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KÄMPANDE GRABBAR 
Med Fl som arrangör genomfö rdes en pa

trullfä lltävlan mellan 3-mannapat"uller U I 


Västmanlands. Sala, Uppland/ Gästrike och 

Folkare Flygvapenföreningars ungdomar 

under lör- och söndagen den 25-26 maj. 

16 patruller deltog . Den första dag~n ge 

F1 

nomförd !S punktori o,, 

tering . rapportföring 

och flygp lan igenkän

ning. På den andra följ

de sil te rranglöpni ng. 

skjutning. ha:odgrana t

kastning. avstandsbe 
dömning och sj uk vu rds

tjänst. - CF l. överste Nils Palmgre n, fö ljde 
täv lingarr.a ur:der söndagen och konsta te
rade att deltagan,a visade goda kunsk apor 
saml god tä\' lingsanda. Kämpaglöd och kon
centration visades vid mänga tillfällen. Till 
segrande patrull utdelad es bl a det av Fl 
nyuppsatta vandringspriset " Väste rasdjäk 
nen", 

Plac. 

l 

2 

3 

4 

5 

6 

Resultat: 

I Patru ll 

Uppland / Gäst rike FvF, lag 2 

I Deltagare 

B. ö ster berg 
Löfgren 
E. Bernet 

I Poäng 

864 

Folk are FvE' Eklundh 
Svärd 
Bachström 

859 

Västman lands FvF Ö . Larsson 
Hedberg 
Bo Larsson 

832 

Vii stmanlands FvF 

I Upplru1d / Gästrike FvF 

H. Lestner 
Tommy Larsson 
Tord Larsson 

Wagennark 
Vanerell 
Westergren 

830 

802 

I 
UpplandiGästl'lke FvF Ip er Rooth 

Ulf Rooth 
Gardfjell 

799 
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FN-SOLDAT TILL USA 

Vid besök i USA i maj i fjol överläm

nade d åvarande CFV, gcn er~len L~ge 

Thunberg, med Kungl. Maj:t med

givand e tiH "The Smithsonian Ins titu

tion" i W as hington, D C, ghohan dl inga r 

rörande en FN-m ä rkt J 29 F, avsedd för 

institutets "Air and Space Museum". 

Museet avsåg då au förrådsförvara fl yg

planet en p ar å r i a vva ktan på nya lo

kaler. 

I år transporterades en J 29 i början 

a v augusti till USA med flyg vapnets 

Tp 84 " Hereules" - som skulle till USA 

F3 
för hämtning av materiel. Gåvoflygp la

net, som har förvarats och även upp

snygga ts på F3, 

skulle frå n bör 

jan lasta ts i Tp 

84 på n, men 

p g a v issa repa
ra t l nsarbeten på 

Hercules skedde hstnin!;cn på F7. D:i r 

för förfl yt>tades 29 :an p å la ndsväg till 

F7 via Motala-Askersund. För att kun

na få pl a1s med plan et i Tp 84 var man 

t vungen att mon·te ra bort 29-\'ingen och 

vissa dela r J v \t jirtp a rt·ie t. Vingen oc h 

öv ri ga lösa delar transporterades p å 

en trailen'a~n och sj:ilva fl y gkro pp en 

rullade p å C),;na hjul , dragen a v en sta rt 

truck. Båda ekip ,1gen fr a mfö rdes i en 

hastighet på 20 k m l rem. (Ca 1.000 km 

långs4\m'ma re än vad " Tu n nan 'J tidig .l re 
vari,t \' an vid ...) 

D en na 29::1 ä r ick e den första som 

skänkts till utl änds t flygrnu scum. När 

kadetterna f rån F lygv apncrs K ri g"kola 

i Uppsal a besökte Engla nd vid 1967 års 

urJan dsfl ygnin g, s~ fick en J 29 F ("Tore 

08") stanna b'ar där. D en hade av CFV 

skänkts som gåva till det britti ska f1yg

museet "id Southend Airport. Over

läm ningen skedde den 13 juni och mu

" ,,' t öppnade of 'iciei lr i ,1ugusti 1967. 

