
HÄNT VID FLOTTILJERNA. HÄNT VI 


e--------------------------- ----------------------------------------------------------------- 

FOTOGRAFISKT PR 
På F12 har man moderniserat. Mest till trev
nad för flottiljens duktige fotograf BORIS 
ERIXSON. Atelje och 'Iab-rum' har helt plöts
ligt blivit verkligt funktionella och arbelstrev
liga. En föreb i ld för alla förband. För inred
ningsdesignen har Boris själv svarat. Nedan 
hans egna ord (och bilder) om arbetet och 
den nya miljon: 

- Personalen består av Ego själv plus tre 
vp l fotobilräden, som även ar fil mrättare. 
Fiakt fram bakom det svarta förhänget lig
ger mörkrumsdelen mot nor rs idan , med ladd
ningsl'cm för film och plåtar. Till vänster Om 
den langa korridornn finns fyra rum innehål
lande f 'l mfr am k>.f lni"9 , tork för bilder, fram
kallning i dosa av ',1fgdia Ektachrome E 3 
samt tillredn ing av .'ramkallare. I två kopie
rings- och förstoringuum kan tva eller flera 
arbeta oberoende av varandra. I det försto
ringsrum där den bä5ta apparaten står kopie
ras färgbilder på papper, enligt Agfa korttids
process, samt större svart-vita bilder. 

- I alla dessa ' Iabrum' finns termoslatval

tenkranar över de rostfria våtbänkarna. Milt 
emot dessa förstoringsrum finns förrad av 
film och papper samt arkiv och övrig kame
rautrustning. Ett särskilt rum hyser de olika 
kemikatierna. Tilf höger innanför avdelnings
dörren ligger fotografens expedition mot sö
dersidan, där fo tokonst pryder väggarna 
solarisalioner och tonellne-bilder. Innan vi 
r,år atelje och dagarbetsrum tin ner vi el! li
tet rum för fotografisk litteratur, kataloger etc. 

- I ateljen finns, förutom de obligatOfIska 
lamporna och ljusbankarna, en vägg med 
olikfärgade papper för färgfoto . Där kan per
soner eller större inventarier fotograferas mot 
valfri bakgrund. Ljusbord i den långa arbets
bänken underlättar betraktandet av negativ. 
El! förnamligt fotograferingsbord för småpry
tar finns samt sist men inte minst den popu
lära p rok iframställningsapparaten. Där kan 
skriftprojektordia bli färdiga på kortare tid än 
5 min till förnöjelse för den stora och 
aldrig sinande skaran stressade. 

- I arbetsrutinen förekommer fotografering 
av ca 550 vpl/år, inklusive de ur Väderskolan. 

To:v exemplar "id-kort" (3 X 4 cm) skall fram
stallas av va rje vpl , och nummer och n·amn 
skall kopieras in med hjälp av diafilm . Re
protagningar av kartor och annat som skall 
förminskas eller fö rstoras, skade- och ma
skinfotografering , framställning av småbilds
dia, radarraster på lithfilm, framkallning av 
skjutfitmer från 
J 32 B samt rätt 

ning av dessa. F 12Vidare report'age
foto. Beställning 
och körning av 
utbildningsfilmer. 

(Tjosan , he
la ryggen full. !) - Varje beställare av fo
tografiskt arbete fär fytla i sina önskemål på 
särskild blankett . Delta arbete följer jobbet 
iills det är klart. - Denna idedetalj har häm
tats fran Försökscentralen. 

