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Tillvaratagandet av militär flyg
materiel för ett kommande 
svenskt flygmuseum började först 
i början av SO-talet. Detta resul
terade i att den ursprungliga 
primitiva museilokalen i en av 
Malmens gamla lägerhyddor inte 
längre förmådde rymma allt som 
successivt tillfördes samlingarna. 
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et är därför med största till 
fredsställelse, som man efter är 
av planer och önskedrönunar 
och oändliga diskussioner änt
ligen ser ett blivande flygmu
seum i Linköping börja ta form. 

Linköpings stad har ställt sig synnerligen 
välvillig och stadsfullmäktige anvisade i 
oktober 1966 hela 850.000 kr. för att upp
föra en rymlig och fram1ör allt brandsäker 
förrådsbyggnad för det blivande museet. 
r augusti 1967 stod den nya byggnaden in
flyttningsklar och al! den gamla materielen 
flyttades omedelbart över till den nya 
förddsbyggnaden, som är uppförd på Ryds
området mellan Malmen och Linköping. 

Ett första utkast till det blivande flygmu
seet lades fram redan 1965; det hade for
men aven modulbyggnad med måtten 65 X 
65 m . Det var i och för s ig en trevlig lö s 
ning med rymd och stora ytor med en mo
numentaloch karaktäristisk profil. Men då 

* * * 

FLYGHISTORISKT 

ö stergötlands flyghi stor iska sällskap höll i 
februari årsmöte i Linköping under ord
förandeskap av landshövding Per Eckerberg. 

Ur årsberättelsen hämtas bl. a. att den 
S 14 Fieseler Storch, som sällskapet 1967 
förvärvade från tre skrotplatser i ö sterrike , 
nu kunde beskådas i fu llt f. ärdigt skick. 
Ett verkligt förnämligt i ~ndsättningsar

bete har utförts av l :e flygtekniker Einar 
Arvids~onJ F3. 

Vidare fick man veta att en flyghistorisk 
klubb bildats ino m sällskapets ram. Dess 
sanunankomster skall efterhand hå llas i Ce
derströmska sa len, en flyghistorisk sal i 
Frimurarhotellets nya tillbyggnad. Som gå
va har sä ll skapet till sina samlingar er
hållit patiitw'e t till Flygarmarsch, som mu
sikdirektör Ivar Widner skrev 1922 och till 
ä gnade överste Hugo Beckhammar, 

Efter årsmötesförhandlingar käserade di
rektör Bertil Florman om flygminnen frful 
tiden 1925-1950. Pil ett trevligt och med
ryckande sätt berättade han om det svens
ka civilflygets genombrottstid och utveck
ling , alltifrån ABA:s första verksamhetsår 
och fram till tiden närmast efter andra 
världskriget. 
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an läggningskostnaderna för denna byggnad 
idag skulle belöpa sig till nära 7 milj kr 
har man sett sig tvungen mod ifiera försla
get. 

Nu har ett nytt förslag till flygmuseum 
vunnit gillande hos L inköpings centrala 
byggnadskommitte. Då man mflst hålla sig 
inom en kostnadsram på ca 4 milj kr, in
klusive den redan uppförda förråd sbygg
naden, har själva muse ibyggnaden fått gö 
ras i en mera konventionell industribygg
nadssti!. Själva utstäliningshallens storlek 
blir 32X75 m eller 2.400 kvm och höjden 
12 m . Museibyggnaden ansluts till redan be
fintlig förr;ldsbyggnad i dess södra del ge
nom en 25 m lång tvävånings mell an bygg 
nad, som avser inrymma entre, garderob, 
bibliotek, expeditionsrum osv. 

Den nya utformningen av utställnings
hallen medger inte att hela samlingen p f. 36 
flygplan ryms. Här måste autsil göras ett 
va l ur huvudsamlingen för att illustrera den 

REDO FÖR RED EYE 
Skjutningar med luftvärnsrobot 69 , der. 
ameri kanska lätta roboten Red Eye, har 
i slutet p,. mars ägt rum på RFN i trakten 
av Vidsel i Norrbotten. 