De" nr en sä rs kilu ära för denna 29:a 

.Ht få sin plats p museet, då d etta hu 

\' ud sak ligcn är avsett för britt iska fl yg 

r ian. 
1968 ån lir hndsre~ a (se FV-'''yt t 4/68 

under " 1'20") för , a J ette rna gi k i våras 

trll F r:lok r ik oc h h a li en. Det va r de t 

si.\ta fr am trädandet inför cn större pub

lik, som den gam h beprövade "Tunnan" 

gjord e. _. ten 'ä>;cn frå n enedig gick vi·a 

Dij6n i Frankri·ke, där ett ann at fi m 

exe mplar a v J 29 öve rläm nades så som 
, 

gava. 
fpl 29 är alltsl nu på väg ut ur or

g,1I1i sa tioncn - fl ygplanet har p!i sistone 

enda st använ-rs som " kad ett flygp lan" och 

ma li lygp lan. Ida g tala r man med saknad 

om de n absolut sista "kurvstridsfightern" 

och få fln;pbn h a r väl h l·jvit ett sådant 

begrepp som "Den Flygande Tunnan".• 

Carleson 

Chefen för instruktionsverkstaden. för5t~FLYGHISTORIA verkmästaren Ramström, har haft uppd rag~t 

I Karlsborg finns sedan några ~r tillbaka el! a tl svara för utformningen av sommarut
museum inryrnt l fiis tningens slutvärn . T st j llningen. Han har lagt ned ett intensivt 
museet, som 1 huvudsak har militär- och arbete på att få fram bilder, materiel m m 
fä stningshistorisk anknytning , ordnas varje fran gungna tider. Härvld har han haft god 
sommar ett "aktuellt hörn" . För !t rets hörn hjälp av sina med
svarar F6. Som tema har valts "Flyget, ut  arbetare förste flyg
veckling på Karlsborg". teknikerna Lilja och 

Hansson. Den sena
re hal' g2nom ett 
verk ligt detek tivar F6
bete lyckats med att 
från privata sam 
lirgar f il fram lmika, tidjgare ej publice
rade bild er [rån bl a dåvarande löjtnanten 
von Porats förs ta landning ar 1913 på "Lus
harpa n " , d en ~ämla exercisheden invid 
fast!'':! i ng-en. 

Bildmaterial har också välvilligt ställts 
till förfoga'1de av bl a F3 ocll F4. som båda 
uhyll jat Karlsborg som övningsplats före 
F6:s tillkomst. I utstä llningen ingar även 
mod ell",r i skala 1:11 av F6 :s samtliga krigs
flygplantype r gen om aren frän B 4 :an till 
A 32 :an . Modellerna är tillverkade av flot
tiljens "finsnickare" förste flygtekni kern 
Sei pel. 

Fästning!:imuseet besöks varje sommar av 
uppemot 10.000 turister och man kan kon
statera att '" 'ds "aktu211a hörn" väckt be
r ,i ttigad uppmärksamhet. Avsikten är att 
u tstä llningen redan f o m i höst skall ing" 
i en m e ra permanent såd an, för vilken F6 
kommer att få disponera ett nyinrett rum 
i musee t. • 1:e ve rkmastare Ramstrom • 
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DU TRONAR PÄ MINNEN 
Jämtland blev en turistattraktion rikare den 
siste oktober. Då invigde flottiljchefen v;d 
F4, överste Erik Nygren, ett unikt monu
ment och äreminne över flottiljens tro
tjänare J 29:an. På ett ätta meter högt fun
dament har man baxat upp en livs levande 
29 ca, visserligen utan motor, in strument och 
annan tyngre utrustning - lnen ändå. 1 en 
sista kavaljerstart försv inner hon ut över 
Storsjöflaket. lämnande minnen och sak
n ad efter sig. 

F4 

Det var för ungefär elt ar sedan som 
iden till monumentet väcktes. Många fick. 
som flottiljChefen uttryckte det, nagot in
åtvänt i blicken , när den till synes hopp

lösa uppgiften kom på 
tal. Men med hängi
vet in tresse grep man 
sig an problemen och 
n u ä r alltså allt kl ap 
pat och klart. stor 
hjälp har man haft av 
en entreprenörfirma, 

med vilken F4 haft ett långvarigt samarbe-

35:AN SLOG F-104:AN 
och med DanmM"ks köp av "Draken" 

(fpl 35 XD) i arrack- och fotospanings

version kommer en växande kontakt att 

äga rum mellan de två ländernas flyg

vapen. Bl a har redan någ ra demon·stra

rionsresor före-ragits till en del danska 

flygbaser. 