- Min stora inspirationskätla på F12 har 
varil att nagon gång då och da få göra ett 
flyg pass för lite bilder från ovan. Sådant sti 
mu lerar och är SKONT. • 

MOBIL RENLIGHET 
För att tillgodose beho vet av ett miljö
arbetsrum i fä lt har en prototyp av mil
jöhydda tagits fram i regi av [Inför
va ltningens und erhålIsa vd clning. Exte
riört ser miljöhydd an oansenlig ut, men 
intcriöirt är den mycket trivsam, ljus 

och änd amålsen
lig. Den har en 
fast inbyggd mil
jöbänk (med luft F 1 
reninss- och kl i

n1J.t:tggregat 

den I11re delen) och med handrvän och 

klädbytesmöjligherer i den yttre delen. I 
mittd~!2'1 finns plats för vissa arbeten 
och uppläggning av arbetsobjekt. 

InvJndi gt är mi1 jöarbcrs rummet 4,9 m 
långt, 2,2 m brett, 2,45 m högt och ",'i
gel' komplerr ca ett ton. Vä ggar , gol v 
och ra k består av ett 40 mm cellplastma
terial, s k Devinycc ll , som limmats ihop 
med 1,25 mm 'lluminiump:år på utsidan 
och Perstorp,pLltta på insidan. Enheter
na ar limmade och hopn itad e. 

Med .lnslurning till ett el-k t'J ft utta g 
kl arar hyJ d an värme, ventiLuion och 
luftrening enligt fordr inRa rna för miljö

rum klass 5. Den kan t ex placeras ute, 
hels t med anslutning till någon byggnad, 
i en lada eller i en plasthall. Miljöhyd
dan bn givctv is anvJndas aven vid hem
mabasen, så som sker med den nu fram
tagna prototypen. I av vak ten på att kon
ventionella lokaler iordningställs har Fl 
tilldelats denna prOtotyp, där den ansluts 
til-! tel eve rkstaden . - Olika pro v görs 
nu för att kb rligga miljöhy dd ans lämp
lighet för under h51 lstjänst. 

Skale t t ill hyddan h.u också VIsat sig 
Lil1l pligt för fk ra andra ändamål än 
dm ur , prun glige n avsed da. Detra genom .. .. 



~ ~ 	 ga ffeltruck (väger knappt 500 kg (Om) är som baHerivårdshydJa för bas, eH för plats där sådana utrymmen saknas. 

och är förhällandevis rym lig samt under tredje som fast eller ambulerande under Och ännu fler möjligheter står öppna för 

hållsfri . Ett annat användnings:\Jrernatlv hällsutrymme för tillfälliga arbeten eller utveckling. • 

VÄGSAMARITER 


F2 

En kurs för "vägs.lmarlter" hu unde r 
den gångna vinte rn hå llits på F2 under 
ledning av driftsingenjör Ohm. Som ar 
rangör s(Od FMK:s lokalavde:n:ng. Ord
förand en, flygdir ektör Sten Coll iander, 

deltog själv som 
elev. Kursen var 
med si na 25 del
tagHe den störs 
l ,l i si tt slag ~~:t ·

t ills . Den Ol11i.H 
tade 20 timmar i konsten an ta hand om 
skadade l trafiken. BenbrOH och sh
skador är inte så svht an upptdcka. 
Däremot kan det vara bes vär ligt avgöra 
om en skadad person behö,'er konstgjord 
andning eiler inte. Här hade sys ter Ulla 
Drakenberg fr ån Röda Korset mycket 
an lär a ut· 

Den färdiga vägsama riten får int yg 
pJ. sin kompetens. Röda Korset utfärJa r 
legitimationskort och ett vägsamaritmär
kl' för fordon et. Var och en få r sig till
delad en "olycksutrustning" best1e nde av 
sj ukvårdslåd a, va rningstriangel och an
nan materi el som behö vs. Kursen har 
inte bara omfaHat sjuk vårdskunskap ut an 
också berört de övriga åtgärder, som 
bor vidt:!s vid en olycksplats när det 
gä ller ,Ht , bpa ordning och säkerl:et, 
dR po li, innu inte hunn it anl ;inda. 