Skjutningarna, som ägde rum i armens 
regi, utfördes 
med gott re
sultat mot en 
målrobot och 
genomfördesRFN av "obotgrup
per irAn Lv 5 
i Sundsvall 

och Lv 7 i Luleå. Robotskyttar var två vpl. 
ö vningarna följdes av representanter för 

en del av armens staber, förband och sko
lor , Försvarets Materielverk samt innelig
gande årsklasser ur Lv 5 och Lv 7. 

RB 69, Red Eye, anskaffades hösten 1966 
för forsöksverksarnhet . Hösten 1967 teck
nades kon trakt på leverans av Red Eye till 
armen för ett belopp av sammanlagt 44 
milj kr. 

Utbildningen av värnpliktiga har pågMt 
sedan sonunaren 1969. 

Robot 69 ingnr i luftvärnsförbanden vid 
armens infanteri- och Norrlandsbrigader. 
Detta medför en a vsevärd förstärkning av 
dessa förbands eldkraft mot luftmål. • 

flygtekni sk a utvecklingen. Detta skall icke 
ses som någon nackdel, utan snarare som 
e,-, fördel, Härigenom konuner man ilrån 
det statiska i utställningen. Anordning skall 
därför göras sa att man på ett relativt smi
digt sätt kan växla utställningsflygplan, 
exempelvis en gång per år. 

Såväl fackmän som icke sakkuru,iga häl
sar med stör sta entusiasm den redan ska
rade begynnelsen till ett svenskt flygmu
seum. Hos de äldre kommer otvivelaktigt 
många minnen att väckas till liv; de yngre 
kan, sannolikt med beundran, konstatera 
vad den korta svenska flyghistorien och 
dess pionjärer uträttat . 

Nu återstår ba ra hoppas att inom rimlig 
lid den nya flygmuseibyggnaden kommer 
till slånd. Då kan vi ta ett trivsamt steg 
bakåt i tiden genom en rundvandring j 

Linköpings flygmuseum, Sveriges första 
verkliga flygmuseum. • 

Carleson 

FINT FORDON 
Den rekorderligt snörika v intern har med

fört att floLtiljen fått ett värdefullt kom

plement till sina räddningsfordon . MBö 
militärbefälhavaren i östra militärområdet 

- har nämligen beslutat att, med hän

v isning till det stora 

snödjupet, ställa en 

av armens bandvag

nar till F1: s förfo

,ande. Ett värdefullt 

tillsk ott. Räddnings

personalen har till 
 F1
fullo uppskattat 
bandvagnens fina egenskaper, särskilt när 
det gä ller att la sig fram i svårframkomlig 
terräng och i djup snö. 

Bandvagnen har utrustats med pulver
aggregat, handbrandsläckare , motorkap, syr
gasappa rat, bå r och förband smateriel mm. 
För flottiljen s flygande personal känns det 
tryggt veta att räddningspersonalen verkli 
gen kan la sig fram i te rrä ngen om något 
skulle hända. 

Utbildningen på bandvagnen sköts av flot
tiljens brandrnäs tare, flottiljpolis Ake Jo
hnnsson, som lärt sig handha vagnen vid 
Armens motorskola i Strängnäs. • 

}erner 
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FRIVILLIGHETEN FRÄMST 
Söndagen den l mars anordnades på flot
tiljen en stor frivilligdag för lottor, flygpoj
kar och flygvapenpojkar. Sammanlagt räk
nades in drygt 400 personer, varav 100 poj
kar. Rikslottachefen hedrade förbandet med 
ett besök. Det hela var en frivilliginsats. 
från flottiljchefens sida, samordnad med 
ett rekryteringsmöte som Jämtlands läns 
lottaförbund anordnat. 

De besökande kom från hela Nedre Norr
lands militärområde. dvs milo NN. En om
fattande organisatlon låg bakom transpor

terna av deltagarna. 
För de långväga be

F4
sökarna, som kom re
dan på lördagen, var 
dans anordnad för 
yngre och samkväm 
för äld"e under lör
dagskvällens lopp. Så 

långt resurserna räckte ordnades förlägg
ning för lottor och f1ygvapenpoj kar inom 
flottiljens område. 