I danska Flyverkommandoms officiella 

uttalanden i samband med inköpet av 

flygplan 35 har man varit mån om att 

påpeka ty pen~ fullständiga integre

ring i NATO-försvaret genom vapen, ut

rustningsdetaljer etc. "li. ven om typen 

är sven·sk och dess använ'dning i freds

tid förutsätter ett löpande samarbete med 

SAAB, kan den utan vidare ingå i 

NATO-försvaret ..." 

F3 i Linköping har från början varit 

med i denna kontakt, genom a>tr den 

d anske "flygbedömaren", major B V Lar
sen - chef för den danska attack

eskadJ:'ille 725 i Karup - just på F3 
fick sin "skoltid" på "35 :an" sommaren 

1967. För jämförelsens skul'l har major 

B V Larsen också fl ugit in sig på typer

na Douglas A-4 "Skyhawk", Norrhrop 

f-S "Freedom Fighter" och Dassault 

"M irage" III M.5. Han påpekar att samt

liga dessa typer har sina fördelar, att 

Mirage och "Draken" är mes t likvär

di ga, att "Draken" har bättre ekonomi 

per flygtimme än "Mirage'" (och t o m 

bättre ekonomi än de North American 

f- 100 "Super Sabre", som danska flyg

vapnet idag använder som anaekflyg

plan) , och att typen an'ses bland de bästa 

I världen beträffande flygsäkerhet. ( '!) 

Den 24-29 juni genomfördes - del vis 

I SAAB:s regi - en presenta-rion av flyg

p'an 35 D p:l. de danska flygstationema 

Skrydstrup, Karup, Alborg och Vaerlöse. 

Det demon,strerade planet utgick från F3 

och fördes av löjtnant Wickström. I 

foto: carl-åke bergman 

te i banbyggarsammanhang och som ulan 
kostnad för statsverket lät uppföra funda
mentet. 

F4 hade haft 29 can i elva år när hon don 
12 maj förra året lämnade in för att njuta 
sitt OtiW11 SO In pensionär vid F20 och i mål

Danmarks-resan deltog fd.n flygvapnet 

även överste Hans Neij, överstelöjtnant 

jan Henrik TorseLius (C FS/U). Ti ll de

monstrationen utgick också en del tekni

ker från FlO, nämligen: förste flygpJan

mästare Andersson, elmästare Persson och 

flygtekniker Abrahamsson. 

Från SAAB deltog PR-chefen H ans G 
Andersson, som berättade om SAAB i 

allmänhet (man säljer ju t ex också bilar 

i Danmark ...), kapten Olov Wiren 
(SA AB:s marknadschef för norra Euro

pa), som in·formerade om "Dra'kens" pro

duktion, utveckling, SAAB:s filosofi ba

kom t ypen. SAAB:s tankar om export

versionen m m. - Från danska flygvap

net föredrog major B C Larsen om Fly

ve våpnets syn på flygpl'a ntypen och de 
skillnader - speciellt i utrustning 

som finns me ll'a n de svenska verSlOnema 

och den "danska" versionen. 

"En utmärkt fä rd" tyckte F3-löjrnan 

ten Wicksrröm. "Tyvä rr ril 'lät väde rleks

förhållandena inte någonstan s att mitt 

uppvi'sningsprogram utfördes fullor ut". 

- Om jämförel sen med Lockheed F-l04, 

sa Jöjtn'ant Wicks·tröm: "Jag demonstre

ra de på samtliga baser kort starr och 

Iandning och där hade jag god möjlighet 

att mäta 35 :ans landningssrräcka med 

F-I04 :ans - och det var en vä sentl ig 

ski llnad. Jag landade på un gefär hälften 

så lång sträck:! - och ja.g tror, att 

detta var det som man var mest impo

nerad över. Tyvärr hade jag i Alborg 

icke tillfälle att "Ioopa" - där kan man 

ju med 35 :a'l1 " &tanna" på låg höjd, me

dan 104-an m ås te något högre upp", 

Planenligt h ar också. i början av augus

,l en ny demol1'Strarion ägt rum i D an 

mark (p3 Karup) för danska finansut

skottet. • 
CC 

divisionen. 55.000 flygtimmar hann hon med 
innan kapten Christer Tham tillsammans 
med sju di-;ision skamrater förde henne 
runt i en sista vals Över frösöfältet. Det var 
en mulen dag, i dubbel bemärkelse. Regnet 
strilade ner från ett blygrutt stratustäcke 
och skapade den rätta bakgrunden till ett 
vemodigt avsked. 

