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•• 
Flygvapnets helikopterräddningstjänst har haft en bråd vinter. Stormar och hård kyla har 

• 
hårt drabbat den mindre civila båttrafiken - speciellt på Östersjön. Ideliga brand

• 
kårsutryckningar till nödställda haverister har gjorts. Nedan (sid 25-26) ett axplock 
bland lyckade insatser. 

BRA GJORT ... IGEN 
På mo rgonen freda ge n den 12 janu 

a n sä nd e det vis n ysb Lutyget "Nler

eur" el s~ Hambu rg LIt nödsigna ler i Os ter

sjön på en posit ion ca 65 km nordväs t 

Visby. "Nlereur", so m hade t rä last och 

var på väg fr ån Sund sva ll till Eng la nd , 

had e dessföri nnan k:impat i ca 24 tim 

mot g rov sjö och kr:lftig isbe liggning. 

F8 


Nödsigna lerna uppfa ttad es av kustra


diostationerna i om rådet, v ilka v idarebe


f ordrade nöd anrope t till ce ntrala fl yg tra


fik ledn inge n, Cdyl - på flygstab en i 


StOc kholm. Heli 


kop ter "H 96", 

sca r:one rad på 


FIl , larma des 


oc h lyfte mot 

den sist uppgiv 

na positio nen kl 08. 29. Väl fram me v id 

denna posit io n fann hel i kopten dock in ge t 

fartyg. 1:.(( febrilt söbnd e ·bÖrjade. Ha 

veristens l:ige ku nde ej ha varit d et an g iv

na. Av~n f.u t yg in om områd et och k m t 

radios ta ti onerna fö rsö kte genom rad io 

pej ling fastställa det e,akta läget. 

När bränslet började bli k rit is kt för 

"H 96" siktades "Mereur" ä ntl ige n bland 

snöbyarna. K lockan va r då 11.10 och 

h elikoprern gjo rde si g omedelb a rt red o 

att vi nscha up p "Mercurs" besättning p å 

sju m an . r dett,l ögo nbl ick åte rfa nns 

"Mercur" även av d en S 32 Lansen från 

Fil som oeksJ deltog i sökandet. Kloc

kan 11.20, a llt sa på end ast 10 min, var 

fem man av haveris tens besä ttning bär

gade av helikoptern. Lansenflygp lanet, 

so m iJ.g b 'ar öve r "bärgningspl atse n" 

och fotOgra fe rade, tj:instgjorde även ,om 

tran site rin gs fJygplan me ll a n Tingstäd e ra 

d io och " H 96", v ilke t var nödvän digt 

p ga helikopterns l!! ga höjd vid b,irg 

ningen. 

E n korr pala\'er uppstOd när rädd

ningsse len fbr sjätte gå ngen sänkt es ned , 

ry in gen ytterligare v ill e "s tiga in" i den. 

På fråga Ineddelade Ti ngs täde radio att 

kaptenen oc h sty rmannen beslutat sig för 

a t t stanna k var på haver isten oc h invän

ta den ra ddnin gskryssH c och bogserare 

som sä nts ut. 
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"H96" fick så klartecken a tt lamna 

"Merc ur" och satte kurs mot Vi sby med 

fem g lada men trö tt ,) ty ska sjömän om

bord. Klockan 11. 45 bndade heliko ptcrn 

i Vi sby oc h räddningsarbe tet för deras 

d c! t roddes där med a vs lutat~ Men und er 

årcrflygni nge n till N ykö ping, dter tan k

n ing, fick h eliko ptern å ter ryc ka in. Den

na gå ng för Ht " leda" rädd ningskr yssa

ren "A. E. App elberg" till rada rkonra kt 

med ha\'eris te n, som red an dri\· it tre di

stan sminmer. Und er tiden innan rädd

nill ,;sk rys>a ren n ådd~ fr a m till "Mercur" 

lag det finländ ska fa rt yge t "Finnhansa" 

hos "Mercu r" beredd arr ge ass istans o m 

"i sku!: " benÖv.ls. Under eftermiddagens 

lopp l\,idde :i\~e n bogseraren "A j".x" lr':lll1 

och tOg "Mere ur " på sLip mot Kappel 

IUlnll s\· iken på Gotland, vilken nåd des 

sent på fredag sk v::ll len. 