Frivilligdagen avsågs ge en uppfattning 
om flygvapnet och F4, och om hur re
krytering av frivilligpersonal ska bedrivas, 
samt markstridsutbildning. 

HEDRANDE HONORAR 

En av de största ersättningar som försva
rets centrala företagsnämnd någonsln delat 
ut gick nyligen till assistent Folke An
dersson och byråassistent Gunno Gunn
wall vid flygstaben i Stockholm. Ersätt 
ningen uppgick till ej mindre än 9.500 kr. 
Deras nyskapelse. som gav de stora slan
tm'na, var ett projektionsbord för utvär
dering av fiLmregistrerad information . För
slaget beräknas ge en ökad arbetseffekt 
motsvarande en minsta årllg vinst på ca 
14.000 kr. 

Efter hälsningsanförande åkte alla be
sökarna till ett kompani. där man demon
strerade tankning och laddning aven f yr
grupp J32, motsvarande arbetet i främre 
klargörlngsområde , framom. På plattan 
fanns dessutom ett antal visningsflygplan 
med ciceroner, allt från SK 16, SK 50 ocll 
till flottiljens nyaste J 35D . Strax före 
flyguppvisningen skingrades molnen och 
Jämtland bjöd det bästa av senvintervä
der. 

Flygmomenten inleddes med skjutning i 
grupp med raketer mot Bynäset-målet och 
följdes aven publikknipande uppvisning 
av löjtnant Tjärn. relativt ny på J 35D. 

Efter flyguppvisningen visades ett par 
filmer i gymnastiksalen och efter lunch 
skingrades deltagarna . Jämtlands läns lot
taiörbunds loltor fortsatte på IS medan på 
F4 kvinnliga och manliga uppdelades på 
olika utbildningsaktIvIteter. Först vId 16
tiden på dagen åkte var och en till sitt. 

Man fick en uppfattning om jämtars 
kynne då man erfor att ett par damer på 
drygt 70 år stigit upp kl 3 på söndagsmorron 
för att komma till F4. och inte skulle vara 
hemma igen förrän ungefär sanuna tid 
natten till måndag. Det är kärnvirke det! • 

Nord 

En annan ovanligt stor ersättning gick 
till ackumulatorskötaren Erik Johansson 
vid FlO i Ängelholm. Han fick 6.750 kr för 
sin ombyggnad av batterier för transpor
ta belt banljus. Kostnadsbesparingen enbart 
vid FlO beräknas till 20.000 kr om året. 

Stora pengar blev det även för fanjun
kare Gunnar Cederberg vid Fl! l Nyköping. 
Han har kon struerat nya ljuslådor för flot
tiljens fototolk a r och en ny typ av spolställ 
för film. Totalt ersättning 3.600 kr. 

övriga ersättningar, på belopp mellan 
800 och 1.800 kr, har fördelats för olika 
tekniska förbättringar vid bl a flygvapen
förband. • 

kallas FV:s nya hkp-fpl. Det är en unik skapelse (kon
struerad av den kända ingenjörskan Agusta van der 
Schaab) som helt spamodiskt löser alla FV :s V/STOL
problem. Första serieexemplaret gick enhälligt till FS/ 
Press och det används sedan 1/4 vid brandkårsreportage.LUNSEN 
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PRINS BERTIL INVIGER 
Prins Bertil har accepterat att inviga tredje 
Skandinaviska Flygutställningen på FlO vid 
Ängelholm . Invigningen äger rum den 7 
maj. Utställningen pågår tiden 7-10 maj. 

Arets utställnlng blir den hittills störs ta 
i Sverige. FlO-fältet ger möjligheter ta emot 
ett uppbåd utställare, samtidigt som flyg
verksamheten 

~;; u~:~~:~ i F 10 ning. 116 ut
ställare från 14 
lä nder är hlt 
tills anmälda till 
expon . Alla upptänkliga grenar av luftfart 
är representerade: allmänflyg, trafikflyg, 
militärflyg, modell- och segelflyg samt 
skolflyg och helikopterfly g. Rymdens er
övring har också fätt sitt. 