Att gammal är äldst bevisade hon in i det 
sista. Vädret var alltför dåligt för att man 
skulle våga låta flottiljens nya 32 :or följa 
efter i dansen' Men 29:an hon kunde hon' 
- En silvergrå gammal dam har fätt det 
minne hon förtjänar! • 

berns 

HELT FLYKTIGT ... 
Ett femtiotal man ur flygande persona
len på F7 genomförde 19-21 augusti en 
flygsäkerhetsmaterielövning. övn ingen dÖ)
tes till "Flyktövning 68". 

Först samlades "flyktingarna" för ge
r:orngång och sedan utrustades de med 
svart -randiga flygoveraller. En visitation 
genomfördes för att kontrollera att ingen 
försökte smuggla med sig mat, pengar elle" 
cigarretter. Därefter fördes de nyblivna 
"fångarna" ut till vän
tande Tp 79 :or. Dessa 
flög dem till ett fång
läger som byggts upp 
på ett flygfält i Väs
tergötland. Däl' place F7rades de l skydds
rum och i en inhäg
nad rastgård. Det gällde sedan för fång
arna att fly - alt till fots ta sig en sträcka 
på ca 60 km genom starkt bevakad och 
mycket svärf ramkomlig terräng. En mat
kontroll fanns på sträckan, men därutöver 
had2 övningledningen bestämt att flygnöd
proviantsatsen skulle räcka. Nu blev det 
tyvärr inte så, eftersom civilbefolkningen 
var för snäll och delade ut mat. En del del
tagare Iick t o m ligga i bäddade sängar 
pa nätterna!!! 

Första bevakningskedjan på sträckan ha
de upprättats av fallskärmsjägarskolan i 
Karlsbo rg , och i den fastnade en hel del. 
Jägarna for fram som raketer i buskarna 
- 'barn på julgransplundring'. En av dem 
lyckados ensam ta sju fångar. - När någon 
togs till fånga fördes han till förhör. Dessa 
leddes dels av tolkar frän tolkskolan i 
Uppsa la dels av förhörsledare från lui
minalpolisen med länspolischefen själv i 
spetsen. Att det var härda förhör vittnad z 
alla bleka ansik ten om ... 

N~sta bevakningskedja svarade Göta 
trängregemente för. Poster var placerad vid 
alla broar över en ganska bred ii, så där 
blev fängarna tvingade att simma för att 
inte bli fast. Ett annat hinder bestod av 
militärpoliser från K 3 i Skövde. Även där 
togs ",igra som gick lite för Öppet fram. 
Ytterligare två bevakningskedjor hade all1g 
arna att ta sig igenom inr:an de nadd; 
millet. Fö r bevakningen där svarade vakt 
personalen från F7. Dessulom fanns runt 
och inom omn,det hemvärn och patrul
lerande polisbilar. 

Slräekan blev som synes ganska lång 
och bevakning'en stark. övni.ngsledningen 
an stig att varje man skulle lära känna sig 
själv med avseende på fysisk och psykisk 
motsti'tndskraft. - När alla var i mål, flögs 
de trötta och skäggiga deltagarna till Halm
stad. Musikkår (') och bastubad väntade. 
- Resten av veckan ägnades at en övning 
i siikerhe lsmaterielljänst i Tylösand. • 
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F9 FRISTÄLLER FV ... 
Efter J 34:an (som nu skrotas) kommer F9 
alt förses med en mera ändamålsenlig kä rra. 
ty pbeteckning GG 9 - Den Skjutbara 
Skottkärran . Vid den första provturen var 
de ballistiska egenskaperna ej fullgoda, m e n 

