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NY AUTOMATPEJL 

EN NY svampliknande silhuett 

har vuxit upp invid TL-byggna

den på F 3. 

Detta är den nya automatpej

len, FMRP VIII. Tre provpejlar 

har beställts av FV för att provas 

på F 1, F 3 och F 5. 

Pejlen är av engelsk konstruk

tion och är avsevärt snabbare än 

tidigare pejlar. Efter utprovningen 

kommer sannolikt flera pejlar att 

tillföras FV. 

I själva "svampen" sitter pejl

antennerna, vilka roterar förhål

landevis snabbt och därmed kan 

ge snabba pejl värden. I övre de

len av konen under "svampen" 

sitter drivmekanismen och därun

der sitter mottagare och manöver

organ. 

Normalt fjärrmanövreras auto

matpejlen med en fjärrmanövre

rings ap

F3 parat 

med in

dikator, 

vilka på 

F 3 har placerats i Ostgöta Kon

troll. 

Pejlen har tre fasta frekvenser 

och tre mottagare. 

Indikatorn styres i princip av 

syngonelement. Vid anrop pejlar 

utrustningen automatiskt, och i en 

spalt på den mekaniska indika

torns skiva lyser då pejlstrecket. 

,-----------------~----------~
PR-OFFENSIV vecklingsarbetet följs med utomor-

I princip kan man pejla samt

liga tre kanaler på samma tid, 

som det tidigare tog att pej la på 

enbart en kanal. Dock kan endast 

en kanal pejlas å t gången. 

För att mera exakt kunna av

läsa pejlvärdet, kan pejlstrecket 

låsas på pejlat värde under 1-5 

sek beroende på i förv äg inställ t 

antal sek. 

Så snart pejlen låst upp är den 

klar för ny pejling. 

I och med den ökade pejlhastig

heten kommer FMRP VIII sanno

likt att bli ett utmärkt komple

ment till befintliga hjälpmedel för 

trafikledningen. 

På F 3 avses den i första hand 

vara till hjälp för radar-TL 

Ostgöta Kontroll. 

VID BRAVALLA 

ATT V ARA utrustad med landets 

modernaste krigsflygplan typ är för 

en flottilj och dess personal naturligt 

förknippat med utomordentligt sti

mulerande arbetsuppgifter av såväl 

materiell som flygteknisk och tak

tisk art. 

Direktiv för F 13 verksamhet 

stort erhålles från flygstaben och 

tredje eskadern, och varje fas i ut

dentligt intresse. 
UTOVER den högre ansvariga 

ledningen finns det emellertid också 

andra, som önskar information om 

vad som händer inom flottiljens 

hank och stör. Med anledning härav 

bedrives vid F 13 en ganska om

fattande PR-

verksamhet, 

vilken 

inkluderarF13 
bl a arrange-

GOTT OMDOME BLIR 

PREMIERAT 

VID F 10 inträffade den 2 feb

ruari i år ett haveri med fpl 35 D. 

Föraren hoppade och klarade sig. 

Haverikommissionen var naturligt

vis intresserad av hur säkerhetsma

terielen fungerat och ville ha tag i 

stolen för undersökning. Stolen åter

fanns inte i omedelbar närhet av 

flygplanet eller förarens nedslags

plats. Ett organiserat letande med 

"skallgång" planerades därför. 

Vpl Alf Gunnarsson, som var 

tjänst på 

F 10 vid 

haveri till

fället, kändeF10 
till detta 

med den saknade förarstolen. När 

han söndagen den 7 februari strö

vade på Hallandsåsen för att jaga, 

hittade han den saknade stolen och 

även huven. Utan att röra eller 

flytta dem, tog han snabbt kontakt 

med F 10, som, efter fotografering 

på platsen, bärgade stol och huv. 

FRÅGAN OM "hittelön", eller 

snarare premiering för visat gott om

döme, togs upp av CF 10. Saab 

som också är intresserad i frågan, 

skänkte en modell av Draken att 

överlämnas till upphittaren, som un

der tiden hunnit rycka ut. Den 20 

februari framförde CF 10, överste 

Ian Iacobi, sitt tack för visat gott 

omdöme och överlämnade Saab:s 

tre v liga presen t. 

rande av studiebesök. Sålunda har 

under enbart en fyraveckorsperiod 

flottiljen haft visit av FBTS, Arme

linjens Allmänna Kurs vid MHS, 

Flyglinjens Allmänna Kurs vid MHS, 

avgångsklasserna vid Norrköpings 

läroverk samt flygfältsingenjörer vid 

E 3. Därutöver har utländska besök, 

ett amerikanskt och ett norskt, före

kommit. 

Det amerikanska besöket Vilr av 
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OSTERRiKISI{A FLYGARE 

GASTADE MALMEN 

ONSDAGEN DEN 20 januari be

söktes F 3 av nio företrädare för det 

österrikiska flygvapnet. Gruppen, 

som leddes av Oberstleutnant Jo

hann Gamringer, chef för flygskolan 

i Zeltweg, omfattade i övrigt fly

gande personal, fem man och mark

personal, tre man. 

