
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-
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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 , 


