
HÄNT VID FLOTTILJERNA· HÄNT VI 


AntIigen ett 
embryo till 

flygmuseum 

I bö rjan av au gusti flytt ades "flygmu
SeetS" gam la klenod er fr3n F3 ti !: den av 
Linköp ings sta d nyupp förda för rJdsbygg
naden . Den 22x85 m stora byggnaden 
ligger på det s k Rrdsomr ~d et - mellan 
Malm en och Lin köping och alldeb inr ill 
den pla ts , där man pla nerar att det egent
liga musee t en gång skall byggas. Kos t
naden fö r denna första magasimbygg nad 
belöper sig på (;1 85 0.00:l kr. 
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.. Ovan: Besök i den nya förrådslokalen - embryo! Iill el! 

efte~,lang!a! flygmuseum. Fr v : Sk 11 - D H Mo!h, "Tumme· 

I,sa (= Tummel,!!,n) - O 1, J 29 B - " Flygande Tunnan " 

(med flolIl!Imarkenngen 22 , vilket betyder al! plan2! tjäna! 

FN , Congo) och en J 22:a . II Nedan : Kronprinsens besök vid 

FC avslutades m ed en uppskallad rundvandring bland de gamla 

rariteterna under initierat ciceronskap av kapten Carleson, F3. .., 

Trots hn;gn .ldens rymJ i ~ het och trots 
att , tö rre del n av de 25 p lanen är ner
monterade, har magasi ne t bli vit "i l så 
fy llt. Liksom t idigare har chefen för 
Ostgöta flygflo ttilj an5varet oc h till sy nen 
.:t \ - m:Hc ri elen. 

S~ sm~ n i ngom tord e de t finnas ,, :,,:h
te r arr he lt kunna iordning·.tälla ca sju 
flygplan oc h vi sa de" a i or :cl lmänhe ten 
- som ti l]' vidare tyvä rr ej äge r ti ll 
träde. 

Fly gm useets för sta byggnadset app är 
a ll ts'l klar och dct har k ilsa ts med störst a 
ti I I fred ss tä Il el se a v fl ertalet fJyghi stor iskt 
intre,scrade. Man ~e r nu fram emot den 
dag da ett första besök i Sveriscs första 
flygm useu m kan gö ras! • 

PRINSBESÖK 
Kron pri nsens utb ildning (Se FV-Ny tt nr 
4/ 67 si d 31 ) " id Flyg,'apnets Krigsskola 
som har på ga l t i sex Hck or un de r hös
ten, har bl a inn d·.lttat ett anta l studie
besök , som ano rdn ats vid olib myndig 
heter oc h förband. 

Sålundo besökte, bl.1 oc kså Malmen . 
Kronprinsen fick där stu dera FC:s flyg 
medicinsk a avdelning och so m avslutning 
gjo rdes en rundva ndrin e; i " flyg museet". 
Kronpr insen vi sade sig v.lra myck et in 
tresserad av de gamla trotjänarn a. • 
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FÖR PÄSEENDE 
"Flygl11usce t" hH nu t illförts änn u en 
ga mmal maskin. Det är en Focke-Wulf 
Sricgl it'l, Sk 12, byggt på AS JA i Linkö
pIng. Samma nla gt dgde fl ygvap net 85 
c x~ r~ lplar . De för sta exemplaren inköptes 
å r 1936 fr~ n Tpkland, medan de öv riga 
byggdes under aren 1937-39 på så väl 
AS./ A som CVV i Väste rås. 

E l err det att "Tolvorn a" tjänat Ut på 
f5 j Ljungbyhed , spr eds de ur på flo tti l
jerna som samba nds- och bogse ringsflyg
plan. Efte r hand skä nktes dc til l si ur till 
landets fI )'!Skl ubbar, där de i Sto r ut
5träcknin g an,'ändes fö r segelflygbogse
fl ng. 