Strax eftcr 14.30 var " H 96" ater 

hemma pil F Il och besättningen kunde 

pusta ut. Besittningen på " H 96", som 

med ,tor skic k I i ghc t genom fö rd e rädd 

nings<Lkr iol1cn under svå ra yttr e betingel

ser som grov sjö, snöbya r med d ål ig sikt 

salllr vind ca 20-25 m/sek bestod a s' 

kapten Hans Fr isk, l:e ra ltfl ygare R o
bert Sjöholm, fanjunkare Arne Lindblom 
sa mt l:e f1 )·g tek niker Bo Gustafsson, 
sam tlib.l tillhöra nd e F 8. • 

Hans Andersson 

Besättningen på "Helge 96" mottas pä plat
tan av fotografernas uppmärksamhel. Frän 
vänster gängar: kapten HANS FRISK, förste 
fältflygare ROBERT SJöHOLM, förste flyg
tekniker BO GUSTAVSSON, och fanjunkare 
ARNE LINDBLOM. 

BONN TACKAR 

Västtyska regeringen har genom 
sin ambassad i Stockholm till 
överbefälhavaren officiellt fram
förl ett tack för dcn väl genom
iörda räddningen av besättningen 
på lastfartyget "Hinrich Quast" 
den 29 december. ÖB har vidare
befordrat skrivelsen till chefen för 
flygvapnet. 

" Hinrich Quast" had e å tt a m anI be

sä ttning ocl, g ic k på grun d norr o m 

Äland. Läge t var krit iskt. En he likop

ter frln Sve:1 flyg kå r, F8 Barkarby, 

lycka des trOtS sv å r Itorm och dåli g 

sikt rädd a a lla ombord vJ rande. 

Ilesättnin gen p3. Iwliko pcern utgJor

des av fanjunka rna Olof Arbin, Edgar 
Söderman oc h Ragnar Bengtsson sarnt 

l:e Fl yg tekniker Erik Sjöstedt . • 
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I SISTA SEKUNDEN 
BrottSjöarna slog r ed ~n in över St yr

hy n en, d i r besä ttn ingen k rampa k ti ge höll 
'ig fa se medan fa rtyge t obe\'e kJ'gt , kr u
\'adc' ncd mell a n b r ä nn ingarn~. " - .:dd v" 
Hg hji lplös oc h slog med brCLb ; d~ n mot 
ha \ct. 

• Dram ati kc n lJI"r sitt en tydi :,;a spra ' i 
fan junk are Ha,,)! Frodes, F8 , d a ~bok 

fd n räd dn ingcn av en bes:i ttnin g p~ fyra 
man fr~n gru nd stöna sven ska k mrran
kc rn "Cadd y" den 9 se pt ember iörra 
tlrer. 

Fan j"nk.Hc Frodes d<lgbok berä ttar : 
- V i t.\g, mcd cn tim mes st.Htbcred

,bp, i V i,by med vår Verralhclikopter, 
h ' p 4. Be<i tt nin gen bestod, föru ra m a v 
m ig , jäh', av' .}nd rc-föraren fa njunhHe 
Eddie Söde rman, nil \·i1; .1tö rell fan junka re 
Arne Lindblom oLh fä rdmekaniker n, 
för,ll' fly gtek ni er E,ik Sjöstcdc. 

- Vid S-lidl'll p,l morgonen den 9 
>c ptember ko m h rm l ' 11 förl ä ggn i n ~e n, 

Det \' ar Cc/yl, cen tra la il r gt ra fi k ledni ng
en i Stockholm, so m t .. l do nl.~ rmade om 
a rt ku>tlankcrn "Caddy" s ~n p ~ grund 
nag ra distan sminuter nordos t om K rå ke
lun d på Sm3b nd sk m rcn . 
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• - Re,h " dter en h.ll vr imme var " i 
p.i \:ig. H al \'\' ä g\ t ill , mida nds kust l'11 
ln ngs vi rl\':.;a pj le- IS m höjd Ö\'er 
\' .lIt e \ tan P'; ct 1:1 ;; tg.l cnde mo ln och 
r~gmk llr :! r . Vi nden ökJd c dt .:r hand till 
20 m / sek l br_u na, oc h sjöh:i \ ninge n bl e\' 
.111 t \' '' ldsa mm_llT. 

- Dl'cca -n<l V': ger in ge n " ick per fek t. I 
en S\ ,l~· högc r \\'~il1 g sus;1,de y i in öve r dl' 
\' [f t; sk:i rcll no rdost om Krakl'l und , och 
med (;1, hamnade vi rak t över farryger. 
Vi h, dl' d .i flug it i ca en ha lnimme. 

