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Kvinnans roll i FV 


Inom flygvapnet föreligger - liksom inom försvaret i övrigt - betydande 
personalvakanser inom ett flertal områden . Aldersfördelningen inom 

officers-, underofficers- och underbefälskategorierna är sådan att vakan
serna genom pensionsavgångar under de närmaste åren kommer att öka. 
Även om det under det senaste året inkommit ett tillfredsställande antal 
ansökningar till aspiranttjänster inom f lygvapnet, är dock vakanserna fort
farande omfattande. 

D Chefen för flygvapnet har låtit undersöka möjligheterna att - i större 
utsträckning än för närvarande - utnyttja kvinnor i befattningar inom flyg
vapnet och härigenom bredda rekryteringsunderlaget. Han har ansett det 
värdefullt att kunna vända sig till ytterligare 50 proc. av befolkningen . 
Undersökningen har genomförts med utgångspunkt i tillgängligt material 
rörande kvinnor på svensk arbetsmarknad. Frågan har fått ytterligare be
lysn ing genom intervjuer vid arbetsmarknadsstyrelsen och militärpsyko
logiska institutet. Mot bakgrund härav har alla freds- och krigsbefattningar 
inom flygvapnet granskats i avsikt att undersöka om motiv finns för att 
de reserveras för enbart män el ler om de kan beklädas även av kvinnlig 
personal. Undersökningen har gett vid handen att en stor del av befatt
ningarna är lämpade för kvinnor. 

D Redan nu ingår kvinnor i ett stort antal krigsbefattningar inom stridsled
nings- och luftbevakningsorganisationen - liksom även inom andra verk
samhetsgrenar i staber och förband. Inom stridslednings- och luftbevak
ningsorganisationen tjänstgör många kvinnliga tekniska biträden. Ett be
gränsat antal av dessa har fått utbildning i radarjaktstridsledning . Ett flertal 
har tjänstgjort i trådjaktstridsledning vid större övningar . Tekniska biträ
den har vidare fullgjort tjänst som lärare och instruktörer vid utbildning 
av såväl värnpliktiga som krigsfrivillig personal. Erfarenheterna från denna 
verksamhet är goda. 

Vad avser kvalifikationskraven bö r någon skillnad ej finnas mellan 
kvinnliga och man I iga befattningshavare. 

D I fråga om utbildning räknar CFV med att de kvinnl iga tjänstemännen 
genomgår den utbildning som är fastställd vid flygvapnets skolförband 
enligt etablerade rutiner. I ett avseende bör utbildningsplanerna dock 
skilja sig för kvinnliga och manliga elever. Markstridsutbildning i den form 
som innebär stridsutbildning samt att leda trupp i markstrid bör för kvinn
liga elever ersättas med utökad ledarskapsutbildn ing. Med hänsyn till 
rådande etiska uppfattningar i vårt land har undantag gjorts för flygförare 
och befattningar som bl a är avsedda för markstridsuppgifter. 

D Utredningen har tillställts ett flertal myndigheter och personalorganisa
tioner för yttrande över framlagda principer. När ärendet har slutbehand
lats är det CFV:s avsikt att hemställa hos Kungl Maj:t att få anställa kvinnor 
i militära och civilmilitära befattningar med de avsteg som kan komma att

*krävas . 
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• • För snart 30 år sedan, närmare bestämt den 7 juni 1939, 
sändes till tyska Reichsluftministerium (R LM) ett konvolut från 
flygplantillverkaren Messerschmitt. Konvolutet innehöll utkastet 
till ett flygplanprojekt, som senare verkligen skulle komma att 
tala om sig över hela världen - nämligen jetflygplanet Messer
schmitt 262 .• Men redan den 24 augusti 1939 lyfte Flugkapitän 
ERICH WARSITZ med ett experimentplan av typen Heinkel He 
178 från flygplatsen Rostock-Marienhe. Detta var världens första 
flygning med ett plan enbart försett med jetmotor .••• 

Art i keln är sammanstb ll d av BO WIDFELDT pa basIs av utlandska källo r. 

U
nder det andra världskriget kunde en 
tendens till ovanligt sent väckta am 
bitioner spåras inom den fl ygte n isk a 

utvecklinge n i Tyskland. Det verkade som 
om de ansvariga Inom Reichsluftmini ste 
rium (RLM) inte ansåg d e t mödan v el rt att 
satsa pa nya revolutione rande konstruktio
ner baserade på d e fö rsta erfarenheterna 
från H einkeI He 178. 

Kri get ansags 1939 inte kUIUla p.'!gil mer 
än högst ytterligare ett å r. Attityden beva 
rades langt fram mot 1943, vilket bidrog till 
att ett !le rtal av de mest avancerade flyg 
planproj ek ten i världen för senades i sin ut
veckling . Delta gällde inte minst världens 
första scl"ietillve rkade och i aktiv krigs 
tjän st insa lla jcljaktplru1 Messerschrnitt Me 
262. 

PROJEKT "P 65" 
Me 262 kallades som pro ek t "P 65" och be
skrevs ytters t kortfattat: Projekt P 65 är 
tänkt som el! fri bärand e lågvingat mono 
plan, helt i me lall m ed indraguar t. landställ 
och rymlig förarkabin . F lygplane t a r tänkt 
som jaktflygplan. Kraftk ä lla är tva jetmo
torer från BMW-TL, varde ra m ed en nomi
nell dragkraft om 600 kilo . Din1en sioner: 
spänn vid d 9,4 m eter, lä ngd 9,3 meter , höj d 
2,8 meter, ving t.n 18 kvadratm ete r. Vid 
fullt motoruttag be räknas toppf a rten till 
900 km/ tin1. 

Willy Messerschmit t va r , lik som andra 
flygplankon struklö rcr. redrul 1938 f ullt på 
det kl ara med atl p ropellerepoken led mot 
sitt slut . När proj ek tu lkas1. P 65 nådde RLM 
i juni 1939 , alltså k ort för e krigsutbro ttet , 
väck te projektet åtskillig t intresse . Och ba
ra ett halv~ r ~enare k unde min 1st r id fö r 
övrigt inspekte ra en noll-p rototy p vi sande 
flygp la nels ext"riö,' och fö rarkabin . F ort
satt framtagn ing beordrades, m Nl d i .. poc
kade krigsans trängningarna på så m å nga 

andra ango1ägna uppgifter att projekte t in
te fic k d c.( stöd det gjorde sig fÖl't jänt av . 
Niir professor Messcrschmitt i december 
1939 fick sitt första kontrak t , gällande tre 
prototyper. var det därför ingen som yr
kad o pLi särskild skyndsamhet . Professor 
M,sserschl<li tt var emellertid av rakt root
satt uppfattn ing. 

Ba kslagen lät dock inte vänta på sil'( . Det 
första kom när det visade sig a t t d e ur
sprungliga p lanerna på att applicera moto
rerna i vingarna antingen var omöj ligt att 
förverk liga. eller förenade med mycket 
stora ri sker. Ett andra projekt sUndes d ä r
för till RLM i maj 1940. Förslage t gick ut 
på att moto rerna l släll t skullE placeras 
under vingarna. D tta godkändes även för 
den konfiguration som gavs de tva proto
typerna, V-O oeh V-l, (V -O = Versueh
musle r O. dvs noll-prototypen, och V-l == 
Versuchmuster L d v s prolotyp nr 1 ) . Min
dre än e tt lir fle r utkast t. i ap r il 1941, 
var flygplan en f~, rdiga. Men motorerna fat
tades! 

MOTORPROBLEM 
ödet kom emellertid att spela en viss roll. 
Välkände prOVflygaren Heini Ditlmar hade 
Ajort de första lyckClde och sen s<llionc lla 
högfnrt sproven med nya raketdrivna Me 
163 "Komet" vid raketbasen P cenemundp. 
RLM ansåg att de lyckade r esultaten kund e 
innebära lösn ingen Ull mo torprobiemen m ed 
Me 262. Efter a tt ha r6dgjort med iörsiiks
central erna i Rechlin och P een emtinde 
beslöt m lln instalkra tv<i rak etrnotC\rer typ 
Walter i Me 262 V-l. Vard e ra hade en drag
kra t 0 111 750 kilo, ali L~~ 150 mer ä n de ur
sprun gligen tänk.ta "re na" B MW j etmoto
rerna. l\1Ien inte heller raketmotorerna visa
de sig helt färdiga ! 

fr kom det sig att prototyp nr l av Me 
262 slutligen u trustades med en Jumo-rno

tor. 210 G om 1.200 hästkrafter. En kolvmo
tor som helt konventione llt dreven pro
peller! Försla provflygningen, med flyg
kapten Fritz Wend"l som förare, ägde rum 
i april 1941. Han var mycket nöjd med 
flygplanets karaktäri stika, det uppträdde 
utm;;rkt "snällt" , oeh liknade i mycket Me 
109. Me 262 var dessutom tyslare och flög 
mer' stab ilt än sin företrädare. Fritz Wen
del -- för övrigt vä rldsrekordhållare 
hastighetsflygnlng - kom i sina rapporter 
bara med mindre kriti ska anmärkningar. 
Provflygningar p,igiek under hela somma
ren 1941. 

S" äntl igen, p~ senhösten 1941. leverera
de BMW de första två jetmotorerna. Sensa
tionellt nog b eslöt man behålla Jumo-kolv
motol~n för första flygningen med "V-l" i 
jetutförande! Detta medförde en avsevärd 
ökning ist artvik ten - till plane ts absolut 
yttersta grän ~ . f synne rhe t som det också 
krävdes en extratan k rör Jwno-motorns 
del. Men konstruktörerna föredrog denna 
lösning, av "flygsåkerhetsskäl ". För m ycket 
stod p~ spel - fö ra rens liv och det oerhört 
värdefulla planet. 

EN HISTORISK DAG 
Fritz Wendel för sin del var väl medVeten 
om att allt måste k laffa i premiärflygning
en, när han klev in l föra rsitsen den 25 
mars 1~42. En e(ter en körde han upp mo
torerna; det var ju tre ... Den nära nog 
ful ll ankade Me 262 var så tung, att det var 
helt uppenbart att resultate t skullE' bli en 
kr~ sch. om nft go n av de tre motorerna föll 
ur i star ter\. 

Yttersta forsikti ghe t fordrades vid hand
havandet av de första jetmotorer. Fritz 
Wendel hade l'ördenskull studerat dem en 
hel vecka hos Junkers och BMW under 
tillverkningsskedet. Han visste där'för att 
gasreglaget mäste föras fra m ytterst för-

Messersch 
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besitta bättre flygegenskaper och äga bältresikligl lill fullt motoruttag. Om fuIlga,; minsta tvivel. Höjdrodret hanmade i ett yt
prc·standa. Det är d~irfuI' obegripligt varförgavs snabbt, så som normalt kunde sk," terst ofördelaktigt aerodynamiskt läge, en 
RLM st·nar(' valde Me 262 som det plan, sorts strömningsskugga, p g a att flygplanetmed kolvmotc rer, skulle jetmotorerna 

förse tts med sporrhjul.snabbt "kvävas" eller inte nå maximalt som skulle serietillverkas och levereras till 
varvtal. Luftwaffe. Då kom en av männen på marken med 

Nu kom Junkci>. molorer in i bilden. Tva ett lika finurligt som bestickande förslag.
• Så snart Jumo-motorn hade gatt upp i 

Jumo 004 jetmotorer om 900 kp vardera le Han föreslog att Wendel, när flygplanet n iHt
fullt varv drog Fritz Wendcl yllerst för

vererades under dödperioden, och instcllle en fart P~l 175 km/lim, skulle " sttin a sig p,;
siktigt på gase n till jetmotorerna. Först 

bromsarna" för att på så siitt läl la på stjärradl'.'; .".enast i Me 262 V -3. Denna prototyp
köcdes rullprov på banan. Allt gick normalt, 

skilde :-,ig markant fran den första: ingen ten och tvinga in h öjd rodret i cH aerody
men det stod klart att banUingden kunde 

central koIvmotoI i~m1s, ej heller noshjul. namiskt fördelaktigt läge!
bli för kort för det maxlm<llt lastade flyg

Den p,,,ninde där-tör mycket om den först
planet. Med yttersta försildighet lyckades • Fritz Wendel fat lade ett snabbt beslut. 

se ri e ti llverkade versionen av Me 262. som
Fritz Wendel emellertid klara starten. Han Han skulle ta ri sken. I n ngra f il ord skild

hade konventionellt sporrhjul.
flög hela tiden i fältets närhet, och hade rar han vad som hände: Sedan jag bromsat 
så när dragit en lättnadens suck då det Premiärprovflygningen m ed M c 262 V-3 tillräckligt kraftigt hÖjde sig stjärtpartiet. 
hände 1 På en höjd av bara 50 meter slock ägde rum i juli 1942. Fritz Wendel och Mes När flygplanet n å tt lättningsfart kändes 
nade vänsterrnotorn. Omedelbart därefter genast trycket på h Öjdrodret, och j ag kunserschmitt-folket hade flyttat till ett hem
stannade även högermotorn ! Med yttersIa ligl militä r /ä lt vid Leipheim, nära Ulm, där d e snabbt lätta. Motorerna arbetade perfekt. 
svårighet lyckades Wendel med enbart kolv man förfo gade över en drygt 1.200 meter D~ l var rena nöjet att flyga planet. Jag har 
Jumomotorn hålla flyg planet kvar pa ca lång ruIIbana. D~n var nflgot längre än ba sä llan känt mig sIl inspirerad redan vid 
50 meters höjd och däre.fter landa på fältet första flygningen med ett nytt flygplan.nan vid Augsburg. 
- efter kortast möjliga landningsvarv. Beräkningarna visade att den nya proto Den morgonen och den första flygningen 

med Me 262 glömmer jag inte. Den varadetypen borde lyft" vid ca 175 km/tim, ochVid undersökning visade det sig att tu.r
man stödde sig d a på e rfar enhete m a från i tolv minuter . 

binbladen pil bäda motorerna hade brusli t. 
V-L Startvikten beräknade" tiII något över Fritz Wendel väntade inte länge på

Ingen kunde förklara varför, e ft ersom d e 
nästa flygtur. Redan samma eftermiddag5000 kilo.

omfattande körningarna i provbänk gå t t 
startade han for andra gången. Vid denna

ulan anmärkning, Fritz Wendel hade för 
provflygning fann han, alt den inre delenAERODYNAMISK SVÄRIGHET övrigt s-j ä lv varit med. För motoringenjö
av vingen luftströrnningsmässlg t inte var 

rerna f rån BMW återstod intet annat än att Under markkörnin gsproven hade Fritz Wen tilIfred<st" l1ande. Den "släppte" i svängar
la molorerna med s ig till verkstäderna vid del taxat upp f1ygplanpt i ca 175 km/lim. na. Detta berodde h e lt p å vingprofiIen. Den
Berlin-Schönefeld, och Messe rschmitt-folket Denna fart hade n åtts efter dryga 800 me måste göras tjocka re . Det var en enkel ope
hörde inte e t t ord frän dem p å en hel må t.e rs rulln ing. Då d ök e n helt oväntad svå ration att öka vingtjocklcken på inre de
nad ... righet upp. Höjdrodren gav inge n V(,rkan len av vingen och den försågs med klaffar 

alls ens vid 175 km/l im. Äte r och å ter kör liksom y tterpartierna. 
des flygplanet upp ! d enna fart , som manÖVERLÄGSEN RIVAL RATAD 
räknad, · m ed var lätt.nin ~sfnr t, utan att HAVERIER OCH FÖRSENINGARRedan i april 1941 lyckades HenikeIfabri höjdrod ren gav minsta verkan. Sporrhjulet 

ken, pionjär på j e lflyg nin g, flyga en pro Spricproduktionen kunde faktiskt ha starvägrade Hitl a från marken hur man än bar 
totyp till ett tva m ol orig t j eti aktplan be sig [ lt. Längre mllslrilcka än ROO ffi var tat redan nu, men den dåvarande ty ska 
tecknat He 280. Planet var fÖ"s Plt med tVD otä nk har, da de 300 m som å lerstod var fö rsökscentralen i RechIin måste även säga 
jetmotorer tillverkade av Heinkel och med absolut minin1um som bromssträcka i ett sill ord. Bäste provflygaren där ans.'gs va
600 kp effekt vardera. Bor tse t t f r;l n att He n1i sslyckat start fö rsök . ra diplomingen jör Beauvais, sorn sändes till 
280 flögs före Me 262, visade det sig även Om orsake n t ill fat aliteten rådde inte Leiphelm den 17 augusti. Wendcl och Beau

mitt Me 262 
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Me 262A-1a/U1 Me 262V3 Me 262V1 (Jumo 210) 

~ vrus kände givetvis varandra sedan länge 
och Beauvais "flög In sig" ytte rst noggrant 
- fast givetvis bara teoretis kt under Wen
dels ledning. 

Wendel förklarade den specIe lla teknik 
som krävdes vid den avg örande broms
ningen I fartomrild ·t krin~ 175 km/tim. 
Han betonade också den mjuka hand som 
krävdes pb gasreg lage t. 

Allt gick ocks< val tör Beauvais - till 
en början . Men dramatiken lät inte vänta 
pä sig. Antingen sköt Beauvais fram spa 
ken tör snabbt eller så bromsade han för 
tidigt. Stjärtpartiet pä flygplanet föll n ed 
på rullbanan efter bromsmomen let, och vil
le heller inte upp vid det andra broms
försöket. Då hade flygplanet redan hunnit 
till fältgränsen. Med hjulen ,nuddande vid 
marken forIsatte (lygplanet över nästa fält 
- ett sädesfält. Hjulen touchade axen 
och flygningen fortsatte hundra tals mete I' 
på "noJIhöjd". Sedan . log vänsterving 11 i 
en gödselstack. flygplanet slog run t och h a 
vererade. Mer än en ängel måtte ha hålli t 
sin hand över Beauvais, för ur resterna k lev 
en omtöcknad men oskadd förare. 

• Fritz Wendel fö r sin del fortsatte prov
flygningarna med prototyp V- l , dvs den 
med central kolvmotol', och p å prototyp 
V-2, den med de två Jumo-j etmotorerna. 
Inga speciella svårigheter m ö lte honom. 
Prototypen V-3, den som tidigare havere
rat med Beauvais. hade efter omfattande 
reparation åter försatts i luftvärdigt skick. 
Provflygaren Oslerlag anförtroddes nu V -3 . 
Denne fort satte utprovningsprogrammet och 
hann med ötsk llliga flygn ingar u tan till
bud. Men så en d ag dök flygplanet plö tsligt 
kort efter lältning rakt på nosen, till synes 
utan anlednl.n g , 

05lertag omkom omedelbart vid have
riet. Fly gplanet totalförstö rd es, men t e, lk n
meran var intakt och gav b evi s om orsaken, 
Instrurnentutslagen visade, alt ena motorn 
plötsligt slocknat. Trots detta kunde ingen 
förklara hur konsekvenserna kunde bli sfl 
f atala. 

Även Wendel råkade u t fö l' åtskilliga ha
verltlllbud p g a p lötsli ga motorbo rtfall 
Också andra provförare k larade s; dana li 
ra situationer, u tan att f örd e nskull have
rera. Icke desto mindre hände d d sc n~rc 

vid provflygning med ser leprod llCe1'8d e Me 
262 alt haverier med dö dli g utg~ng inträf
fade under liknande omständighete r . 

DEN DÖDANDE LÖKEN ... 
Gåtan löstes först efter kriget. På order av 
amerikanerna hade " n av d e mest välkända 
tyska provflygarn". Ludwig HOfmann, t ill 
uppgift a tt flyga en Me 262 från Lechfeld 
till Cherbourg, Flygningen gick på hög 
hÖjd via Augsburg, Plö b ligt s locknad e e n a 
motorn, och flygplanet gick ge n ast in i d yk
ning. HoImann drog pH f ö r fullt på den 
andra motorn, Höjdrodret gav ingen ef 
fekt. Men lycklig tvis flög han p stor hÖjd, 
och med en jättean trängn ing lyckades han 
kasta huven - dct m åste ske manuell t 
och rädda sig m ed fa llskärm. Händelseför
loppet kunde fÖl' fö rsta gängen i d etalj b e
skrivas för Wendel, och därmed kom mall 
gåtan på spären. Många ödesdigra haverier 
fick en enkel förklaring. 
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En droppformad rörlig "kula" hade an
bringats i Jurno-motorn, och med denn a 
enkla anordning kunde föraren lätt öka el
ler minska utbläsningsmunstyckets yta. Me
ningen var att bästa verkningsgrad skulle 
nås under alla omständ igheter. Men om 
denna d roppformade kula (av Messer
schmit! kallad "lök") bröts loss. fortsatte 
d en bakat. H ärigt:nom kom utblilsn in gsm un
stycket a lt blocke ras' Följderna bh'v för
st.å, fa t, la. Lu ffströnunen ~enom a ktuell 
motor hindrades helt och flygp lanet bör
jade "kana" för att sedan snabb! g ,\ i dyk
ning. Om tenden,en att kana snabbt möttes 
med motsatt rod e l-verkan kunde höjdrod
ret an vändas nästan normalt. Men om flyg
planet tilläts bUla kom s.\v;il höj d- som 
sidoroder att paverkas s.~ ogynnsamt av 
luftströmningen trån resten av fly g planet. 
alt ingenting kunde hindra flygplane t frå n 
att dyka. 

• För Messcrsehmitt var det en trage.dl 
a tt flygplanet inte beställdes fÖl' seriepro
duktion som jaktflygplan genast efte r det 
framgångsrika utprovningsprogrammet mot 
slute t av krigsöre t 1942. Tyska flygaräss så
dana som d åvarande översten S teinhoff (nu
mera västtysk fly gvapenchef - på snabb
visi t i Sverige strax för ockupationen av 
Tj eckoslovak ien l å r), general Adolf Gal
land, kaplen Späle och löjtnant Pöhs fick 
ti llfälle bekanta sig med Me 262 redan ti
digt 1943. Deras entusiasm var enhällig se 
dan de provflugit V-3 och V-4 , Jaktflygar
ässet Gallands kommentar efte r sin första 
flygning noterades särsk ilt : "De t känns som 
om en ängel sköt på", Hermanll Göring, 
riksmarskalken, Ernst Udet, generalfäJttyg
mästaren . och fältmarskalk MiJch var alla 
eniga i sin uppfattning i fråga om flygpla 
nets fantasti skt fi na egenska per. Trots d e t
ta tög det m~mader och dr Innan ens det 
slutliga utprovningsprogrammet h ad e ge
nomförts och M., 262 ä ntligen kunde börja 
massproduceras. 