F9 

vid senare pro v 
visades förbättrin 
ga r. T estbesä tlnin
gens förare lt Ove 
Andel'sson, teknis
ke experten fing 
l:a gr Sven Ny
slröm och färd

planeraren I:e tl Gösta Ahlberg, lovordade 
särskilt den goda sikte n (inga siktskym 
mande sto lpar) och den sna bba debarke
ringen, som sköts från förarplatsen me
delsl katapultkast . Genom handgreppsväx
ling, utförd av föraren, erhå lls reversever
kan och detta sinnrika system gör att sam
ma topphastighet kan uppn", at bäda h :ll
len. Med denna fin ess kan även sma fält 
användas, troli gen är sma skogss tiga r till
räckliga. Fi och and r a dödliga kommer i 
framtiden få mycket svå rt att upptäcka 
varifrån F9 opererar, En nyhet är att tl in-

märken. Om F9 utrustas med denna enkla, 
fan tastiska maskin, kommer enligt obekräf
tade rykten övri ga delar av Flygvapnet att 
friställa s ! • 

g~l1' i besti ttningen . Konstrll kl ö r<~n önskar 
I II ~ d detta nytänka nde få tl att arbet a mer 
u Le på "faltet". Tl-tornen blir d å ci verflö
diga OCh kan i framliden stä som minnes-
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LIVLIGT FRIVILLIGT 
Rekryteringen lill höstens frivilliga hem
ortsutbildning fick återigen ett positivt 
gensvar från de värnpliktiga. De för värn
pliklIga befäl och meniga planlagda kur
serna i Söderhamn, Färila, Sundsvall och 
Mo ra startades i medio september med en 
glädjande stor anslutning. I Söderhamns 

vapenkurs de1
tog fe mton 
vä rnplik tig a 
e lever . I Färi
la, där tidiga
re en ba sF15 troppkurs av
verkats, har en 

repeti tionskurs för bastrapp genomförts 
med elva eleve r, I Sundsvall har en mark
stridskurs avverkats - försvar av mot
slåndsnäste, vakttjänst m m. T o 1\' elever 

BRA PRESENT-BOK 
25 år är historiskt sett en mycket k ort 
tidsr:ymd. Men mä tt med flygteknikens 
mått har mycket hunnit hända under des
sa 25 år. I samband med F16:s 2S-årsjubi
leum uppkom tanken på att för framtiden 
bevara n~got av denna utveckling, att 
kortfattat presentera flottiljens historia in
nan fakta och minnen svepts i glömskans 
dis. 

Resultatet blev den lilla skrifte n "En 
flygflottilj ". Författare Gunnar Asklin. I 
boken behandlas inledningsvi ' flygets upp
komst och utveckling 30 år fö re flottiljens 
tillkomst. Författaren har sedan ägnat stort 

in lresse åt alt 
söka skapa en 
bild av landska
pet och trakten, 
av g årdarna. 

ägarna och granF16
narna och av de 
fornminnen som 

finns inom flottilj området, En tuschteck

deltog . Morakursen omfattade omskolning 
• v ba." rsonal till luftbevakare med ett 
te rntontal elever. 

Utbildningen bedrevs huvudsakligen som 
veckoslutsutbildning med omväxlande teo
retiska och prakti ska övningar . Med tanke 
pil kommande krigsförbandsvis repeti
tionsövningar för fJygvapn t , d är det enligt 
VU 60 ställs ökade krav pä det värnplik
tiga befälets förmåga att själva mobilisera 
och ulbilda sina förband under krigsfö r
bandsövningarna, är det av stor betyde lse 
att så m~nga som möjligt av d et värnplik
tiga bef :ile t deltar i frivillig utbildning. 

Flygvapenpojkkurser i luftbevaknings
tjänst har genomförts med en ku rs i SÖ
dNhamn med 20 elever och en i Mora med 
15 elever. - Två veckoslutskurser omfat
tande mobtjänst resp. skyddstjänst är plan
lagda alt äga rum under våren 1969. • 

A '\.Ve5/lin 

ning av konstnären Yngve Svalander visar 
en vision av hur trakten kan h a sctt ut in
nan flottiljen kom till. I elt avsnitt som b ,
hand lar det dragon torp som nu restaurerats 
på flottiljomr~ det får vi n ågra ögonblicks
bilder frå n dragonens liv på 1800-\alet. 