FlO-fältet ger goda möjligheter fö r alla 
aktiviteter. Här ordnas bl a Nordens störs
ta parkeringspla ts för flygplan. Massor av 
besökare har anmält sig : de kommer per 
flyg, antingen egna plan eller l taxiflyg. 

Tenshult 

APROPA 2S-årsmlnnet av Dan
mark och Norges be

frielse en liten psykologisk sanning som 
kanske verkar nägot obekväm _ . _: 

"Gud och sold a ter vörda vi 
när i tider av fara de s tå oss bi. 
när faran är borta och fyllda bli faten 
då glömma vi Gud och förakta soldaten." 

EXAMINA MILJÖvARD 
Strax före jul. noga räknat den 18 decem
ber. exanlinerades frän FMS på F14 27 
nya underofficerare i n ä rvaro av bl a CFV, 
generallÖjtnant Stig Noren. och chefen för 
sektion 2 i flygstaben , överste Hans Neij. 
Kursetta blev Christer Lock, FlO. 

Samma dag avslutades flygteknikerkurs 
och påbyggnadskurser vid FTS. I flygtek
nikerkursen 
flygplan/ vapen 
toppade hjälp
tekniker Lars 
Olof Svanslröm, 
FIl. och l elek F14
lroteknikursen 

blev hjälptekni
ker Stellan Granström, F16, primus. Etta 

i påbyggnadskursen flygplan/ vapen place

rade sig flygtekniker Torsten Nilsson, F12. 

och primus i päbyggnad elektro blev flyg

tekniker Lars-Göran Holm, F17. 


Frän Halmstads-förbandet kan vidare 
nämna s att företagsnämnden vid sitt sam
manträde den 15 december beslöt något så 
ovanligt som att inrätta ett naturvärdsut
skott. Dess uppgift blir att bl a upprätta 
naturvärdsplan för förbandet och v ä cka 
förslag inom nalurvårdsarbetet. Allt ett 
led i öB:s nyligen utfärdade bestärrunelser 
om försvarets medverkan I mllj övården.• 

Andren 

FV OCH APOLLO 13 
Även FV kom fred agen den 17 april In i 
l'ymdpl'ogrambilden . Den dramatiska nöd
landningen med Apollokapsein hade från 
amerikansk sida tvingat fram en vädjan 
världen över om total radiotystnad på vissa 
frekven ser. Sverige, öB och FV beslutade 
att hörsamma delta nÖdrop, vilket för vä r 
de l betydde absolut tystnad på Diana-fre
kvensen fram till m idnatt den dagen. - En 
behjä rtandsvärd iltgärd n aturligtvis. men ur 
flygsäkerhetstjänstens synvinkel var den 
inte hell perfekt . om man nu vid en ev 
nödsituation inte i alla fall hade låtit d en 
egna nöd en ga f ö re andras . (?) • 

Red 
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SKIDANS SUVERÄNER 

Snötillg~ngen var sannerligen inte att kla· 
ga på när flygvapenmästerskapet i vinter· 
idrott avgjordes i FI5:s regi . Kung Bore 
bjöd emellertid inte bara på snö: han bjöd 
även kyla i övermått. Så sträng att arran· 
görerna fick lov att skjuta på star terna 
några timmar såväl vid fälttävlan som vid 
starten. 

Tävlingsbanorna, som fick högt betyg, 
l~g i omedelbar anslutning till Bollegår· 
dens friluftsanläggning utanför BolLnäs. 

Många välkä nda kämpar skymtade i 
startlistan, och som vanligt återfanns de 
fl esta i resultatlistans topp . 

Flygvapenmästare i fä lttävlan : 
Meteorolog Lindström, F21. 

Flygvapenmästare på 15 km skidor: 
1 flygtekniker J önsson , F12 . 

Flygvapenmästare i stafett: 
F4, lag 1 (Molin, Wi klund, Brännlund). 