Notabe lt är att det var först med V -5 :an 
som noshjule t togs l bruk. SIkten vid stalt 
och landning förbättrades därmed avsevä rt, 

INBILSK FOHRER 
Sedan Adolf Galland, ansvarig {ör jaktfly
g e t, själv provflugit Me 262 sparade han 
Ingen möda alt fönnå Göring själv flyga tiU 
L echfeld för alt inspekte ra Me 262. Man 
skrev d å juli 1943. Göring. s jälv gammal 
provflyga re. val' imponerad och ordnade sa 
att Me 262, prototyp V-6, d emonstrations
flögs för Hitler i november 1943. De tta sked
de vid flygbase n Inslel'burg i Ost-Preussen, 
Ä ve n Hitler fö rstod uppskatta flygplanets 
fum ämliga pr es tanda; de var uppenbara för 
alla, M en fli hrern v a r helt besatt av tanken 
på vedergällning för de allt svärare alli
erade bombraider na , och frtlgade gena.t : 
- Kan detta plan bära e n lu sen-kilos 
bomb? Ett posItivt svar a v tvangs professor 
Messerschmilt - men delta jakande kom att 
få y t terst olyckliga konsekvenser för hela 
proj ekte t. 

Emellertid fortsattes arbetet på M sser
schmitt Me 262 - med inrik tning som jakt -

I"ig 1 

Flg 1: Me 262A-1a "Schwalbe" pit. sin 
jungfrufärd e Fig 2: En relativl sällsynl 
händ e ls e - en 262:a skj ulS ned aven 
a ll ie ra d 'Muslang' . e Fig 3: Den a ndra 
prototypen, PC+UB - ulan noshj~1. e 
Fig 4: Denn a Me 262A-lb kunde farses 
med 24 R4M 5 " a ir-to-air" raketer. 

'" .~ ' :-

Fig 2 

r ig 5: Me 262B· 1a/U1 experimenlver
; ion. Tvåsitsi gt natt jak tplan med FuG 
218 radar. e Fig 6: Me 262A-1a med ex· 
perimentutrustad 50 mm MK 114 kanon. 
e Fi g 7 : V6·protolypen demonstrerades 
1943 för NaZ I-ledarna och resulterade 
den omdiskuterade bombve-rsionen . 

Fig 3 

Me 262B-2a Me 262B-1a /U1 
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flygplan. VId en konferens l Obersalzburg 
i april 1944 frilgade Hitler hur mänga Me 
262 bombplan som tillverka ts. Generalfält
marskalk Milch svarade , att planet endast 
tillverkades som jaktplan. Flihrem fick då 
ett vredesutbrott och förbjöd vidare om
nämnand e av Me 262 som jaktplan . I stäl
let beordrade han leverans av Me 262 som 
högfartsbombare. Den rådgivare han lyss
nat pa kunde inte ha givit e lt sämre r" d . 
Beslutet var fullkomligt förödande dårak 
lig t. Me 262 var till sin grundfilosofi et' 
jaktflygp lan, och aktion sradien var b"ca 
drygt 10 mil ( ! ) frön basen. 

Nii r a nog hela det kritiska krigsåret 1944 
förlorades i försöken alt göra flygp lane t 
operativt och krigsdugligt i rollen som 
jaktbombare. Allt förgäv ,. Flygplanets 
överlägsenhet som jaktflygplan och opera
liva duglighet i denna ursprungligen tänkta 
roll bev isades å andra sidan slående av 
major Schenk och hans jaktföra ,·e . Hans 
förband. jaktflottilj nr 51, noterade näm
ligen bara en förlust per 100 uppdrag. 

ÄNTLIGEN PÅ FÖRBAND 
I mars och april 1944 f ä rdigställdes en för s
ta ser ie Me 262 A-O, och planet lades upp 
för masstillverkning. RLM Insåg slutligen 
planets stora betydelse som jaktplan , och 
en serietillverkning i större skala pilbörja 
des. Även vissa fotospaningsversioner av 
Me 262 tillverkades. 

E-Stelle Rechlln (d v s Nazi-Tysklands 
Försökscentral) var det experiment- och ut
provningsförband som, W1der sommaren 
1944, först erhöll Me 262 A-O. Erprobungs
korrunand o 262 var d e t fö rsta taktiska för
bandet som utrustades med Me 262. Förban
dets chef var den österrikiska elitfö raren 
major Walter Nowotny. Men förbandet upp 
löstes i sep tem ber och flygplanen överför 
des i stället till 'Kommando Nowotny' . Det 
ta nya förband fl ög omkring 40 plan. 

• 'Kommando Nowotnys' k rigsinsatse r rik
tades mot d e amerikanska bombarmadoma 
- en taktik som av många ledande t okti
kel' inom Luftwa fie ansågs helt felak t ig. 
Me 262 angrep bombplanen direkt och flera 
jelplan gick förlorade, då de vid skjutan
fall tvangs dra ner farten. Därvid kunde de 
lättare beskjutas av de amerikanska eskort
jaktplanen. 

Flera förluster inträffad e även till följd 
av tekniska fel. He la 34 proc av dessa be
rodde pä felfunktion ilandställ - d e se
nare berodd e främst på att nosstället kol
lapsade elle r att däcken exploderade vid 
de höga landningsfarterna. 

Till följd av a lla dessa problem rönte 
'Kommando Nowolny' inte d en framgäng 
tyskarna väntat. I november 1944 dödades 
Nowotny i luftstrid, och genom sin ledares 
död drogs kommandot bort från aktiv 
tjänst. Sena"e 1944 bildades doek det för sta 
attaekförbandet försett med Me 262 A-2a . 

UTRUSTNINGSEXPERIMENT 
oktober 1944 börj ad e utprovning aVen 

Me 262 försedd med SN-2 radar som natt-

Me 262C-2b 

jaktplan. Försöken slog mycket väl ut och 
ett flertal plan byggdes om och försågs 
med radarutrustning. Na ttjaktversionen var 
tvåsitsig och r adaroperatören satt bakom 
piloten. 

Totalt tillve rkades 1.433 Me 262 i Tysk
land under krigså ren och det har antagits 
att ytterligare ca 500 plan förlorades till 
följd av allierade bombattacker. Tro!s de 
höga produktionssiffrorna torde knappast 
mer än 100 plan ha deltagit aktivt inom 
Luftwaffe . 

• I januari 1945 gav H ermann Göring sin 
officiella sanktion till alt genera llöjtnanten 
Adolf Galland skulle bli chef för ett nytt 
jaktförband vid Brandenburg-Brlest. För
bandet t illdelades Me 262 "Schwalbe", Gal
land lät inte n~gon tid gå förlorad då det 
gällde att till sit t förband samla flygvapnets 
bästa jaktflyga re .. I mars 1945 baserades 
J.V. 44. till Miinchen-Riem, och då bestod 
förarp e rsonalen av 40-50 högt kvalifice
rade j aktflygare, av vilka 10 innehade rid
dal'vardigheten av Järnkorset. 

Förbandets insatser varade blott en kort 
tid : det var i opera tiv tj änst unde r april 
månad , och ombaserades lU1der de sisla 
krigsdagarna till Sa12burg- Maxglan. Den
na bas erövrades den 3 maj av amerikanska 
pansarförband , 

Tro ts den korta tiden blev förbandet s in
satser anmärknIngsvarda. Sällan hade man 
mer än 16 Me 262 i luf ten samtidigt, vilket 
innebar all de amerikanska bombförban
d e ns jak teskort vida öv erträffade tyskama 
kvantitativt. På så . "tt gick flera Me 262 
förlo rade då tyskarna försökte gå in i luft
strid mot de amerikanska P-51 D "Mu
stang", 

De tyska förarna gjorde misstaget att dra 
ner fart n för att f A ök ad manövrerbarhet 
- men "Mustangerna" h ad e ännu större 
manövrerbarhet vid samma fart. 

TRE- ELLER FYRGRUPP 
D e ty ska jetjaktplanens huvuduppgIft var 

a tt anfalla de amerikanska bombplanen 
endast i undantagsfall fick man inlåta s ig 
l luftstrid m ed eskort j akten . Me 262 hade 
en ganska stor kurvradie och d ess accele
rationsfötmåga var ganska dålig. Man Slogs 
därför i t regrupp Inom J .V. 44. , under det 
att J.V. 7 . - ett annat förband utrustat 
med Me 262 - övergil tt till fyrgrupp och 
rotetaktik. Inom J.V, 44. tyckte man att 
d en lägre manövrerbarheten innebar a tt 
fyrgruppen blevaltför svår att h,UIa sam 
man i luftstrid. Under sväng bytte man 
flank genom att gå under ledarplane t istäl
Id för att dra på gas och kanske förlora 
delta ur s ikte, 

En annan orsak till att man opererade i 
lr"grupp var att man ansåg att samling ef
ter start blev alltför svår med f y ra plan 
flygtiden v ar kort och det gällde att sam
las sn abbt. D e tyska startbanorna gav inte 
plats för mera än tre plan i bredd. På det
la sätt kunde man starta 24 flygplan på ca 
5 minuter. 

TAKTIK MOT BOMBFÖRBAND 
Man eftersträvade at! anialla de amerikans
ka bombförbanden i division om nio flyg- ~ 
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plan - tre tregrupper. Vid rulfallet grup 
perade man två tregrupper någo t över och 
bakom ledargruppen. knappa 100 m ete r över 
och ca 150 meter bakom. Om f lera ; n e n 
division sattes in, flö g dessa något bakom 
och över, g rupperade å t en d era fl anken. 
Me 262 hade stort fartöverskott, v a rfö r 
man inte behövde nägot ~kydd ovanfö r , ris
ken för anfall fr~n allie rade jakUörband 
fanns inte. Sä fort man f ~tt ögonkon
lakt med bombförbandet into~ man an
faI1 sgruppering och gick in för anfall bak
ifrån. Pä grund a den högn flygh astIghe
ten var det svå rt att kom ma i lämpligt an
fa llsläge, man m 5ste besluta sig snabbt då 
bombförbandet var Ilt ngt bo ria . De stora av
stilnden gjorde det svårt att b edöm a m~lets 

avst;j nd och kurs - välkän da problem för 
dagens jaktflygare . 

Som regel a vsåg man att en division skul
le arfaUa en g mpp bombpl< l. Man anföll 
bombplanen j ström fran dt Iiige ca 2.000 
m bakom. Man gick ner under bombplanet 
och tOg upp lÖr all sä tta in anfa llet i plan
flykt rakt bakifran. Man eftersträvade en 
[art i anfallet av ca 850 km/ tim, viD,et inne 
bar föga ri sk för anfall fr~n jakteskorten . 
Samtidigt ville man gärna h å lla någo t läg
r" fart för a t t kunna skjuta bä ttre . Man 
ville också anfalla m ed hela jaktförbandet 
sammanhtlllet, varigenom bombplanens de
fen siva eld kom att splittras. 

• Man utnyttj ade vanliga r e!lcxsikten , 
men hade målat specIella linjer på jaktpla
nens vindrutor, vilka angav d en :uncr i
kanska B 17:s spännvidd på ca 500 m h~lI . 

På detta avstånd avfyrade man 24 s t 5 cm 
jakt r a k e t c r placemde unde r vinl(arna 
Därefter öppnade man eld med de fyra 30 
mm akan. Man avbröt på ca 150 l1l avstå nd, 
och på grund av den stora översko tt.<;f ar
ten ansågs det onödigt alt genomföra un
d anmanövrerna unde r ell r bakom bomb
p lanen. Man passe rade i stället nära öve r 
bombplanen och steg svagt, varigenom man 
försvarade för bombplanens sky tIa r att "la 
n5gra träffar. Man ans/Ig det t o m oHimp
ligt att passera under male t, emedan split 
ter d å kunde sugas in i lu ft in tagen . 

Efter anfallet steg m an f ör a t t genonUöra 
etl förnyat anJa ll mo t n :'tgo ( anna t !örb,md, 
eller också avbrot m a" genom e n bran t dyk 
ning. Pä så sätt fi ck man sn a bb! up p far 
ten och kunde flyga lfriln d en alli ~ rad e 
eskorljak ten. Man " tl!rsawlad c s;' llan fii r 
bande t på nytt. Detla v isade s ig näml i g ~1l 
svart enär m an antö!! ganska u tsp r it t och 
dil man dessutom oftast hade ont om brä ns
le. Framifrånanfall ansdgs oHirnpli ra eme
dan relativhaslighelc rna blev för stora och 
liden för riktn ing och eldgivn ing blev all 
deles för kort. 

FARTEN BÄSTA VAPNET 
Dn de a llierade jaktflygarna blev anfalina 
av Me 262-förband l"örsökte d c som reg el 
kOlnma ianfallsläge , r11 :.= n d e kon l oftas t p~ 
efte rkälken och manga bl ev nedsk jutna. De 
tysk a jetjaktplane n kunde oUast stiga för 
förnyade anfall . Om de allierade jaktpla
nen bildade en dej ensiv fÖrsvarscir ke l dök 
tyskarna mot denna och sköt under tt tred
jedels till ett halvt varv innan d c steg p il 
nytt. De t lönade sig inte för d tysk a ja k l 
förarna att söka svänga m ed "l äng re, d<", k om 
de ohjälp ligt i ett oföl'de laktig t läge, Om 
man själv fick anfall p sig bak/ fran g ick 
man in i en brant dykning, drog ifr~ n de 
a llierade jaktplanen och intog et nytt an
fallsläge . Om man anfölls under ifra n steg 
man bara ifn;n d e n anfallande. 

Vid anfall på höjder under 5.000 m var 
de tyska jetjaktplanens f"rLÖve rIägs~nhet 

ännu mera In arkE.:rad. Dessu tom rörde d e l 
sig då ofta om anfall m ot allierade j akt
bombplan med yttre last, v ilket drog ner 

Data och prestanda: Me 262A-1a 

Motorer : 2 st 1.000 kp Junkers Jumo 109·004B 
Spännvidd: 12,51 m 

Längd: 10,50 m 

Höjd: 3,85 m 

Vingyta: 21,70 m' 

Tomvik!: 4.419 kg

Flygvikl: 5.396 kg

Max hastighet; 873 km/tim (6 .000 m höjd)

Landningshastighet : 175 km/tim 

Stighastighet: 10.000 m/25 min 

RäckVidd; 847 km (på 5.000 m höjd)

Flygtid ; 50-90 min 

Topphöid: 11.000 m 

Startsträcka: 1.005-1.280 m (grIIsfält) 

Landningssträcka : 640-825 m (gräsfält) 

Beväpning: 4 st 30 mm MK 108 (kanoner) 

Radio: FuG 16 ZY VHF-radio ; FuG 25 A IK-radlo 


Me -


Fig 1 


Fig 2 


av e n ha j? • Fig 3: Et! sällsynt folo aven 
Me 262A-la j tjeckisk koslymerlng - . kall a d 
S-92.• Trep lan· s kissen t h (Sid 9) VIsar Me 
262A..2a "S turmvog€l" försedd med två 250 

q bo mber 

• Fig I. Me 262B-1 a1Ul , nattlakt (med Lic h
tens tein S N-2 ra da r) ur "Komman do Wel,ter" 
pa Da utanfo r Be rli n vå re n 1945 .. • Fi!l 2: 
262 '005 kon fig u ration sedd baklIran. Nagol 
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dessas fart, Tack vare sitt fartöverskott kWl
de de tyska ja ktplanet' flyg a pö li\g höjd 
och pa sl'l sä t t lällare upp täcka de alllerade 
jaktbombplanen mot horisonten och d e lju 
sa molnen. Därefter 5teg man och anföll 
bakifrån . Man inlät s ig sällan i luitstl' id, 

• Vi sserligen var Me 262 i må ng t och myc
ket en komprom iss. men den a n&~gs lä ttare 
a lt flyga iin Me 109 G. Man var g ive tv is 
(vungen all noga ge akt pil att inte övcr
skt-ida det kritiska Machtalet. Roderverkan 
blev då lig vid ca 995 km/t im och maxfar
ten låg vid ca 1010 km/tim. Flygplan et blev 
gan ka tungt i rodren vid ca 800 km/ t im. 
men man löste så småningom d etta genom 
att infura en annan styrspak med liingre 
hävarm. 

Flygplanet utrustades med e tt gyrosikte 
EZ 42, P g a felaktig insta llation gick de t 
aldrig att utnyttja. utan man använde det 
i !flst läge som ett vanligt r" f l xslkte. Den 
höga fal'ten medförde problem vid fall
skärmsutsprung, varför man använde sIg 
av speciella fall sk ärmar utan hopsydda 
vad er. 

PROBLEM ATT BEMÄSTRA 
Förarna kom emellertid snart underfund 

med att de flesta uthoppen förekom på lAg 
höj d vid laga farter i samband med s tart 
eller landning. varför man åte rgicJs: tm de 
vanliga skärmarna. 

Standardbeväpningen utgjordes av fyra 30 
mm akan Mk 108, Place ringen var idealisk 
i nosen . m en man had e en h el del problem 
vid skjutning Wlder h öga belastningar. då 
ammunitionsbanden på verkades och man 
lätt f ick eldavbrott . Vid anfall mot bomb
plan använde man sig av 24 st 5 cm jakt
raketer . 12 under va rdera vingen, Sprid
ningsbilden för dessa överensstämde med 
den fö r akan. varför sanvna siktbild kunde 
utnyttjas. Start träcka m ed full la" val' 
ca 1.300- 1.600 Dl 1"\ frrä sfält och landning,; 
sträckan ca 900 m . Sättningsfa rten var ca 
160 krnItim och däckslitaget blev mycket 
stort. I bör j an bytte man däck efter åtta 
Landningar men genom alt sänka hjultryc 
ket kWlde man använda däcken för ca SO 
landningar. 

Vid provflygningar h ade man uppnått 
höjde r på. omkring 11,500 m. men Galland 
anbefall de 9.000 m som högsta operati va 
flyghöjd. De t visade sig nämligen svårt alt 
hå lla ihop för banden Över denna höjd. Ju
momotorerna v isade ä \"1cn tendenser aH 
slockna på högre höjder_ Gångtiden för des
sa motorer hade beräk na ts till 25--~j tim 
men i praktiken flögs de sällan mer ,in ca 10 
lim innan de tOgs ner för översyn, Denna 
hade beräknats ta 3 tim. men tog i prak
tiken borlå t 9 tim beroende på bri , t på 
verk tyg. rese rvdelar samt kvalilie" rad 
markpersonal. Tiden för tankning var ca 
8-15 min , 

HJÄLPMOTOR 
För att förkorta startsträckan och erh!lIla 
ännu b ä ttre sligpl'estanda gjorde man p rov 
med en hjälpraketmotor av Walther typ , 
Man nädd c med denna insta llation 11,700 
m höjd pil 4.5 minuter. Då motorn emeller
tid ansägs alllföl' osäker övergav man dessa 
för sök. 

• Näl' krigsslute t kom hade man många 
andra förbät t ringa r planerade fö l' Mc 262, 
vilka dock aldrig kom till sland, Me 262 
blev allt sa kor llivad. men flygpla"et var det 
försla jdjaktplanet förbandstj änst och 
därmed inleddes en ny era inom luftstri
den, Med en annan målsättning och ett r-ik
tigt utnyttjande av delta flygplan redan 
frun början kanske r sultatet av dess in 
satser blivit än mer )J~tagliga än de nu 
b~~ • 
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Gottskär ligger halvannan m il frön 
Kungsbacka och med vä ' tku stm d r opo
len Göteborg på lago m a vstå nd. N atu 

ren lä mpar sig b ra för a lla sl ags övningar . 
Lägret, som ,igs av Göteborgs Be[älsulb ild
ningsförbund , är väl u ln l stal med baracker 
för leverna. FamUjer har i al Lmänh t tidi 
gar e inkvarte rats i krona ns tä lt. men senas
te året har en kom plettering m ed små fa
rniljeslugor äg t fIln1. U tnn att va ra avgrän
sa t med slä n gsel ligge r omrad et idyl]!s k t 
skilt f r å n sarnlläll t och de n a llmänna le
d en Kungsbacka-Särö-GÖleborg. 

MÄNGA SOMMARKURSER 

Det är inte bara flygvapn et smn använder 

läg l' t rö r de n frlvUl iga utbildningen, utan 
däl' ha r ocksn övdga iörsval"sgl-enar vecko
och w ee ke ndkurser "ret runt. FVRF har 
un der m å nga är h aft en kurs varj e sommar 
j Go ltsk är. Pil dessa k ur se r bland a~ i bästa 
saml a flygvapen pojkar m ed äldre elev r av 
alla katego ri cr frän meniga ti ll löjtnan ter. 
Lul'lb svakninl(skur scn är i a1I.rn'inlle t den 
stö rsta vid sidan av tIygvapenpojkarnas ut
bildning. Därt ill finns k lll' sc r för instruk 
tionsunderoffie rare och blivande stabsun 
deroHicerare. 

All a deltngare som gö r ett e xam enskede 
p5. Got\sk är få r genomgi.\ skrift liga p rov för 
" tt d ok un1entera sina kunskaper. 1 dd prak
t1~ka ~ ~dc t får examinand erna ta sig al1 
avancerade uppgiftN all tefter blivand e I-( rad 

och de uppgifter de kan komma a tt stä llas 
inför. 

OVNING GER . .. 

Under de pra ktiska övninl(a.ma bemannas 
en rad luftbevakningsstationer och hela 
luftbevakningsapparaten dras igång. För 
överflygningar anlitas förutom militära för
band även allmänflyget i Göteborg. Bevak
ningen av luH bevakningsstationerna måste 
ske dyl(l1 ct !'Un t och besättningarna trim
:,oas i o lika uppgifter - bl a i avvärjande 
försvnr. Under de ssa moment f å r pojkarna 
kän.na p" en In f. n k risls uppgifter. 

Ibland har det lämpliga i att blanda flyg
vn pcnpoj kar och äldre elever diskuterats. 

