
F 16-pilot roteflög med havsörn 
Under en navigeringsflygning den 21 april i 

det uppländska havsbandet mellan fyrarna 

Svartklubben och Orskär upplevde föraren en 

unik ornitologisk händelse. Flygföraren som 

var frän F 16 och flög i en Sk 16 hade just 

passerat Svartklubbens fyr då han på stort 

avstånd och på ungefär samma höjd (ca 300 m) 

som han själv flög på upptäckte en stor fågel. 

För att inte komma för nära fågeln svängde 

föraren ut ät höger men. drog av nyfikenhet 

samtidigt av gas. Fågeln, som visade sig vara 

en praktfull havsörn, flög på samma kurs. Sk 16 

passerade den med en lucka på ungefär 50 meter 

och med mycket ringa fartöverskott. Då fågeln 

inte visade nägon som helst rädsla utan helt 

lugnt fortsatte sin flykt i riktning mot Öi

skär med hjälp av enstaka vingslag, minskade 

föraren farten ytterligare, stöttade med lite 

klaff och drog sig ytterst försiktigt in till 

en plats något framför och ovanför örnen. He

la tiden var Sk 16-piloten beredd att göra en 

snabb undanmanöver. 

Så småningom låg örnen perfekt på rotetvåans 

plats med ett mellanrum på 6 till 7 meter och 

något negativt stafflad. På detta sätt flög 

"roten" på rakbana i ungefär 3 minuter och med 

en fart på något över 150 km/tim. Örnens flykt 

Flygplanparken har ständigt utökats vid sko

lan bl a tack vare SAAB:s leveranser. Nu f ör

fo gar skolan över 8 Super Cub, 2 Piper Tri

pacer och 15 Safirer. Frägan om köp av heli

koptrar och jetflygplan är ännu inte avgjord, 

men svenskarna har demonstrerat översända rit-

ningar frän SAAB på flygplan 105 och de tunisis· 

ka instanserna har visat tillbörligt intresse 

för flygplantypen". 

"Verksamheten flyter ganska bra här", berättar 

brevskrivaren vidare, "men ingalunda problem

fritt givetvis, och det har ju heller ingen 

väntat, Vi improviserar och försöker lösa 

uppkommande problem på smidigaste sätt och det 

har hittills gått bra både vad beträffar flyg

och teknisk tjänst. För någon tid sedan hade 

alla svenskarna glädjen att fä motta "la 

medaille de l'Independence". 

verkade på intet sätt panikartad. Den seglade 

fram i suveränt majestät till synes helt obe

rörd av sin ovanliga uppvaktning. 

Efter hand tycktes örnen emellertid fä svårig

heter med platshållningen, varför flygföraren 

bröt ut ät höger och fortsatte navigeringen, 

en upplevelse rikare och imponerad av den ståt

liga fågelns "prestanda" i lufthavet. 

Tiugoårsiubileum på F 11 

Lördagen 3/6 och s öndagen 4/6 firade Kungl 

Södermanlands flygflottilj sitt tjugoårsju

bileum med två förnämliga flygdagar, Flottil

jen hade åstadkommit en föredömlig utställ

ning, som omfattade bl a flygsoldatens utbild

ning, Vi dare presenterade man en unik utställ

ning av flygfotografier vars förnämsta attrak

tion var en bild tagen frän ballong över Oden

plan å r 1897, 

Flyguppvisningen började med modellflyg, fort

satte med segelflyg och sportflyg. I andra av

delningen av flygp rogrammet fick åskådarna en 

imponerande uppvisning av olika slag av flyg

ning från ballongjakt med SK 50 till avancerad 

flygning med J 35. Programmet avslutades med 

en rejäl "slutkläm" - bang med J 35, 

För å skådarnas materiella behov hade man an

ordnat ett fältkök och marketenteri. Man hade 

även tänkt på de allra yngsta och ordnat med 

särskild plats f ör spädbarnsvård. God service! 

Flygdagarna gynnades av ett strålande väder. 

Slutintrycket var att det blev två lyckade 

flygdagar, helt värdiga flottiljens tradi

tioner . 