An dCSS J kurser har ryk te Onl sig att 
va ra effektiva, visas kanske bäst av aH 
ä ,' en personal ur Täby-polisen deltog 
som ex traele ver. FMK:s lokala vdelning 
vid F2 har redan Hn frå gor om )i tter
I igare kurscr. • 

SKIDMÄSTARE 

Åre ts fl)'gvapcnmästerskap i vintcridrott 
arrangerades a v F4 och ägde rum den 
6-8 mar s. 

Täv linga rna stanade med fälH äv ian. 
Denn a gick i tra kten av Stugu n, 4 mi l 
öster Ostersund. Vädrer var ganska hygg
ligt med ett par minusgrader, men med 
en ga nska besvä rande blåst. Trots dctta 
lyckades t vå man skjuta I'ull pott i den 
inledand e sk jutningen. Därefter fö ljde 
1 S km skidåkning med punktorientering 
- 10 punkter (7 punkrer i och 3 UlOm 
banan ). Banan betrakudes som tämligen 
svår och in ge n av förhancl sfavoriterna 
lycka des helt. Segern gick i stä llet till 
otippade sergeanten Pe r-Erik Be;,:_,trand , 
f21, SOm ävc n lyckades vinna punkt
orienter ingen - med endasr 14 mm fel. 
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Andra dagens tä v lingar gällde skid
stafett 3 X 10 km. Vädret va r fortfara nde 
nå gra grade r kallt med hård skare som 
und erlag va llningsproblem förelåg 
a lltså ej. Start, varv ning och mil var 
för;" gt på f4:s idrorrsp l.1tI. Hela 25 lag 
ställde upp - och fullföljde I Garvad e 
skidkämpen l:c flygteknik er Adolf \'(.'ik
Lund, F4: s lag l , v:ixlade för st men en 
dast 7 sek före Fl, vars försteman vä rn
plik[ige Lennart Pollack gjorde ett bra 
lopp. Denne var i si n tur 8 sek före 
F21:s lag 2, med flottiljpolis Per Hassis 
som stanman. ReJan på andra sträckan 
vis ade dock F2I va r skåpe t skull e stå. 
Luleförb andets andre man, värnpl ik tige 

JarL Svensson gjorde näm ligen ett myc
ket starkt lopp och utklassade F4:s an
dre m,ln, flottiljpo lis Ulf Johan sson med 
över en minut. 

OS-tränade överfuriren Nore II/estin, 
F21, hade end ast att bevaka F2I:s för
språ ng. H an utökade t o m förspr ån ger, 
så att 	F21:s segermarginal kom an lyda 
pa nJ s[an 4 min. Tvåa blev F4: s lag I, 
trea F4:s lag 2 och fyra FIS:s lag l. 

Tredje 	och sista dagens tävlin ga r gäl l
de skidlöpning 15 km. Aven nu var 
stan oeh mål förlagda på F4:s idrottS
plars. 	 Banan , so m delvi s va r densamma 
, 0111 "iJ srclfet 
ten, mäHe 7,5 
k m oc h kördes 
tv1 va r v. Vädret 
hade 	 emellertid F4 
då ski ftar och 

dct var en par plusgr:!d er med en ihå l
bnde och besvärande v ind. Efterso m 
överfurir Nore West in, F21, ej ställd e 
upp, fanns före stan ej någo n klar fa vo
rir - även om många trodde på käm
pen l:e flygt ekniker Adolf W iklund, F4. 

Wiklund höll dock ej måtter denna 
dJg, utan sege rn gick till l:e flygtek
niker Lennart Jönsson, F12, som efter 
sin starb insats i re ts Vasalopp inte var 
helt otippad. På :lI1dra plats kom flot
riljpoli s Per Hassis, F21, före florriljpo
lis Ulf Johansson, F4. 