•• FV och FVRF har j sommar haft fyra 
större lägerkurser. • I Gottskär främst luft
bevakningsutbildning för värnpliktiga och 
ungdom, i Köpingsvik bastjänst tör värnplikti
ga och teoretisk instruktörskurs för ungdom i 
luftbevakningstjänst . • På F5 och Häst
ho!mslägret (på Vätterns östra strand i närhe
ten av Ödeshögj enbart i luftbevaknings- och 
bastjänst . ••• 

o Det måste vara en härlig tillvaro att vara flygvapenpojke i åldern 15-17 år 

och få fjorton dagars lägerliv på Skjutfältsförläggningen vid Stora Lund strax 

söder om Hästholmen. O Det var vad 109 ynglingar fick uppleva mellan 30 juni 

och 13 juli. Lägret gick under beteckningen Hästholmen-Iägret och var det 

första i sitt slag i landet med deltagande av ynglingar från Vilhelrnina i norr 
till Malmö i söder, Gotland i öster och Göteborg i väster. O F3 hade fåll äran 

att stå som arrangör och den äran lär flottiljen (hoppas man) få behålla under 

år framöver. O 

K u rsledn ingen b ,'s \od av läge,'chdc:n , 
F3: , frivi lligoffi cer. kapt en Sune Bröd
je, stabsuoff fa nj u nka re Blomqvist, rna~ 

tcrialredogörare rustrn.ista:'e Hnraldssol1 och 
frivi Illsassist enten f ru E ila Leiman på ex
pedition en. Därtllover om fa Hnde ld g"r e i tio 
instruk törer, t n : kvinnliga bilka ri :-;lcr och 
en sjukv~rd slo tta. 

D ' t !>ek 11 sägas i( l'ill1 ut l lä~,.r \ inga lunda 
val' ett vilohem fö r badsugn n g ra bbar . Det 
log sikte p u tbildning med ett späckat 
p l'Ogram . Och det var bara pa f r itid som bad
möjligh tema i Vätterns vntten (tio gra 
der varm!! ) s tod öppet fö r rtl d opp Si' l.'lngt 
"Iler k ort d e t n u kunde bli. Syftemåle t "il" 
atl ge u lbfldl1ing och kunskap r i lui \bc
vakning,tjänst. D e här pojl, arna skall k un
na bemanna luftbevaknings torll. ocll andra 
liknande inräUninga l" vid behov, 

SPÄCKAT PROGRAM 
Det var inte fä ä mn en m stod pil sche 
mat. Det omfa t tad e försvarsk un sl<ap, lu ft
fÖl'svarsllira, bastjänst, ls- tjän st , fly g»lan 
igenkänning , rnarltförsva rsutbildning , sa 
bandstjänst, sjukv ,i rdstjänsl , till ämp n ing., 
t jänst, instrukWrstjän.,t, sport o ch id ro tt. 
inre tj änst, organisation samt slull ig" n stu 
di ebesök. 

Men alla pojkarna deltog inte i alla ,;m 
ll.en. D era,; utb ild n ingsplan u pptog först en 
allmän kurs, '8dan en liigre kurs , fö ljd av 
en högre och s lutligen. en inslruktörskurs. 

r tjänsten bar pojkarna som n'g'l s k 
grönställ men under fritid utom l~gl'rom

rådet blev det d211 vanliga blå uoitonnen , 
Förläggning skedde i baracker med ett 50
tal i varje. 
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När pojkama dras salOman fran s~ olika 
trakte l- ~om Sk~LI1c och Norrland, rnäs t2 man 
räko3 med olikel in'tiillning ti ll de klima
ti sk n .ivl'haUnndcna. Dårfi.jr fo rv~lnade del 
ingalund a läge rl edningen a tt tva "nordbor " 
lnfalln si g i palslHös...;.;or. Svt-'ll ska sonlral- har 
ju In te d el biis(a ry ' te om sig vad t m p e
ratu ren b et räff~J'. Men i år har det san
ne rligen inle f unn its an ledning att klaga 
pit d n de taljen , 

BILLIG KUNSKAP 
Det ,,);: tll e fÖ"a fö r langl. att i detalj läm
n a en reå ogörel s!! för u bildningSVCJ'k samhe
l ~n. M',n llär en inblick . På e ll stiille var 
ett tio tal pojkar sysselsa tta med att lära 
sig I,,,ntera teldonväxel fö r användning vid 
kri g b as. D e t var del taga r e i den allmänna 
kurse n SOnl ~kull e välja l in je föl' d en fort
sa ttn u tbi ldningen . P å e tt annat st,i ll e syss 
lad e en grupp med a tt mra sig känna igen 
oliko flyg plansty pct· och robotar med an 
vändande a v m od eller. Och på luflbevak
llingsto rll i g rannskap ? liksom pa a nd r a 
C ~ll! rakr innm 11.l f lbev aknir.gstj~1n5t '?n i i ck 
d, I",ra sig r appor ter ing av fly l(jJlan i l uft 
nl mmet ovanför lä:rret och d ess grann~kap. 

• Haotho lmen- lägl'e l ingick i den verk 
sa rnh:t som de olika fl,vgvnp pn för eningo.rn a 
runt om i l [l ~) d et bedl'iv t;.·[ inOITI ram en för 
flygvapnets u nl'\do l1lsrö'·clso . Och det var 
rannerli1{C!n L.:!l b il li g lägen istcl s2. om :rnan 
be tilnker a t t ku r, a vgiftcn fö r dc fjorton 
dagaJ' higte t ano rd nade's uppgick till endast 
15 kr och av d essa g ick en vi " d l t ill fö r 
stl'öclsevcrk samheten fÖl' deltaga rna. I öv 
rigt var de ltagandet fritt . • 

• Ovan 11109s t t v : Från Hästho lme n-Iägret. 
Te lelonvax eln p rova s av flygvapenpojkarna 
E Leiman . Malms lä tt: A Lundmark, Linkö· 

ing : P G Lo k oc h A Pe tte rsso n, Mo!a la. e 
Ra kt ovan: Fam iljen lämnas inle å l silt öde . 
Dess närhet ge r ök ad trivse l. e Nedan: Löjt· 

a L Sund in instruklionstagen under 
Got skars -Iag/et. 

http:D�rfi.jr
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En lägersommar 


med flygvapnet 


Min personliga uppfattning är att det en 
bart h a r varit tul nytta. Ungdomarna f å r 
bl a erfarna ledare l den p ra ktiska tjänsten , 
som d ärrncd kan göras mer avanct' rnd . Ofla 
är d e l också lä tta re att gli till en "kursa re " 
m ed frågo r än till en instruktör. 

• Familjerna pil elt FBU- eHer FVRF-Iä
gel' .lämn as inte ilt s it.t öde. r stor utsträck
ning är deras t rivsel och n~irvaro en nöd
vänd igh et för elevrckl'y teringen, eftersom 
sem esterp erioden är gansk a kort och dätför 
bör tillbri ngas till sammans. P å Gottskä l' 
har under tV '1 sommarkurser f u nnits en lä
gQl'väl'd irula, Vars uppg ift varit att svara fö l' 
de civil a d eltagarnas förströelse och unde r
hnllning . Fru Stina Tjernlund har lagt ne r 

ett förtjän stfullt arbete när det gällt att 
underhalla såväl {mar som barn. 

ANDA, TRIVSEL = GOTTSKÄR 
För eleverna har Gottskär bUvit synonymt 
med kamratträff och trivsel i kombination 
m e d vidareutbildning e ller repplition. Nega 
t iva synpunkter har g iv tvls ibland dykt 
u pp, men i aJlmänh el h ar d et rört sig om 
d e talj er. Val' och en ä r på d et klara med, 
att det tar lång tid alt göra ett läger t ill d et 
m a n vill ha det till - särskilt nilr medlen 
m nste uppbringas på f rivillighetens väg. 

arnratskapet sa tts genomgående i förgrun
den liksom den stora Criheten under ansvar. 
Endast flygvapenpa j kama är underka,tade 

s k kvällsvi sitation (man skal! vara inne 
på en bestämd tid ), vilket bedömts nödvän
digt m ed hänsyn till l ägerledningens an
svar gentemot föräld rarna. 

Som avslutning skulle jag vilja uppmana 
varje m edlem i våra flygva penföreningar, 
att anslå en eller tvii veckor föl' a tt prova 
på d en här formen av utbildning. Tag då 
gä rna ocksii med familjen ' Jag är överty
g ad om, att sedan ni korrunit i kontakL mrd 
den gOda andan och kamratskapet, konuner 
ni att se fram emot nästa tillflille att resa 
till lii gerkurs. Det finns m å nga lockande 
platser att välja pii både vinter och som

•
Eric Lindeberg 

L ägerchef 

tidigare pansaroffice r. Han omtalar: 

- Flygvapenpojkarna är flygets mot


svarigh et till FBU-pojkama. De kom från 

d flygvapenförening ar som finns lilet var

stans i landet - Skilnes IIygvapenlörcn ing 

finns i Malmö - och hade r edan en alilnän 

utbild ning bakom sig. 


- De utrustade.s på r esp flottilj er och 
fick fri res~ till och frå n u tbildningslägret. 
I sommar pög ick fyra so·ld an a här lägerku r
ser. Förutom en vid krigsflygskolan i LjW1g 
byhed, en i Köpingsvik p,1 ö land , en i Got! · 

• Ovan längst t h : Kurschefen S-M Bäck 
':c an samtala r med FV-po ikarna G Mö ller 
oc h E 'yström fra n Ma lmö vid kurs en pa 
Ljung byhe d. _ Rakt O'Jan : Situat ionsb il d I rå ~ 
en Is -stallon. Resn ing a v rad JOrnast • Ne
dan : Ovo,n9 av s iu kvårdstj äns t vid Köpmans 
vik· llig· e t 

o 55 flygvapenpojkar från så när hela landet befann sig i somras på läger
kurs på krigsflygskolan i Ljungbyhed. 15 år var de yngsta grabbarna - och de 
av dem som var minst till formatet hade uniformsbyxbenen uppvikta många 
varv. Men det som fattades i kroppslängd uppvägdes av ett brinnande intresse 
för allt som har med flyg att göra. O Flygvapenpojkarna var fördelade på två 
kurser: en kurs i luftbevakningstjänst och en i bastjänst. När de genomgått kur
serna kan de användas i försvarets tjänst efter kontraktskrivning med resp flot
tiljer i hemprovinsen. O 

var kapten S-M Bäckman, F5, 

skär i Bohuslän och en llästhoirnen vid Vät
tern - vilket innebar sammanlagt ett par 
hundra flygvap enpoj kar på lägerkurs. De 
var i åldern fr,m 15 t ill 19 år. och när d e 
e rh ä lIi t sina betyg skr v d e kontrakt m ed 
sin a flotti ljer och ing[,r d ärm ed i totalför
svaret samt fick ta uniformen tned sig hem, 
n ä r de ryckte ut. 

HELA ANSVARET 
De bäda kurserna i Ljungbyhed var l är'tl 

~ Idgre kurs i lu ftbevakningstjJnst och hög re 
O kurs i bastjanst. De var P" 65 kurstimmar.
!: vilka under rent militära fonner - nled re!Il 
~ velj, tapto, morgon- och kvällsvIs itation och>

00 uppställningar etc - avverkades på 14 da
E ga r. 

Kapten Bäckman underströk att kursar
rangören FVRF tog på sig hela ansvaret för 
pojkarna under kursveckorna. Alltså in te 
bara u nder tjän stetid . 

- Det sätter m"nga mammor och pappor 
varde pil - och passar på UIlfii llet att åka 
på semester under tiden, betonade kap ten 
Bäckman och tillade: - För min p er sonliga 
del tror jag , att d e t int e minst värde1uIIa är 

a l t pojkarna kommer ut och får nya per
sp ektiv och får lära sig att ta hänsyn till 
varandr a . Våra högsta kurser är instruk
törskurser - och dcssa instruktörer är ett 
gott m ateri al för ungdomsleda l·e . 

- Bdräffande användbarheten i det mi 
litära stt har j ag själv i , anlband m ed öv
ningar utnyttjat flygva pe npojka r från Mal
mö på luftbevakning talloncr - "sval
bon", som vi kallar dem - och haft mycket 
gnd a ri arenheter av dem. 

VARIERAD KOST 
P å kUl'sschcmat s tod för~'Varskunskap. l uft 
försvarslära, bast.j änst, luItbevakningssta 
tionstjänst, flygplan igenkänning, markför 
svarsutbi ldning, sambandstjänst, expedi
tionstj änst, sj ukvärd stjänst, tillämpnings
tjänst, c. c rcis, instmktionstjänst och sport 
oc h idrott. 

Pojkama at i FS:s matsal och fick lära 
sig ma tkö rutinen som riktiga värnpliktiga _ 
och så erhöll de den bästa förläggningen 
pu. h ela flot tilj en: Borgen pli Herrevadsklos
ter. Den äldsta delen av fö rläggningen upp
fördes 1745 - är pie tetsfullt bevarad utanpå , 
men en modern förläggning (två man i var
je rum) inuti. Är grabbarna Intresserade 
av k ulturhistoria, så kan de njuta av att ha 
~terstodcrna av det gamla Cistercienser
klostret - grunda t av ärk biskop Eski l år 
1144 - bara ett stenkast från logementet. 

• Kapten S-M Bäckman säg till att kun
ska psmängden varierades - alltså inte en
ban Is- Ijänst och bastj ä nst. H an ordnade 
ocksa film - och korvgrillningsaf tnar och 
s.'ll':' UII så att gra bbarna fick sitt ly stmäte 
1'5 a tt sparka fotboll . • 
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•• FL YGVAPEN-NYTT har i nr 5/ 1967 och 1/ 1968 behandlat hän
delser och åtgärder vid vårt flygvapen , vilka gällt beredskapen 
under år 1944. I nr 3/ 1968 redogjordes dessutom närmare för 'Flyg
vapenövning 1944', en av beredskapstidens största och bety
delsefullaste . Den var tillika av 'Krigsmaktsövnings' karaktär.• 
I detta nummer lämnas en redogörelse för beredskapstidens 'slut
skede 1944-45', i vad rör krigsläget i vår då som nu så oroliga 
omvärld. Härvid följs i huvuddrag den framställning som Försvars
stabens krigshistoriska avdelning på sin tid lämnat i sitt stora verk 
om den långa och för Sverige farofyllda tid 1939-45, som'Förstärkt 
försvarsberedskap ' gällt i vårt land . Ovannämnt 'slutskede' av be
redskapsepoken omfattar tiden från hösten 1944 till dagen för den 
svenska förstärkta försvarsberedskapens upphörande vid utgången 
av den 30 juni 1945.• Tidsbegränsningen ifråga innebär dock inte 
att flygvapnets och annan svensk beredskap på en gång upphör, 
som t ex när luften går ur ett bildäck. Beredskapen måste fortsätta 
på många viktiga områden . BI a måste en rad påbörjade stora tids-, 
arbets- och kostnadskrävande åtgärder för att bygga ut och stärka 
vår försvarsgren och för höjandet av dess allmänna krigsberedskap 
m m fortsättas och fullföljas. Vidare kräver det efter Nazi- Tysklands 
fall länge mycket osäkra utrikesläget en fortsatt, direkt beredskap 
till försvar , för att om så behövs trygga fortsatt frihet och oberoende. 
Nya faror för komplikationer eller ny fara för krig kan alltjämt 
uppkomma . • För åtgärderna vid flygvapnet och händelseförlop
pet där i samband med den långa, nära sexåriga försvarsbered
skapstidens slutskede 1944-45 och avvecklandet m m redogörs 
närmare i ett kommande nummer. ••• 

AV ÖVERSTELÖJTNANT NILS KINDBERG 


I 

börja n av vår bered Skaps. slutskede - te r. De tta har en förkrossande inverkan pä


fra n senhösten 1944 räknat - är läget pa den tyska hären, och led n ingen börj ar gli 

'kr igsteatern' i omvärlden följande: da det tysk a överkommandot u r händerna. 

I vä , tra Eu ropa har de fören ade slor De n 7 mars lyckas USA -styrkor erövra 


mak ternas tru pp er längs t i norr n å t t trak  den stora p e rmane n ta b ron öve r R hen vid 

ten av floden Rh en. I öste r stå r ryska tru pp R emagen , m ä rk ligt n og nästan intakt. De 

massor l~ n gt in i P olen . Det tyska fö r sva  upprättar i ansl u tni ng här ti ll ett slarkt bro 

ret väste rut ä r planerat fö r i första hand huv ud på flod ens östra strand. 

en motoffensiv och i andra h and ett till Und er hela tidsskedet pågår de förenade 

'Väs tv alJen' knu tet dj u pförsvar väster om västma kte m as f lygo[fensiv oavbrute t mot 

R he n - 'Siegfried linjen ', som ä r stark t Ty skland s kommun ikat ioner, industri och 

befäst. Längst i söder ä r Si egfrie dlinje n h omort m ed stigande in tensitet. Ett flert al 

dr':": ,q!" n öste r o m Rhen. m ed flod en som a v la n de ts stö rs ta städer och and ra centra 

frool i1inder. n i on läggs ti ll stora delar eller he lt i r u i 


ne r. Tvive lsutan förko rtas tiden till de t 
oun dv ikliga tysk a sammanbrottet h ögst avETT DESPERAT FÖRSÖK 
sevärt genom de nä rrmd a luf tkrigshandlin

Motof fensi ve n - senare känd som 'Arden  ga rn a . 
neroffensiven' - unde r gene ralfäl tmarskalk 
VO n RlI ll d s tedts överbe f Äl, igå ngsätts den TVENNE STRUPGREPP 
16 d ecem be r 1944, m ed mycke! stark a k raf 
te r. Den stöds av L uftwa Ues n u reorg a  De t egentliga anfa lle t över Rhe n - även 

nu m ed starkaste fl ygstöd - 19nngsä tts in iserade och i mÖjligas t" m~n förstärk ta 
jak tflyg och a ttackflyg. E ft er en tids stora gry n ingen den 24 m a rs. Star ka britti ska 

ini ti a li r alllg,m gar m ed b l a e t t genombrot t krafte r under 'ökenräven s ', f ältmarskalk 

söde r om Malmedy bry t, r off ensive n dock Montgomer y 's b efä l g li r då t ill anfal l n orr 

fulJ stand igt samman under vä ldiga förl us  och söd e r staden Wesel, vid bifloden Lip

te r. Mot stitndarflygets kraftiga kontrastöta r pes in flöde i Rhen , i Nord rhein- Weslfalen . 

omkring j u lt id en 1944 ä r en a v d e f rämsta Luftlandsättningar av inte m ind re än 35.000 

orsa kerna d ä r t ilL De tyska str idskraf te rna m a n inom det längre österut belägna Ruhr 

drar s ig däref ter ti Uba ka, närmast till Si g  o m rild e t unde r lätta r överskep pningsföre ta

f r iedl in jen . Denna genom bry ts d ock efter ge t, v il ke t k röns med framgång, Några da 

h~rda str ider av d o före n ad e vä stmak te r  gar tidigal'e h ar d e t brittiska bombflyget 

n as kra fter , och den 2 mars 1945 n ;tr d essa för första gå n gen an vänt 10-ton sbomber i 

r,oa m till Rh ,'n, d en st ora offensive n från luften mo t tyska 
ma r k m,t1 , de nna gång mot en v iktig ty sk 

Därme d h a r den tyska för sva rsp la nen i kan a l- och tilUörselled öster d en omstridd a 
väster m issly ckats i sina båda huvud p unk - fronten. 



Norska regeringen 

ber om svenskt 

militärt ingripande 

Kapitulation 
utan 

villkor 

• 	 Amerikanska bombplan, 8-24 Liberalor och 8-17 Flygande Fästn·ing . in'ternerade på svens k ma>rk . 
:.

• 

Den 12 januari 1945 Inleds den ryska tiske fältmarskalken Alexander en slutlig, 
vinteroffensjven, Redan inom mindre än allmän offensiv. Stödd av starkt brittiskt 
två veckor har d e n natt fram till floden och amerikanskt flyg vinner den snabbt 
Oder, knappa 100 km öster om Berlin. Un terräng. Den 29 april kapitulerar motståen
der februari fullbordas den ryska upp de tyska krafter, ehuru avtalet härom 
marschen längs Oder, och i samband där inte träder i kraft förrän den 2 maj kl. 
med upprättas en rad brohuvuden p~ västra 12.00 , 
stranden . Luftwaffe, det tyska flyget, är 
efter sina svåra förluster i väster och ! 

Den 16 april sätter den ryska storoffen
siven över Oder mot Berlin m fl viktiga 
mål i gäng, ledd av sovjetmarskalkama 
Sjukav och KOlljev . (Något tidigare - den 
3 april - har ett svenskt jaktplan typ J 20 
(Reggiane Re 2.000) på beredskapspatrul
lering Över östra Skåne skjutits ned av ett 
tyskt fjärrspaningsplan, en tremotorig flyg
båt - typ Do 24, Över svenskt omriide 
öster om Sölvesborg. ) Den 9 april har rys
sarna tagit Wien. Den 21 april nar deras 
arme er det svart bombskadade Berlin norr
och österifrån. Tre dagar senare har de 
fullbordat den tyska rikshuvudstadens in

• Brews ter 'Buffalo' - USA-tillverkat, svensk-monterat jak,l nesluining. USA-generalen Eisenhower 
plan i finsk krigstjänst. 

öB för de i väster anryckande förenade 

hemland et - inte minst på marken  västmaktsstyrkorna - förföljer under för

inte längre i stånd att bjuda något allvar sta hälften av april de slagna tyskarna mot 

ligt motstånd. Man har dröjt för länge Nordsjökusten, floden Elbe san1t mot den 

med att bygga upp ett flygförsvars tvil stora Donau-flodens norra lopp. 

hörnstenar - ett starkt jaktflyg och ett 
offensivdugligt, strategiskt attackflyg. 

Den 25 april 1945 möts ryska och ame
Längre i söder g~r den 23 mars ryska kraf

rikanska trupper i den tyska staden Torgau
ter över gränsen till österrike, med Wien 

vid Elbeflodens övre lopp, nordväst om som sitt förnämsta mål. 
Dresden. Ett liknande möte har ca sex år 
tidigare ägt rum vid en annan av krigetsDET OBEVEKLIGA SLUTET 
fronter, i Polen den 22 oktober 1939, då 

Den 10 april i Norditalien inleder den brit- mellan ryska och tyska, till Polens fjärde 

Norsk-svenska gränsen öppnas äter. 

delning framryckande trupper, konkurre
rande om bytet. I slutet av april 1945 är 
Tysklands kapitulation oundviklig, 

TvA RIKENS FALL 
Pii Valborgsmä ssoaftonen den 30 april 1945 
begar Nazi -Tysklands 'FLihrer' Adolf Hitler 
självmord i sin bunker i Berlin. Den 2 maj 
bryts det sisla tyska militära motståndet. 
Den 4 maj kapitulerar de tyska stridskraf
terna i Holland, nordvästra Tyskland och 
Danmark . Den 7 maj följer allmän tysk, 
villko,'slös kapitulation på aUa fronter, var
igenom också den tyska ockupationen av 
värt västra grann- och broderland Norge 
får sitt slut. Kapitulationsaktens ratificering 
- en världshistorisk händelse - äger rum 
den 9 maj i Potsdam invid Berlin , Det 
nära sex är långa 'varma' kriget j Europa 
sedan den 1 september 1939 får ett slut, 
hoppas man allmänt. Ett beklagligt faktum 
bUr dock, att nämnda 'slut' dessvärre och 
ännu alltjämt avlösts av ett 'kaJIt' krig, 
Mörknande horisonter gör framtiden ödes
mättad, 

Den 20 oktober 1944 har USA-krafter land
stigit på av Japan ockuperade ögruppen 
Filippinerna. Strider pågår sedan där ända 
till den 4 juli 1945. AtombombanfalI mot 
de japanska städerna Hiroshin1a och Naga
saki, den 6 respektive den 8 augusti 1945, 
bryter slutligt det sega motståndet från 
Nazi-Tysklands i storkriget allierade, stor
makten Japan, Sovjetryssland, som vill vara 
med om att d ela stora, tidigare japanska 
landvinningar i Fjänan österns rika lände r ~ 
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~ 	på fastlandet In m, förklarar den 8 au.,"Usti 
- ca en vecka före Japans slutliga, vill
korslösa kapitulation för USA - de t gu la 
kejsarriket krig. Den 14 a ug us ii 1945 är 
nyssnä.rnnda kapitulalion ett h h~tnr isk t f ak 
twn. En ny tid har diirmed tillsynes inl~tts 

i östasien. 

