
Fanjunkare 
från F8 

vann 
"Slaget 

om England" 
Den 29 augusti fick SAAB ett ce lebert b e
sök. Då gästades nämligen företaget av 
Group Captain Pe ter Townsend, bl a väl
känd f d jaktflygare i engelska flygvapnet 
(R.A.F.). Town send hade inbjudits att för
rätta prisutdelning aven originell teck
ningstävlan, som arrangerats av FV-Nytts 
civile kollega, flygtidningen HORISONT, i 
samarbete med filmbolaget United Artists 
och SAAB/ Cessna. 

Ledmotivet teckningstävlingen var 
"Battle of Britain" ( = "Slaget om England") 
vilket anknöt till fi lmen med samma namn, 
som den 22 september hade premiär i Stock
holm och Göteborg. För er som händelsevis 
råkar vara intresserade av flygetyg, kan 
man på det vannaste r ekommendera denna 
superfilm modell något annorlunda. 

Peter Townsend deltog själv i "Slaget om 
England" och har medverkat som rådgi
vare vid inspelningarna av filmen, som pro
ducerats av Harry Saltzman, välkänd friln 
sina tidigare James Bond-filmer . Ingenting 
tycks ha sparats för att göra filmen så äkta 
och levande som nagonsin möjligt. Ett an
tal äkta Messerschmitt 109 lilnades bl a f rån 
Spanien och Spitfires i gott flygskick fanns 
redan. Som tekniska rådgivare deltog dess
utom vid inspelningen ett antal välkända 
krigsveteraner av skilda nationaliteter. Vem 
minns inte t ex Douglas Dader (han med 
benproteserna, you know) och Adolf Gal
land. 

Teckningstävlingen lockade e tt stort an
tal deltagare, ca 200 , och de fyra första
pristagama i varje å ldersklass gästade 
SAAB en augusti fredag för att få sina pri 
ser - en timslång flyglektion i ett Cessna
flygp lan , rundvandring på företage t samt 
en väderstation. 

Det där med en flyglektion som l:a pris 
måste ha passat äldste gruppristagaren ut
märkt. Hans namn är nämligen BERTIL 
SKOGSBERG och är fanjunkare frän Fa. 
Han har bl a flugit 35:an och deltagit i 
"Aero Hunters" ... Läsekretsen känner ho
nom som FV-Nytt:s egen stronge tecknare . 
FV gratulerar honom t1l1 prestationen ... 
och priset ! - Något som också Peter Town
send tycks göra ... på bilden nedan. • 
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Aerodynamiska 
förhållanden 
vid LANDNING 
med flygplan 32 och 35 

-t.r U Man kan kanske tycka att det talats 
tillräckligt om landning- och landnings
problem med flygplan 32 och 35, men 
av driftstörningsstatistiken att döma tycks 
så ej vara fallet. FS/Fh:s haveristatistik 
över antalet driftstörningar med skada 
landningsfasen visar att andelen de se
naste åren legat en bit över 50 proc (1967 
= 64 %; 1968 = 56 %; 1969 = 69 % 
t o m 15/8). U I denna artikel skall proble
matiken begränsas till de aerodynamis
ka förhållandena och speciellt de som 
råder i landningens senare del. U FS/Fh 
har bett flygdirektör SVEN-OLOF HÖK
BORG att 
problem. 

ingående penetrera dessa 
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