I poängt3 vlan mellan förba nd en seg
r.lde i grupp I Fl tack vare sin goda 
bredJ. N :lgOt överraska nde kom FlJ 
på andn p lats före F2l . I grupp 2 seg
rade Fl6 före Fl2 och F6, medan i gr upp 
3 segern gick till F}. Tvåa blev F7 och 
trea F1 8. • 

INGEN KO PÄ ISEN ... 
En säregen räddningsaktion (kanske den 
första i siH slag i vä rlden) utfördes av 
besJ nningen på en F1S-helikopter tors
lh gen den 22 februari. En älgko, som 
gå n ner sig i en isränn a utanför Vall vik 
på södra hä lsi ngeku sten , rädd ades då 
från en säker drunkningsdöd genom eH 
sn,l bbt oc h säkert hcJikopterin gripande. 

Förhistorien var denna. Vid tio-tiden 
p~ förmidda gen ringde polise n i Söder
ham n till flottiljadjutanten och berätta
de, att en ä lg gån ner sig i isrinnnan v id 
Vall\'ik. Kunde inte f1 0ni l jen bistå med 
en helikopter? Trafikl ed ningen blixrlar
mad es och en Verro lhelikopter på övning 
dirigerades genast rill Vallviks hamn. 

H är besännin gens la konisk a rapport: 
- Vi var ute på rutinövningar IS km 

norr om FIS. Kl 10.15 fick v i larm om 
an en ä lg gått ner sig i isrännan ti ll 
Vallvik s hamn. 

~~In vtr:~gnel,~ F 15

mItt l rannan 

utan möjli g

het att ta sig 

upp. Av räd dning s" en g jordes sn abbt 

en lasso. Vi försökte kas ta den över äl

gens hu vud - men misslyckades. Vi be

slöt då att vinscha ned l:e fl ygte kniker 

Pett ersson. För säkerhets skull var han 

k lädd i isolerdräkrbyxor och bar livlina. 

Pettersson förde med sig en sli nga be

stående av fl era räddningsselar, med vil 

ka älgen sku ll e lyft as. 


- Algen var dock uppenbarlig en 
st.Hkt med tagen, ty vä l nere kunde Pet
tersso n sätra sig gre nsle över älgens rygg. 
Han fick ge nast slingan Om ä lge ns hu 
vud och väns tra framben . Firer att ha 
dragit upp der högra frambenet ur vatt 
net lyckades Pettersson få in även detra 
i slin gan - Så vinschades han upp oc h 
slin gan fäs tes i vin sc hen. Däref ter ly fte 
helikop tern upp ä lgen på fa st is. Algen 
"drog" sedan helikoptern ca SO m borr 
fr ån rännan . För att få loss slingan från 
älgen landade helikoptern på isen intill, 
så att Pettersso n kund e skä ra loss slin g
an. Befriad från slingan sprang älgen 
till sy nes gla J och tacksam mot fasdan
det. H ela företa ge t tog unge fär en halv
timme från det la rmer kom. 

~.' Ja , se d c~ a fantastiska flygare med 
Sina und erbara helikop trar . .. Besä H
ningen bestod av: för are och befälh ava 
re fanjunk a re B. MJnsson, I:e fältfly
gare L Käck, l:e fl ygnavigatör J Tiik
kala, l:e flygteknike r C-E Carlzon och 
O Pettersson samt flygteknik er G Näs
man. • 
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RADIAKFLYGNING 

För att upptäcka och verifiera radioak
tivt utfall efter atmosfäriska kärnvapen
prov tar man i första hand prov ur luft 
och nederbörd. I Sverige bedrivs konti
nuerlig mätverksamhet vid FOA, där 
nun mäter och utvCirderar radioaktivt 
stoff. 

Seda.n 1956 tas luftproven med hjälp 
a v jetflygplan ur flygvapnet. Man bör
jade dess<1 Iuftprovflygningar vid fll 

och för den skull 

F3 
modifierades ett 
antal S 29C för att 
kunna bära sex 
I u fr f ilter kapslar. 
Från l juli 1966 

övertogs radiak flygningarna av F21 
och från 1 oktober 1967 (i samband 
med ombeväpningen från S 29C till 
S 35E vid spaningsförbanden) överför
des flygplan jämte filterkapslar och an
nan utrustning till målflygdivisionen på 
Malmslätt, som allts!!. numera även ra
diakflyger. 

