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Flera exempel på funktionellt samgående kan redan uppvisas, och jag är övertygad om att vi är på god 

väg. De skygglappar som länge nog begränsat synfältet för många kretsar inom försvaret - oss själva 

inräknade - har undan för undan minskat i antal. Det är ett sundhetstecken, som ger löften för framtiden. 

Jag hoppas även på kommande arbetsresultat från den nyinrättade planeringssektionen i försvarsstaben 

och Försvarets förvaltningsdirektions verksamhet samt verkningarna av en sammanslagen militär hög

skola. 

Slutligen en erinran. 

Flygvapnet har ej deltagit i krig och har inga ärorika traditioner från slagfälten. Men flygvapnet är 

vårt modernaste och mest tekniska vapen. Flygvapnet är den försvarsgren där fredstjänsten mest över

ensstämmer med krigstjänsten och vars fredsövningar är de mest verklighetstrogna och stimulerande. 

Flygvapnet är den mest flexibla försvarsgrenen; stridsmedel kan med kort varsel insättas över hela lan

det och vid dess gränser. Flygvapnet har den högsta beredskapen. Vårt flygvapen är ett av världens 

bästa och djupt förankrat hos vårt folk. Vi som tillhör flygvapnet bör därför känna oss stolta och tillfreds. 

Förutsättningarna för en god anda inom vapnet är påfallande stora. 

Vår uppgift är att vara med om att vidare forma detta vapen - var och en på sin ort. Måtte vi lyckas 

i detta viktiga värv och finna tillfredsställelse i vår gärning. 

Vi får dock ej glömma att flygvapnet är ett delsystem i huvudsystemet krigsmakten. 

Torsten Rapp 

Donationsfond avskedsgåva 
till avgående flygvapenchefen 

lfär generallöjtnant Axel Ljungciahl avgick son 

chef för flygvapnet fick han av flygvapnets 

samlade personal motta en avskedsg!\va på 

10 . 000 kronor. Denna su, nma bildade en fond 

kallad "General A G Ljungdahls fond." Dona

tionsfonden skall främst komma enskilda be

fattningshavare inom flygvapnet till godo . 

:~edan redogörs närmare för de stadgar som gäl

ler för fonden. Generallöjtnant Ljungdahl rik

tar i ett brev till nuvarande CFV sitt tack 

till i insamlingen delta~ande personal . 

STADGAR FÖR GENE:lAL A G LJUNGDA.%S 

FO:'.'ID. 

§ 1. 

Donationsfonden skall benämnas " General A G 

Ljungdahls fond". 

§ 2. 

Donationsfonden skall främst komma enskilda 

befattningshavare inom flygvapnet och flyg

förval tningen till godo genom att av fonden 

årligen fr o m den 1 januari 1961 tages i an

språk medel för utdelning av premier eller 

stipendier till befattningshavare, som under 

senast förflutna kalenderår antingen såsom 

elever vid utbildningskurser eller ock eljest 

visat prov p.'l framst ående personliga egenska

per och yrkesskicklighet. Vid bestämmande av 

belöningens art skall beaktas även intresset 

att möjliggöra eller underlätta utlandsvis

telser i studiesyfte. 
Donationsfonden skall om särskilda omständig-

heter föreli gger även kunna användas för läm

nande av hjälp till efterlevande åt enskilda 

befattningshavare, som omkommit genom olycks

händelse . 

§ J . 
Donationsfonden, som uppgår till 10,000 kro

nor, skall jämte avkastning vara förbrukad in

om sex år . 

§ 4. 
:::Jonationsfonden skall till redovisning motta

gas av försvarets civilförvaltning, som skall 

insätta medlen i Sveriges Kreditbank mot hög

sta ränta. 

§ 5. 
Beslut om utdelning från fonden skall fattas 

av en nämnd. Denna skall bestå utom av general 

A G Ljungdahl såsom ordförande av ytterligare 

sex ledamöter med hö gst sex suppleanter, vil

ka utses av inom flygvapnet ständigt tjänst-

görande militär, civilmilitär och civil per-
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sonal på så sätt att Svenska Officersförbun

det, Svenska Underofficersförbundet och För

svarsväsendets underbefälsförbund samt För

svarsväsendets Civilmilitära Ingenjörers För

bund (jämväl för Sveriges Civilingenjörsför

bund), Försvarets Civila Tjänstemannaförbund 

(jämväl för Statsverkens ingenjörsförbund) och 

Försvarsverkens civila personals förbund var

dera utser en ledamot och en suppleant. 

§ 6. 

Nämnden, som inom sig väljer verkställande ut

skott, sammanträder minst en gång årligen. Or

dinarie årssammanträde skall hållas före mars 

månads utgång. Nämnden är beslutför om ord

förande och minst fyra ledamöter är närvaran

de. Beslut fattas genom omröstning. Vid lika 

rösttal vinner den mening ordföranden biträ

der. 

GENERAL LJUNGDAHLS TACKBREV TILL CFV 

"Min käre Torsten! 