- D et va r inte utan ett stä nk av ve
mod, be rättade kapten Hans-Göran 

Rehnvall, F5, som jag le verans flö g den 
g,lmb veteranen f rå n Ljungbyhed till 
.Y1a lmen. • 

RARITET PÄ VIND 
fl ygmuseets Alba tros , som sakn at motor 
och dirför fått nöja sig med en attrapp, 
har nu tiil gläd je för all a flrgentu siaster 
,\tcr bli,·;t komplet t. 

för ett hah':; r sedan framkom det näm
li ge n att SF:s film lrad i Solna hade en 
vin d ma skin utru stad med en ga mmal 
flygmotor. Efter eXpcrtgr.l nskning be
fanns de t vara en ver kl ig I· ar ;tct. Det va r 
en origin,l l Mercedes- Benz- byggd Alba 
tros moto r, i prima sk ick, Iittsta rtad både 
i värme och ky la. Sedan 20-t a!ct hade den 
gamla moto rn puttr;\[ och vrålat hos SF 
för att skap a vindar. 

SF done rade vän ligt motorn rill " fl yg
mUSeet" och den är nu under Inm on te 
ring i Albatrosen . • 



FLYGKLUBBSFEST 

En verklig flyg- och folkfest ägde den 

24 september rum p~ Malmen. D et var 

Linköpings fl ygklubb som anordnade 

flygda g. Man hade tur med vä dret och 

arrangemangen klaffade fint. Drygt 

15.000 besö kare räknades in. Mycket flyg 

av o lika slag fick man ocks.l se och bl a 

an lände drygt 30 priva tplan utö ve r de i 

flygprogrammet delta gande. 

Det tv~ timm ar I ~ nga flygpro gramm et 

var av hög klass och s<t kn ade döda punk

ter. Flygläraren Martin Lang från Norr

F3 
köp ing v isade bl 

a en förnämlig 

a vancerad fly g

ning med det 

tjeckiska planet 

Z lin. Det är inte 

var dag man t ex f~r se en ryggsplnn. 

Ett ve rkl ig t uppskattat och precist upp

visningsprogram gjorJe fl ygvapne ts upp

visnin gsgrupp från f16. Kapten Hans 
Hedman ledd e sin J3S-grupp till ett stil 

fullt och m yc ket väl genomfört program. 

Som exrra krydd a i programmet visa

de pro vflygare Jon Ertzgaard Vi gge n 

nr 2. Publiken imponerades storllgen av 

dess höga fart och stigfö rmåga liksom 

av dess vid ett par tillfäll en mycket låga 

farter. • 

VETERANSÄLLSKAP 
v.has samlades i Linköping ett ISO-tal 

fl ygentusias ter - f le rt ale t mej minnen 

fr ån flygets barndom - för att vara med 

om att bi ld a O stergötlands fl yg hisror iska 

sällskap. 

Man enades om, att sällskapets ä nd a mål 

skulle vara att bedriva och understödja 

forskning rör<tnd e sve nsk flygh isroria, att 

sprida kä nned om om denna samt att 

fr ämja och stödja fly gmusee t i Linköpin g. 

god 

jul 

Till o rdförande för sä llskapet valdes 

iandshövdin g Per Eckerberg oc h övriga 

va ld a i styre lsen kan nämnas : e1ir. Trygg 
ve Holm, genera l Peyron, CCVM, överste 

Knu tsson, C f'3 m f l. 
Hittills har närm a re 200 personer an

mält sig som medlemm a r, men givetvis 

häl sas flera inrres,era de väl komna i säll 

ska pet. Ärsavg iften för ensk ild med lem är 

10 kronor, som kan in sä ttas p å bank giro 

60-3172. FI)'gmin nen av olika s lag mOt

tages tacksam t och kan sändas ti ll C F3, 

Malmslätt, e lle r O stergötland s ilyghi sro 

ri ska sällskap, Box 244, Linköping. • 

e--- 

RESERVARE pA HELTID 
På sistone har man kunna t läsa i pressen 

arr "Flygande Tunnan blir pensio när", 

" Gamla Tunnan ha r tjäna t ut", "Legen

dariska J29 - Tunn an lämnar förban 

den" o s v. 