Efter framställan från FOA utförs 
höghöjdsprov. Av de sex kapslarna lad
das några med filterpapper av glasfiber 
och andra med microsorban, ett polys
tyrenfiberfilter. Flyghöjderna väljs så 
att insamlingen sker dels över gällande 
tropopausnivå ca 1000 m Över, dels ca 
1000 m under. Kapslarna öppnas indi
viduellt på olika höjder av föraren. 
Kapslarna filtrerar totalt omkring 300 
kg luft under en entimmes flygning. 

FJÄLLRÄVAR 
F20 förlade traditioneJlt sina vinteröv
ningar till Hemavan un der tv å veckors
perioden 18 februari-3 mars, med en 
veckas tjänstgöring var för de tv!i. avdel
ningarna vid officerskursen. 

Andamålet med vistelsen låg på det 
idrottsliga planet och långturer stod på 
programmet halva tiden. Under dessa 

fick vi lära 
oss allt om 
turteknik 
och navige
ring i fjällF20 
världen. 

Lärdomarna omsattes i en avslutande 
fjällfälttävlan. - Vidare gavs under två 
dagar tillfälle att lära elJer finslipa ut
försåkningens finesser. Veckan slutade 
med en slalomtävling, där b;i,de kadetter 
och lärare fick tillfälle att erÖvra det 
eftertraktade Hemavanmärket. • 

Utöver flyginsamlingen kontrolleras 
radioaktiviteten i markluft och neder
börd på ett flertal platser l landet. • 

* 

SK 16 MUSEAL 

Norrh American Harv:ll'd, som nu suc
ce""t fallel' för åldersstrecket, har till
förrs Lil1köpings blivandc flygmuseum. 

Är 1947 köptes för flygvapnets r:ikning 
ett ,1ntal flygplan Sk 16, vilka byggts på 
Nool'dyunfabrikerna j Montreal i Ca
nada. Planen, som kommit per båt till 
Sverige, monterades på CVV j Väster
ås och levererades sedan till F5, Ljung
byhed, där de ersatte Sk 14 - även des
sa en North American-produkt. 

Under de tjugo år som Sk 16 använts 
i flygvapnet har det deltagit i de mest 
skiftande flygningar. Så t ex har det se
dan nlånga år ingått i den s k Reserv
flygkåren ("flygvapnets hemvärn"), vars 
uppgi,ft är att i krig bl a samverka med 
marinen och bevaka svenska kustsjöfar
ten. 

Sk 16 har även utnyttjats under mer 
krigsmässiga förh!!.llanden. Under Liba
non-krisen 1958 gjorde dc svenska vit
målade Sk 16-planen en god insats i 
gränsövervakningarna åt FN:s observa
tionsgrupp i Libanon. Planen visade sig 
väl lämpade för uppgiften. Museiex
emplaret, som kommer från FlO, Angei
holm, har !i.terfått sin gula ursprungs
färg. De flygplan, som ännu är l tjänst, 
är grönmålade - ofta med röda scotch
light-band på kropp och vingar. • 

Till flygsäkerhetens 
fromma - det nya tra
fikledartornet på F9. 
Det gamla råttboet har 
ersalls med en arbets
miljö, som hänför alla. ~ 

FVRF HÄLLER STÄMMA 
Flygvapen föreningarnas riksförbunds or
dinarie förbundsstämma 8 och 9 mars 
hö!.ls som vanligt i Ambetsbyggnaden p;i, 
Gärdet i Stockholm. När förbundsord
föranden, direktör Olle Karleby, öpp
nade stämman kunde han bland de när
varande hälsa bl a flygvapenchefen, ge
nerallö jtnant Thunberg. BIa nd övriga 
närvarande märktes repre,entanter för 
olika statliga myndigheter, samarbetande 
frivilligorganisationer, ett flertal frivil
ligofficerare m fl. 