FINSK NÖD OCH BRAGD 
I Norden leder efte r den 25 augusti 1944 
påbörjade finsk-ryska fredsförhandlin ga r den 
19 september fram lill ett vapensti llestand 
i Moskva. En av dellas f ölj der b liT det 
sovjetryska villkore t, alt F inland fördri ver 
sin ex-bundsförvant Tysk lands a lla k raf
ter f n m finsk t omr:;i dc, närma.st dä f rtin 
norra Finland. Den Finland så ltmda p a 
tvingade nt .t..j;~ irden genonu örs (trots av 5e 

germakten anbefalld sam tidig demobili w 
ring) med kraft och kän d fin sk sisu, f rant
hjälpt av Finlands krigsvana fly gst rid skraf
ter pa ett utomorde ntl ig t skickligt och 
verksamt sä lt. Den finsk a oUensiv en st rux 
öster om gränsfloden Torne alv - i stort 
sett slutförd den 22 januari 1945 bortom 
Treriksröset, in över norska gränsen 
blir trots förluster i fly g och marktrupper 
och de av tyskarna under reträtten u!för
da, svåra ödeläggelserna i Finland och Nor
ge en klar framgang av bragdkaraklä r , 
Närmare Qln den märkliga opcrDtion e ns 
flyghändelser kan läsas i 'Ufl' (Ulldcrräl
tel ser fran Flygledningen) nr 4/ 1951, bila
ga 4.. 

SISTA BEREDSKAPSVINTERN 
Sveriges beredskap kan vin t e.rn 1944-45 
sänkas efterhand. Redan i b örj a.n p" fe b
ruari blir det dock tydlig t , ntt el1 förstärk 
ning liknande dem, som beor drats unde r d e 
tidigare kri gsa rens vårar och förstärkta 
försvarsberedskap här, ock", behövs våren 
1945. Orsakl2ma därtill är töljande ~ 

• Starka tyska krafter - flyg, m arkfö r
band och enheter ur tysk marin m m 
står alltjämt intakta i både Danmark och 
Norge . Det är osäkert hur d essa skall rör 
h fl11 a sig vid det nu all t ofrånkomliga!' 

Flg 7 
Fig 8 

~ 

e Fig 5: Dan s ka frihetsk a mpar i strid med 
Ges a po på Ko nge ns Nytorv i a pri l 1945 . 
e F:g 6 ' Tyska ooldoler och en Dorni!?, 
Do 215 v id en flygbas I Nord-N orge. e Fig 7: 
Den tyska re trallen utmed f orne älvs östra 
s ra nd fö l/ des vaksam! av svpnSka gräns , 
paIruller . e Fig 8: s is la sIriden del är 
tlombal flyglal: i Väst ·Frankrike med ska ' 
c ade tyska plan . 

194 5 
och 

beredska pen 

ty ska. :" clliTIl1i anb ro ttt' l i tlt:'ras heInIand o ch 
p~ d 0 övri ga tyska k ri gsfronte rna. Ett upp
r ep:u:de - kanske i stor skala - av d en 
ö cl eläggels~ , SOIll li nder senh östen 1944 och 
d h reftN drabb"l Nordfinland och No rd
no rge är ingalunda u!c'slutet. Vi sse rligen 
har Sve riges l"E-gerin g i decernb er 1944 gjort 
en h cm ,Wllan l ill d o·n tyska r i k sJcd ni ngcn 
att unå vikR fli d aran de t - men de n_nn de
nlarche lärnllas obesvarad, 

• R edan d Bn 1 !ebnla r i J945 sän d er Nor
g e$ e..."{ i l r E' g: ~r ing i London, den reellt enda 
lagliga, e n begä ran ti ll Sver ige om h jälp 
f r:\n. v e\!' regpring till ett svensk t in g ri
p a llde i 1': or"e, i h umanltilrt syft",. E n n ä r

!'n;) re redog örul.s-c: l ör irs g an 5.te rfi.ru1s i en 
svensk oHici ' 1 'Red ogör else till utrikes
nämnden' a v 1946. D artHl k ommer på vin
tern 1945, all tyska flyktingar i sl<aror eller 
m il it ä ra förban d v id ett samman brott i 
Norg e kan vän tas sö ka s ig öve r vå r gräns 
i v ästel' - för a tt ge nom intern ering l 
Sverige söka lmdga att bli k r igsfångar. 

• Ovan onmänmda förh"lIanden påkallar 
HI45 UJlP ,',~ nbarli gcn t:: n av sev ä rd förs tärk
ning a v svensk b,·red "kap. B etydande flyg 
och U"uppslyrk(j\· n ll11 m åste f i11Il3S or
ganisc...,ct c och k lanl i fr:1ga om a lla sina 
för bered" l""r . da rt' st en eller He ra aktioner 
in i var a grannlän der sku lle bli nödvän
d iga. Omfa t tand e förberedel se r m ås!c oc k så 
vara g jorda (o r a LL m ot ta och h jiilpa fly k 
tingar i 10.000-tal cHer mera, 

• Förutom alla d", fOrberede.lser . m m er
fordras på de ovannärrU1da rnili tära och ci
vi la on:rräd ona, förbereds också överförande 
till Danmark och Norge och insii ltande där 
i san1verkan m Gd de svenska k rafterna för 
raddningsaktionerna , av i SVt:!r ig e ända se 
d an 194:3-44 utbildade norska och d anska 
·pollstrupjJ . ' ·, till hjälp at d C! lokala mot
stand s>tyrko rn a mm. Ocksil lätt attack
(bomb-) fly g , uppsa tt m e d bistiind av vilr t 
flygvapen l ö r Danrnark s räk n ing, st1lr v id 
t id en för det ty ska sarn m anbrotte t i april
m a j 1945 fly g - och stl' idsberett pa en 
sV ('!1sk fly "ilolt ilj' d ep;\ . 

DEN 30 JUNI 
Den tys k a kapitulation en utan villkor gör 
dock sv enska IT,jli tära ak t ion e r ti ll hjälp 
för D aJl TTl;uks och N orges be! rirmde obe
hö vllga . Den ty , k a flyl< tingst römmen hit 
blir h e il e r int::: pa lang t nar ~ sto r, som 
Inan befa rat. Den svenska be rcd sk. :=! pen kan 
C' f tel' apr il - nwj månaders h;:indelsf'l' i vår 
omvä rld 1l1i /Hik:1"' . Snabba ; l t,~{i.rd e:I' vidtas 
oc kSc-l h;:trför a\' Vd!" 111ilitära l edning i sam
försl ;\n cl med r e.gCTingen. D en 30 j tmi blir 
dl.:' n Ri sta svenska, förslä rkla fö t svarsbe
"cdskapsdagen unde,' de t 8ndra vä rldskri
get 1930---45 . con :rör sna rt tjugo fen1 år se
dan g~non1k ä rn p ad, allvarl ig prövning av 
lliälUllskOi."l1a V <.l r tid och av svensk 
fö rsv a rsbe redskap. • 
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MHS I SÖDERLED 
Den traditionse nliga utlandsrcs.-lO för flyg 
linj ens " tabskurs (FSK 66-68 ) gick i :)r till 
Frankrike och E ng land. Avsikten m ed re 
san var a tl f å en lnblick i s.'! väl lu ftope
rativa som takt iska problem l d ess" länder. 
Oroligheterna i Frankrik e och RAP :5 50
"rsjubileum hö.!1 pli a tt kullkasta kursled
ningen s planläggn ing . Problemen löstes dock 
och deltaga rna kunde påbörj a r esan den 
10 j unI. 
• S tudiemtLlell i Frankrike omfattad e besök 
på en lu( lfiirsvarscen tral och skolan för 
h ögre u tbildning i Iranska F V. Vida r~ b 2
siik på två tlyg baser. en ingåen de i k ä rn 
vapenstyrkan och n jaklattackbas.

p"Besöket luftför arscenlralcn - Cen 
t re d'Operation s d e la Dc'(ens~ Acrknnes 
(C.O.D.A.) - g av e" god blld av hu r frans 
m ännen se r p å sit t luflför"var. Av speciellt 
intre sse var a tt se h m' d t nya datab"hand 
Iingssyslcmel Sll"ida II byggs upp . D ett" 
liksom vä r l bygger bl a p n dataöverföring 
och kalkyl e ring i datac en t raler. - Andra 

dage n ä g 
nades M ett 
besök v id 
Eco le Mill 
t.(lire, en 
skola m ed 
traditioner 
där bl a 

N ap oleon \'arit elev. UtbIldnin gen. som 
motsvarade • t' u tblldr1lng t FV: 5 a Ilm iinna 
kurs (F A K) . sker med hjälp a k orrespon
d ensu lldervi sn in g under ledning av Ecole 
Militaire . Motsvurighet!!n till \':lra högre 
kurser p ä MBS. Sk riftUga och mun tliga 
prov för gå r också inr y ckn lngen. KursE'n 
på skol an ä r uppdelad i tre delal·, 
a) strategi. politik . ek onomi och tekn ilt. 
b) luftoperativa st lldier f ör a lla HygsJag, 
c) fransk säkerhetspoli lik / strategi 
och varar i tio m ån ader . D irekt dä refter 
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börjar en fyra månaders Integrerad kurs 
m ellan fö r$v arsgrenama. Anta let kursdel
taga re fra n FV är cirka 40 st . 

H öjdpunkten av pr grwnmet i Frankrike 
var besöket p:i flyg basen Merignac vid Bor
d e au x . Basen 8r u trnsiäd m d kärnvapen
bä raren MI ra ge IV. Up [J .gifter f ör förbandet 
samt matcr i ~le n redovisades på ett öppe t 
och tredigt sä tt. 

T Dijon besöktes Base A rienne 102, ~om 

är u I.r ustad m ed MIrage III. U töv er r ed ovis 
nin g av u ppgifter och ma te rie l - f riimst 
va d be Tl·äffar j ak ta ltacku ppgiftcn - visades 
Mirage III i e n enskild up pvisning . 

T venne d agar ägnades å t s igh tseelng i Pa
ris. Fle ra av e leverna b esö k te ett fly gmuse 
um - ~'Iu,ec dc l'Air. Mcudon Val-Fleury 

- .'UI11 In k är mycket k ä nt. (Se dock FV
Ny tt nr 1/G8 , sid 20). D ä r finn s samlat flyg
m ate r iel i rå n sek lets allra första flygplan 
till de sen aste . Det ör dal' den av Flygv np
net k rigssk ola överlämnade J 29 :an skall 
uppställas . D en som komme r ti ll P uri.s och 
är intresser ad a V fly gpla.n och fly gm aterie l 
rekomnw nde s e tt besok . 
• S tudiema l,," i . ngland var att b esöka 
d els d et nyskapade Strike Command dels en 
amerik a n sk fly g bas ingående i US Air For
ce Europe. 

D en 17 j uni avresa till Strike Commands 
Bombe r Group I Marhan , Norfolk. Basen är 
utnlstad med lufttankningsver ·onen av Vic
tor, som har till uppgift a tt I fö rsta hand 
betjäna Lig h tningförbanden med lllfttank
ning . Det är främst vid ombaseringar inom 
sarnv ;Ildet som lufttankning avses använ
da s. Under materielförevisn ingen p å 
flygfä lte t f örev isades en Victor med två 
Lig h tningplan tankande pil. läg höjd . 

D agen därpå besöktes Strike Commands 
Fighter Group i Binbrook - utrustad med 
bl a Lig h tning. Besöket gav bl a tillfälle till 
en frilgestllnd hur engelsmännen ser på sitt 
luftförsvar och deras p roblem vid even 
tue ll a engagemang u tomlands. 

Efte r Binbrook ställdes färden till Bent
w a ters. en av d e tva flygbaser som ingår j 

8l:a Tactical Fighter Wlng. Den är utrus
tad med Phantom II. F-4C. D e amerikanska 
l·esurSema gav som alltid ett överväldigande 
in tryck vad beträffar personal. utrustning 
och unde rhå ll. 

D i Isionernas up pgifter var av t re oli k a 
slag. 
l) k ä rnvapenkrig föring 
2) konventionell k r igfö ring 
3) luftförsvar. 

Tyngdpunkten i utbildningen har alltmer 
kommit att förskjutas mot den kon ventio 
nella krigföringen. - Ett av p roble men 
tycks vara den kraftiga omflyttningen av 
personal runt hela världen. Den har de se 
naste "ren ökat. vilket naturlig tvis V iet
n amkrige t har varit en bidragande orsa k 
tiil. 
• Efte r tre dagar med lika många flygbas
besök samt en ef te rmiddags sight.~eelng med 
shopping i London landade trotjänaren. 
Tp 79:an på Barkarby den 20 juni efter 
sanllnanlagt elva dagars r esa. • 

p G N-n 

UTLANDSSTI PENDIUM 
Det ame,lkansk a elektronikföret ag t 
Schlumbe rgers svensk a a vläggare. Schium
b ,' rge r Svenska AB, ha r för tredje <1ret i 
följd u tdela t ett r esestipendium avsell f ör 
studier a v tillverk n ing illom elek tronikom 
ra d p!. D e föregå.e nde ;~rcn h ar s ipendiet 
g lltt till ele v på Chalmers resp Tekn hög
,kolan . I 'l r tilld ela des d el kade tt Jan Alt
ren vid F2. - MarkoHicersutb ild n ingen vid 
F2 om[a tla r b l a telmisk u tbild n ing. där 
elek troni k hal' en framskju ten p ia ts . Stipen
diet lltci» lad es v id en hög tid lighet p å 1"2 av 
dir K K ä llgren f ran Schltlrnb('r~l' r i när
varo av bl a biträd a nde brii Liske fl y gat
tachen Cord erey. 

C F2 hade valt k a de tt Ahren med hänsyn 
till att denne bedömts vara en lä lhplig 
svensk r ejJrcEentant b ude m ed tank på han~ 

överty g,n ndc le kniska k tU1 Ska per och hans 
goda e ngels..k;\. 

Resan g jordes helt p å vlirdf ö re tag ts be
kostnad oclt blev ett slags gr" t1ssem este r 
för A /u·en , som till och med å tnj ö t ri k ligt 
tilHag na "veckopengar". Huvlldrn~ let var 
SolartrOI1S fabr iker I Farnbol'o \lllh, E ng

land, ock så detta ett 

F2 
Schlun'lJC"rg:J r fijn·~ ta g . 

Första d age n stude 
rades en m a rin öv
n ingsanläggn ing, som 
just. wldergick test. 
Dagen d ä rpii synades 
digItala räknemaski

ner. och Ahren fick aven fö lja hur d t ga r 
till att göra en ELKA-bild (= fa,ta bilden 
pa PPI-rö l") . 

Tredj e stUdiedagen bar d et av till Ple, 
seys Radar F actory på Isle o r Whigt, dit man 

för~·estcn log s ig i en svävare. Studium .av hans värdar gjorde allt fö r att h an skulle 
v;idenad a rst" tion och k vä ll i PR· [anJ..i ljen. trivas. Dessutom var den givetvis intres
F j5rd e dagen blev jobbig med ~ammanlag t san! och gav m y cke t a v värde för d e n fort 
nio ti m mars bi lfi lrd p g a tågstr ej k en. Målet salta tjänsten i FV. - Man f å r hoppas att 
var B a wdsey d ä r R. A.F. h ru· sin r rjal skola. d e tt a goda initi a tiv frå n Schlumbe rger inte 
Ah,,' n fi ck se alll som fan n s a tt se och höll bara var en e ngångsfö re teelse. D et ä r just 
även , jälv ett föredrag om s in u tbi ldning stimulans av den här type n . som kan få en 
till m arkoffice r i allmänhet och rrjalutb ild  kurs av ex empelvis kade tter att sporras in
ning l !Sy n n e rhet . för möjlighe ten till sådana intressanta stu-

J an Ahrcn val' m ycke t n öj d med sin resa. dieresor. 

där allt klaffnde perfekt och under vilken 
 S-g 

• 

,. HÄNT VID FLOTTILJERNA 

• Mellanlandnlngrana på Twenthe i HolEN AVSKEDSRESA 
land och Dljon i Frankrike innebar förutom 

Aret: utiandsi lygn lng för F20-kad tte rna fl yge rfarenheter även tillfäl1e till samvaro 
ägd e rum i slute t av m a j och r eslTLål et var och lankeutby te. ö ve rallt visade man stor 
([a lien via H olland och Frank rike. gä stfrihel. som till inte ringa del har sin 

Resan kunde i s tort .o: ~nomWras i relativt grund i d en respekt för och uppskattning 
bra väder , ä v en om p roblem ej saknades. a v d e t sven sk a fly gvapnet, som man Öve r 
SärskilL gälld e detta i k ombination med den a llt möte r i Europa. 
fr a n ska :;trejke.n , son1 fö rh.in d rade alla n or Mottagandet i Ilalien blev hjärtligt. Efter 
m ala t eleförbindelser och därm ed ocks,' vä att unde r en kor t s k t ekni sk mellanland
d ~ rra):>po r tc ringen s;.1väl in till som ut från ning i Pisa ha kunnal konstatera a tt tornet 
lande t . Men for ltarande lutade, kunde hela kontingen
a np3<!mlng till ten ira n F20 landa på flygplatsen utanför 
s ituationens Neapel den 21 maj. 
lerav löste aU a Väderorganisation under besöket var Ac 
de' problem. cademia Aeronautica. centrum för del ita
Gen om sa m lienska Ilygvapnets officers- och ingenF20
verk an m ellan jörsutbildning. Anläggningen är onekligen 

29-oma och storslagen både vad omfånget och läget be 

transpor tflygplan en sam t utnyttjande av !räLfar - på höjden vid Pozzuoli med ut

kortvagsl"adion l T p 79 :an och diverse mark sik t över Medelhavet. 

statione r t Europa kWlde informationer er • P å gästvänligheten var inte att ta miste, 

hå llas - knapphändigt men till räckligt . De n accentuerades också vid den gemen- ~ 
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~ samma middagen som inledde besöket. De 
900 kadelter och lärare som bänkade sig 
vid det goda middagsbordet fy llde ändå 
bara tre fjärd delar av den stora kadelt 
mässens kapacitet. Som en extra honnör 
hade den svenske konsuln inbjudits. Gene
ral Cavalera, chefen för Accademia Aero
nautica , var en channerande värd till am
'nans med skolans officerare och kadette r. 
Det var naturligtvis även mycket intres
sant att erhålla genomgdngar om det ita
lienska utbildningssystemet och därur dra 
erfarenheter och göra jämförelser . 

Vid ett besök på Capri, som badade i sol. 
kunde F20-kadelterna konstatera att den 
bl" grottan verkligen gör skä l för namnet 
oc h att Axel Munthes San Michele är en 
välbesökt turistattraktion. 

En vandring g enom Pompejis va lplane
rad gatusystem var fascinerande och del 
var lat! att under d e n sakkunnige guidens 
ledning förflytla sig nästan 1900 ilr tillbaka 
i tiden. Hur modernt länk te man inte re
dan i det gamla romarr iket! Och vilket 
historiskt minne<märke h ar inte det ödes
digra askregnet över staden år 79 e Kr be
varat åt eftervärlden' Som ett kuriosum be
rättades att vissa delar av staden avsikt
ligt ännu ej grävts ut, eftersom en konser
vering för ylterligare något tusental år bäst 
sker genom ask lagrets egen försorg. 

• Med hj ä lp av väl' H€I'cul es kunde samt 
liga lärare och kadetter göra e lt dygns
lan gt besök i Rom. Colosseum gE-r. förutom 
eH imponerande intryck, även en p~minnel
se om människans tidlösa grymhet. Den 
svensk -italienska paraden med kransned
läggning p r. "den okände soldatens grav" 
pa Piazza Venezia på morgonen den 25 maj 
blev bäde högtidlig och ett yttre tecken 
på vänskapliga relationer. 

Att italienska flygvapnet förfogar över 
individue1!t skickliga piloter gavs bevis p" 
under flyguppvisninge.n vid italienska flyg 
"apnd s "FC", Practica di Mare. Tv" prov
flyga re ut(örde flygning med en Fiat G -9l 
och en Macchi MB 326. Flygn ingen med 
Macchi var direkt nervpirrande och omfat 
tade alla tänkbara manövrer inklusive 
ryggspinn med lag ingånghöjd och urgang 
m ed, som det tYCkte. , mycket små margi
naler. 

Vid diskussioner med flygande personal 
framkom bl a att kravet på ~n FFSU-fÖrare 
fÖt· att hidla mC,ttet var ca 180 timmars 
flygtidsuttag per år på krigsflygplan. 

• Söndagen den 26 maj företogs en utfärd 
med bus" til! Scala - pla tsen för den svens
ka flygkatastrofen 1947, d e n s k Salerno
o lyckan Dagen blev en verklig högtidsdag 
både för be,ökarna och den li11a staden, 

som mötte upp I bästa söndagsskrud. Efter 
en högtidscer~moni med kransnedläggning 
vid monwnenlel pil det lilla torget beSÖk
tes det svensk-itallenska barndaghemmet. 
Barnen hälsade välkommen viftande med 
svenska flaggor. Det blev i dubbel bemär
kelse ett besök med brio, eftersom "BRIO" 
(Bröderna Ivarson i Osby) vänligen skänkt 
ett storl antal leksaker. som nu kunde ut
delas - till barnens stora förtjusning . 

Pil flygningen äter mot S verige gjordes 
en kort men g ivande anhalt på Istranaba
sen utanför Venedig - givetvis besöktes 
ä ven sjä lva gondolstaden. 

