
varande ooh ko11111ande materiel. Bakgrunden till 

ooh uppllggningen av vlr planering lr t6remAl 

t6r en diekuaaion dlr t6rfattaren epeciellt pl

pekar det effektiva samarbetet med l'OA ooh 

induetrin. 

Jlmtörelaen med Sohweis uteblir inte. F6rtatta

ren alger att bortsett frln landets storlek lr 

Sohvei• ooh Sverige ganaka lika d v s i frlga 

om folkmlngd och nationalinkomst. De achveizia

ka bristerna i frlga om modern krigemateriel 

beror mindre pl tör aml anelag In pl bristande 

planering. Sveriges exeapel har bevisats att 

lven ett litet land kan genomföra en aldan pla

nering att man kan f6lja med i den tekniska ut

vecklingen. 

Artikeln lr 7tteret amiokrande f6r flygvapnet 

och visar att v!ra f6rirvar8anatrlngningar följ• 

med stort intresse i utlandet. I artikeln har 

Iran helt tillfallit det svenska flygvapnet men 

den som exempel anf6rda planeringen av materiel• 

an•katfningen tilllmpae numera inom hela v!rt 

t6rnar. 

DET -HAR VABIT ASPIRANTEXAJIEli pl Ljungbyhed. 

lret• examen var apeoiellt h6gtidlig f6r ekol

ohefen major KQller-Baneen, som dela firade 

25-Arajubilaet av sin egen flygarexamen, dela 

hade nöjet att ae sin egen eon er6vra flygar

mlrket. Ovan aea far och son etter e:umensnyg

ningen. 
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4-tons flygvapenrobot 

lyfts med specialkran 

En smidig 17ftkran spelar en vlaentlig roll i 

flygvapnets robota79tem Bloodhound. Luftvlrne

roboten Rb 368 (den fr!n England köpta Blood

hound Mk 2) lr en bjleae pl fyra ton. F6r att 

kunna handskas med roboten under transporter 

krlvs speoiella lyftanordningar. F'l.7gt6rvalt

ningen har utarbetat ett f6ralag som beatlr av 

lastbil plus kran. Kranen kommer frkl HIAB och 

har en 17ftkapacitet som lr dubbelt sl stor som 

en av företagets tidigare konstruktioner, den 

a k Skogeelefanten. 

Den nya krananordningen kan bli en smidig och 

perfekt 16aning av transportproblemen för 

Bloodhound. Flygf6rvaltningen rllknar med att ae

riepriaet pA kranen kommer att ligga pl ca 

15.000 kr. De prov som utförts med kranen visar 

att den tillfredaatlllande klarar av att lyfta 

den vlldiga Bloodhcund Mk 2-roboten. 
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