Gruppen hade kommit till Saab 

i linköping 

F3 dagarna 

innan för 

att hämta 

ytterligare 

fem skolflygplan, Saab Safir. 

Till det österrikiska flygvapnet 

har hittills beställts tjugofyra Safi

rer. Elva har tidigare levererats, var

av tio är placerade på flygskolan i 

Zeltweg och en på flygbasen i Graz. 

Genom Osterrikes tidigare köp av 

J 29 föll det sig ganska naturligt, 

att gruppen önskade besöka F 3, som 

är utrustad med detta flygplan. 

TJANSTEFORRATTANDE flottilj

chefen, major Fritz Crona, tog emot 

gästerna och gav en redogörelse för 

en jaktflottiljs organisation, utbild

ningsprogram o s v. Sedan gjorde 

gästerna en rundvandring med besök 

på tillsynsverkstaden , Ostgöta Kon

troll o s v. Visningen avslutades med 

filmen " 50 års militärflyg". 

inofficiell karaktär och ägde rum 

den 27 januari, varvid flyggeneralen 

G P Disoway, åtföljd av överste 

Gibbons, USAF Europe, amerikanske 

flygattachen m fl, visades flygplan 

35 D och fältmässig klargöring aven 

rote efter landning. 

VID DET NORSKA besöket den 

2 februari gästades flottiljen av 

norska försvarets högskola med ge

neralm ajo r Rolstad i spetsen. Pro

grammet var i stort det samma som 

vid det amerikanska besöket. 

FLYGFALTSINGENJORER 

"INVADERADE" F 13 

INTRESSERADE flygfältsingenjö

rer inom E 3 inkallades av CE 3 till 

frivillig tjänstgöring vid F 13 tiden 

29/1-30/1 1965. Styrelsen inom E 3

flygfältsingenjörernas förening hade 

dessförinnan undersökt om intresse 

fanns hos medlemm arna för en 

tjänstgöring av detta slag. 

Och intresse fanns' Anslutningen 

blev nära hundraprocentig. 

PROGRAMMET omfattade först 

en demonstration av fpl 35 D. Ingen

jörerna fick även se dessa flygplan 

i samband med klargöring i "fram

om" och imponerades sedan över 

planets otroliga manövrerbarhet 

luften. 

Med dessa intryck av flygfält och 

flygplan på näthinnan sattes man på 

skolbänken för att få veta mer om 

den organisation som fordras för att 

i fred och krig hålla dessa flygande 

vidunder i luften. CE 3 informerade 

översiktligt och klart om luftför

svarets 

utveckling 

inom E 3. 

I andra 

utmärkta 

föredrag informerades om principer

na för flygbasernas utformning och 

ändringar i basorganisation. Framför 

allt gladde det att höra vilken vikt 

flygvapnet numera fäster vid flyg

fältsingenjörens insats för utbyggnad 

och underhåll av flygbaserna. 

F13 

VISSA ERFARENHETER från mob

övningen vid F 16 förmedlades. Bland 

värdefulla synpunkter som framkom 

kan följande nämnas. Flygfältsingen

jörerna borde varje å r vara med och 

granska maskin tilldelningarna. Flyg

fältsingenjörerna b orde även gå ige

nom personalförteckninge n och 

orientera sig om personalens yrkes

farenhet för att genom lämplig pla

cering bättre dra nytta av dess kun

nande. Vidare borde ma terialleve-

NY GIV VID F 17 GER 

FV GOODWILL I TV 

I SAMARBETE mellan pressen 

och flygvapnet har våra flottiljers 

pressofficerare och fotografer på se

nare tid allt mer uppmärksammats. 

Dessa herra r får t ex gå på kurs för 

att lära sig hur de bäst skall till

godose pressen med aktuellt mate

rial. Den förbättrade PR-tjänsten 

kommer, får man antaga, i första 

hand lokalpressen till godo. Detta 

innebär att en del mindre men än

dock pärlor av riksintresse kommer 

att gå den stora allmänheten förbi. 

En möjlighet att få fram reportage 

av allmänt intresse från vår verk

samhet, nyheter medan de fortfaran

de är nyheter, är att förmedla dem 

via TV. 

En som har insett detta massme

diums förtjänster är flottiljfotogra

fen Rune Hedgren vid F 17. Han har 

Forts. sid. 22 

rantörerna besökas och förrådsplat

serna inspekteras samt tids- och ar

betsplanerna granskas - speciellt 

med avseende på tidsförloppet vid 

leveranser av ma terial och maskiner. 

Slutligen framhölls att arbetsplaner

na kontinuerligt måste följas upp 

och erforderliga ändringar och ti1l

lägg göras för att handlingarna skall 

vara dagsaktuella. 