- N u \"Jr ,"i ute i sista minu teo, för 
i OJ'l n:imndes i början slog brort ' Jöafll :1 
rcd.ln in U\'c r stn hy ttc n och be<itrni ngcn. 
Och Lll' t)' ger skruva dcs obc\'ek lig t ned 
nlc1 J.tl1 bräI1u ing.Hna . 
• - p pvi mch ningen a \' de fyra nöd 
, ri l lJ ,l bd. Iyck lig t ,·js sn abbt. D e förstod 

T h : Räddningshelikopterns 

besättning , som hittills be
stått av fyra man, har nu 
pil försök kompletterats 

med en femte - en Y t
bärgningsman. Hans upp
gift är att vara nödställda 
behjälpliga vid uppvinsch
ningen fran t ex en båt i 

stark sjöhävning till den 
hovrande helikoptern ovan
för. Han är därför utrus

tad med våldräkt - en 
slags grodmansutrustning. 
Torrdräkt finns ocksa , O 
T v : I helikoptern finns en 
andningsapparat (AGA-revi

vatorL som gör den konst
gjorda andningen lättare 

och säkrare. Revivatorn 
finns ocksa som standard 
i FV :s ambulanser. 

foto: eddie söderman 

att t:in am'ä nd a räddnin gsselen , Selen 
om r y~gc l1 , kroken framfö r ans iktet och 
,1!'ma rn~ necl a t vi d up phi ssJ ndc t. V~r na
\-ig,Hö r, fanj un ka re Lind blom, behövde 
d:i riör aJd ri, skic kas ned för art a,,;s tcra. 
e nd e r a n flygn inge n hade han fö r s:ikcr
hc: s sku ll k rä ngt pS sig iso lcrdräk re n. 

- H diJ, op lcrn s hov rin g över fartyget 
:nneb:1r \' i" l s\, .tri ghl'te r . Dl' ]] masre näm 
Ii~en d ir ige r , J. \ ' Färdmebnikern, efr er
,oon f.1sL1 hållpun k ter inre gick a tt H 
från fö rarp i; rs i der "g röriga" vädret. 
D en pendl ande f.mygsmJsten sö kre spe t 
~.:i 0::'5 . . . 

- K lockan 6.3e, 1Jh ti mme efLer de t 
L, rn) t., l tt ) SZi. n ~ ~ (1...'11 rä JJ~ dt! k\ .Htctren 

.1 \ i Osb rsl!,l mn , dä r de f ic k \' l rd och 
ink \' Jrtering I • 

foto: rolf hellen 
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NY MALMENMÄSS 

F3:s gam l'a kulturhistOris kt inrressanra of
ficer smä ss bar som bekant ska nat ;lt för
gänge lsen . Dm härjades en t idig novem
bermorgon 1966 av eld och ödelades. 

F3 

Sedan dess har F3:s offi cerare med 
veder li kar inte haft till gå ng till nRgon 
mass loka l. Strax före årss kiftet 1967/ 68 

kunde dock flot
tiljen inviga en 
prolci so riskt iord
nin gsri lld oHi
cers ma ss. Aven 
denna Imässby gg 

nad ir av äldre datum. Dock inre så 

MUSEISTORK 
Yner ligare en lucka i de flyghistOri ska 
saml ingarna i Linköping bar nu fyllts. 
Man bar n;iln ligen lyckats förvärva en 
S 14, Fi'ese ler Swrch. 

Den tys ke konstfly ~a ren Gerhard Fiese
ler startade 1930 i T ys kland en fabrik för 
t illverkning av flygplan framför allt läm
pade för konstflygning, dåtida ben ;im
ning på avance rad fly gni ng. Hans stora 
fuJJträff blev Fieseler Fi - 156 StOrch. 
En i och för sig helt obety dligt litet plan 
som sede l'mera unger andra världskriget 
på sitt sätt kom an göra mycket StO ra in
snser. Det användes med stOr framgång 
b l il som samba nds flygplan, då det kunde 
landa snart sagt var som helst. En dhida 
STOL-flygplan I Högsta farten var ca 175 
km /t iOl och ele n lägsta 52 kmlrim, vilket 
inn ebar arr det vid vissa vindförhållanden 
kund e landa på endas t 15 m landnings
stracka. 

Aven i svenska flygvapn et har "StOr
ken" använts med fr amgäng som ett d~ -

TRIVSAM BADDRÄKT 
Utomhusbada nd et 1967 avslurades för 
F4:s vidkommande fredagen den 8 de
cember med att all flygande personal 
fick hoppa i StOrsjöns sva b bö ljor i 
Västbyviken i det vä ll ovliga syftet Jtt 
prova isolerd räkterna - såväl beträf
fand e täthet som värmeisolerande för 

o
magJ. 
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Vatten temperaturen var nollgradig. 

