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att tävlingen skulle omintetgöras. Med vlder

radarns hjälp kunde man dock snart konstatera, 

att vädret skulle bli bittre och att täv

lingen skulle kunna genomföras under nägorlun

da gynnsamma och för de deltagande likartade 

förhällanden. SA blev ooksä fallet. Kl 1100 

dök det första flygplanet mot m!let pä Bynl

set och - om man bortser frän dryga 20 minu

ters paus f8r att låta en mindre an8by passe

ra - genomfördes programmet planenligt. 

F 18, Tullinge, med 16jtnanterna Robert Gus

tavsson och Bj5rn Ekberg lyckades ästadkomma 

det bästa lagresultatet och fick därigenom 

sin företa inteokning i det förnämliga priset. 

OverstelBjtnant Rudolf Larsson, E 3 stab, sva

rade för det bästa individuella resultatet. 

Bland intresserade äskädare märktes general

majorerna Lennart Peyron och Gösta Odqvist. 

Den sistnämnde förrättade prisutdelningen, 

tackade deltagarna för goda resultat och F 4 

f6r väl genomförda arrangemang. 

PRISLISTA 

1. F 18 (Lt Gustavsson, lt Ekberg) 
2. F 3 (Lt Lindblom, 1'k lablom) 
3. E 4 (Kn Nannesaon, kn Osmund) 
4. F 10 (Lt Hansson, ff 1.gr Andersson) 
5. F 13 (Mj Persson, lt Blom) 

BlSTA INDIVIDUELLA RESULTAT 

1. ÖVl Larsson, E 3 stab 
2. Lt Gustavsson, F 18 
3. ~ lsblom, F 3 
4. Mj Persson, F 13 
5. 1.ff Nilbert, F 4 

INTECKNINGAR I VANDRINGSPRISET 

19581 F 4 
1959: F 3 
19601 F 4 

19611 
19621 
19631 

F 21 
F 13 
F 18 

Generalmajor GBata Odqvist lämnar segerpokalen 
till F 18-laget (löjtnanterna ll!:berg ooh Gus
tavsson). Till vinster F 4-ohefen Bverate Kjell 
Raamusaon. 

I Hänt vid F 7 I 
Flyktövning för F 7 -flygare 

(Saxat ur F 1 Nytt, orienteringsblad f8r re
servbefäl vid F 7) 

Under krig kommer attaokförbanden ofta att 

kämpa bakom fiendens linjer t ex f6r att hind

ra eller fBrsvära fiendens underh!llstranapor

ter. Besittningar kommer sannolikt att hamna 

inom av fienden besatt omräde efter fallsklrms

u tspräng. Det gäller dä för dam att ta sig 

tillbaka med hjälp av de medel som stär till 

budas flygkarta, nödkompaas, kniv, revolver 

med ett fätal patroner plus en minimal n5d

provianteate. 

Nävll, 8vning ger färdighet och händelserna 

fBrlöpte som f6ljer1 

1. Buaatranaport i föraklrmade bussar ca 7 mil 

till okänd terräng. 

2. "Fallsklrmsutspräng" beslttningevia pä 

fastande mage. (Ett rykte hade spritt sig att 

ett bastant mäl skulle utspisas f6re start, 

varför de flesta avstod frän sin normala fru

kost.) Erfarenhet etta tro ej pä lösa rykten. 

3. Ca 40 km hungermarsch i kärr, snårskog och 

moras genom av fienden besatt land mot egna 

linjer. 

'l're bevakningalinjer, plus ett antal poaterine

ar med hemvärnsmän, flottiljpoliser, vaktman

akap ooh dito hundar passerades liksom nägra 

väl fyllda vattendrag. (Samtliga pä kartan mar

kerade broar bevakades av hemvärnet.) Om nlgon 

toga till fänga eller sköte antecknades veder

börande besittning men tick sedan fortsätta. 

Det rlokte att en av de blda bealttningsmlnnen 

grepe eller akBta för att bäda skulle priclt

belaataa. 

4. Resultats 11'7ra besittningar av trettio 

kommo levande ifrln lvent;rret. 

De tle•ta sköta och/eller tillfängatoge tvä 

till fem gl.nger. J'ruana, hungriga, törstiga, 

genomaura men lyckliga haltade de företa le

vande och döda "alriararna" i mäl efter ca 

17 timmars kamp. De sista bare över de egna 

linjerna pä b.är oa 26 ti-ar efter uthoppet. 



För den synnerligen välorganiserade och rea

listiska övningen svarade kapten Junggren. 

Ingen möda hade sparats för att tvinga luf

tens herrar ut i den mest oländiga terrängen 

bort frAn bekväma stigar, vägar och broar. 

(Kapten Junggren omplacerades 1/10 till F 6.) 