..,::, {;:{ 	 Reservpersonal anställd enligt 
den senaste reservbefälskungö· 
relsen för krigsmakten, SFS 
1962:309, kan fr o m januari 1970 
läsa CFV tillämpningsbestämmel· 
ser i TKG 140:700003, (TKG = 
tjänstemeddelanden för krigs· 
makten, Utgivandet av dessa be· 
stämmelser har dröjt, i första 
hand beroende på all CFV velat 
avvakta tjänstgöringsbestämmel
ser m m för krigsmaktens perso
nal enligt VU 60 (go 29/8 1967 

nr 549), tr '* '* 

-0- 1969 års bragdmedaljörer ~ 
Juryn för Aftonbladets flygarmedalj har beslutat t illdela kaptenenc: 

o Per-Eric Ericsson och fältflygaren av 1. graden Leif Arne Sjö
~ LLlnd , båda F21 i Lule", 1969 ärs flygarmedalj. 
;E Juryn hade vid sitt sammanträde att ta ställning till ett flertal 
w förslag om insatser väl värda att belönas med Aftonbladets me· 
Ii. dalj "för svensk flygargärning", bland annat två skickligt och 
c: modigt utförda räddningsaktioner av helikopterbesättningar. Efter 

• ingående diskussion beslöt dock juryn enhälligt att belöna en'" 
"bragd i det tysta" som bär vittne om den LAGANDA och det 
inbördes FöRTROENDE som är och bör vara en av de viktigaste 
faktorerna vid all flygning . 

Den aktuella händelsen (dri ftstörningen) 

inträffade den 10 februari 1969 vid skjutöv· 

ningal' med J 32 B ur F21. Tillbudet har ut· 

förligt ,hergetts i FV·Nytt 2/ 69 under rubri· 

ken " Bra gjort". - Kn Ericssons fp l tappade 


under dykning 

radomen, vilket 

medförde brott 

på en hydraul

ledning med på· 

följden att olja
F21 sprutade ut och 
täckte hela 

frontrutan. Då ingrep rotetvåan med Sjö
lund vid spakarna och tillsammans lycka· 
des de bemästra situationen i luften så att 
Sjölund sedan kW1de "prata ner " kamraten 
Ericsson. 

fäbteU5 
o5par ... 

Vasaloppet (även kallat Fasaioppet. .) ha· 
de i ar samlat ej mindre än 9 .437 anmälda 
löpare, varav 8.543 tappra fullfÖljde . Bland 
dessa tappra befann sig över hundratalet 
löpare från flygvapnet, av vilka huvudde· 
len fullföljde. Enbart F18 mönstrade f ö åtta 
löpare I 

Bäste flygvapen löpare blev, förstås hade 
vi så när sagt, fö rste flygtekniker Lennart 
Jönsson från F12 i Kalmar, van vinnare i 
bl a flygvapnets skidmästerskap. Han kloc· 
kades för goda 5 tim 46 min, vilket gav 
honom en meriterande 98:e placering på 
den nära 86 km långa banan. 

Det var i år väl sörjt för flygvapnets 
gossar. Förutom Vasaloppets egna mat 
kontroller fanns nämligen sex specleIla 
flygvapenkontrolier. Där fick våra löpare 
förnämlig service med allt frän vallning till 
sockervatten och blåbärssoppa. • 

Johans son 
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Kapten Ericsson har visat prov pa stor 
sinnesnäivara och flygskicklighet i en si 
tuation som aldrig torde ha inträffat med 
denna flygplantyp. Tillsammans med fält· 
flygare Sjölund, vilken s insats var av av
görande betydelse, har Ericsson räddat ett 
flygplan ur en svår situation och gjort 
det möjligt att utreda haveriorsaken till 
f romma för flygsäkerheten. Båda förarna 
har vi ~at prov pa personligt mod, Ericsson 
genom beslut att försöka landa, trots d e 
yttre ogynnsamma förhimandena, SjÖlund 
genom att ta på sig ansvaret för inled· 
ningen till landning. Juryn har velat be· 
löna den laganda och den vilja och för· 
m ag a till SAMARBETE i luften som här 
visats . 