E fte r alt på 3terflygningen genom Frank
rike ha överlämnat en "Tunna" som gåva 
lill Musee de l'Air (varom berättas pil an
nan plats) kunde flygningen planenligt 
slutfÖras till Ljungbyhed_ Genom pilspäd
ning med reservflygplan erhölls äter tre 
fu ll a divisioner som i prydlig formering 
kunde flyga in Över Uppsala för landning 
på Ärna. Därmed var punkten sat t för åre ts 
utlandsflygning, samtid igt den sista med 
flygplan 29 och även den sIsta med 29 :an 
överhuvud taget i så stort sammanhang. En 
epok i F20:s historia har med 29 :ans utgång 
gå tt till ända. 
• Tveklöst har denna typ av flygning bå
de ett stort utbildningsvärde och PR-vär
de. 

On • 
VARSÄGOD EN 29:A 

Under den utlandsflygning som F20 genom
förde (se ovan) överlämnades ett flygplan 
29 som gåva till d llt franska flygm useet. 
Överlämningen av "Tore 13" skedde på jakt
flygbasen utanfÖr Dijon den 29 maj. Flyg
p lane! skall senare flyttas till Musee de 
l' Air utanför Paris. - Pä liknande sätt över 
lämnades förra året en 29:a till England , 
och Danmark har nu även lovats ett exem
plar. 

Trots de besvä r liga franska inrikes för
hållandena som ..adde hade man från fransk 
sida ordnat en vä larrangerad ram kring 
överlämnandet. Från svensk sida deltog 
C F20, svenske flygattachen i P aris och re
presentanter ur den svenska flyg- och mark
styrkan . Från fransk sida deltog bl a gene
ral de L'Espinay - r eg ional che f för flyg
styrkorna i om rådet, över ste Rou gcvin-B a
ville - chef för Musee de L'Air, översI e 
Grenet - chef för flygbasen i Dijon, ett 
fl er tal franska officerare samt fransk parad
trupp. 

Vid själva öve l'lämnandet inledde C F20 
med ett kortar" nnförande - ur vilket här 
cit eras : "Herr General. rnina herrar! - Det 
ar en stor ära för mig a lt t ill Eder fa över
lämna delta flygplan. Det är fOliJarande ett 
flygplan användbart för ope rativa u ppgifter. 
Det ar för se tt med efterbrännkammare och 
kan bära . väl attack- som jaktraketer lik
som även automatkanoner och robotar. Det 
är med andra ord en pigg åldring, som jag 
har glädjen överlämna till Ert museum. 

Flygplan SAAB 29 n~dde internationell 
uppmärksamhet under Kongokrisen, då flyg
planet visade p rov på enast ~ende fältmäs
sighet. - Det används även av österrike 
som jaktflygplan. 

Den resa vi nu gör är d en sista för "den 
Flygande Tunnan'" i stö rre SClJ11manhallg. 
Fran och med i år utg:?Il' den SOln operativt 
flygplan det svenska flygvapnet efter 
lång och trogen tjänst. 

De svenska "elat ionerna till E rt land är 
mycket goda. I det svenska fly gvapnet finns 

r;tskill ig utrustning som skapats i detta land, 
av briljanta tekniker. Franska je tmotorer 
och franska radarsta tioner är m ilnga av de 
produkter vi utnyttjar i det svenska flyg
vapnet. 

Nä r jag nu lämnar denna svenska produkt 
till Ert museum är del med glädje , s tolthet 
och t acksamhet. - Med dessa ord förklarar 
jag flygplan SAAB 29 nr 13 vara i Eder 
ägo". 

Dill'efter talade general de L'Espinay och 
överste Rougevin-Baville och sedan den 
sistnämnde i laga ordning kvitterat den 
uppskattade gavan avslutades ceremonin, 
varpå fÖljde lunch på officersmässen . 

FrflO fransk sida framhölls, att Sverige 
räknades bland "de slora" när det gällde 
fly gf'l s allmänna utveckling på det mili 
tära området. Och placeringen av flygplan 
29 på det franska flygmuseet f å r vä l ses 
som y tterligare ett exempel på den inter 
nationella uppmärksamhet, som ägnas 
svensk flygplanproduktion och det svenska 
flygvapnet, • 

On 
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AN SE'N DA 

. är namnel på en uppmärksammzd utstä llning som visats 
i saväl Göteborg som Slockholm . Uls tälln ingen - som be· 
handla r mil jöförstör inge n, vår lik g iltighet inför sVcillen i u
länderna, var tekniks och forsknings alltför ensidiga in rikt
ning, vår överflöd iga och lyxrnättade kons umt ion m m - har 
p roduce ra ts a v elt ljugolai a rkileklstuderande vid Chalmers. 

=Denna utstä llning om män ni skans v,lIkor är en protest 
mol värt slentriantänkande. En kla. slagkraftiga och sugges
liva bi ld er och texler nöts in. Och konklusionen är: Dagens 
levnad sstandard får inte räknas i bil. bal, spo rtstuga, TV, 
antel golfklubbor etc utan i ren luf! , rent vatten, mat åt 
män'niskan, buller- och stressfrih e t. fred i världen etc. 
- Självklara ting som tydligen blir allt mindre och mindre 
självklara. 

- Ulslällningen , som tidigare visa ts pa Göteborgs stads
bibliotek och sedan i Göteborgs Banks bankhal l på Svea
vägen i Slockholm . llyllade den 22 juli lill SIadsmuseet i 

Stockholm, där den förblev ca 2 ' f, mån . Vid sidan av ut
stä lln,ngsprogrammet forekom andra li knande akti viteter. Un
der en vecka spe lade " F,ckteatern " g ral ' s elt spel om mil
jön ("Mä nni skan i slan" ) på museels gard. - Likaså i an
s lutn ing lill utsUtllningen anordnades i seplember fem of
fentliga seminarier behandlande: massmedias oc h rekla
mens sty rande av allilyder och behov; statliga garantier vid 
investering ar i u-länderna; barnbegränsning ; stadsplanering 
och de s tyrande intressena; luf\'-, valten- och bu ll erproblem 

,_., Som uppgiftskällor har utställningsproducenterna bl a 
använt lit ler<llur av prof. George Borgström : "Mat för 
milja rder", "Granse r för vå r till varo" el ler " Världen s mat" 
och doc. Ha ns Palmstiernas: " Plundring , sväll, förgiflning". 

Svenska FN-förbu ndet utger tidni ngen "Världshorisont" . 

Fö r de nödsIä lIda i Biafra kan bidrag bl a skickas till 
Radiohjälpen (postgironummer 191950) och Rädda Barnen 
(postgironummer 9(0100) • 



,--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------, 
Den 3 december 1932 be

ställde dåvarande Flygsty

relsen - en föregångare 
 A vsedd som spanare 
till flygmaterielförvaltning

en - fyra Hawker Hart hos 

Hawker Aircraft Ca i Eng

land. Flygplanet var ett 

tvåsitsigt biplan försett 
 bättre 
med en Bristol Pegasus 

I-M2 motor på 540 hk. Ty

pen var främst avsedd 

som ett nytt spaningsplan, 

varför det ga\ls betecknin
 som bombare 
gen S 7 i flygvapnet. 

T illverkningen skedde i King 
ston år 193:3 och året efter 

leverel'ades tre plan (del fjärde 
ursprungligen beställda planet 
levererades ej). v ilka placerades 
vid Fl Västerås. 

LICENSRÄTT 
Hawker Hart var en duk
k lädd stal - och lättmetallkon
struktion , som i England sedan 
flera är var välrenommerad. S 7 
var närmast avsedd att efter
träda de av CVM tidigare li
censtillverkade Fokkerplanen typ 
S 6. Samtidigt med beställning
en av de första provplanen i 
England förvärvade flygstyrelsen 
även rätten till l icenstillverk
ning. Priset för licenskontraktet 
var ;f; 2.000 . Tillverkningen skul 
le främst ske vid dåvarande 
ASJA i Linköping. 

• I början av år 1935 beställ
des tre plan vid Götaverkens 
Aeroplanavdeining i Göteborg. 
Dessa var klara för leverans mot 
slutet av år 1937. Beteckningen 
för de svensktillverkade exem
plaren blev S 7 A. 

HUR S 7 BLEV B 4 
De ursprungligen levererade 
originalilygplanen utprovades 
även för störtbombfällning. Al
ternativt kunde 4 st 50 kg eller 
12 st 12 kg bomber medföras un
der v ingarna. Resultaten fn'n 
bombfälLningsprov 1934 var så 
positiva, att flygvapnet beslöt 
använda typen som lätt bomb
plan , varför beteckningarna S 7 
och S 7 A ändrades till B 4. res
pektive B 4 A. 
• Vid CVM beställdes ytterli
gare 21 plan av typen B 4 A , 
vilka levererades till flygvapnet 
1937-1939. De svensktillverkade 
planen försågs med Nohabtillver 
kade Mercury VII motorer på 
580 hk. ASJ A erhöll tva beställ
ningar på sammanlagt 18 plan 
12 st 1935 och 6 st 1936. Samt
liga ASJA-bllverkade B 4 A le
vererades 1938-1939, 

I F19-TJÄNST 
Under åren 1934-1939 levere
rades således totalt 45 Hawker 
Hart till flygvapnet, varav tre 
var originaltillverkade vid Haw 
k er Ai rcrMt Co. Flygplane n ba
serades vid Fl, F4 och F6 men 
f o m 1940, dä den betydligt mo
dernare B 5 can debuterade, 
fanns typen även vid F7 , F12, 

F17 och F21. B 4:an användes där 
främst för miiigång m m . Dc 
sista exempla ren avskrevs i fe b
ruari 1947 p " a hög' ålder. 

• Under det finska vinterkri 
get 1939-40 deltog frän den 12 
januari 1940 aktivt f yra B 4 A 
inom F19. Två av dessa förlo
rades genom kollision under luft
strid, ett nedsköts i Finland av 
ryskt jaktplan, medan det fjärde 
finns bevarat i det blivande flyg 
museet i Linköping. Det b evara
de exemplaret är försett med 
den gamla originalmärkningen 
fran F19. 
D Slutligen kan nämnas alt två 
B 4 A ål' 1938 försägs med Bris
tol Perseus XI motorer på 755 
hk. Provplanen flögs vid FC och 
erhöll beteckningen B 4 B . • 

Ca Wie/e/dl 

Data och prestanda (B 4A): 

Motor: 
Beväpning : 

MaxIart : 
Marschfart: 
Flygsträcka: 

Flygtid: 
Stighastighet: 
Topphöjd: 
Tomvikt: 
Flygvikt : 
Spännvidd : 
Längd: 
Höjd: 
Vingyla : 
Vingbelastning : 
Spårvidd : 

1 st 580 hk Nohab Mercury VI!A 
2 st 8 mm ku Isprutor m /22 
200 kg bomber (4x50 kg eller 12x12 kg) 
260 km/lim (på 2.000 m höjd) 
220 km/lim 
885 km (3.000 m hÖjd) 
4 t im 42 min 
3.000 m/8 min 20 gak 

6.100 m 

1.400 kg (1.450 kg på skidor) 
2.070 kg 
11,35 m 
8,56 m 
3,15 m 

32,31 m' 
68 ,00 kg/m' (maximalt) 
1,93 m 

(Se aven trepl an-sk isse n s , 201 17 



När avvägning görs sök er man förs 
fa sIställa dc k valitativa minim ikraven 

1'<1 lt förband m h t u ppg ift"r m m. Där
efter beräknas den kvantitet som kan e rhål
las inom den givna ekonomi ska rarnen. 
Om denna kvantitet blir för ringa an en 
omprioriter ing av kvali let,krav och ev upp
gifter bli nödvändig. 

VAD INNEBÄR DETTA FÖR FV? 
Kvalitetskrav ka.n allmiin t se t avse såväl 
ma!criel som personal och u tbildning men 
även be redskap i [rcd (avseende kvalitativ 
fön naga till snabb insats). 

Inom FV är avväg n ingen kvalitet 
kvantitet aktuell för d e tre huvudsysle m cn 
fl yg, bas och st.r il. Det kommer friimst till 
u ttryck inom Ilygp lansystcmen där största 
kraven sUills pil bilde kvalitet och kvanll
tet. K ra n :::t p Qn avvägn ing ä r b tingat 
av a tt tlskaIfnin g In;l :;'; C' ske Inon1 i ör FV 
bcsUim da ekonom iskn ram<:n' , För fly gvap 
nel är problemet sa rsk ilt aktueJll be roend <: 
på att huvudde len av den organ isationsbe 
'tälllllland e tnat e ri el en ligger P~l hög nivå 
i kostnadshänscende. 

• Ordet kvalitet an vänds ofta med olika 
in nebörd . varför ett klarläggande är på sIn 
p lats. Man kan tala om kvalitet vad be
träffar exempelvis möjlighet för n skilda 
flyg plan at t n<1 verkan elle r undg~ be 
kämpning. driftsäkerhet. f ä ltmässighet . :ll
ternaliva an vändningsmöj lighe te r. 

I h a r aktue llt sanunanJ1ang ä r kvalitet 
liktydigt med prestandanivA I oUka aVSeen 
den. Kvalitetskravet kan avse lednlngsför
hiilIanden. flyg prestan da, g rad av väderbe
roende, utbildn ingsnivå. vapen och f lexi
bilitet. t ex vad beträffar basutn ttj nnde. 
Med kvali tet hos ett vapensystem följ r _ 
förutom atl det inge r respekt - pe rson a
lens fö r troende för systemet i frå ga. I 
pressade stridssituationer får man inte 
glömma bort den si stnämnda faktorn. 

KONTINUERLIGA STUDIER 
Det styrande för kvan titet är bl a kraven 
på uthå llighe t. minimiinsats fu r ver an . 
geografisk täckning och behov av kraft
samling. 

För att komma t ill rätta m ed angivna 
problem och nil en $<l 16ngt möjlig op t im al 
av vägn in g bedrivs kontinu rrli g s( lldieverk 
samhe t med syfte att bl a k lar lägga den 
tekniska och organisa toriska utveck linge.n 
inom krigsmak ter som kan tänkas som 
presum li va mo tstö ndare. Ulg!lende fr~ 

dessa studier specificera s fraJlltida vapen

systemko mpon enter såvä l vltd gä lle r k val i
ta t iv som kvantitativ utformning. Resultat 
som 3S-sysleme t och de t komm ande 37
'Systen ll:.-t jr cx en1pcl på vap ensystem i vilka 
ba lulJs m e llan d e olika d dkor'll poncn tema 
har dl e rstrj"ats. D studie r sOln fÖl'eg1\tL 
ha r h ärvidl"g va rit styrnnde vid beslut. 

L åt oss se på n;'tgra kon k n' la pxcmpel 
sm'l b::-IysCf [fugan vilka fordringar man 
inom f ly gV31ln t har betrÄffande kvalitet 
och k va nt i L 

• Va.!"', s p a n i n g S f ö r b a n d s u ppgift 
ar bl R ;:1.1 l ge högre stab f' r u nde rlag; f ör 
b (1o~ l l dl lgi.'.end ..• gruppt! 1"i n~ och insats av 
vå rD. ~lrid sk ra 1tcr " Dz skall ä\Vcn ge vå ra 
attack förbnnd lri g esuppgif ter och [u[" un der 
lag fö r anfal l. Sa m tidigt skall d~ kontro lle 
ra och öV E.' rva · il va llcn - och landonlråden , 
sh alt vi jn l t' övcrra.::ikas" I krigsti d måste 
\"i .::isa [Öl"bDtl d operera öv el' av fien den be

här .<kal om r. de . Ut. rustningen i fl ygp lan 
muste medge fotografering under ", vä l da 
Irer som mörke !' i höga farter och ~ven 

kunn a avslöja m nsk('rade meJI. Flygplan en 
skall ä ven vara utruSl de med radar för 
att kunna övel-vaka h avsom.råde t. 

För alt minska riskerna m~stc flygp la 
nen k un na uppträd a på l,.i gsta höjd mc.d 
hög far t. varjämte dE> bör u tru,tas med 
malmedel mo t s;lväl fi entlig markradnr som 
fly gp lan burna och m arkbase rad e vapen
sy ste nl. N a vigerin g ssystl;:nlC L måste medge 
säker n avigering p" lägsia höjd. &; att spa
ning"flyg-pl,lI1en hittal' mIl1~ t. 

MINIMIKRAV 
Fö r ,",ha a t t a c k f ij r b a n d visar en 
summering av behov och ön sk emål . ll tt vara 
a ltackfl)'gp lan skulle behöva utfo rmas och 
utrustas fö r iI"" m ot ett mycket stort an
la l ro- Hyper 1'5 lan d och vatten. ofta lån!(t 
trån v it ra k uster och i de nH,'st skilda nlot
verkansm iljöe r. Iini.mikravc·n på räckvidd, 
f art. lastk apaci tet, v,iderobernende m m ha r 
b <" 'äknats i a vsikt aU tJsladkom ma rimligt 
fu rh:'l llandc mellan verkan och förluster ,'id 
anfall mot dc mäl som gemensamt för 
krigsmak te n prioriterats högst. 

Er 'or dprlig kvali tel på span in " - oeh at
!ackflygjJlnn för deSS<1 uppgif te r medför att 
kvan ilelen uli r - inom en b eg rän sad rarn 
- (ör liten fö r att lösa and,.~ uppgifter. 
I v issa ["Il blir kva l te lcn onödigt h ög 
frän st d är nl0tvl~ rk n nsm i l j ijn är mindre
"'U', v ilke nr fa Jlet vid operat ioner utan 

för e lle r j periferin aven angripares star
k as! e lu fl[örsvar. 

Mo t \'issa må l i di rekt ;amverkan med 
armen vid ,arhnsinv <1 s iQn och i an::;Iulning 

?
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till brohuvuden vid luft- och sjöinvasio n, 
kan läg re prestanda a ccept ras. Skolfly g
planet SK 60 u t rustat med lätt atta ckb 
väpning oc h förenk lad sp a n ingsutrustn ing 
ger på så sätt ett ti ll skott tlll k vantiteten 
för altack och spa nin g . 

• L u f t f ö r s var ", l s uppgUt är i kort
h e t, alt i fr ed stid (vid n eutr alitet) lden tl 
fiera och vid b ehov a vv isa alia framman 
flygplan som fly gel' i n över värt land samt 
förhindra otill tet u tny tt jan d e av v1l ..t luft
rum. Under krigstid gä ller att effektiv t be
kämpa fiendens flyg i luften och dä r igenom 
skapa fö r ut ,ättningar fö r "tt våra öv riga 
stridskraf ter kan g es ope rationsirlhet samt 
att säkra de v ik tignste samhällsfunktio
nerna. 

LufUörsvaret ska ll genom sin styr ka göra 
en e ventuell angr ipare tve ksam huru"ida 
fö rut ""ttn ln g arna för inva sion (där luft 
h erravälde gpe laJ.' en avgörande roU) k an 
skapas och ett lönsamt r~sul tat :;IV ! örbe
kämpning p r ä k nas. - D essu tom skali våra 
jaktförband kunna insättas fö r atlack upp
gift l~ 1' i kritiska skeden vid in v-asion. 

VAD SOM MÅSTE KUNNA LöSAS 

I d e n t i f i e r i n g ,; LL p P g i f t "n, som ba
ra kan lösas av j aktflygp lan , k räver såväl 
hög k va lite t - för a ll. ej frii mmande flyg 
p lan med h uga p re sta nda sk II gå fr ia 
som en viss k v anti tet, Sii att h ela vårt lufl 
nun kan lä cka~ . 

F ör all lösa lu ftfö r sv a r,upp gif t n mAste 
man kunna v erka n lo t snabba b ombplan 
som kan fä lla sin last f rn n hög höj d, snab
ba atta c kflygp lall so m flyge r an p" låg höjd 
och lfmgsanlln are m ål 50tn t ex transport
flygplan och helik opt-rar . 

E lt jaktflygplan som an Wlfalla h ög
far 'm il l med dubbla l judfarten k a n ut
ny t tj as även för a tt anfalla ett trallspoti 
flygpla n P'l låg höjd - äv<:n om del f ö r 
just dessa uppgi ft er iiI' presland am,issig t 
öve rkv aliii ce l·al. Mot~atsen är d äre mot leke 
möj lig. 

EN AVVÄGNING 
Inom luftförsvaret har de l in t~ visa t sig 
moliverat att ny a nsk aff olika typ er av 
jaktflygplan . D~n f1ygp lanmalcriel som tas 
fram nu1s!e e rhå lla 5< dan a prestandn , a lt 
den st.ora massan av länkbACs, mera kva
lificerade m å l k an bekämpas u tan a t t f ör
mägan att anfalla även mindre kvalificera
de mal eIt01·s;il ls . E tt a llro llnd - jnk tflygplnn 
bör däremot icke u tfo rm as fU r att bekäm
pa de m est kvalific erade målen med extre
ma f art- och/ eller l1öjdprcstanda. D \ta. 
skulle innebära en myck et kra mg h öj "tng 

av ko stn ad e rna (ett lite t antal jaktflygp lan ) 
uta n alt verkan m ol fl ertale t mäl blir vä 
sentligt bättre. Här m å ste således en upp
gi flslördelning ske m ellan j a kt, luftvärns
robotar och luftvärnsakan, som i princip 
kan sägas vara. en avvägn in g kvalitet 
kv an tite t. Motsvarand e avvägntng sker även 
inon1 resp vapensystetn . 

FÖt' a tt " nra j I t - och luftvä rnsförband 
skall ktlnna komma Ull anfall fordras bl a 
~n IuItbe aknings- och strIdsled nIngsorga 
ni sa tion. n n n a sk all k un na leda olika va
pel1 ' ystem mot saväl svå ra som lä tta mäl 
i en bl a telestörd miljö. Så led e s m åste man 
utrusta den för ledning mot o lika m å lty 
per i varierand l! stridsmiljiier, Detta innebä r 
k rav p s..1vä l kvalit<~t som k van ti te t b e
tr äffan d e stryk tålighel, led n ingsmöj ligheter 
och teknisk u t rus ning. De "konomlska 
resurserna har f ranltv ingat en strä ng geo
kra fi sk prioriterin g bet rä ffande de områ
den som ges hög kvali te t . 

VISSA SLUTSATSER 
Inom d e ekonomiska ramar som stat, mak
terna f ett . hal' flygvapnet for tlöpande för
sö k t n il ett optimalt värde b eträffan de av 
vägn.ingen kvalitet - kv a ntitet. Den sty
r ande f aktorn för avvägningsb , lut Ur d e t 
s t rid sek on om iska utby tet. Som r edan 
nämnt. ;;1" d~t vä sentligaste underlaget h ä r 
v id de stridsekonomiska studier som ut
fö rts . 