TOPPEN TL-TORNET 
F9 har tagit sitt nya trafikledartorn j be
sittning efter en lång och otålig väntan 
i det gamla "råttboet" (mössen åt ofta 
upp kaffebrödet). 

Trafikledarna liksom meteorologer, sig
nalpersonal och teletekniker är helt hän
förda över det nya tornet - även om ut
rymmena för n;;gra blivit i minsta la
get. Högst där uppe från glasburen kan 
nu trafikledaren äntligen se hela trafik
varvet och alla banorna. - Och vilken 
arbetsmiljö' 

En ny typ av paneler med delvis nya 
manöverorgan ger nu varje trafikledarpo
sit;on möjlighet att nå sin del av de 226 
(') knapparna och vreden. Den mjuka 

hel täckande 
mattan, pane
lern as ga lon
klädsel och 
innertakets F9
utformning 
dämpar ljudet till en behagligare nivå. 
Färgsättningen ar väl genomtänkt. Luft
konditioneringen ger frisk luft med rätt 
temperatur. Ett litet pentry är finurligt 
inplacerat mitt i tornet. De bärande pe
larna fungerar även som kabel- och stup
rör. 

Tack vare panelernas placering i ring 
ett stycke från ytterväggenlfönstren får 
teleteknikerna en bekv:im servicegång ba
kom pulpeterna, som är monterade i lätt 
isärtagbara enheter. - Allt till fromma 
för flygsäkerheten. 

Att man också kan njuta av utsikten 
över bela "Hising Island" och delar av 
skärgården är omvittnat av många besö
kare. Välkommen själv på ett studie
besök' • . 
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Till nya ledamöter i förbundsstyrel

sen valdes revisor Tore Hast, Göteborg, 
och ingenjör Yngve Källberg, Tidaholm. 
Bland övriga beslut skall här endast näm
nas ändring av medaljreglementet, som 
föreslagits av styrelsen. 

Andringen innebär, att inkomna för
slag på medaljörer skall prövas av ett 
särskilt utskott i stället för a v styrelsen. 
Utskottets förslag föreläggs sedan för
bundsordföranden, som beslutar. 

Förbun dsstyrelsens ord förande, överste 
Sven ALm, föredrog bl a styrelsens för- ~ 
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~ 	 slag till riktlinjer för den forrsarr~ verk
samheten. Ur dess a kan nämnas, art det 
brva ekonomiska klimatet ~ör sig a llt 
mer kännbart ävcn för fVRF:s \' erk 
.lamhet. Eme llert id kan dcrra til l trots en 
del framg~ngar noteras. S~lunda är hem
orrsutbi ldn ingen för värnpliktiga på 
frammarsch. Derra gä ller Jvcn ligerku r 
,e rna. För un gdom arnas del märks en 
mindre nedgång. Men den torde fr;il11 st 
bero på , arr er ford er l i~.l medel ej k unn,1( 
söll as ti ll förfog ,JJlde. 

Stämman a n lut ades på sed\'an ligt särr 
med arr förbun dsord förandell delade ut 
å rets förtjinstmed,,:ier. De>sfö rin n~n ha 
de han dock avtack.tt CF13: s överstyrel 
seordförande, stadsjuristen E-G We stman 

- som avgått som CFS:s represenrant i 
FVRF:s stJ mm a, , il kct han varir sed an 
förbundets tillbl ive lse. 

• Lördagen ägnades åt konraktkon fe
rens. Den började med arr experte n i 1966 
års värnpliktskommirre, överste \XI Reu

terswärd, med biträde av major A MJns

,nn redogjorde för kommi rrcns syn på 
den ma nli ga frivilligurbildningen vid 
flygvapner. Kapten A Grönberger, FS I U 
7, gav därefrer en or ienrering om den 
p lanerade utbildningen. Sedan följde en 
diskussion, varu nder många virde full a 
synpunktcr kom fram - ime minst från 
fören in gsrep resen tan tern a. 