- Kära reservare, bar du smugit 40 km pA fyra 

1-öreekola, 1 et chokladbit, 50 handplockade 

bläbär och 10 1 kärrvatten? Man känner sig 

som en helt annan människa efteråt! - Du som 

till äventyrs bar repövningedagar kvar kanske 

fär möjlighet att pröva pA. -

Arkivalier - brännande 

fråga vid estradsamtal 

om flygmuseum 

Vad eka vi göra med de tiotusentals handlingar 

av olika slag, som produceras inom flygindu

strin, frågades bl a när den svenska flygmu

eeifrAgan ventilerades i flygledningens film

eal i början av november pä initiativ av 

Svensk Flygbietoriek Förening. Det hela ägde 

rum i form av ett estradeamtal och kring bor

det Aterfanne flygdirektör Sten Colliander, 

flygförvaltningen, luftfarteingenjör C G Enger, 

luftfarteetyreleen, etaberedaktör Curt Gille 

frän den arrangerande föreningen, ingenjör Tu

re Jangvik frän flygmueeikommitt6n i Linköping, 

chefen för Tekniska Museet civilingenjör Sig

var Strandh och SAAB:e forekningechef civil

ingenjör Frid Wänetröm. I den avslutande all

männa diekueeionen deltog dessutom bl a repre

sentanter frän KSAK, SAS och LM Ericsson. 

Det var civilingenjör Wänetröm, som tog upp den 

brännande frågan om arkivalierna och därvid 

nämnde att bara hAllfaetheteberäkningarna för 

typ 35 tar etthundrafemtio pärmar i anepäk och 

att de aerodynamiska beräkningarna för samma 

flygplan upptar fyrtiosju hyllmeter. Antal rit

ningar räknas i femsiffriga tal. Denna pappers

flod tenderar dessutom att växa i takt med att 

alltmer komplicerade flygplantyper tas fram. 

Hur stort utrymme som motsvarande handlingar 

för 371an kommer att ta vet man idag naturligt

vis inte. Och vad eka man göra med alla de pro

jektutkast, som gjorts mellan flygplan 35 och 

37? Bara de är ett par hundra. lr allt detta 

nAgot att behålla för den framtida historiska 

forskningen eller bör industrin gallra och ba-
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ra beh!lla det viktigaste? Man kan vidare frA

ga sig varför vi ännu inte f!tt uppleva att 

det skrivits en akademisk avhandling frändes

sa områden, förslagsvis om utvecklingsarbetet, 

den tekniska id6n, bakom flygplan 35. Detta 

borde vara en stimulerande uppgift för en fors

kare, ansAg civilingejör Wänström, 

- Vi mäste vara rädda om vära flyghistoriska 

arkivalier, framhöll civilingenjör Strandh, 

som representant för museiexpertisen i allmän

het och för Tekniska Museet i synnerhet. Kasta 

ingenting vid källan. Lät en museiman avgöra 

vad som mäste sparas och vad som eventuellt 

kan gallras bort. Vi sparar ju för kommande 

generationer. Det historiska perspektiv, som 

behövs, för att man rätt skall kunna välja i 

det rikt flödande materialet har just musei

mannen oftare en specialisten i industrin. För 

forskningens skull vore det dessutom lämpligt 

om denna typ av flyghistoriskt värdefulla ob

jekt kunde samlas pä ett ställe tyckte civil

ingenjör Strandh och bröt en lans för sitt 

eget museum i dess egenskap av den centrala 

teknikhistoriska forskningsinstitutionen. 

Detta hindrar naturligtvis inte att det pA 

skilda häll i landet byggs upp flyghistoriska 

samlingar och de planer, som finns pA detta 

område, fick ocksA stort utrymme under kvällen. 

Projekten med hemortsrätt i Linköping och pä 

Arlanda presenterades och bland annat visades 

skisser och stadsplaner frän det längst avan

cerade av de tvA, det i Linköping. 

NAgon enighet om att det var lämpligt att pä 

detta sätt splittra den flyghistoriska mate

rielen pA olika hAll fanns det dock inte bland 

de närvarande, Röster höjdes för en koncentra

tion till Stockholm. Bland dem som gick pä den

na linje var KSAK:s generalsekreterare Nils 

Söderberg, som i form av en uppläst skrivelse 

(generalmajor Söderberg kunde inte närvara 

själv) anförde att det enligt hans uppfatt

ning inte fanns anledning att anordna ett 

särskilt civilt resp militärt flygmueeum, dä 

den militära och civila flygtekniken stAr pä 

samma grund, har samma forskningsunderlag och 

är baserad pA samma slag av industriellt ut

vecklingsarbete. Samlingarna bör ordnas i form 

av en påbyggnad pA nuvarande Tekniska Musseet. 

Fl7gtekniken bör visas pA ett representativt 

och tullstlndigast möjliga sätt i huvustaden, 

hävdade ocksl överstelöjtnant Nils Kindberg, 


