheten. 

Skyraider har byggts i bortåt 2000 exemplar, 

Tillverkningen började 1945 ooh pågick i tolv 

Ar t i ll 1957, Motor n är pi 2700 bk och m&rvik

ten är 10 ton, Planet tar tre man och en bräoa

lel ast av 2685 l iter, vi lket med.ger en f1. ygtid 

av fem timmar, Startetr äckan är 400 meter och 

i andni.ngutr!okar1 800 meter, Vid m!lgäng lr 

mar sch.farten 475 km/tim och vid bogsering ca 

400. "Korvm! l et" stjäl hela 500 hk av motore f

f ekt en. Vinschlinans l ängd är 2000 meter. 



Flygvapenmästarna i fotboll 

Med 4- 3 eegrade F 5 över F 6 i Arets final i 

flygvape llllläeterekapet i fotboll. Matchen ape

ladee pl Folkungavallen i N1köping. 

PA bilden ovan m!otarna, St,ende fr v: B Björk
lund (lagl edare), R BJörk, J Johanaeon, H Dahl , 
K-1: Sten11111al11, C Joneeon, L Vendt, 1Cnl!.atlenoi11 
R Hermodeeon, T M'neeon, R Erikeeon, Å Carls
son ooh S Pereeon. 

VAR SIGNALSINNAD 

Si gnaltjlnetec lr en ••rTioetJln•t, eoa elt&ll 

tillgodo•• all a led i det totala tör...,arae7e

teaet. Soa "kw:ld" bör Du llcga följande pl min

net - aen ioke i det dJupaete taoket! 

ftlret av allta Du har vll klart tör Dig att 

Du verkligen har olgot av vikt att meddela and-

ra, 

Skatt• Dig lclnnedom oa •isn•lorgani•&tionene 

f8raAga att betJlna Din etab eller Pitt förband, 

Rl~r öppenhjlrtigi aed eignalperwonalen ooh 

följ derae &n'Fieningar, Det ökar möjligheterna 

att ge .Dig god. eigoaher.ioe, 

Ottr1ok J>16 kortfattat! Öva Dig att i tal 

ooh ekritt und•11ca onödiga ord. Inget eubande

•1•tea har oalttlig kapacitet, och fler An Du 

behöver anvlnd& eignalmedel. 

Uttrzolc Dig entydigt! T,dligt ooh klart ut

tl70lcHltt gör aottasarerl dlcer pl i nnebt!rden 

av Ditt aeddelande, Dlrigenom undviker Du onö

diga ooh tideödande trAgor ooh Du förhindrar 

tvelceaabet oob irritation. 

Slnd Dina meddelande 1 tid: Ondv1k bög f ör e-
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trldeer!tt (tex ~il"). Ji'öretrldeerltten skall 

utnyttja• •ed omdt!me och 1 begrlnsad octl'attning. 

lapa topparna! Spara inte flrdiga • ed.delande 

till dagen• e l ler paeeete aieta minuter, Slnd. 

d.ea ettor hand •~ undvik• onödiga tratiktoppar 

och atocltningar i eignaltrafiken. 

Skriv lleligt, t exta gArna. Vinnlllgg Dig all

tid om att ekriva tydligt , Bar Du evlrll•t hand• 

eti l, texta el ler anvlnd ekrivmaekin. SvArt7dd 

elcrift ger l!tt oieetöretl.nd.. Tlnk pl att en 

vpl teletoniet inte har eaama utglngellge 10• 

Din rutinerade eekreterare, 

Stopp! !egrlnaa hemliga medd.elnade till an

tal ooh llngd! Föreök att for11Ulera Ditt a9dde

lande 1 klartext, Övervlg annare att •lnda med

delandet i en öppen ooh en hu lig del. J:o• ba.ra 

ihåg att Du i öppet med.delande l!l!! flr hlnvie& 

till heml i ga aedd.elande. 

Still i n t e orealietieka k?'&v. ST!righeter k&n 

uppet l eoa med.tör att Dina meddelande inte kan 

alndae pl de~ van l iga elttet, Jaga dA inte eig

nalperaonalen utan rltta Dig etter den priori

tering av trafiken, eom lr nödvl ndig. 

Amrlnd eaabandemaakineri ete alla tangenter, 

Signalmedlen l r bra oob bekväma att anvl nd.a, 

men de ft!rringar inte vlrdet av andra ... band-

••dol t ei poet eller bud, Llnga teite ... &nhans 
eaat ritningar, tabel ler oa bi lder ato •lnd.er 

Du 1 •llalnhat blat a ed d.ea. 

VIrrIGAST AV .ALLT1 Al l •isnal tjlnet b:ysgtr 

pl 1a.avarkan - eaaverkan genom förtroende, Du 

easverk•r bilat geno• att ••dvorlta till 1igrial

tjlnetene anpaHning till eller utveckling i 

t akt aed de •lcilda led.en 1 det totala f6revare

a;yeteaet . 

http:djupa.te
http:rtlravars.Je
http:Harmode.on
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