Efter ett inlednin gsanförande av GÖtC
borgs-ordföranden Tore H ast vidtog en 
lång och li vlig me n giv ande debatt om 
före ningsverksamheten. Ti ll sis t redo
gjorde CFB :s gene ralsekrete rarc , C Y 
Dahl, för planernJ. inför 1969 års riks
kampa nj för FBU. Ett utförl igr refe rat 
från konrak tk on·feren ,cn komma ScnHC 
att tillställas föreningarna. 

Avslu tnin gsvis kan n~mna s , arr FVRF:s 
bordsflagga (kan rekvireras fr!in bnsl iet, 
pris 13:- kr) för för sra gå ngen kunde 
beskåd as såvä l under stämman som p~ 

fredagens förbundsstam mom iddag p!i 
MHS' mäss. • 

UNGOMSKURSER 
Den cent ralr anord nade kursen hade i år 
förlagts ti II arri lIeriskjutskolan i Trä ngs 
let i norra Dalarna. Samman lagt var det 
300 FV -u ngdomar som där fi ek sin ut
bildning i vintertjäns t. Ku rse n gav ett 
gorr resultat 'båd e vad rekrytering och 
utbildning beträffar. Både lärare och ele
ver va r myeket nöjd a. O ch det var oekså 
förbundsledningen då kostnaderna för 
kursen höll sig inom så rimlig,1 gränser, 
'l.tt man till nästa år kommer att göra 
a ll t för att fö rsöka pressa in den i den 
snäva ekonomiska ramen. 

I Tierp hade F16 med tillhörande före
ningar, Uppland-Gä st rik e, Fo lkare och 
Sala, ordnat en kurs fö r ett 80- tal ung
domar och i Gräft3. vallen i västra Jämt
land F4 [ör 13 pojkar. • 

Sammanfattning av räddningsuppdrag med helikopter 
i Stockholmsområdet under tiden 1/21967-12/1 1968. *12 jan . 1968 	 Fem man från tyska laslfacly· 6 sept 1967 Förare, som nödgats hopp a i 

get Ivlercur i s!un kande tillstand fallskarm i vattnet utan för Ornö. 

i Go tsk a Sjön räddade under radda d aven Verto l 107 från 
og ynnsamma väd elleksbeting Barkarby. Besättning : Fanj. O. 
el ser aven Verto l 107 från Bar· Wijkman , ing. E. Eurlin , fa nj . O 
karby. Besällni ng ' Kap ten H. Engberg och 1 Ilygte kn. Y . Ros
Frisk. 1. f<illflyg . R. Sj oho lm . wal l. 
lanj. A. Lindb lom och 1. flyg

21 Ju t i 1967 	 En man saknad en liten 
tekn. B. Guslavsson . 

motorbåt efte rspanad och räd
dad öste r om Brämön eller 229 dec. 1967 	 Atla man från tyska lastfarty
dygns le tanc e aven Verto l 107 get 	Hei l ich Quast. som gått pil 
f,an Barkarby . Besättning: Fanj .grund i Alands hav, rädd ade 
E. 	 Wal lner fa nj. E. Söderman,under rn o rker orh svå ra vader· 
lanj. O. Engberg och 1 . flygleksbetinge lser aven Verlol 107 
tekn. Y. Roswal!.fran Ba rkarby . BesätIn ing : Fanj 

O. 	 Arb in , fanl . E. Söderman. 25 juni 1967 	 Tre man Irån mot orbåt som ex
fanj. R. Bengtsson orh 1 Ityg ploderat v id 	 Möja raddade och 
tekn. E. Sjös ledL lörda til l sjukhus aven Vertol 