Avsnittet avslutas med en be,;k.rivning a v 
flora och fauna och d cn inspiration denna 
givi t Upplands store konstnär Bruno Lilje
for s, som ibland bodde på Ärna gM d , Där
efter följer en beskrivning av flottiljens ut
veckling och verksamheten fram till dagens 
TIS. Boken avslutas med en f Jrteckning 
över Fl6-personal sam tjänstgjort utrikc, 
"nm 1946-1967 samt med ett kalendariun1 
bVI' r viktigare handelser under årens lopp. 

Boken utgbr ett litd stycke kulturhisto
ria och bör intressera va r och en som levt 
och verkat inom flottilj e n so: väl alla andra 
som hy ~r intresse för vårt flygvapens ut
vec kling t ill dags dat.o. - Ett rikligt bild
material - oftast med flotliljfotograf Nils 
Anderssons signatur - förhöjer bokens 
värde. • pe 

NY BÄTTRE BRANDDRÄKT 

En ny lättare brandskyddsdräkt, i vilken 
man arbetar ef fe ktivare , in troduceras nu 
pa den militära och civila marknaden. 
Flygvapnet, marine n och civilförsvaret har 
lagt ut en order [ör OVel' ~2 milj kr på 
denna dräkt, kallad Akvarexdräkten . Dräk
ten beräknas fä stor betydelse vid snabba 
räddningsaktioner , t ex vid flyghaverier, 
bil.bränder och brandkårernas snabbutryck
ningar. 

Principen är alt dräkten "spegla r bort" 
värmen. Inte m..indre än 98 proc av strål
ningsvärmen reflekteras bort, vilket har 
avgörande betydelse vid intensiva b rand
h ä rdar, som t ex brinnande flygplan . I så 
dan a katastroflägen, då människor snabbt 
mast" räddas u r f lygplan , fordras en lätt 
dräkt, som m edge r stor rörlighet och skyd
dar effektiv\. Den kommer bl a att ingå i 
flygvapnets brandskyddsutrustning. 

Dräkten är tillverkad av lätt material, 
rayon och alurniniserad polyester, och av
ses i första hand som skydd mot stral
ningsvärnle och slickflarnmor. Den är ut
för d enligt tele$kopprincipen med knälång 
jacka och byxor som skyddar upp till brö.t
höjd. Detta ger god passform för skiftande 
kroppsstorlelear, För marinens del har dräk
ten utfö,1S som overall. 

Vid snabba aktioner är det naturligtvis 
av stor betydelse alt dräkten är lält att 
ta på sig. Stora krav s tälls på att den 
behå ller sina egenskaper efter lång lagring 
och upprepade ren göringal'. Till dräkten 
hör även en nykons truerad hjälm i arme
rad plast med elt visir av rökfä rgad poly
karbo nat. Hjälmen har god ventilation och 
är snabbt omställbar till olika huvudstor
Iekar. Handskar finn s också, med insidor 
av vattenavstötande impregnerat krom
spa ltläder. Dräkten skyddar naturligtvis 
också mot danun och väta. • 
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INRYCKNING 
Efter en kort andhämtningspaus har under 
ju li m :'lnad tre nya kurser m ed kadetter 
ryckt In vid F20. Början skedde den 15 juli 
med en reservoffi cel~skurs samt ku rs för 
mct('orologkade tte r och blivande vpl-office
rare varefter två officrrskurser följde den 
22 juli. 

Av d e två off icerskurse rna är den ena den 
sista ettå riga k u rsen, medan den andra är 
den första kursen l den nya tvåårJga offi
cersutbildningen vid F20. Härigenom finns 
för fö rsta gången sedan 1947 lildre och yng 
re l<urs vid F20. Till den yng re kursen k om
mer kadette rna direk t f rån s in gnmd utbild
ning i Ljungbyh ed. D en för Uingda u tbild
ningen beror på d e 1ikade kraven på ut
bildning av den blivande officeren. • 

S D-g 

STRILIGA KURSER 
F21 anordnar sedan 1963 årligen tvft s k 
veckoslutskurser för s in r eservpcrsonal i 
strid. ledningstj änst. Om ku rserna - som 
i a r genomfördes i m it ten av ok tober -
skulle ha genomför ts vid F21, hade restiden 
för deltagarna blivit läng re .. n den effek
tiva u bildningstiden . Dctta dä rför a t t hu
vudd? ien av reservpersonalen bor i Syd 
och Mellansverige . 