Det är med flit som jag väntat en hel vecka 
med att tillskriva Dig för att tacka för den 
synnerligen förnämliga och kärkomna avskeds
gåva, som jag fick mottaga från FV personal, 
då jag lämnade Er. Jag har velat låta intryck
en "sjunka in" för att kunna finna de rätta 
orden, när jag tackar Dig. Men jag måste med
ge att intrycken alltjämt äro precis desamma 
som då jag mottog gåvan: glädje över att mina 
vänner och medarbetare ha velat hedra mig på 
detta sätt; tacksamhet för alla de uppoffring
ar som Ni har fått gö~a härför; stolthet -
icke minst - över att Ni har valt just denna 
form för en avskedshälsning. Ingenting kunde 

ha berett mig en mera oblandad glädje och 
tillfredsställelse! 
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Det är uppenbarligen och av olika skäl uteslu
tet för mig att personligen kunna tacka alla 
dem som bidragit till gåvan. Jag måste därför 
bedja Dig Torsten, att på sätt Du finner lämp
ligt till berörd personal framföra mitt djupt 
kända och innerliga tack! 

Med hälsningar! 
Din tillgivna vän 

Axel." 

Donationsfonden överlämnades till generallöjt

nant Ljungdahl då han den 30 juni för sista 

gången framträdde inför den församlade flyg

ledningen. På det kuvert som innehöll gåvan 

fanns nedanstående bild, ritad i färg av 

assistenten Lennart Krook, ' flygstaben och 

tecknare E Andersson, flygförvaltningen. 

I anslutning till överlämnandet lämnade den 

tillträdande CFV några förklarande ord: 

Bild 1. 

"Inom flygvapnet har på senare tid vänlighet, 
förståelse och mänsklighet i det tjänstemäs
siga samarbetet kommit till uttryck mer än 
tillförne". 

Bild 2. 

"Ett intimare samarbete inom flygledningen har 
kommit till stånd, och avundsjukt bevakande 
av det egna intresseområdet har alltmera trätt 
tillbaka till förmån för de samlade ansträng
ningarna. Flygledningen står därför i dag mer 
stark och sammansvetsad än någonsin." 

forts. på nästa sida 
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Bild 3. 

"Jag ansluter mig till den uppfattningen att 
försvarsförmågan alltmer blivit ett relativt 
begrepp. Försvaret fyller sin krigsavhållande 
uppgift i den mån det kan tvinga fienden till 
anfallsnivåer, innebärande en sådan militär 
och/eller politisk belastning att han avstår 
frän anfall även om han har resurserna att slå 
oss. 
I årets statsverksproposition uttrycks denna 
uppgift såsom avhållningseffekt på eventuel
la mot vårt land aggressiva planer i vår om
värld." 

Bild 4, 

"Organisation mot ADAM har börjat och vapnet 
är på väg in i ett skede som innebär ytterli
gare teknisk modernisering." 

Bild 5, 

"Draken har börjat serietillverkas," 

Bild 6. 

"En jaktrobot - Sveriges första stridsrobot -
har anskaffats och börjat tillföras förbanden~' 

Bild 7, 

"Ett luftförsvarsrobotförband har börjat upp
sättas, Det har därvid visat sig möjligt för 
flygförvaltningen att beträffande anskaffning, 
uppsättning och underhåll betjäna en annan 
försvarsgren." 

Bild 8, 

"Attackrobotens utprovning har nått så långt 
att den snart tillföras förbanden." 

Bild 9, 

"Beslut om anskaffning av en mera avancerad 
jaktrobot har fattats." 

Bild 10. 

"STRIL 60 är på god väg, Teletekniken i övrigt 
har rusat fram." 

Bild 11-13. 

"Underhållstjänstens modernisering har påbör
jats bl a genom större anlitande av arbets
kraft och annan expertis utanför vapnet. Ett 
ökat anlitande av industrin för framtagning 
av materiel och för utredningar har vuxit fram," 
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Bild 14. 

"Operationsanalytiska studier har kunnat be
drivas i ökad omfattning och särskild perscnal 
härför har börjat tillföras krigsmakten." 

Bild 15. 

"Samarbetet i olika former med utlandet har 
intensifierats, varvid värt anseende p g a 
känd operativ, teknisk och industriell skick
lighet, grundat på mångårigt inhemskt utveck
lings- och forskningsarbete öppnat många dör
rar. Bidragande orsak har även varit att vi 
betalar f ör vad vi erhåller, vilket inte alla 
stater gör." 

Bild 16. 

"Flygingenjörsfrågan har fått en god lösning, 
och en ny topp i vissa frågor i flygledningen, 
FLÖD, har kommit till." 

Bild 17, 

"Vi står ännu obesegrade i flygmilitär fem
kamp." 

Bild 18, 

"Ett ökat samarbete med den civila luftfarten 
i . trafikledningsfrågor har kommit till stånd." 

Bild 19. 

"Våra flygfält har i stor omfattning gjorts 
tillgängliga för den civila luftfarten." 
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