Is kantade stränderna och. tem peratu

ren i luften var -15° . Eftersom vind

sti lla rådde, V.1r de yttre omständig

heterna gansk:l gynnsamma. Sedan en 


sto r bt asa tänts 

på strandkanten 

var det dags att 

sätta igå ng. Ihop

pen skedde från 
båtbryggans yttre 

del, där det var isfritt oc h vattendju
per kring två meter. Varje maa hade 
en Ii "båt med sig, som man efter 
ihoppet skull e bl åsa upp och använda 
för transporten in till stranden. Stäm

gamma l som den brunna, som åre t efter 
branden skulle ha fyllt 100 år. 

Den nu i bruk tagn a byggnaden upp
fördes 1895. Det är en gulmålad träbygg
nad som ursprun gligen va r rcgements
kansli för FöcsL1 Livgrenadjärregementet, 
och inrymde då ordersa l, regem entsex pe
dition samt några bosradsrum för rege 
mentsofficerare. Ordersa len är rikt ut
sm}'ckad med bl a tak - och vJggmålning
ar. På södrA väggen kan man läsa " Till 
minne al' kamrater som i fält dött för fä
dern es landet - Den tap pres minne det 
b lifver". På denna v;igg kan man aven 
läsa namnen på stupade officerare med 
början från å r 1632 och Lutzcn. 

När flygvapnet övertog hela etablisse 
men tct, använde 3:e flygkåren denna 
byggnad so m kan slihus från november 
1926. Under senare år har byggnad en 
hys t lekt io nssal a r, briefingsal samt bib 
liotek med lä srum. 

Nu har alltså en omdispone ring skett 
av den gamla byggna den - til l officers
mäss. Den vac kert utsmyckade ordersa
len har blivit sil lskapsru m. Då mycket 
litet av den gamla mässens möbleman g 
kunde räd das ,-:d branden, har ma n fått 
instaHera nya , mode rna möbler. 

D har :lte r L\rt en trevlig oc h ombo 
nad offi cetsm:iss, vilket n;tturligtvi's flot
t il jens officerare ve rkligen gläd er sig 

• 
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tida kons tart- och landningsf lyg pl an. 
fl ygva pnet an\'ändes S 14 för v,ss takt isk 
n:irspanin g, arrille rield Jedning, sambands
oc h fj i Il räddn ingstjä nst. 

Tv å S 14 kom i f lygva pnets tj ;inst på 
f3 år 1938. Är 1940 köptes 6 "Storkar" 
och 1943 ytterligare 18, vilka förde lad es 
på ett flerral flotti Ijer. 

"StOrkarna" var i svensk tjämt till 3r 
1961, då de sista s~U.des. Bl a hamn ade då 
årta i Osterr ike. Man har va rit mycket 
angelä gen an skaffa till'baka ett exemp lar 
och bar därför sökt på många hå ll , kanske 
främst i Osrerrike. Geno m specidla kon
takter i Wien har man nu lyckats för
"ärva en "Stork" - med de lar från f d 
svenska pl an. Men naturli gtv is återstår 
mycket innan man Htt dessa de lar mon
terade till en hel maskin och i visba rr 
skick. 

ningen VJr till en börj an kanske litet 
ansträ ngt glätt ig. Prova v den här typen 
hade ju icke urförts av annan an säker
hetsm dtnielofficeren, löjtnant T egnhed. 
Denne ledd e öv ning en och han talade sig 
"arm för isolerdräktens alla förde lar. 

Efter de försra badandes positiva kom 
men tarer ble v srä mningen rent av för
väntansfulloch man kastade sig i vannet 
i den p1 för hand uppgjord a turordningen 
utan några longörer. Några fördrev vän 
tetiden med att jumpa på isflaken vid 
srranden. Deltagarna var minst lika för
tjusta som ås kåd arna - av glädjetjuten 
an döma. 

Resu lratet av öv ningen var synnerligen 
positi vt. Förrroender för iso lerdräkten 
bl'ev för den flyg;m de persona len 100
procenrigt. Kylan känd es bar:! i händerna 
och i huvudet (a ll a fick doppa huv udet 
under vattnet ), men så användes varke n 
skydds handskar eller huvudbonad und er 
denna öv ning! - Givet vis kommer de 
till användning under verklig:! förhå l
landen. • 

SLÄNGDA TITLAR 
På FlO har man slängt titlarna I I stäl 
let sker redovisning efter Fl0 :s konto
plan. C Fl O, övers te Kj ell Rasmusson, 
har fått alla resurser samlade i en klump
:Inslag, med ekonomisk frihet inom denna 
rAm. 