Fyra filmer visades som tillsam

mans med muntlig information gav 

en god inblick i såväl aktuella flyg

tekniska frågor som i sättet för ut

förande av flygfälts- och vägarbe

ten. 

pA PROGRAMMET stod även 

årsmötet för E 3 flygfältsingenjörs

förening. Information beträffande 

flygfältsingenjörernas fram tida tjäns

teförh ållanden lämnades. Styrelsen 

omvaldes. N äm nas må även den i 

alla avseenden - materiellt såväl 

som trivselmässigt - givande sam

varon på kvällen den 29:e. 
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HÄNT VID FLOTTILJERNA 

vid ett anta l ti ll fä llen levererat bi

drag ti ll Sveriges Radio-TV, vilka 

sänts i bl a Aktuell t. Tema t har 

varierat, allt från säkerhetsövningar 

i fjällen och värnpliktsutbildning till 

inrikesflygets utnyttjande av flyg

vapnets 

flygplatser 

och di skus

sionen omF 17 
trafikledare 

på Prec isio n Approach Radar (PAR). 

Sveriges Radios oc h flygvap nets in

ställning till denna verksamhet har 

varit mycket positiv. Sveriges Radio

TV tar gärna emot bidrag av riks

in tresse och flygvapnet noterar PR 

värdet med tillfredsställelse . 

GIVET VIS KAN en sådan verk

samhet som den fotograf Hedgren 

bedriver inte ske utan eget ekono

miskt offer. Den utrustning som 

krävs för att göra T V-film är foto

graf Hedgrens privata , och är b åde 

dyr och komp licerad . BI a har foto

graf H edgren byggt om sin band

spelare och förse tt den med syn kro

niseringsanordning för b ild/ ljud. 

Dessu tom har fo tograf Hedgren del

tagit i en av Sveriges Radio-TV an

ordnad klippkurs fö r att lättare kun

na motsvara de krav som samarbetet 

med Sveriges Radio-TV ställer. Med 

tanke på det goda resultat man er

hållit manar exemplet till ef terföljd I 

SNOROJNING I LULEA 

"KLARAS" AV F 21 -TUNNOR! 

VAD DRAR ni för slutsats av 

snöröjning och ett jetp lan på 1000 

meters höjd? Ingen - törs vi fö r

moda . .. 

Associationen har praktisk grund. 

Efter förslag från Statens Institut för 

Byggnadsforsk ning (Norrlandskonto

ret i Umeå ) har nämligen ett unikt 

samarbete mellan institutet och F 21 

i Luleå utvecklat sig. När luleborna 

under febru ari vid täta tillfä llen 

kunde se "Flygande tun nor" susa 

kilometer - ku n de de med lugn för

tröstan se fram emot en effek tiv are 

snöröj n ing i framti den I 

EFTER ETT KRAFTIGT snöfall 

" rycker" ett antal S 29:or ut från 

F 21 för att flygfotografera stadsbe

byggelsen , eller på fackspråk: ut

föra fotogrammetrisk mätning, d v s 

flygfoton 

som ger 

topografiska 

besked. M edF 21 
ledning av 

dessa fo ton - i skala 1 :1000 - kan 

Luleå stad redan på ett tidig t sta 

dium förbereda en effek tivare snö

röj ning med utgå ngspunkt frå n den 

nya stadsplanen. 

De tta måste vara et t initiativ som 

in te endast uppskattas på kommu

nal t hå ll utan även av ska t tebeta 

larna; varje år kostar näml igen snö

röjningen i Luleå stad ca 800 000 

kronor! 

OM D ET NU räcker med det i år 

- Norrbotten har inte på tio år haft 

så mycket snÖ som denna vinter, 

sägs det. Snöfall om ca so cm per 

dygn hör inte till ovanligheterna . 

AV - familjär benämning . .. 

är helt aktuellt. Det är bara så att 

instruktören har sett bilderna många 

hundra gånger och småningom upp

täckt fler och fler fe l; ti ll slut ser 

han intet annat. M en för eleven, som 

ser filmen för första gå nge n, är det 

nytt och högaktuellt. 

• Kom med ideuppslag! 
Aven filmer som är helt moderna 

kan råka ut för detta . Läraren har 

sett fi lmen så många gånger att han 

är helt utled på den. 

FlLMDETALJEN arbetar i treårs

perioder. Man infordrar förs lag och 

önskemål om utbildningsfilmer och 

bildserier. Svårigheterna att få fram 

idegivare har alltid varit stora. Ideer 

finna kanske hos många, men man 

dara sig för att föra dem vidare. 

Arbetsbördan räcker till ändå. 

Filmde taljen behöver emellertid 

ofta ideer och uppslag för att kun na 

täcka behoven vid all utbildning. 

Ingen idegivare behöver skriva film

manuskript ; ideerna tas om hand av 

kunnigt folk . En enkel disposition 

sänd t ill filmofficeren FS /U är till en 

början allt som behövs. 

DROJ INTE med förslagen I 

(För detaljer se Fo A 8/61 .) 

Fo rts på nästa sida 

den s" 7, id l'o- bal1dspelaren, med vilkenEn ny enhet bland AV-h jii lp medl en är 

m an samtidig t ka n ta I' J' P s.ll'äl /iu d som bild, )(1 mag r/ eti sk tape Ett exemplar, 
över deras stad på en höjd aven se bilden, har kö t· ;e l/o m fly 'fö rvn ltl1 ill ge l/ ; I.Jel Iyputprovas nu av fi/mdetalfen. 
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