S 29 C - utrustad med fälltankar med inbyggda målyteförstärkare, som 
bättre reflekterar radarvågorna. 

På n vill man inte he lt hå ll a med 

om den.l. Efter 16 ~rs tjänSt i fl ygv ap

net, med vär ld srekord, VM-segrar, ut

rikestjänst m m, har fl ygplanet fortfar an

de en v iktig uppgift a tt fylla i flyg va p

net och säkerligen i fl era år framåt . J 29: 

an ingh nämligen som huvudkompo

nent i fl ygva pnets må Iflygverksamhet, 

som koncentrerats till FJ. Den aktiva 

tjänsten som jakt flygp lan har Tunnan 

alltså lämnat oc h hu överförts ti ll "re

serven " . Förutom på F3 finns (jfr FV-

Nyn nr 4/67) Tunn an på Försvarets 

Krigsskola, F20, i Uppsala. 

• M~lfl yg,'erk sam heten be,rå r av mål

g~ng med S 29 C, m3.l bogsering med 

J 29 F samt radiakflygn in g med S 29 C. 
ViJ fullt utbyggd o rganisat ion kommer 

.r. 
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div isionen att samnu nla gt ha 25 flygp lan 

S 29 C och 10 fl ygplan J 29 F. Flyg

t idsprod uktionen beräkn as under första 

året bli ca 2.500 tim för att seda n suc

cessivt öka till ca 4.000 tim / å r under 

68/69. För att kunna· f?,. ut denn a fly g 

tid fly ger man nu fyra pass per dag 

med sex flyg plan (plus två fly splan i re

se rv) oc h avser success iv t öka antalet till 

min st å rra flygplan i fyra pa ss per dag. 

Bes tämm els erna för målflygverksamhe

ten utfärd as a v chefen för fl ygva pnet, 

oc h målfl)'gd iv isionen är understä lld che

fen för F3 . Organisa tione n av m~l fl yg 

divisionen p?tminner om d en tidigare di

visionsorganisa tionen, innebä rande en di

visionschef med sig underställd fly gs tyrka 

oc h markstyrka. Kompanichef finnes a llt 

så ej, och sta t io nsavdelningschefen för be

fälet över fy ra troppa r - tV~ fly gplan 

troppar, en e1ek t ro - och en ma te r ieltropp. 

De t vå fl vgplantropparlla ä r så fördela

de, att de n ena sköter enbart fly gplan 

29 under det arr den and ra handh a r Sk 

16 och helikoptrar, v ilka står till flott ilj

chefens förfogande . 

• ny~ ·. ty rkan , som led s av J iv isioll sc he

fen, utgö rs av såväl a kti va som reserv / 

,·ä rnpliktiga flygförare. Särskild vikt 

maSte läggas vid h erinfl ygn in ga r samt 

övergångar till S 29 C a lternativt J 29 F. 

Antale t fly gfö ra re håll er sig mella n nio 

oc h elva, vilka full gö r flygtjän sten som 

FFSU ( = fonsatt fl)'gsbgs utbi ldnin g) . 

Red<tn t id ig:nc har F3 haft denna SOrts 

ve rksamhet, Jå ma ll på pro v svarat för 

en m?tlgrupp. Den 1 juli 1967 ökades 

denna m?dgrupp t ill en division . 

C Målflygdivi sionen betjänar sa m tliga 

flygvapnets jakt- och stri ds ledn ingsför

band ink lusive skolor, fr å n längst i norr 

till längs t i söder. Av hittills v unna er

farenh eter sy nes målfly gverksamhetens 

placering till F3 va ra en lyckad lösnin g 

med ett centra lt läge i forh.l.ll a nde ti ll 

förban den. S~ vä l betjä nade som betjänan

d e parter ha r hitti lls varit sy nnerligen 

nöjd a med denna målflygverskamhet 

inom fl ygva pnet. • 
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CELEBERT 

Den amerikanske flygattachen, överSte 

Edward FOale, besökre den 9 okrober 
f1 0rri ljen för a tt genomföra en a v honom 

mycke t uppskattad "baksitsfJygning" l Sk 
35 med kapten Rolf Eriksson som förare. 