Vid en budgetgenomgå ng redovisa r 
ekon omichefen bud ge tutfallet per l janu
ari. OHiga med ,u betare är planeringschef, 
persona l chef, 

~;~~e~~;iO:~~' F 10 

d vs fl yg-, bas
och strilchcfer 
sa mt' chefe rna 
för stödfunktion erna, flottiljin genjören 
och f[ottiljintendente n. 

ADB-behan d lad information lämna, 
I'arje mån ad. V:l[je ansvarsom rådeschcf 
har långtgående bem yndiganden och belr 
delegerat ansva r för sin budget. Ansvaret 
ligger där kostn aderna uppstår och peng
~rna förbrukas! 

FV-Nyn avser i ett kom man de nr att 
betitta mer om detta ekonomisystem som 
nu införs och där FlO är för sö ksför
band för fl ygvapne t. • 

NT-öD-PRISET 
Till 1967 å rs Br.iva llaflygare har va lts 
förste fältflygare Äke Berg vall. Bergva ll 
t illdelades det a I' Norrköpings T idninga r 
uppsana priset. 
Enligt Juryns 

uttalande fick F 13
han der för 
skickligh.et som 
pi lOt och lJ1

strukrör, för utmärk t föredöme oc h per 
so n lig stil. Priset överlämnades enli gt 
tradition vid flotti ljens julfest. Vid jul 
festen med verkade som gästa rtister Mo
nica Zetterlun d, Lasse Lönndahl och 
Ben gt Hal lberg. • 
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FRIA VILJANS 
- Det är mycket glädjande för oss an 
il yg fälrsingenjörerna sedan tio år har en 
egen förening, sade överste Dick S tenbe,g, 
\1i lo 0, i samband med en \"Cc koslut5
k urs för dcss.1 på Fil. Samrl iga gör det a v 
~gen fri vi lja. GJ:idjande är od.,å an s3. 
manga, över hundratalet, kommit med. 
p~ kurser av den a slag får delta garna gå 
igenom senas te nyn ifr ;\ga om utbyggna
der av krigsbaser. Varje baschef få r träf
fa sina ingenjörer och med dem di skutera 
eventuella problem ocn göra ell genom 
gan ~ av bget på b;1sen. 

- Dessutom hålls krigsspel för ingen
jörer p laccLlde vid sraber. Jag anser dC5
,,1 t v3.dag., rskurser vara av stor vikr. Vi 

F11 
bar a rr göra med 
v;irnplikriga 111

gen jörer med 

mycke t hög ut
bild ning och kun
skap. Det behövs 

en bög bered sk,lp. Det Br ingenjörerna 
med denna vichreurbyge;lJJd a v sina kun
, kaper, slutad" överste Stenber ): . 

Själva anser flygf:iltsi ngenjörc rna, att 
dc. , a tddag,uskurser ä r a ,. ~ tu rr v:irde 

so m förbered c~>c för deras ver ksamhet i 
krigsbefarrning och :llt de utgör en limp 
li g form för befälsutbildning. • 

SOM EN RAKET ... 
Den 20 november i fjol samlades fl yg 
plan och förare från sa mtLga jaktför
band (utOm F9) p~ F18. D et skulle handla 
om raketskjutning - ge neralmajor Folke 

RamSlröms vandringspris 1967. 
T iv lingsbes tämmel se rna var nya för 

arer och inneba r enskild skjutning med 
fYLl L \ ' eter per f1 ygpl:tn, d;;r de tre bästa 
rake tcrIJ.1 per skytt r äknades. Underskred s 
säkerhetsa vsl' andet eller b le, dykvinkeln 
större än 15 :) underkändes rake te n. 
C .::; O Ta vii ngs agen inleddes !Ilcd 
d,tli gt väder - precis enligt meteorolo
gens förutsägel
se. Men redan 
vid ll-tiden 
hade vidret bli
\~ i[ ~ a bra, arr 

' :i d inl'~n kunde 
F18 

säru igciog. Under första delen av t;),·
li n~cn var Jet dock ga nska k yttig~ , "i lke t 
{dm,t drabbade de annars så fra mgang -
r ik ., 32 B-förarna. 