Skall ,-5 r allIalls fri a politik kunI1a bedri 
vas i I'ram Ud en i ordrns att flygvapnet k an 
d lia i havdande l uv v;'lr ne u t ralite t. Kränk
ningar av vårt luftrum m ciste kunl1a av 
visas. var. hur och när de än inträffar, 

• Hög beredsk ap med clfektiva förband 
mllste vidare k u nna u pprätth lias, En an 
gr ipa re mils te V3ra medv len om, a tt h an 
:;Ulls m ol effekt iva förband, så att et t an
gr epp kos ta r mer 'i n vad hans vinst med 
en eve n l.uell aggression blir. Det är' genom 
sin mojligh e t a tt kunn a användas under 
ul il", c ch SV; !l':) f örhållanden, som flygvap
ne t. starkt bidrar ti ll att verka krig avhäl
lan de. Om man gör det tankeexpe rilTlentet 
a lt fly gvapnet skulle besU, av prcs tanda
lllässig t låg t stHende V pensysten1, blir fö lj 
den a H stu fa luckor skulle uppst · i vår 
möjlighet alt h indra aggre.ssion. Vära jakt
f ö rband e ller vå ra luf tvärnsrobotförband 
sk ulle i te kunna verka mot v issa luftmål. 
V"ra spIIJ lings- och attackförbands möjlig
h eler att ut sp ana och bekämpa svåra mäl 
m d sta.rkt luftvä rnsförsvar sk u lle n edgä 
avse vä r t. Vi skulle begrhnsD s 'lad betrii ffar 
rör lighet och mÖjligheter till kraftsam
ling . • 
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TVENNE VM-SILVER 
VM gick denna gä ng i P olen 9-23 jtrn i 
ocll med reko rddeltagande, 48 förare i den 
öppna klassen och 57 i standard . Vid star 
terna kom alla IOS i luften på ungefar tre
kvarts t imme, utgångshöjder normalt 700 
meter. Vilket myller I 

Så här såg topparna ut för respektive 
klasser efter 7 deltävlingar i den öppna 
klassen och 8 i standard: 

öppna klassen: l) Harl'o WÖdl , österrike, 
5730 p.; 2) Göran Ax, Sverige, 5699 p.; 3) 
Ruedi Seiler, Schweiz, 5673 p. 
Slandardklassen: l) Andrew Smith, USA, 
5595 p.; 2) Per-Axel P ersson , Sverige, 5459 
p.; 3) Rudoli Lindner , Väst tyskIand, 5444 p. 

De båda svenskar som p lacerade sig på 
silverplats l ärets segelflyg -VM kommer fran 
flygvapnet. 

SIVERT STORSEGRADE 
Flygvapenmästerskapen i f ä lttäv lan av 

g jord es i sensom m arvacker Äkulla terräng 

och med H a lland s Flygk r (F14) som 

a rra ngör. Av 126 förha,ndsa nmälda tä v

lande represemerande dc flesta a v landcts 

fl ygfö r band stäJ:lde 106 man upp ti ll stan. 
Banan var 11,5 km lång och o mfa·ttaJe 

två skjutstationer med trc m :i! varder·a, 

punktOrientering samt fri orienteri ng . 

Favorit i seniorkl:lS,e n var Jandslags· 

mannen i orientering Sivert Axelsson, fl, 
och a v de uppgifter som lämnadcs fr:in 

ba nan stOd det tidige klart, att ha-n sku l

le bli svår aH hota. 

Axel:sson hade k.larat de scx skjurmå 

len utan a,tt bomma och hade d ärt i,1l ba 

ra 4 mm fel i puktorienter in gen , så ut

gångs'läge t var för ho nom del bästa tä nk

bara. Han o ricO'l:era·de som det a n~dr en 

land slagsman ock så framgå ngsr ikt och VM 

den c nde av de över 100 deltagarna som 

kl a rade sig under 2 ti'ffi i löpt id på b a 

n a-n . 
Tvåa liksom j fjo l i seniorklassen bl ev 

löjtnant Gunnar Persson, FJ3, som gick 

ut bland de första och som var den som 
var klart först till målet, Äkul:la Frilufts

g~rd. Persson kunde i stället glädja sig åt 

au tuiilsamman's med fyra andra FJ3

kamrater ta hand om la·gmästerskapet. 

Bra insa·tser gjorde yngre oldboysdelta

gama Anders Höög, FJ3, och T ore J o
hansson, F16, som ·båda var bättre po

ängmä;'sigt än tvåan i seniorkJ.assen. 

Arrangörerna 'F14 med täv lingsledaren 

k apten Gunnar Olsson , ban:läggaren gym

nast i'kl ä r are Sture \Vahlgren och ba'lllkon

tro l,la nten fö rva ltare Gert Skarp i spetsen 

hade g jOrt e t[ fior arrangörs jobb och ha

de god hjälp i ny ri·tade FPiskusbladet l 

ska lan 1:25.000. 

RESULTAT: 

Seniorer: l) Sivert A xe lsson, Fl, 123,1 

poä ng; 2) Gu nnar P ersson, F13, 154,1; 3) 

Anders Hermansson, F13, 167,7. 

Ve teraner: 1) Karl E. Mossberg, FS, 

215,7; 2) Helmer Erilksson, F12, 227,9; 

3) Alf Johansso n, FS, 238,9. 

Per-A..xel Persson är kapten och tillhör se
dan många ~r F5. Han är 46 är gammal, har 
segelflugit sedan 1942 och har n u över 700 
tim i segelilygdagboken. Som motorflygare 
har han Över 3.500 tim. Bland han s segel
flygmeriter kan nämnas att h an har guld
märket plus 2 diamanter, att h an har del
tagit i samtliga SM och blivit svensk mäs
tare 1947, 1959 och 1965 , att han vann VM
titeln 1948 I Schweiz, att h an blev 2:a i stan
dardklassen vid VM i Polen 1958 och nu yt
terligare tio ar senare äterigen VM-tvåa i 
samma klass. Ingen segeliIygare i vä rlden 
har deltagit i så mänga VM som Pelle Pers
son, det nu avslu tade var hans ättonde, och 
ingen heller m ed så många fina p laceringar. 

Tilläggas kan att han 1947 satte världsre
kord höjdflygn ing med sege lflygp lan ; 
h öjdvinst 8.050 meler. Som världsrekord 
stod sig noteringen till slute t av 1950, men 
den gä ller fo rtiarande som svenskt r ekol·d. 

Göran Ax hade verk ligen guldvittri ng i 

Polen-VM. Han ledde före sl ta tävlingen 
men förlorade i denna med n ilgra L po
äng till österrikaren Wödl och blev tvåa 
sin klass liksom Persson l s in . 

Göran Ax var till för bara kor t t id sedan 
fältflygare m en t jänar nu för SAS. Han är 
25 å r , ha r segelflugit sedan 1958, har 450 
tiOl i segelilygdagboken och l. 200 tim som 
motorflygare. Han har guldmärket med t"e 
diamanter. Det är bar a ytterligare fyra 
svensk a" som hunnit så llln gt. Och så kan 
det tilläggas att Göran Ax deltog j ett VM 
för första glIngen. Onekligen en framgångs
rik deb ut. • 

Yng've NorrvL 

F6 SPURTSLOG F10 
Fiygvapenmäster skapen i frI idrott avgjor
des den 27 august! på F ramnäs i Lidköping 
med F7 som arrangör. Landslagssprintem 
T ranrno, som gör rekryten pi\. F6, blev en av 
de bidragande orsakerna Hll att k ar lsbor gs
flottilj en kunde samla flest poäng och ploc
ka med sig masterskapspokalen hem. F6 
samlade 37 poäng - men lika många hade 
FlO. F 6 vann d ock pokalen på flest gren
segrar - fyra mot en. 

D en snabbaste segern togs av Kenneth 
Tranmo, som i finalen sprintade 100 m pil 
11,3. Roli gt att Tranrno är fit for fight igen 
efter sina två knäoperationer i våras. Sedan 
fick Tranrno förtroendet att löpa 300 meter i 
den avslutande stafetten över 1.000 m eter 
och det gjorde han b ra. Han t og upp FlO:s 
försprung och kunde ge 400-metersvinnaren 
Brehag fint u tgångSläge på slutslräckan , 
vilke t Brehag givetv is inte slatvade bort. 
F6 :s stafe ttseger blev avgö rande för var po
kalen skulle hamna. Hade FlO vunnit sta
fetten hade pOkalen varit skåningarnas. 

Nägra riktiga äss fanns tyvärr inte m d 
i tävlingarna. Men de som var där gjo rde 
väl ifrån sig. Ett hundratal starter a llt som 
all t. - Brehag, F6. vann 400 meter p li 53,9 
och var inte hotad. Spjutkastningen sag 
också en F 6-are som segrare, Noren, SQln 

kastade hyggliga 56,25. Den svenska glans
grenen hÖjdhopp nådde ingen topp . 175 cm 
blev segerresultatet - h ela sex man stan-

Juniorer: 1) Bo Svensson, F7, 181,0; 2) 

Lars Hedberg, F l, 205,3; 3) Rune Hjort

ling, F12, 207,7. 

Aldre oldboys: l) Ingmar K a rl sson, 1'6, 

173 ,0 ; 2 ) Adolf Vik lund , F4, 180,3; 3) 

Sven Röhr, F18, 192 ,6. 

nade pi< den nivån. Jämte Tranmo var Fl1:s 
Johansson i längdhopp den mest överlägsne 
segraren. Johansson hoppade snygga 6,4l. 
Det skilde 33 cm t ill tvåan. 

Kalle Lundh h öll i trådarna nere på plan 
med vanlig säkerhet och uppe på läktaren 
skötte Karl-Axel Andersson speakerjobbet. 
Tävlingarna löpte fi nt, till glädj e - hop
pas vi - b&de för F7-chefen öve rste Lehan
der och eskaderchefen gen eralmaj or Od
qvisl. Extra pompa och stf,t kring tävling
arna bjöd I l7 :s m u sikk,' r pii. 

100 mete r: 1) Tranmo, F6, 11 ,3; 2) Viktor, 
FlO, 11,6; 3) J ohansson, FIl, 11,7. 

400 meter: l) Brehag, F6, 53,9 ; 2) Lindfors 
F9, 54,7; 3 ) Larsson, FlO, 55,4. 

1500 meter: l ) Eriksso n , F5 , 4.14 ,4 ; 2) 

Jön sso n , F12 , 4.16,4; 3) Olsson, F13 , 4.21.2. 

Spjut: l) Noren, F6, 56,25; 2) Tuvesson, 
F9 , 53,12; 3) Henriksson, FlO, 51,93. 

Diskus: 1) Sandblad, F15, 37,90; 2) Jo
hansson, F9, 36,04; 3) Landgren, FlO, 32,8l. 

Kula: l) Borgström, F2, 13,56; 2 ) Nilsson, 
F6, 13,22; 3) Landgren, FlO, 11,9l. 

Höjd: l) Olofsson, FlO, 175; 2) Lindbom, 
F14. 175; 3) Wilhelmsson, F5, 175. 

Längd: 1) Johansson, FIl, 641; 2 ) Her
mansson, F13, 608; 3) Tuvesson, F9, 604. 

Stafett 1.000 m: 1) F6, 207 ,6; 2) FlO, 2.09,3; 
3) F5, 2.13,6. 

Yngre oldboys: 1) Arne Höög, F13 , 

134,0; 2 ) Tore John sson, F16 , 140,0; 3) 

Nil , Pärsson , FI S, 142,6. 

1...t ,~ti.i·vlil1gen: 1) FlJ , 83 1,6; 2) F4, 
9 10,1; 3) F9, 992,7; 4) f'l , 1.007,8; 5) 

F 11 , 1.060,3. 
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VAR VM~VIKTORIA 
Starten för det 15:c P I I (P entathlon 

Intern.:ttional M eeting) - å rets int rna

tion ell a f lygfcl1lbmpm j stersbp (\ '7vl ) 

gick i , tr å land~ so ls ~en , önd.lgen den 16 
juni pä ,iJ nska f lyv(", t,llion V .lcdöse. 

Prins Hemi!.: - själv nybliven fJy"are 

- öppnade den .1 V:'\1, som iör året red 

des ~ v danska Fh', c\ 3bneb Traen ings 

kommando nu'u övrr 'l clöjtnanr .E K Uirk 
hede som ansnr ig. 

Flygfcmka mp uppdelas i et[ "A ir R:d

ly" och en egentlig femkamp med gre

narn a pi tol kjm ning, simning, fdktning, 
baskel-boll och Iv -ttävI ing. 

• Del segrende svenSka laget VId 
p ris utde lningen. Fr v: Leende golt 
fältf 'ygare " Smått" Andersso, 
fanrik Band holtz, lciltnant Jonsbe rg 
och skymd fältflygare Kylborn 

Kansh el t var tillfä llighet r , när d 

skandina\ isb IJ gcn d enna gJng - fr1n
sett vjrdland et Dallm~rk, som hö vligt 

nog höll sig p å 5j:i tte platsen (sju Linder 

deltOg) - mer ell er mindre utkl assad e 

,i na övriga europ ~i ~b. ko nk urn'nter. ACt 

Sverige skulle vinna hörde l iksom bara 

, iii den tradition ella bilden ,., s as. 

1 :.1 S,'erigc 88 p 
2 :.1 Norge 127 p 
3 :J Fin,land 146,5 p 
4:a Frankrike 20 1,5 p 
5:a H olland 231,5 p 
6:<1 D a nmark 290 p 
7:a Spctni en 321 p 

D er ,·i nnd Il J ,vens a l.lger be tod av 

Ldt il:' f(.lre H ,ms "Sm:lt t" And ersson, 

F I I, (som p bcerad e sig som ind ivid uell 

e tta m~d 17 po:ing genom an vara 3:a 

i p istol <kjutning, 3:a i simnin g- , 8 :.1 i 

,' i r j.l, I :a i bitsker-boll och 2 :a i fl yk t

l:id ini;en) , Linr ik Band/;ol tz, Fl , (som 

in,li,' id uellt kom td a med 28 poäng, 

8:a i p isto l, 2:a i , imnin g, 2 :a i värja , 

l3:e i blskct-bo ll och 3:a i flykn ä ding

en), IÖ Jtn,l nl j Ol1sberg, FS, (illd i\-iducl! 

f yra med 42 p,,:; '~ g, 7:a j pisto l, 3:a i , im

l"I ' n[\. I ~:e I " ä rja, 7 :a i Ins et-boll och 
11 : .1 i t'l y ku ä\" lingcn) >JOlt j lt fl ygarc 

Sy/bom , fl. ( indi " id ucl l sju::! med 47 

p,,:ing. 22 :,1 I l'i,1OI, 1 :.1 i simn ing . 6:a i 
, :iIV . 6:.1 i b,l~k et- boll och 12:a i fl y k t 

l:i·! lingen). 

O nckJi", cIl P ~l a lb S~[[ fina positioner 

uc h prcstal ioncr. 
r: V- N y t t fr 3.g:<de fält flyga re H an> 

"SmJn" AnJcrsson frit n F l l om 5
kan lpst iding~n : "A llt kb fhde perfekt 

- J e t , a r inga man kemJng. Sj:il v har 

jag var it med i de s\ ~n ska mäster kapen 
sedan 1959. I :\fy köping har v i vu n

nit uet sv cn ~k:l. mästcnbper lvll g;'l nger. 
Det h.l. )' g!\.tt br:t för 0 5S . Vi h.l. r en 

gat11m ~1 världsmäsure - Lennar t Riuby 

- .,om hjä lp t 0 55 med rrälllngen. H an 
\'<1[ mäSl.HC 1960" . 

A.\L"Jl i "A ir Ral l) '[" gick segern till 

S'·cr:gc . S n :: ri ge fl ög S 32 :an och v!\.
r a [d. lag p lacer~d e <i g lom 2: .1 resp 6 :a, 

,-ilket til!samm.ltlS gav en för st:t plats 

om än n:r :;o t k n~pp. Om Air Ral'ly't sa 

badc And ersson och Jon. berg p å Vaer 

löse omedt:l ba n efter fly gningen: "Det 

VM all Jelt:s för varn1t - litet för di~ igt, 

men b ha g li gt lug nt uta n besvärl ilr.1 vin
dar". Och l-h ns " m,m" Andersso n t iJl 

b de: "Jag har va rit med i fyra tidigare 

rallyn och detta v.tr nog det !;i ttaste. 

K alu rbcter var kanske en an ing besvär

li~ t . Men när man väl var i l uften såg 
mol n de olik:! konrroJJpunkterna i god 

lid" 

I Air Ra lly 't pLlcerades i övri gt Da'n

mark som total t !b, med en 4:e och 

en S:e ph lS (fl ygp l,l J1 typernJ. var Lock 

heed 'f- 104 G "S tnr ightcr" och Lock 

heed T-33 "Silver Star"). Tredje p latsen 

gick t ill Hol'iand med ind ividu ella flyg
ni ngar på 8:e och 9:e pla:rs (typ: Lock

her d T-33). irra blev [inhnd med in

J ividuellt en 7: e och 10:r plats (typ: 

Fouga "M agj~!e r"). Fem te p latsen tog 
Frankrike - ind ivi duellt l:a och 12:a_ 

Sjätte pla ts gick till panien med indi 

"iduellt en l1 :e och D:e placering 

och sjunde o<:h sista plats g-ic k t ill bro

derlandet Norge - indi v iduellt 3 :a och 

14 :e. Båd Spanien och Norge använde 

Lockheed 	1'-33. • 
CC 

E 1 FÄLTTÄVLAR 
Den 17- 18 juni val' det å ter igen dags f Öl' 

E l eskad e rfä ittäv lan, d~ lma gimg l K aj 
Unge under C F 17 led nlng . Femton lag dc l 
tog. d v s ' omtlIga E 1 nttack- och spa 
ningsdivisi one r m ed komnanh~ r var re pre 
sentorade . 

Eskaderfillttävlan utgjordes d e nn a g1mg 
av tre sk ilda tä vli ngar . Tävling A av såg 
korande av bästa divJ komp och omfa ttan 
de tidtabellnavigc ring , teori].>l"ov, hinder
löpning, fältskjutn ing , livbMspaddling/s im
ning och poängorlen t ri ng . I vardera laget 
ingick förutom en förnr e och navigatör i 
markmomenten ä ven en ul1d erofflcer,"fly g 
tekniker oc h <,n v,i rnpliktig h jälpm k a ni
ker. Ma rkpersll nalens de ltagande 	 'a r en 
nyhet f ör ~ ret och d en a llmiinrt Jn(, 

ningen atl dorna. var d e t en nyhet som 
kon'll!lit l ö r a tt stanna . 

Tävling B gällde titeln bästa attackbe
s!ittning och om fat tnde tid tabellna vige r ing 
och raketsk jti ln ing . Skj ub In 'ell skedd' m ot 
SandbYIl l" le l , som valts som " n eutra l plan". 
I tävling C hade rak ll,kjutnin gen by lL, ut 
mot fotosp aning - fotogra fer ing a v Sand
bym~let och en mindre, Snl< lä ndsk k y rka 
- och k ampen stod föl jak tligen om tltdl1 
bästa spaningsbesätlni ng. 

T ävlinge>n lnledd~s ll1ed fly gmUJ'lcntCll 
som gick i L't t strålande ädt:l- och i en \"är
me som va r Inyck e t påfrestande för besätt 
ningarna. S~v,i l nav ige ri ngen so m skju t
ningen resp f o tografer lngen "av dock ut
märkta resultat. Under n avi ge ringe n sk edde 
tidtagning vid två av brytp unkte rna och 
v id m ålet. Bäst lyckades 1:a d iv F7, m ed 
sammanlagt 1 (en ') sek fe l. F 17:s 2 'a d iv 
var em lleriid inte mycket säm r och ge 
nom att vinna raketskjutningen n~dde 

man bästa sammanlagda resultat och knep 

d ärmed mäs tarlit tn . E tt ulo:nordenUigt fo
tor~ sullat gav F lI :s 1: ~1 div titeln bästa 
spaningsbesät tn ing. 

Andra täv lingsdagen p råglades av sarruna 
vCI 'Tnrb iiJj a som den första . FÖ=iddagens 
tävlingal' in ledd s med fältskj utn in g, där 
f lygande personalen skö t m ed re o lv r och 
markpcrsnnnlcn med kpist. Den for tsattes 
med en sv ettdrivande hinde r löpn ing över/ 
under sj u hind er och a vslu tades m ed ,tt 
"uppfr ' skand e " \"nltenmom =t b esLåen de av 
kum binerad livbåt;paddling- s imning. 
Efte I" I öl1J1J ddage ns mom" 1 I had e F6 2:a 
di v ryckt at sig le d nin g n med en olats 
siffra Som var tre bällr hn närmas I; lags. 

Ef el'm iddagen hjöd sedan pA ett t <:o ri 
p lOV med e n mängd möj liga och omöj
liga (rAgo r . S ed an bar de t iväg !r~ n d en 
vanna lektionssa len till den HETA s Itoge n 
lö r e n poängorie n tering m"d 17 kontrolle r 
at t v;ilj a me iIan. Ef ter summan rä k n ingen 
av d elgr "arna isad~ d et sig a tt F6 2:a 
di v yllel' liga re hade d rag it ifrån och vun
nit täv lin gen med pla tssiffra 23, h ela 13 
före närmaste lag. • 

Bur,bd 

TOG SISTA CHANSEN 

Arets nygfä lttävlan m ellan f lottiljerna Inom 
Milo Syd a rrangerad e.s av F3 . De t var e n 
krä van de uppgö relse , och tävlinge n gav n 
god u pp f l tnlng om tvä rsnitt et av kWlsk a
per hos den flyga n de p e rsonalen på F3. 
F9 , FlO och F12. F 3 och F9 hade vardera 
tvä inteckn ingar i Flygmotors silverpokal. 
SiJänn i ng~ rl var därför slor om vilken av 
dc sa som skulle ta hem vandringspriset 
lor ailtid. Detia var F9:s sista chans 
och d en [o rv n tades synnerligen väl. F 9
laget hade sl!'ängt tage t ledningen hel" 
tÄvlingen, dock tätt fö lj d a av östgötarna. 

Poängsanunanställningen efter grenarnCl 
- flygpJan iden lifi e r ing, navigering med 
a ltanskj u tning. duell - och Hi ltsk jutning, 
st,oJe lt sam t orientering: 

l:a F9 6:58.3 poang 

2:8 F3 652,9 

:;: a F1Z 644,6 

4:a FlO 579,8 

->(.. Hiälpfonden utdelar ->(.. 