107 fran Barkarby. Besättning:28 nov. ' ~67 	 Föraren aven Dr ken . SOIll 
Fanj H Frode , fanj . E. Södertv ingats hoppa i lallskärm öve r 
mae, fan). A . Lindb lom och 1.Gotska Sjön, räddad aven Ver· 


to l 107 fran Batkar by Besätt 
 fl ygtekn O. Esters 

ning 1. fä lt f lyg . R. Sjöholm. 4 mars 1967 	 Fyra mon Iran danska trålaren 
ing. B. Dahlg re n. fanl . O. Eng  Sörup. som 	 gått på grund vid 
berg och 1. Ilygtekn T. Wän Kopparstenarna oCh sjun kit, räd
seth dade under svara väderl eksbe

tingel ser av en Ve rt o l 44 fran31 ok!. 1967 	 För·aren av en Draken , som 
nödg ats hoppa i fallskärm över Berga helikopterbas. Besätt

Osters jö n öster om Landsort. ning: Ffaggstyrma n A. Sundberg 

räddad av en Ver to l 107 från averfurir I. Norbe.rg. 

Barkarby. Besättning: Fanj . O. 1 lebr . 1967 	 Fem man från tyska motorfar
Wi lkman . fanj. E Söderman. tyget Harm, 	 som gått på grund 
fa~j . R. Beng tsso n och 1. flyg  utanför Hävringe, riiddade un
tekn. T Sjöbrand t der mörker och svära väder· 

leksbet ,ngelser aven Verto l 107 
9 sep !. 1967 	 Fy; Q man fra.n svenska kust

j ran Berga 	 heli kopte rbas. Be·
tankern Caddy, som gålt på 

sättnin g: Kapten B. Atterberg.
grund och var i sjunkande t i ll· 

överfu rir I . Norberg , 1. hbm R. 
stånd utanför Kråkelund, rädda

SJa l fn OCll 	 hbm J.-O . Wester
de 	 under mö rker oc h svåra va · 

Iund. 
derleksbetingelser av en Ver· 
tal 107 fran Barkarby. Besä tl  Tota lt anta l räd dade 33 st. varav huvud
ning: Fanl . H. Frode, fanj . E par ten under ogynnsamma betingelser dar 
Söderman. lanj. A. Lindb lom andra rädd ning s·alte rnativ skutte haft små 
och l . flygtekn. E. SjbstedL mojllgheter t iil i nsats. • 

ALLT FLER ... OCH FLER SÖKER TILL FV* 	 *
Flygvapnet kan i år gläda sig å t ett hetydli g t bättre rekryteringsunderlag 
än på mycket länge. Fler och fler ungdomar söker som as piranter till offi 
cers- och reservoff icers befattningar. A ven de civilmilitära tjänsterna har 
ökat sin dragningskraft. Dagens ungdom ser i flygvapnet en arbetsgivare 
som kan erbjuda kvalificerad e arbetsuppgifter med goda framtidsutsik
ter. Dessutom åte rspeglas naturligtvis åtstramningen på arbetsmarknaden 
samt den ökade konkurrensen om platserna vid universitet och högskolor. 

Antalet sökan de är inom alla kategorier II tom en väsentl igt större än 
förra åre t enligt den sta ti stik som förts fram till 15 mars. Siffrorna talar 
sitt tydliga språk här nedan : 

1967 1968 

Kategori Antal 
sökande 

Antal 
sökande 

(15/3) 

Cof (off i flygtjä nst) 

Com (off i marktjänst) 

Crm (resoff i marktjänst) 

Cif (ing j flygtjänst) 

Cim (ing i marktjänst) 

Cmet (meteorologer) 

Summa 

341 

34 

158 

48 

36 

48 

665 

466 

60 

138 

103 

63 

109') 

939 

+ 125 

+ 26 

- 20 

+ 55 

+ 27 

+ 61 

I) Cmet och Crmet tillsammans 
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