Scchn försumännen i varje lag hade 
sk jut it var sri ll ningen, att f 13 (löjtnant 
Karlbe" g) ledd e med medelfel 5,3 m före 
F16, flO och FIS. - V;\Jrcr ble,' "lIt 
bätt re Oc h snart r~dde l\.lc a liska , k ju tför 
),j lh nJe n. Den s lu rl i ~l uppgörc-lscn 
emols,lS> med spi nni ng bädc p a Tu l
lin ge - b~ 5 n och vi d A sköm åler. 

l\::i r den andra omgan gcn började " i
s.l de 32 B-iörarna, arr dc ingal unda gell: 

upp kampe n. Fällt"lygare Wallo , F4 och 
f:i ltil yga re Strand/ors, F12 gick upp till 
individuell ledning med utmärkta 4, l 
res p 4,4 m medelfe l. Men 35-förarna låg 
dem titt i hälarna, vilket p g a jämnhe 
ten medförde an lagtävlingen kom a or 
bli en ren intern uppgörel se mell an 35
flottiljerna. 

Som sista skytt körde fältflygare An
dasson, F13 ut ti ll starr. För att F13 
, k Il e "inna lagtävlin gen m:L te Anders
, on skjuta bä ttre än 7,6 111 medel fel. Sköt 
han s:imre, be tydde det omskjutning mel
lan fy ra lag' Men fähfl yga re Andersso n 
satte en effek tiv pun kt för a lla speku la
tioner. Frågetecknen rätades ut till ut 
ropstecken! Med 1,6+0 + 2,6 m fel på 
t.l kl'wrna erhö ll han bn rasti ska 1,4 111 

mcdelfcl. Filt flyga re Ander,so ns presta
tion betydde Inte " bara " en sol klar lag
,"ger för F13; även den Individuella förs 
ta p la tsen var vikt. • 

RESULTAT : 

Namn 

F13 

F16 

F18 

F1 

Fors 

IMeoe lfel 

3,35 m 
6,95 m 
7,35 m 
7.40 m 

IMede ije i 

1 lal tll yga,e Ande rs so n, F13 1,4 m 
l fä ltf lygare Wallo , F4 4, 1 m 
Fä l tll ygare 1. gr Slrandlors, F12 4 .4 m 
LÖjtnan t Karlberg , F13 5,3 m 

I SÖDERHAMN 
Represent3.nter för kommunblocke t Sö
de rhamn, Söderab, Norrala och Skog, 
iöreträdare för de fyra demokratisk:< par
tierna, riksdagsm än samt chefredaktörer 
för den lo kala pressen i Gävleborgs Lin 

F15 
besökte 1-15 den 
20 oktober 1967 
efta inbj uJ ~ n 

av f lon il jche
fen. I besöket 
in gick bl a en 

KONFERENS I RÄTTVIK 
mitten :\,. januari saml.1dcs fl y g \' ~ pnets 

irivill ig;,m isl l' lltc r och friv illi goffic l'rJrc! 
t ill en tvada ga rskonferens i Rältvik. l on
[('rc'n s edare var chefen för fl)' gst.l bcl1I 
seK rion 2, ö"erstc Hans N ci), och t il l si n 
hjilp hade han pcrson :11en vid FS/ U fri

[il j rn a. Inre min st gä ller det de prak
t iska deLl ljerna som utskrift oeh m~ng
f,l ld i,;and c av upprop m m. 

=F. l! resultatr ik l s.\lllarbete med s:lvil 
j-BG- iören inga r sonl hcnF ä rnet ,1nm ~i ld c s 

frän några hiHI. De tta kan ,'ara värr be
:!krande och c> fte rföljd f rJn - bush 

flygtur med Hkp 4. På blIden g~r rilks-
Jagsman j. Eriksson, Bäckmora, ombord 
under överin see nde av flotti ljchef.:n 
överste Lampell. 

• F lorr·jJjm:i>tare 1967 i ra cr , kjur n i l~ , 

bombfäl ln ing oeh na viger ing h.\ f ko rats 
"id FIS. Mäs"tare blev: fähfl yga re l :a 
graden Egrell, fältflygare 1 :,1 graden 
Forsberg och l:e flygnavigatör Ha g

• 

\' il ligde talj, fru Ruth Bille Jm t kapt ener
na Anders Grönberger och Gösta Götb~ 

lund. FVRF reprcsent~ra de av sin för
bunJ"ekreterare, k.lp ten Folke Ejvlmson. 