Kurserna förlades i stiillpt t ill F2. Förde
len hänlled var förutom d en centrala bc
läger:heten , tillgilngen till STRILS trai ncr-

F 21 
anläggn ing rn~-d 
d ss stora k a
paci te t. nog
grann het och 
rika spelmöj
ligh ter . Tack 
vare en myc
ket välvillig 

inställning och uppoffrande Insats av kol 
legerna vid F!! genomfördes kurserna på 
ett smidigt och effektivt sätt. 

Kurserna ledde. av larare u r F21. och 
lades upp med tonvikt på p raktisk strids
ledningstjänst W1der "hemmaförhl Uanåen". 
Man försökte således i största mÖjliga ut
sträckning efter likna de strIdsledningsför
hållanden som råder i vår norrn scktor. 
Täckbenämningar, anropssignaler, radioka 
naler m m var autentiska. Detla gällde även 
den elektroniska kartbilden som presentera
des på PPI. 

Kurserna genomfördes llled stort intresse 
av vå ra strfdsledare i reserven - anslut
ningen har varI e rat mellan 60 och 80 p roc. 

Med sådana här veckoslutsku rser kon re 
servslridsledarna h Ila sig väl info rmerade 
om utvecklingen inom stridsledningstjäns
ten och därmed sarrun anhängand e omr;)den. 
Vid luftförsvarsövningar av olika slag i 
Övre Norrland har man ständigt konstate
rat d e betydelsefulla insatser vå r" reserva
re bidrar med . Vår stridsl edningsstandard 
anses som god . 

Dessa veckoslutskurser fyller y t ter ligare 
en vä sentlig fWlktion. De stärke r den er
känt goda känslan av samhörigh e t mellan 
befäl av olika kategorier vid F21. • 

A Bengtsson 

FAximile eX pe riment ) , består I att meteo
rologiska informationer (analyser, satellit
bilder Bl m). som frarnst:illts och/eller tU!
rällalagts vid NoUonal MeteorologicaI Cen
te r (NMC) i Suitland. Maryland, USA, per 
t rM 
överförs 
till en 
specieJl 
sänd· 
ningssta
tion 1 
Mojave. 

MVC 
Californ ien . vilken sänder pil frekvensen 
149,22 mHz Ull satelliten ATS-3. F rän den
na sker Ilterutsändnlng p~ 135,60 mHz. 
A llt mate rial utsänds I form av "bUder" 
u ppbyggda på 800 linjer och med en över
föringsha stighet om fyra linjer per sekund, 
dvs samma system som används I de ope
rativa vädersatellJtema för bildöverföring. 
Därm d kan alla s k PT-statloner (Auto 
malic Picture TransmiSSion) d elta som mot
tagarslaUoner. 

ATS-3 (Applications Technology Satel
li te) är en geosyn k ronsatellit, dvs den rÖr 
sig med samma v inkelhastighet som jorden 
och intar en skenbart stillastående posl
lion över ekvatorn på longitud 47 grader 
väst, v ilket är i höjd med Amazonflodens 
mynning . Satelliten befinner sig p~ ett 
mycket stort avstå nd frän jorden, 36.000 
km. (Jämför jordradien, som är 6.371 km). 
Sa telliten är d ärmed "synlig" 4 grader över 
S tockholms horisont, radioteknIskt sett. 

Förutom tc lekorrununikationsapparatur är 
ATS-3 utrustad med tvfl kamerasystem, ett 
fö r sva -vitt. IDCS (Image Dissector Ca
n"er<) System). och "tt för färg, SSCCE 
(S v in Sea II loud Covc r Expe riment) , vilka 
var tjugoandra resp , t jugofjäl'de minut tar 
en btld av d ~n halva av jorden som ä r 
vänd mot sate lliten. Dessa bilder kan sam
manfogas t ill f il mer, varvid vädersystemens 
rörelse r och förändring k:m studeras på 
ett synne rligen instruktivt sätt. Varken 
IDCS-b ildema eller SSCCE-bilderna kan 
mellertid tas emot direkt av fl ygvapnets 

AP T -station, men bildsIgnalerna kan med 
hjälp av datamaskin vid N1'vlC t r ansforme
ras till bild enligt APT-systemet och åter 
utsändas via ATS-3 . • 

BAN 

GENERAL 37-FLYGER 

• Vid två till fä llen I oktober har generalmajor 
S O Olin, chef för fl ygmater ie lförvaltningen, 
flugil SAAB 37 Viggen. Gene ral Olin - tidi
gare chef tör FC - är den försIe inom liyg
vapnet som, förutom FC'personal, fl ugit Vig
gen . 