Ansokan om bI drag ur Svenske Flyg 
res Ri kslörbunds Hjä lpfond, vil ken för· 
valtas av KSAK , skal ! vera KSAK ti l l 
handa senast der. 20 nOvOmber. An sö
kan Skal l åtföl las av ål d rsbetyg och 
in l yg so -n styrker behove t av under· 
stod. 

Bi drag kan utgå lIl. : 
a) flyg ra so m bl iv it berövad sina 

existen smö jlighe ter ellcr fått sin ar· 

betslormag a va sentl igt ned salt under i 
lorst hand yrkesutövning som Ily
gare (medlem i Ilygplanbesätlning, 
flyg mekani ker) sam! 

b) änka. minderåriga barn (int il l fyll
da 16 ar) och löräl drar ti l l omkommen 
Ilygare enligt mom. a) ovan, vilka till 
sm försörjn ing varit bero ende av den 
av lidne . 



POJKAR I UTBYTE 
IACE 196 , d v S 5 rets inte rnationella flyg
pojksutby te , ägde - med sedvanlig brio 
- rum den 24 jull- J;, augusti. De 17 
svenska flygpojkarn a byttes ut mot två 
k ollpg. r fra n Cnnada, fem frän Storbri lan
nien, h 'a f r ,m Väst-Tyskland och åtta fran 
USA. 
Sverige- U,'~ <111S program var - som vanligt 

fre stas rnan säga - späckat 1l1ed attra k
tioner. Besöken vid f1y gvnpn e ls förband 
toppades av nH,'ning i A 32 , SK 60 och 
SK 50. 1' r1\ n d e jäm tsk a f jälle n till d 2 
skönska slätte rna b eså gs svensk natur, ln ed 
den vanHgn utvikningen un guta rn a, och 
rosornas ö . 

FV-Nytt hoppas 5 terkomm a med korta
re r eseskildringar fr;'1l1 de en ska flygpoj
karnas odysseer i konunande nummer. • 

FV-sport 

HKP-lAG PÄ SLADDEN 

Flygvapnets första deltagande i en inter
nationell helikoptertävling gav inte lika 
god placering , som tidig are års deltagan
de i andra internationella tävlingar i r egel 
haft. En naturlig fö rk laring kan vara a tl 
flygvapnets helikopterb esättningar inte 
dagligen enkom arbetar lDed 
uppdrag - som denn a tä vling 
- och att flygvapnets tv 
tyvärr inte hade hunnit med 
av trä ning innan d e ltagandet. 
gjorde emellertid Svelige all 
en god 4:e pla t, . (!) 

räddnings 
gi ck ut på 

b esä ttningar 
nagon form 
- Marinen 
heder med 

Arets tävling var den andra i ordningen. 
Danska Flyvevä bnet vann d en första 1967 
i Belgien. Att danskarna inte vann Arets 
tävling b erodde enligt "någon dansk " på. 
att man ma ste visa viss hövlighet, när man 
är värd . . 

Den inte rnation Ila helikop1ertävlingen 
är inte enba r t en tävling . Som väsentligast e 
syfte har t r,i Uen att ge deltagarländerna 
möjligheter <11. t trä na på itt "dagl iga" ar
betsområ d e, a lt insamla och delge erfare n
het ~ r och ideer. Många deltagande tyckte, 
a lt det var just samvaron m ed likasinnade 
frä n andra länder, som i dagarna 17- 21 
juni gjorde d e t trevlig t. och givande ait 
vara på FSN Alborg. D etta inte minst ut
talat av några av sven ska flygvapne ts d el 
tagare, som h oppades kunna "konuna 
sta l'k t " 1969. 

D et rådd e a llm ä n enighet om atl FSN AI
borg klarad " a v arrangemange t fö m ärn 
li gt. Plats fick man bl a genom att pla 
cera ut "n F-104.-division p,l annan flyg 
bas. Oav se tt d e l stora antal protester, som 
uppstår i sarnmanhang son1 d e ssa - där 
lagen tävlar m ed olika h enunarutiner, med 
olika helikopterlype r - mlgra m ed lv mo
toriga, andra m ed enmotoriga - n ågr a med 
jetmotorer, a"dra med kolvmotorer - får 
man säga alt domarkommitten skötte sig 
väl. Den hade ingen repl'es~ntant från värd 
landet och dess ledare va r från ett icke 
d"ltagar:d e vapenslag: Captain S MeNat!, 
US Coast Guard. 

Inte minst populära hj ä lpmedverkande 
var de danska kvinnliga fly ga rna. 

Tre gre nar hö r till tävlingen: 

a) Navigering (här skulle man flyga en 
ca 150 km ),InI! sträcka fran Flyvestalio
nen Alborg till e tt dom arfartyg i Laesö 
Rende, d iiriira n till en punkt sju km nord 

}(o. Personal-information }(o. 

Flygtjänstplacerad reservpersonals (011, 
uol1, met) kvarstäende i IIygtjänst elter 
1/1 1968 

För vissa namngi vna reservo ffi cerare i 
flygtj dnst anställda e fl er 31 /12 1957 har 
CFV i två skri velser - FSfPer 17/6 1965 
nr 1427 (1194 ) och 18/6 1965 nr 1427 (1195) 
- an g iv it rik tlinjer lör fortsatt placering 
i fly gtja nsl samt ätgärder i samband med 
upphörd flyg tjänst. 

För övrig reservpersonal gäller r o m 
1/1 1968 - med ändring av bestämmel
serna i CFV:s skrivelse FS/Per 23/5 1966 
nr 1044:5288 - fö ljande pr inciper beträf
fande kvarstående i flygtjånst. 

• I flygtjänst kvarstår i princi p - oav
sett om vederbörande är anstä ll d enl 
1943 eller 1962 års reservbefälskungörel
se - endast personal som är krigspla
cerad eller avses krigsplaceras såsom: 

1 a) 	 förare Vid division; omskolning till 
ny krigsflygplantyp (även typversion) 
äger rum endast i undantags fal l och 
efter CFV:s prövning I varje sä rs kilt 
fall. 

b) chef (motsv) eller förare I sambands 
division (-grupp) och förare i spa
ningsgrupp. 

c) 	 chef (motsv) eller lörare i flygtrans
portenhet eller helikopterIörare. 

om Lökkcn och vidare till Tranum, där 
man skulle landa. H. timme före sta rt fick 
besättningarna uppg Ul om rutten och skul
le då angiva en färdplan , som skulle följas 
så noggrant som möjligt, då d et val' straIf
poäng pil tör tidig och fö r sen ankom 
både vid male t och vid d e o lika vändpW1k
tema) ; 

b) Scramble (dä r man skulle bärga en 
person frän en dinghy i LimfjordCll . B e 
sätln ingarna fick här position och gj orde 
upp färdplanen - startade med ett 100 me
ters sprinte rlopp , där det vel r slraffpoäng 
beräknade efter sista m an vid h elikop t m . 

M ed anledning av helikopler lypernas oli ka 
statiprocedurer påbörjades tidmätning för st 
när h e likoptern var i lufte n. Därefter ut 
till domarbät"n, som skulle överflyga, t ids 
m ä ssig t enligt färdpla nen. Den nödställde 
ly f tes sedan ur båten - och tiden mältes, 
tills hans fÖll "r lämnad" bäten) ; 

cJ Winch (d'i,. det gällde att placera två 
vikter på en platta med radien 125 cm och 
en " plätt" -radie på 75 cm och frän minst 
100 m höjd vid en startlin j e - man tog 
tid frim d et startlinjen pas::;cr ades och tilL~ 

vikten hade släpp ts. Poängberåknin~en 

,l<l'dde efte r hur nära "plätten " vikten pla 
ce rad es, och s traffpoäng för ly ft av vik
ten, eft~ r att den h ade vidrört marken). 

Enskild la~seg l'are blev R.A.F:s B-lag 
(Flight S ?rgeant F R S Ayris ) som var. 
femma i navigeringen, tvåa i .':icraIl1ble -täv
lingen och t rea i winch-tävlingen . Totalt 
hade lag -t 2.842 poäng av 3.000 m öj lilla. 

d) 	 llygnavigatör v id d iv ision, sambands
di vision (-grupp). spaningsgrupp el 
ler transpo rtorg a nisationen . 

e) reservmeteorolog (som geno mgått 
e ller avses genomgå stadgad lIygut
bildning för meteorolog) . 

Vad som i denna skri velse sägs om 
kvarslåe nde i flygtjänst gä ll er under så
vä i fo rfatt ni ngsenlig som frivillig tjänst
göring. 

~ För personal . som har sådan civil 
sysselsättning att erhållen llygutbildning 
därunder vidmakthålls (I ex anställning 
som förare i kommersiell lu1tlart) gäller: 

a) 	 reservofficerare kvarstar i flygtjänst 
endast da.rest bestämmel ser i punkt 
1 a-c uppfylls . 

För här Avsedd personal - placerad i 
marktjänst - kan tillfällig återgång i llyg
tjänst bli aktuell i de fall vederbörande 
utan sa rskild inflygning är direkt an
vändbar som fö rare på flygvapnets trans
portflygp lan och behov av extraofficerare 
för transportflygtjänst förel igger i lred 
samt tjanstgöring i markbefattning icke 
erfordras for upprätthall ande av krigs
belattn ingen (omskolning till ny krigsbe
fatt n ing) . 

b) reservu nderofficerare kvarstår i 
fl ygtjänst dä rest kraven en l 1 b-e 
oppfylls . • 

Tvaa blev ännu ett briltisk t lag - Royal 
Navy :s B-lag (Lt P A F Grant) med 2.837 
poäng och nia i navigering , etta i "scram 
ble " och tia i "winch ". T rea k om USAF:s 
A-lag (Caplain D G Bri1.t on) m ed 2.810 
poäng - 7 :., p lnts i navige ring, 6:e plats 
i "sc ranlb le" och l:a plats i "winch'J. 

Slulr~ sultal f ör respektive lands b " g g e 
lag san1manräknade blev: 

l:a RAF (1 och 6) 
2:a USAF (3 och 9) 
3:a Belgiska AF (5 och 8) 
4:a Svens!<3 marinen (4 och 11) 
,,:a Danska AF (7 och 10) 
6:a Royal Navy (2 och 16) 
7:a Holländska AF (13 och 14) 
8:a H olländska marinen (12 och 15) 
9:a D M_ka S övaern (18 och 19) 

lO:a B e lg iska m a rinen (17 och 21) 
11: 8 Tyska marinen (20 och 22) 
12:a S ell ska flygvapnet (23 och 24) 

Flygvapnets bilda lag intog alltsil de sista 
latser na . Och n ~ vHr d e l li lei synd om 

lagen. som gj orde !lO alla sätt sil t bästa 
men som hoppas få r ehabilitera sig 1969 . . . 
helst e f tcr n~got inlen sivare t räning. 

Kapten H G Frisk, F8, var lagbas och sa 
bl D : "De t g ick ju inte så lyckligt för oss 
den h ä r gil n gen. Vi kom h e lt o lränade 
har a ldrig tidigare vari t med och vi vi lite 
i nt~ riktig t vad d e lta g iek ut p 5 Vi fick 
bestäm m elserna den 6 jun i oc h tid en mel
lan d e nna dag och tä vlingarna h a r vi v arit 
i tj ä nst och har inl p. haft tid a tt träna . 
Men det har ju varit intre n t alt vara 
m ed. a l t komma till sammans med andra och 
höra deras synpunkte r, delge sina egna och 
skaffa sig nya erfarenheter" . 

Bä,t a svensk a l age t individ u e llt var Ma
rin " n s Jag , som tned d en "gan1la ba
na:1en" (Vertol 44) placerade sig so m num
mer fyra. D et var e tt l ag frän 2. heJiko p
l cl'divisionell p å Torslanda med f laggstyr
männen A Hagberg och R Nyström SOIl1 pi 
lotor. 

CC 
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varning
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• • Under start i rote kom rotetvåan efter lättningen - efter ca 
100 m på en meters höjd - in i ett okontrollerat flyg läge. Farten 
var ca 260 km/tim. Flygplanet, en A 32, började plötsligt rolla åt 
vänster och drogs in mot 1 :an. Rotetvåans förare tappade här
igenom ögonkontakten med rotechefen och märkte inte, att han 
kom att ligga något över 1 :an. Rollen ökade snabbt och motsatta 
roder hjälpte ej. Flygplanet fick kraftig bankning (ca 80°) och 
ganska högt nosläge. Vänster vingspets var mycket nära mar
ken. Då rodren åter lydde, rollade flygplanet snabbt och bestämt 
upp åt höger. När flygplanet åter kommit i rättvänt läge, kunde 
föraren landa på gräset vid sidan av banan. Under utrullningen 
i hög fart kolliderade planet med ett fotbollsmål. • Denna hän
delse (hämtad från en utredningsrapport 1966) får tjäna som 
typexempel på problemet "ändvirvlar". Med anledning av upp
repade dylika tillbud har "KONTAKTEN" låtit analysera detta 
fenomen.••• 