= Proor:l mmcr börjad e med a tt fr ivi ll ig
off ice ra rna orienterade om erLHenhe tern.l 
i r:ln ~ ina flo ttil jer. Genom ~ 5 end e [cm .1 

fö r Jes s..l oriCn[ ~ rlnga r var s vårigl~ctcrn:l 

att rekrytera frivi lli gpersonal - främs t 
beroende på konkurrens fran andra -
al ltmer ökande, fririd S:1kti viteter. En, 
k,l ns kc överdriven, p essimism bcträ ff ane c 
rCl ulr.Hen av uu. i nda förfr ågn ing.H för 
:1 tt rekrpera ,<irnpliktiga kunde :iven 
förmir b s. M~n had e sk ickat ut material 
ril l hundrata ls värnpl ikt if'" men bara fått 
n ~g r a t ioral svar. Detta k ,l n kJll she tyckas 
ned , L'lcnde. Men om varje sadan aktion 
ger ert 20-tal svar kan det l prak tiken 
inn ebära, at t n:i rmuc 400 n,..l värnp lik
tig:! t illförs d r fri vill ig utbi lJ ning . 

flera o lJfe underst rök, ler deras er
farenhcrer vis:!t .Ht de bj , ta rekryterings
rC SUI LltCn n å ~ ge nom för en in g:1 rn .l - g:

främst - de mindre iö rcning;1 t11as sida. 
1:.n stor del av konfere nstiden anslogs 

iii grupparbeten. Bl a kommer det iö r
al drade och om ständliga systemet för di s
tr ibu tion :1\' n ummerkort för vä rnplikti 
~,1 , Li mpliga fö r fri\'illigutb il dning, arr 
förenkbs . 

E tt annat gruppa rbete innebar för slag 
till n) rekrytering Ifolde r för värnplikti ga 
och ungdom. R esultate t blev ett gO tt UI1 -

derhg a tt arbeu " iJ .tre med för de ex 
pe rt",", >om FVRF av se r an an lita för att 
f j Ut nya fo ldrar till hösten s rekryterings
drive. Att nya foldrar inre framstä llts ti
di ga re beror på avvaktan på "VK 66" be 
tänkande - för an få fo ldrarna så ak tll~ 

ella som möjligt. 
I sit t avslutn ingsanförand e hoppades 

ö"crsre Ncij bl a, att den här konferen
sen lik som den föregående hade under 
strukit den stora betydelse CFV tillm:iter 
fri vill ig '·erks.1mheten inom flyg"apnet -
fc;> mför allr i den til lspetsade fUrsvarssi-

MÄN 



berg. vetvis med allt tinkbarr bi stånd [d n f10\ ~ tua tionen a ,. idag. • 
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ATT GÄ J MÄL 
Den 9 januari inföll en avskedets bitter

ljuva stund på F 21. D~ lämnade nämli

gen, kl 12.1 0, den sista operativt flygdug

liga S 29 C Tunnan flott iljen , efter lång 

och väl vitsor-

F 21 ~:~Pilt~~ns~å F~ 
29 :an var flyg

direktören Bo 
Noren som vin

kades i vig av flottiljens mannar och lo 
ka ltidningarnas representanter. Färden 

gick t ill Malmslitt, d,ir flygpbnet skall 

Ingå j målflyggruppen. • 

BETYDANDE INSATS 
Vid Kungl. Kr igs veten skapsakademiens 

171:a årshögtid som nyligen firades i 

Armcmusei stora sa l utdelade H. M. Ko

nungen belöningar ur Lars och Astr id Al

bergers fond för stödjande av Sveriges 

försvar. Fonden disponeras för utdelning 

av belöningar till svenska män och kvin

nor som gjOrt betydand e insatser för 

Sveri ges försnr. 

Äre ts belöningar fördelades på fem 

p ersoner. Bland dessa var majoren vid 

flygvapnet Sven Kams/m, som tilld cbdes 

Krigsv etenskapsakademiens medalj samt 

FS 
2.500 kr. Mot ive-

ringen va.r att 

"Kamscn, so m 

chef för prov

gruppen vid F13, 

på ett avgörande 

s:ittbidragit till a tt J 35 Draken snabbt 

och efick tivt kunde in lemmas i försva

ret. H an har löst sina uppgi,frer på ett in 

spirerande och skickligt sätt och utfört 

ett banbr ytande och uppoffrande arbete". 

Efrer genomgången stabsk urs vid Mi

litärhögskolan fick Kamscn på hösten 

1963 i uppdra g att leda och genomföra 

tak tisk utprov ning av J 35 D och senare 

även .J 35 F. Verksamheten syftade til! 

att ge nom praktiska fl ygpro v klarLi gt<;:I 

lä mpli g flygtaktik för dessa vapensystem. 