O, FJÄLLHÖGA NORD 
För alt lärare och elever bällre skulle lära 
känna varandra och för a lt testa konditio
nen anordnade F20 en f jällrnarsch i slutet 
av augusti . Marschen företogs i små grup
per med en lärare i varje grupp. Frän 
Glens lappläger (dit man kommit med flyg 
och buss) gällde det a tt i l re etapper för
flytta sig via Glen och Hllsjöbottnarna till 
Höglekardalen invid Bydalen, där buss 
hämtade för transport till F4. - P g a det 

s tora an tale t 
leve r måste 

övningen ge
nomföras un
der två på var
andra följandeF20 veckor. Då bå
da omgångar

na gynnades av vackert väder blev uppgif
ten lätt och stämningen god, även om grup
perna ej gynnades av särskilt god fisk elyc 
k a. - Sista natten p~ f jälle t samlades samt
liga till e tt gemensam t läger. Under kväl
len tändes lägereld och tävlingar anordna
des mellan grupperna . Under dessa fick 
även lärarna möjlighet att försvara resp 
grupps färger. • 

I H-son 

SUCCE-SUCCESSOR 

Gamla 29 :an har tjänat u t även v id n o. 
Samtidigt som årets kade tte.r ryck te In kun
de flygutbildningen på börjas m ed f pl SK GO. 

Vå rt nya skolflygplan är mycket lä ttflu
get och har redan blivit populärt både 
bland lärare och eleve r. De eleve r som 
kommit direkt fra n Ljungbyhed är ju re
dan influgna, varför någon specicll inflyg
ning inte behövts. Flygutbildningen kunde 
redan f l'(\n början bedrivas Intensivt och 
med hög kontinuitet. 

Alt "105 :an" är tvåsitsigt upplevs som 
mycket positivt. Härigenom ökas väsent
ligt flyglärarnas möjligheter att följa upp 
flyg utbildningen. Även ur servicesynpunkt 
är tillfredsställelsen stor med den nya kär
ran . Det ta torde i hög grad vara orsak till 
alt övergången till SK 60 kW1de ske utan 
att n,'tgon märkbar n edgång i flygtidspro
duktionen skedde. • 

l H-son 

OFFICERSEXAMEN 
I strålande solsken förrättade CFV den 19 
juni officersexamen vid Flygvapnets Krigs
skola. 

Förbandschefer och officerskursen 4&-48. 
tiU vilken även C F20 överste Sven-Olof 
Olsson hör, deltog även . Dessutom hade ett 
stort antal anhöriga mött upp vilka gav 
extra färg och fägring åt högtidligheten. 

Sammanlagt utnämndes 43 nya flygoffi
cerare, 5 meteorologer, 9 intendenter samt 
3 reservofficerare. Av flygofficerarna till
hörde l5 marklinjen och 10 var f d fält
flygare. Det var f Ö första gangen i flyg
vapnets historia som en speciell office "s
kurs för Intendenter genomförts vid F20. 
Den teoretiska utbildningen för dessa har 
till stor del bedrivits vid Uppsala univer
sitet. 

Ett stort antaI hedersgåvor och Id rottsprl 

ser utdelades. Bl a erhöll kursettan på of
fieerskursen Jan Ericson och på lntenden
turlinjen Roland Nilsson CFV:s h edersgåva 
FV stickert med Inskription. J an E r icson 
fick även priset som främste sky tt, ett ge
vär CG-6 skänkt av försva rets f abrikssty 
relse. Premiet ur kadett John Sjöqvists 
minnesfond - "bäste kamrat" - tillföll 
Börj e Robertsson • 

O S-n 

VÄRLDS-SATELLIT -VÄDER 
Under augusti månad har Militära Väder
centralen (MVC) med den av flygmaterlel
fÖl-valtningen anskaffade anläggningen för 
mottagning a v vädersatellitlnformaUon del
tagit i mycke t intressanta och lovande prov 
med meteorologisk telekommunikation via 
sa te!lit. 

Systemet, som kallas WEFAX (WEather 
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