AV FLYGD IR TORBJORN EHRNST 

KONTAKT 

~ ,. /1 med 

~~~~~~~~~W
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K änner Du igen situationen illustre
rad på teckningen nedan? Detta 

mycket kritiska läge har varken orsa
kats av kyttig vind eller det framförva

rande flygplanets jetstråle. 

Vad var det då som tvingade flyg
planet att rolla åt vänster? (Vi förut
sätter. att det inte var självförvållat). Jo. 

svaret blir kort och gott: Virvelbildning 
bakom det framförvarande flygplanets 
högra vinge! 

Typiska vingströmmar 

På översidan aven flygplanvinge rader 
ett undertryck och på undersidan ett 
övertryck. när luft strömmar kring ving

en . Tryckskillnaden ger vingen dess 
lyftkraft. vilken bl a ökar med anfalls
vinkeln. Denna tryckskillnad vill natu
ren (luften i detta fall) motarbeta och 

utjämna. Det sker genom att luften får 

en tendens att strömma från vingens 

undersida till dess översida. Hos de 

flesta flygplan är det företrädesvis vid .. 
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Bild 2+3 

svep. I centrum av vingspetsvirvlarna 
strömmar luften dessutom åt flygp lanet. 
Man kan Ii na virve lst römme n från en 
vinghalva vid den som bildas vid ur
tappning av t ex ett badkar! 

Bild 5 är ett foto från ett vattentun
nelförsök med en modell av Concorde. 

Hur kraftiga är nu dessa vi ngspets
virvlar? Det beror i första hand på ving
belastningen och anfallsvinkeln 
m a o virvelstyrkan är direkt proportio
ne ll mot flygplanets tyngd och lastfak
tor samt omvänt proportionel I mot dess 
hastigi1et och spännvidd Detta betyder 
att virve lstyrkan ökar med ökande lyft 
kraft (antal '.g" gånger flygplanets 
tyngd) och med minskande fart och 
sp iinnvidd. 

Ju större desto kraftigare 

De stora överljuo'sflygplanen (t ex Con
corde, XB-?O A m fl) bildar saledes av
sevärt kraftigare virvelströmmar bakom 

sig än nuvarande konventionella flyg" 
plan gör. För fpl 35 torde nersveps

~------_. ______' 
Sil:i 4 

V arning 
för. a_ 

~ ving spetsen som denna tendens finns. 
På deltaformade vingar är tenden sen 
mer utbredd över vingen. (Se bild 2 
och 3.) 

Bakom vingen har luftmassan möjlig
het att ge utlopp för sitt ackumulerade 
behov att röra sig kring vingpetsen 
neri från och upp Strax bakom flyg
planvingen har dessa virvlar samord
nats till en enda virvel för varje vi ng
hal va . Avståndet mellan dessa ving
spetsvirvlar beror på vingens utform
ning. Ju mer pil- och deltaformad den 
är. desto närmare befinner sig ändvirv

larna va randra . Som ett riktvärde kan 
man använda 3/4 av spännvidden. Lägg 
märke till att ändvirvlarna är fullt ut
bildade närmare bakkanten på den del 
taformade vingen än på den rent pil 
vingade (bild 2 och 3). 

Som att " tappa~ badkar 

På bild 4 ser Du hur luften bakom ett 
flygplan roterar i två vi rvelst römmar. 
Mellan dessa är det således ett ner

• XB-?O A - .......~-=-:-,=---
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Blid 5 

• • • änd
virvlar 

hastigheten mellan ändvirvlarna vid 
landningsfart vara närmare 4 m/sek. 

Rotationshastigheten hos luften kan 
ej så lätt anges, då den ökar mot när
heten av virvelns centrum. Inom 2 m 
radie från centrum uppgår dock vir
velhastigheten till några varv/ sek. Detta 
medför att ett flygplan , exempelvis 
35:an , som kommer in i en av virvlarna 
bakom en annan 35:a , kan utsättas för 
en rollstörning av storleksordningen 
30-60o/sek. 

Varje förare har erfarenhet av denna 
rollstörning inte minst från kurvstrid. 

De farliga momenten 

Vad var det da som hände? Jo, stude
ra bild 6. Där ser Du en 35:a som från 
höger närmar sig virvelströmmarna fran 
ett framförvarande flygplan (en 35:a un
der upptagning kanske) , 

Först får vänstervingen känning av 
den högra ändvirveln som lyfter vingen 
en aning . Flygplanet har dock en flyg

riktning mot virvelströmmarna varför 
detta rollmoment ej hinner påverka flyg
planets rörelseriktning. Strax därpå be
finner sig flygplanet mitt i den högra 
ändvirveln och utsätts för ett mycket 
kraftigt rollmoment åt vänster. Föraren 
hinner ej motverka rollen, utan flygpla
net rollar brant åt vänster och kommer 
in i nersvepet. Belastningen minskar 
och flygplanet far iväg ännu fortare åt 
vänster och något neråt, varefter det är 
inne i den vänstra virveln och utsätts 
för en nästan lika kraftig rolltendens åt 
höger. Sidförflyttningshastigheten har 
vid passage av den högra virveln ökat 
så att flygplanet ej hinner "rätas upp" 
av den vänstra. Passerandet av den 
vänstra virveln medför en snabb be
lastningsökning, vilket kan innebära att 
flyg planet kvickrollar eller får pitch
svängningar! 

Detta är kanske inte så farligt på 
några kilometers höj d . Men vad gör vi 
när moder jord är nära, t ex vid start 
och landning? - Undviker virvlarna! ~ 

• C-130 Hereules, Tp 84 
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Ja, men vi ser dem ju inte. (Ibland 

Bild 7, 


" Fyr -grupp J 34:or, Hawker Hunters 

kan man dock göra det - i form av 
"g-strimmor". Se fig nedan t v.) 

Flyg aldrig under . . . 

Nu är det så alt virvelströmmarna ge
nom interferens rör sig neråt med en 

hastighet som är av storleksordningen 
några meter i sekunden. När virvlarna 
kommit några meter från marken, skiljs 
de åt och förflyttar sig i sidled åt var 
silt håll med bibelhållen hastighet. Se 
bild 7.) 

Virv larna rör sig med vinden. Detta 
kan medföra, alt vid svag vind från si
dan en av ändvirvlarna från ett star

tande eller landande flygplan kan bli 
kvar över delar av banan I 

Du kan följaktligen undvika dessa 
virvlar genom alt aldrig flyga under 
ett framförvarande flygplans bana i luf
ten . Du skall således landa något fram

för detta flygplans sättpunkt respektive 
lätta något före honom. 

När, var och hur .. ? 

Hur länge kan dessa virvlar vara kvar 
i luften? 

Det beror faktiskt så golt som ute
slutande på luftens turbulens. Är luften 
byig och kyttig rör det sig om en halv 
minut. Men är det nära nog vindstilla, 
kan virvlarna ännu efter flera minuter 
ha en farlig styrka. Var således sär
skilt på Din vakt när Du egentligen har 
minst anledning att vara beredd på 
vindkast! 

Uppmärksamhet bör även ägnas des
sa vingspetsvirvlar vid rotes tar!. Släpa 
ej efter i starten I 30-50 m bakom rote
eltan är troligtvis det farligaste områ

det. * 
foto: hans blodh 
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• • Flygning i överljudsfart har sedan 60-talets början blivit allt vanligare. 
Det ingår nu som en del i den dagliga flygrutinen . • Trots att gällande be
stämmelser nogsamt efterföljs , medför överljudsflygningar störningar med 
klagom ål och skadeanmälningar som följd . Denna typ av rapporterade kla
gomål ökar tyvärr kraftigt. Aven om kostnaderna för skador orsakade av s /( 
bangar ännu är måttliga , inger utvecklingen oro för framtiden . • Avsikten 
med denna artikel är att ånyo informera om bangars uppkomst och verkan 
och att ge flygföraren kännedom om de speciella förhållanden, som särskilt 
bör beaktas. • Artikeln har sammanställts av FS! Fh fackred. på basis av 
material publicerat i den franska flygsäkerhetstidskriften "Bulletin de Secu
rile des Vols" och liknande svenska erfarenheter tidigare redovisade 

inom FV.... ~ 
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Fig 1 

B 
A 
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Va'je störning av lu ftt,y c et fortp lantar s ig 
rad iellt med ljudets hastighe från en 

störkälla Ett fl ygp lan som rö r sig i luften 
skapar ett tryckfalt omkr ing sig . I vH rje ögon
blick ror sig de uppkomna tryckva riat ionerna 
radiellt ut från den punkt där tryckföränd ring
en upp kom Fran elt lI ygp lan i underljud s
hast ighet kom mer darigenom luften framför 
lI ygpl anet att " förva rn as" om dettas ankomst. 
Ju hög re lIygplanets hastighet är desto ko r
tare är förvarningen fö r att vi d uppnådd ljud
hastighet vara lika med nol l. 

Nar nosen på ett flygplan i överl judsh astig 
het trälfar lullen, uppstår en plötslig tryck
ökning som fort plantar sig med ljUdets has
tigh et. Eft ersom Iryckökni ngen, som är myc
ket avg rän sad ti ll tid , rö r sig rad let lt från de 
punkter där den al strats, uppkommer en yta 
i form av en kon med loppen vid flyg pla
nets nos. DennH yta kall ar vi stötvåg . Ko
nens vi nkel år beroende av fl ygplanets has
t ighe t i förh ållande till ljudhastigheten, vil
ket framga, av tig 1. 

• Medan flygplanet rort s ig sträckan OT, 
har stotvågen som alstrats i punklen O rört 
s ig sträckan OP" Om flygp lanet har precis 
hastigheten Mac h 1, komm er toppv inkeln att 
vara 1800 och konen har antagit formen av 
en plan skiva vinkelrätt mot fl yg riktn ingen. 
De t bör observeras, att tryckyta n hela t iden 
rör sig vinkel ratt mot stötvågen. Detta inne
bär, att när stotvågen som alst rats i punk1en 
O når marken vid p, har fl ygptanet nått T, 
över punkten p, på marken. För att undvika 
att en stötvåg når p, måste hast igheten ha re
ducerats före O. Detta förhallande vIsar vik 
ten av nogg rann planläggni ng och t id ig reak
ti on vi d över ljudsflygni ng. 

Niu stötvågen når marken uppfattas den 

som en kna ll. Det norma la är, alt man hör 
ba ngen frå n ett lI ygplan som två knallar f tät 
följd . Detta fenomen skall närmare förklaras. 

Hur en bang blir tv~ ... 

Redan innan ett flygplan nått överljudsfart 
ka n kompressionsstötar uppkomma. Detta be
ror på att s trömn Ingen langs vissa delar av 
Ilygpl anet når overl j udshast ighet, Vid M> 1 
är fo rhållande me ra ren odlat med en bog
stot och en aklerslö t , vil ket fig 2 visar. När 
bogstöten passerar en viss punkt stiger tryc
ket hastigt med vä rdet t:, p för att under 
tiden t:, t gradvis avta och bli lägre än Po. 
Dessa hastiga tryc kstegringar uppfattas som 
knallar . Tryckändringama är ingalunda så rent 
utformade som fi gu ren visar. Varje flygplan
typ har sin tryckpro fil. Dessa va riationer är 
dock av underordnad betyde lse. Tiden t:, t är 
taml ig en kon s ant 0,1-0,15 se k beroende på 
ltt sia rieksv ariationerna på aktuel l a över
ljudsf lygpl an är tämligen små. Civila t ran· 
sport llygpla n i överljudsfart torde ge ett t:, t 
pa ca 0,3-0,4 s ek. 

Bangens skad l iga verkningar beror på den 
tryckökning t:, p motsvarar. Denna tryckök
ning är i s in tur beroende av det statiska 
trycket där stötvågen alstrats och den gene
re rande käl lans s o rlek, massa och form . Stöt
v~ gens verkan från vissa lättare kroppar I 
0ver l judsfart brukar man hell bortse irån, t ex 
raketer avlossade från ett fl yg plan , propeller
spetsar i tillfällig överljudsfart, gevärskulor 
etc . 

• Lat oss närmare studera verkningarna av 
o l ika tryckök ningar. Som jämförelse redovi
sas under vil ka förhållanden motsvarande 
tryc kcikn ing kan up pko mma med flygplan Mi
ra ge I II och IV. Motsvarande vä rden för svens-

Flg 2 
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Fig 3: Stötvågor. utbredning och avböjning vid stabiliserad flygning. 

ka flygplan torde ligga ganska nära dessa. 
Redovisade värden gäller för horisontell lIyg
ning rakt fram och med konstant fart. Tryck
ändringarna ar mätta i millibar (mb) . 

1 mb - avl ägset bu ll er som av åska - ringa 
eller inga skador: 

Mirage III vid Mach 1,5 och 6.000 m 
Mirage IV vid Mach 2 och 12 .000 m 

2 mb - starkt åskmuller - få skador; 
Mirage III vid Mach 1,2 och 3.000 m 
Mirage IV vid Mach 1,5 och 6. 000 m 

S mb - åskdunder på mycket nära håll 
fönsterrutor och illa placerade tegelpannor 
kan spricka : 

Mirage III vid Mach 1,05 och 2 .500 m 
Mirage IV vid Mach 1,1 och 2. 500 m 

10 mb - ljud som gevärsskott v id avfyrings
punkten - börj an till sprickor i gips och 
gamla innerlak : 

Mirage III vid Mach 1,05 och 300 m 
Mirage IV vid Mach 1,05 och 500 m 

Hur mycket tål ett fönster? 

Skador, som uppkommer på byggnader be
ror näslan alltid på, att skadorna redan ini
lierats genom ålder eller dåligt ulförda arbe
ten. För att åstadkomma en spricka i en fe:
fritt murad vägg eller rasera ett fullvärdigt 
tak fordras myckel stora tryckförändringar. De 
van l igaste skadorna är spruckna elter kros
sade lönster . En fönsterrula, som är korrekt 
isatt kan tala 15 li ll 20 mb tryckändri rlg orsa
kad av bang. Den kan dock brista redan vid 
mindre tryckändring än Ivå mb , om den är 
dåligt isatt eller om kittet torkat. 

Glasrulans storlek är emellert id av slörsta 

betydelse. Angreppsytans egensvängningstal I 
förhilll ande till stötvågens varaktighet är näm
Iigen avgörande för om den skall hålla. Som 
exempel kan nämnas , att ett skyltfönster med 
dimensionerna 2,5x3,5 m har en svängnings
period av omkri rlg 0,5 sek, medan ett mindre 
fonster med måtten 30 X 40 cm fullbordar en 
hel svängning på 0,001 sek. Om tryckökning
en är långsam och tidsförloppet av tryck
ökningen kort jämfört med angreppsytans 
svängningstal, är risken för skador liten. En 
snabb tryckökning med längre varakt ighet 
medför däremot större risker för skador. Av 
här redovisade orsaker förstår man varför de 
Ilesta skador av bangar förorsakas på små 
fönster . Risken för skadade skyltfönster är 
ringa . 

Den minsta tryckändring som kan orsaka 
direkta fysiolog iska skador är 100 mb. då 
brott på trumhinnan inträffar. Att sådana ska
dor skulle orsakas av bangar är uteslutet. 
Däremot ligger gränsen för smärta redan vid 
2-3 mb . Det kan heller Inle uteslutas, at! se
kundära ve kningar av tryckändringarna eller 
kanske främst den plötsliga knallen kan or
saka chocktillstånd. 

Faktorer att räkna med 

Man kan Jnte genom att hå lla vissa fl yg
parametrar (höjd-, fart- och anfallsvinkelvär
den) förulsälla ett vis st tryckvärde. Tryck
ändringen kan nämligen genom olika om
ständigheler variera upp till proportionerna 
1 :4. Ett för utsett värde på 1 mb kan alltså 
resultera i en lokal tryckändring vid marken 
på 4 mb. Genom alt kän na och ta hänsyn till 
de förhållanden da riskerna är stora för så
dana ökningar , kan skadefrekvensen och ~ 

B 
A 
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Flg 4: Avböjning p g a vindhastighet. 
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~ verkningarna nedbringas. Dylika förhållanden 
redovisas efterhand i denna artikel. 

För att ratt första det fortsatta resone
manget maste man känna ti II de meteoro
logiska förhållandenas betydelse för stötvå
gens fortplantning mellan flygplanet och 
marken. Temperatur, tryck och vindhastighe
ter samt speciella förhillianden sasom mark
inversioner påverkar stötvagens utbredning. 

Det är redan konstaterat. att varje punkt hos 
vågen förskjuts med ljudets hastighet i en 
riktning , som ar vinkelrät mot vagen själv . 
Det är också allmänt känt att ljudets hastig
het ökar med ökande temperatur. En stöt
våg som fortplantar sig genom en norma l
atmosfär frå n ett fl ygplan mot marken kom
mer hela tiden att möta stigande temperatur. 
Detta mediör att stötvågen åkar i hastighet 
oCh därigenom böjer av som tig 3 visar. De t
ta är också en av orsakerna till att bangen 
ar begränsad i sidled. 

Om vindars paverkan 

Bredden pil den bang matta som flygplanet 
släpar efter sig varierar med hastigheten . 
Ett flygplan med högre machtal kommer att 
paverka en större yta på marken. Detta skall 
dock inte ses enbart som en nackdel . Vis 
serligen kommer störningarna all påverka ett 
större område , men detta är bättre än att 
bangen avsöker ett smalare område med risk 
fö r fors tärkningar och skador som följd, Får
hållandena behandlas utförligare längre Iram . 

Vinden kommer att påverka stötvågens ut
bredning på motsvarande sätt som tempe
raturen. Om fl ygning på höjd i överljudsfart 
sker i stark medvind och v inden avtar i 
s tyrka med minskande höjd . kommer stötvå
gen att böjas av ba kåt som fig 4 Visar. 

I det lägre överljudsomrädet uppnar man 
det gynnsammaste lörhållandet, om fl ygning
en sker &~ark motvind . Möjligheten att 
stötvågen nar sin utsläckni ngsp unkt före 
marknivån är då störst. Fig 5 visa., under vi l
ka vindförhållanden stötvågen inte når mar
ken, Standardatmosfär förutsätts råda och lin
jernas lutning från 11 km höjd är alltså be
tingade av temperaturförändringen. Mycket 
stora vindvariationer kan inte förekomma pa 
läga höjder. Li njen A markerar gränsen för 
vad som möjligen kan förekomma . 

Oka avståndet till kuster . 

Man maste ocksa komma ihag, all vag utbred 
ningen påverkas av v indstyrkan v id fl ygning i 
andra riktningar än mot- och medv ind , vilket 
framgår av fig 6. En föruts-ätLning är fo rtfa
rande att vinden ökar i hastighet med höj
den. vilket ju är det vanliga . I lovart om 
flygplanet kommer vågorna att bölas av upp
åt och en utsläckning erh ålls . I lä f inns där
emot risk för förstärkning . Vid IJyg nlng över 
hav i närheten aven kust med v indriktnin g 
från havet finns alltså risk för oavsiktli g le
verans av bangar. Då överljudsflygning sker 
på lägre höjd över hav och vindförh ållande
na är ogynnsamma bör alltså nu gilllande 
minsta avstånd 20 km ökas . 

Vid kraftig vind på låg nivå finns det också 
risk för att förstärkning sker p g a terräng
ens inverkan . Förstärkningen kommer här att 
~ke på läsidan av en höjd Som tig 7 v isar . 
Förhållandet bör beaktas , så att man vid 
fl ygning över land undviker all överljuds
fl ygning eller lägger på extra marg inaler, då 
vinden i låg nivå är kraltig . 

Stötvågens styrka påverkas i högsta grad 
av flyg höjden. Detta beror på att tryckök
ningen är proportionell mot det statiska tryc
ket på den höjd där vågen bildas. Styrkan 1 
vågen avtar också p g a dess utbredni ng, då 
den fortplantar sig genom atmosfären. De tta 
begränsar det område som vågen kommer 
att avsöka längs marken, även om flygning
en sker på lägre höjd. 
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• Flg B visar tryck ökningen som en funk
tiorl av farten och höjden. Man bör observe
ra , att trots att minskningen av bangens in
tensite t med höjden är mycket stor, är änd
ringen mindre än vad fallet ä r för vanligt ljud . 
En dämpning till 1/10 av värdet vid 1.000 m er
hålls om man stiger t il l 10.000 m, medan 
motsvarande dämpning av vanligt ljud sker till 
1/100 . 

Av lig 8 framgiir också, att machtalet inte 
ar av så stor betydelse som man i allmänhet 
tror. Bangen varierar mycket snabbt i inten
sitet mellan Mach 1 och Mach 1,2 men va ri e
rar obe tydligt däröver. Mellan Mach 1,2 och 
Mach 2 är skillnaden endast 20-25 proc. 

Hur två bangar blir en ... 

Hittil ls har endast den ren a bangen och dess 
utbredning behandlats. Det har dock antytts 
att förstärk ningar kan förekomma. Under vis
sa förhållanden kommer bogvägen och akter
vägen att träffa samma punkt (fokusera), va r
v id en s k superbang uppstår. En förutsätt
ning feir att denna ska ll uppfattas eller göra 
några skador på en punkt på marken är, att 
fokuseringen sker just vid denna punkt. Su
perbangen kommer allts 8. att uppträda myc
ket lokalt och kan om den träffar olyckligt 
orsaka skador. t ställe t for att man normal t 
hör två knallar i tät faljd, kommer man nu 
att höra endas t en kraftig. Jämfört med en 
normal bang i aktuellt flyg läge är trycket ca 
tva till tre ganger hogre. 

Fokusering sker normalt genom att flyg
planet accelerar eller företar en vin kel/ör
änd·ring. I fig 3 visas vågu tbredn ingen vid 
konstant bverljudshastighet samt hur ban g mat
tans form va rierar med hastigheten. Fig 9 
visa r vad som händer vid en rätl injig acce
leration i planf lykt från Mach 1 och uppåt. 
I de lägre fartom radena kommer stötvagorna 
all utsläckas innan de när marken , Man 
kan sedan konstatera, att fokuseringen bara 
sker rakt under flygplanets fardväg i en punkt 
under accelerationen för att sedan flytta sig 
längre och längre ut fran cent rum linjen allt 
eftersom hastigheten okar . 

Man kan v idare konstatera, alt fokusering
en sker just v id eller i närheten av uts läck
ningsområdet. Ju längre väg tryckvågen 
fortpla ntat sig desto svaga re blir den , Av 
detta kan man dra s lutsatsen, att farto mräden 
som ger utslackn ing närmast flygplanet 
d v s så nära den projicerade färd linjen som 
maf l igt - är kansligast. Härav förstås också 
att flygning i låg överljudsfart (speciellt Mach 
1,15--1,2) är känsligast, medan hög överljuds
fart (M> 1,5) ger min dre risk för fokusering 
med skadlig verkan. 

Bankning och bangning 

Aven konstant hastighet utan vinke lföränd
r ingar kan ge upphov till fokuseringar genom 
Skenbara förändringar i flyglaget. Detta or
sakas av atmosfäriska störningar (t ex vind
variationer , turbulens, inversioner etc), vilka 
bryter stötvågorna olika, En markinvers ion kan 
bidra till större utbredni ng och våg forstärk
ningar, genom att stötvåge n reflekteras mel
lan marken och inversionsytan . Förhållan
dena kan i viss män liknas vid anomal i. 

Om fokusering kommer att ske i en sväng 
eller under annan vinkel föränd ring av flyg
banan beror på flypglanets hastighet, höjd 
och vinkelhastighet. Fokuserings linjen ligger 
alltid innanför fl ygplane t i svängen . Ju bran
tare en sväng är, desto större ar r isken för 
fokuser ing, (Fig 10 vis ar att fOkuse ," nq vid 
Mach 2 och höjd 11 km sker först vid större 
roll vinkla r.) 

• Diag ramm et i fig 11 anger max imala roll
vinkla r vi d svang i planf lykt som funktion av ~ 
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höjd och machtal. I detta finner vi, at! Mach 
2 och 11 km höjd ger fokusering vid en roll 
vinkel som är 35° eller större. Vid Mach 1,3 

är motsvarande max-lutning på fl yg planet 8°. 

Vid lägre över ljudshas tighet f inner man, att 
maximal lutning i en sväng är så l iten att19 
varje manövrering av flygplanet med stor 
sannolikhet leder ti ll fokusering.

18 
Då flygning skall ske med högre över

ljudshastighet är gynnsammaste förfari ng5
17 sätt att skyndsammast acceterera i planflykt på 

konstan t kurs och att vid uppnått machtal 

16 om möjligt inte överskrida de maximala 
ban kn ingsvinktar , som diagrammet rekom
menderar. Urgång ur svängen samt retarda15 
tion bör ske under samtidig upptagning, då 
fokuseri ngspunkten i så fall kommer att ligga

14 
över flygplanet. 

13 
Rekommendationer 

12 
Störs ta risk för störningar och skador som 
fö lj d förel igger om :

11 
1. 	 Flygplanet flyger i stark medvind och vln

den avtar eller ändrar riktning mot mar10 
ken. 

2. 	 Temperatu rsänkningen med höjden är liten.
9 3. 	 Inversioner förekommer. främst t lägsta 

nivå. 
8 4. 	 Det statiska trycket är högt d v s höjden 

låg. 

7 

Ovriga faktorer av betydelse : 


6 1. 	 En höjning av machtalet ger obetyd li g 
ökning av bangens verkan. 

5 2. 	 Det känsligaste området är flygning nära 
"u tsläckningsområdet" (M = 1- 1,2 beroen
de på höjd en).4 

3. 	 AcceIera t ion i överljudslart ger upphov 
t i ll fokusering.

3 4, Svängar ger upphov till fokusering om 
roll v inkeln överskrider ett visst maximalt 

2 värde i förhållande ti II höjden och hastig
heten i aktuellt fall. Lägre hasllghet tillå 
ter lägre bankningsvi nkel under sväng. 

5. 	 Fokusering eller förstärkning kan förorsa
kas av speciella vindförhållanden, turbu
lens, marki nvers ioner, terrängens form, 
ytors form eller placering i förhå llande 
till varandra osv. 

Fig 11 : Gräns för fokusering under sväng. (Dessa skalor anger som funktion av höjde ;, 
som ordinata och Machtale! som abscissa maximal roIIvinkel, som eJ rar överskridas i För att risken för skadegörelse orsakade avhorisontell flygning rör att ej vålla fokusering på marken,) 

bangar skall bli m insta möjliga, har Du som 
flygförare följande rekommendat ioner att följa: 

1, 	 Undvik att flyga med så hög underlJuds
fart i lägre nivåer att Du riskerar att banga 
ofrivilligt. 

2. 	 Accelerera på hög höjd och i planfl yk t så 
snabbt som möjligt till önskat machtal. 

3. 	 Välj om mÖjligt ett högre machtal än ett 
som ligger i det känsliga "utsläcknings
området". 

4. 	 Dyk inte i bverlj udsfart under 12 km höjd 
om Du kan undvika detta . 

5. 	 Svang inte brantare än vad som är re
komm enderat för att undvika fokuser ing . 

6. 	 Relardera under plan flykt eller upptag
ning. 

7. 	 Planlagg civerljudsflygningen extra noga 
vid extrema vindförhållanden (jetströmmar, 
stora v indstyrkor vid marken) och tem pe· 
raturer (hag temperatur i höjden och mark
inversioner). 

8, 	 Tänk på v indens inverkan vid flygning 
över have t nära kusten. 

9. 	 Följ bestämmelserna I 

Även om skadeve-rkn,ingarna d irekt orsakade 
av bangar är begränsade skall man komma 
ihåg , att bang en kan bli " den droppe som 
komm er bägaren att rinna över". Genom att 
lölja de regler och rekommendationer som 
ges för averljudsf lygning samt noggrant pla
nera sin flygning kan riskerna för skade
verkningar kraftigt reduceras. * 
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Hej skämtare! 

En av vapnets duktiga förare hade juSt 
lyckats hamna på rygg med sin SK 12:a 
efter av allt att döma en mi ndre vanlig 
landning. Han kom därför helt plötsligt 
att halvvägs utanför bli hängande i faH
skä rmsselen och allts:i med huvudet ned
åt. Ett par medhavda läckra "mackor" 

gled ur sin påse och sågs falla ned 
studsande mOt marken. När mark
personalen rusade tiU och li1e tafatt frå
gade hur det hade gått, hördes ett lako
niskt upp-och-ned-väsande: "Dä jäck'la 
bra, p:ilägge' kom ju upp!" ... 

ER 

En annan duktig förare - som spakade 

en 29:a - höll just p:i med ett pass 
tiJlämpad jak tstrid flygplan mot flygplan. 
Aven eller annan an ledning förlorade 

han s:i ögonkonra'kten med sin tä vlings
kamrat. Men så plötsligen upptäckte han 
honom snett bakom fenan - dock utan
för skjutavstån.d. Han gjorde en snabb 
undanmanöver med maxsväng och tänd 
ebk. Men kompisen hängde fint med. 
Han satsade d:i allt och beJ.astade 8 g i 
7-8 varv , se'n orkade han inte mer. 
Kompisen låg dock kvar där bak. Han 

gav d:i upp och gick rakt ut und er ving
t ippningar. Desillusionerad riktade han 
nosen hem:it. - Väl nere vände han sig 

om i sitsen för att se, om kompisen ocks:i 
landat. D:i s:ig han längst bak på insidan 
av huven en ... fluga! 

TW 

Det hände att ett flygplan tvingades nöd
landa på en åker strax utanför Lidkö
ping. Det blev illa åtgånget, men piloten 
undkom utan aJIvarl igare skador. En 

odalman var bland de nyfikna på ned
slagsplatsen och när han såg förödels en, 
sade han. 

- Då ä inte meningen att folk ska 
flyga. Hade dä vart dä, hade v:ir Herre 
gett folk vinga r. 

S:i gjorde mannen ett litet uppehåll 
och s:i sade han eftertänksamt: 

- Då hade la vart en sketsak för vå r 
Herre! 

Doc L 

Under en övningsflygning med SK 50 i 
Sk:ine-området drog läraren av gasen och 
meddelade motorstopp, d:i flygplanet be
fann sig rakt över ett litet flygfält. 

E leven började sin plane med rätt vär

den och letade febrilt efter en plats att 
göra sin bedömning mor. Men terrängen 
var besvärlig och eleven såg oturligt nog 
inte det lilla flygfältet rakt under flyg
planet. 

På mycket låg höjd när eleven ins:ig 
att bedömningen s a s g:itt :it skogen, drog 

han hdt plÖtsligt på gasen igen och sa: 
"Hoppsan, den tOg sig visst igen!! ... 

F-son 

-- ," 

Passagerarna hade just satt sig tillrätta I tra
fikplanet, då piloten kommer ut från cockpit 
och meddelar att han vägrar flyga flygplanet 
förrän ena motorn byMs ut. Alla passagerarna 
lämnar omgående flygplanet. Efter en halv
timme får de order att gå ombord igen, och 
en nyfiken passagerare frågar: "'Har ni bytt 
f lygp lan?"' 

Nej, visst inte. 
Så ni bytte alltså bara motorn? 
Nej då. Vi by1te pilot. 

"Hansa" 

FLER 

BIDRAG 


EMOTSES 

TACKSAMT 
,


• 


Detta utspelade sig på den "gamla goda ti 
den", när vi hade sjöflygplan i flygvapnet. 
Den gamle översten, som med tiden blivit en 
smula disträ, hade avslutat ett 6vningspass 
med sitt sjö flygplan, då medföljande andre
piloten till sin förskräckelse märkte att övers
ten gick in för landning på ett landflygfält. 
Nar flygplanet var på väg ner mot banan 
kunde han inte hålla sig längre. 

- Men översten har väl inte glömt att vi 
f lyger ett sjöflygplan? Utan eM ord drog 
översten på fullgas och landade en stund se
nare på viken utanför F2. När han slod fram
me vid dörren, vände han sig om och sa: 

- Ni var väl inte så dum att ni trodde att 
jag glömde att det var ett sjöflygplan? 

Därefter öppnade han dörren och tog ett 
kl iv rätt ut i sjön ... 

UHansa" 

- Hur många fallskärmshopp ska man 
egentligen ha klarat för att anses fu llärd ? 

- Alla. 

"Hansa" 