Mot bakgrund av de keav det takti ska 

uppträdandet oeh samarbetet med bas 

och str id sledningss ystem ställde skulle 

ta ktiska instruktioner och an vis ningar ut 

forma s. Förarens ro ll i jaktförsvaret har 

genom utprovnin gen praktiskt studerats. 

Detta har bl a utgjOrt en viktig grund 

för framta gning av anvisningar för förar

utbildningen, som ocks3 varit en av hu

vuduppgifterna. • 

PERSONAL-INFO • ARBETSTIDSFÖRKORTNING 
De arbetstidsbestämmelser Som hittills reglerats genom kungligt brev av den 26 oktober 
1962 - och som senast intagits i flygvapenorder A 3/67 - har fr o m 29/1 1968 omsatts i ell 
militärt arbetsIIdsavtaI. Avtalet InnefallaI' den förkortning av arbetsIIden från 45 1111 42,5 tim
mar per vecka som Ingår i ramöverenskommelsen om 1966-1968 års löner. 

För huvuddelen av den personal som har sin arbetstid reglerad genom det militära 
arbetstidsavtalet innebär avkortningen en minskning av arbetstiden med 2 lim . För vårt ar
bete innebär förkortningen ökade krav på rationalisering av verksamheten och effektivare 
utnyttjande av tjänstetiden , då ju arbetsuppgiflerna är oförändrade. • 

VÄRLDSNYHET 
Det in strument - höjdmätaren - so m en 

f lygare normalt använder för att bestäm

ma sin höjd ö ve r marken, är uppbyggt 

kring en aneroidbarometer. Denna mäter 

s~lcdes lufttrycket. Men då detta avtar 

med höjden öve r ha vet, har instrumentet 

k unnat gra dera s direkt i meter. Förutom 

att lufttrycke t ändras med höjden över 

havet, ändras det med rä.dande väders i

tuation. Höjdmätaren i ett flygplnn mås

te så ledes mJnuellt inställas iöre la nd 

ningen, så att O meter på höjdmdtaren 

kommer att S\'Jr.l mot det rådande luft 

tr ycket på flygf ä ltm n iv1 . 

Flygplatsens vidersta·tion är ansvarig 

för att rätt uppgift om lufttrycket v id 

marken överlämnas till trafikledaren för 

vidarebefordran till fl ygplanet. D et är 

som nämnts synner lige n v iktigt, att den 

information om rådande lufttryck, som 

fly gp lanet Lh, i r riktig. D~n manuella 

imt:illningen av höjdmätaren blir i annat 

fall felaktIg och därm ed kommer insrru

mentet att visa fe l fl yghöjd - vilket vid 

in f lygning för landning i d å ligt väder kan 


leda till 


milliba r 


meter. 


JUSt denna typ av fel (5 eller 10 mbl 

ka n uppstå vid a vläsnin g a v stationsbaro

metrar och har v id enstaka fall orsakat 

olycks ti ll bud . Problemet - som är inter 

nationellt - har nu fått en tillfredsstäl

lande Jösning, genom ett förs la g framlagt 

a v meteorolog Gunna r Ljungstrand, fl yg 

sta ben. Iden har sed a n utvecklats av Sy
stem PauLin AB i samarbete med flyg för

valtn ingen, och har nu le tt fram till en 

tekn iskt god konstruktion. 

• Kon struktionen, som bygge r på en 

själnegle rar.de Paulinbarometer, eli mine

rar den mänskliga faktorn vid ba rome

terav läsninge n. Detta ha r åstad kommi ts 

ge nom :ltt den självreglerande ba rometern 

sty r e tt stimp la nde räk neverk, som med 

stOra tyd liga siffror stämplar det rådande 

rryck"ärd et på en fö r än·damålet avsedd 

blankett. Vid fel, som spänni ngsbo rr faJl 

eller fun ktion·sfel i apparaten, spärras 

a uwI1l .ui,kt möj'igheten till avstämp ling 

- varigenom erhal ln a, avst:i mplad e vä r

den blir korrek ta. 

en katastrof. Ett fel i tryck p å 10 

mots\' a rar ett höjdfd pl ca 80 

Efter bed ömning av flygstabens före

tagsnimnd har meteorolog Ljun gstrand 

till del·ats en belöning på 1.200 kr för Sitt 

förslag. • 
LO 
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