Bragdmedaljerna kom att öve rlämnas vid 
FIO:s flygdag den 10 maj. • 

TRÄFFSAMT 
"FI8·träffen" är en av de täv lingar på pi· 
stol som inom skyttekre tsar har ett mycket 
gott rykte för sin perfekta orga.nisation och 
sin trevliga uppläggning. Sedan 1953 har 
träffen årligen arrangerats av Södertörns 
flygflottiljs skytteförening. I ilr gick täv· 
lingen vinterlördagen den 5 april. Träffen 
samlade trots det urusla vLntervädret kväl· 
len före, och det sva ra väglaget, ej mindre 
än 378 skyttar frän stora delar av landet. 

Arets tävling, som ingalunda hörde till 
de lättare, gick över ätta stationer med om
växlande och trevliga må l, och var liksom 
tidigare träffar perfekt arrangerad. F18· 
skyttarna hade lagt ned ett omfattande 
och energiskt arbete för att Skapa en fuli· 
lödig tävling, och belöningen kom i form 
av idel glada och nöjda skyltar. 

Någon fullträff noterades inte i tävling· 
en men bäste man, G Roos från F8 Skyt· 
teförening, noterade 46 träff av 48 möjliga, 
och tog hem segern i klass 3 F. Även i 
klass 3 G segrade en flygvaperunan, Walter 
Darestam från F8 Skytteförening, som nåd· 
de 45 träff. Tvåa och trea i klassen blev 
Sune Janver, F18, resp Orvar Björklund, 
F18. • 

Ericson 

PERSONALlNFO: 

System R/62 

ges 

ny smidighet 

Flygvapnet började 1968 tillämpa bestäm· 
melserna enligt denna generalorde r. De 
första övningarna i krigsförband genomför
des hösten 1968. Samma år CFV presentera 
ett utkast till tillämpningsbestämmelser , 
vilket sändes på remiss till bl a samtliga 
flottiljchefer (motsv). 

Efter remisstidens utgång har detta ut· 
kast ägnats en omfattande övera rbetning 
vid flygstab en för att 8 januari 1970 lämna 
trycket. 

Tillämpningsbestämmelserna innehå ller i 
och för sig inga större nyheter. CFV har i 
mÖjligaste man delegerat rätten att beslu· 
ta, där kungörelse (62 :309) eller go (67 :549) 
medgivit en sådan ~tgärd. Så t ex beslutar 
flottiljchef (motsv) hur tjänstgöringen skall 
utta s och uppdela, och hur anstånd får be· 
viljas inom och i slutet på respektive tjänst· 
gör ingsperioder. 

Sammanfattningsvis kan sägas , att tjänst· 
göringen enli .gt system R/62 getts en smi· 
digare anpassning till de krav som i manga 
år ställts icke minst fra n stril · och flyg· 
förbandschefer: fler tjänstgöringsomgångar 
av typ korttidstjänstgöring. 

I fortsättningen får en tjäns tgöringsom· 
gång - under förutsättning av anstä Ilnings · 
havarens medgivande - omfatta max 6J 
dagar och i princip ned till endagsövning 
(t ex mobövning om högst 24 tim). 

Tillämpningsbestämmelserna korruner un
der 1970 att tillställas all reservpersonal i 
flygvapnet anställd enligt system R/ 62. • 

F 16 årets 
hockeymästare 

Flygvapenmästarna i ishockey i år heter 
F16, Upplands flygflottilj i Uppsala, som 
tog hem den ärofulla glorian tisdagen den 
3 mars. Segern vanns över FI l. Nyköping, 
och matchen spela des i Rocklundahallen i 

Västeras. Resultat : 3-1. (Periodsiffror 0-0, 
O-O, 3- 1.) Periodsiffrorna indikerar tyd· 
ligt hUT spännande matchen var ... 

I mästarlaget var alla utom en vp!. Mål
görare för F16 var vpl Kjell Johansson, 
Kjell Andersson, Tord Andersen och för 
Fil vpl Ake Andersson • 

Trädgårdh 

Resultat från hel a omgången: 

Omgång Omgång 2 
F4 -F7 11-2 F4 -F5 2-8 
FI7-F5 1-8 Fl&-FI5 &-3 
Fl&-F8 FI6 wo FIl--Fl &-3 

F20-F21 F20 Wo 

Semifinal Final 
F5- Fl6 2-6 
Fll-F20 14--5 Fl&-Fll 3-1 