Den 12 okrober fi ck vi besök a v Isra 

els fJygarr ac he i London, :i ven ackredite

rad i Sverige, öve rstelöjtnant Yoseph Of

fer. Han fick en 

genomgång a v 

f lottil je ns o rga 

nisation samt en 
visning a v a n

läggningarn a p~ 

förmidd agen . Eftermiddagen ägn ades ~t 

en orientering om F20 av dess chef, över

sten S-O Olsson. 

F16 
D et mes t celebra besöke t i n föll den 24 

oktober, d å kommendören fö r F inland s 

försva rsma kt , ge neraIlö jtnant Y rjö Ke/

nonen, till sa mm ans med chefen för fly g

vapnet besökte flottiljen. Dagen ägnades 

åt ge n omg~ n ga r rö ra nde flottiljens orga 

nisation, TIS-utbildningen samt fältmä s

sig f1y g- och bastjäns t l anslutning till 

den på gående flottiljövningen. 

Vid efterföljand e lun ch överlä mnad e 

genera ll öjt nant Ke inonen Finland s för 

svarsmakts sta nd a r ti ll chefen fö r f1 yg 

vapnet. • 
ORR 

AKTIVITET 
Kunglig Skaraborgs flygflottil j i S~tenäs 

har under den gångna hö sten stå tt som 
arrangör och värd för diverse evenema ng. 

Här nag ra )makpro v. 

! 	 Ovan: Ryske flollamlralen GORSJKOV 
med fru... avspeglad i glasögonen . • 
Nedan: Italienske CFV, general REMON
DINI flankerad av bl a överste Wagner 
och generalmajor Odqvlst. • Nedan t h: 
Major-General SANDS på bästa humör 
tillsammans med C F7, överste Barkman . 

' 

31 / 8: Flygv apen mästerskapet i fälr 

tä vlan äger rum i trakten a v Trollhättan. 

Mästare bl ir l :e fl yg planmästare T Jons

son, F16. A ld ste deltaga re är generalma

joren I Berg, vilken place rade sig so m 5:a 

i vete ranklasse n. 13/ 9: Kronprinsen be

söker flottilj en 

och instrueras av 

kapten J-O Ge
zelius l attack

taktik och mate F7
rielkännedom. 
14 / 9: Ryska f10rr amir a len S G Gorsjkov 

samt sju ryska marinofficerare kommer på 

besök. Sex divisio ner A 32 :or a nfa ller med 

mycket gOtt resultat. 18/ 9 : Länss ty rel

sen med land shövdingen K Frithiofson i 

' petsen besö ker flottilje n. 19/ 9: I ta lien

ske flygva penchefen gene ral Aida Re

mondina gör flottiljen den ä ran. 10/10: 

Major General H J Sands, Jr Comman

dant of the ACSC (US Ai r Command 

'lnd Staff College) med tre tton lärare på 

visit - inbjudn a av generalmajor E Ro

sengren, MHS. • 

foto: erik iohannesson 

----_1------
FC FLYGER VIGGEN 

Sedan lå ng tid ha r Försöksce ntralens 

prov fl ygare d eltagit i ut\'ecklingsa rbetet 

på fl yg plan 37 Viggen . 

Arbetet har under de senaste å ren bl a 

inneburit att ett stOrt antal provpa.ss flu

gits i olika simul atO rer, där såväl f1)'g 
och styregenskaper so m rada r- oc h na vi 

geringsutrusrning har utveck lats, bedömts 
och efterhand utvärdera ts. 

Med en såd an ba kgr und som provfl y 

ga re äknns en infl ygnin g på en fl ygplan

Fe 
typ lnte som 

någonting nytt. 
Fö rst ;t ha nd sin 

trycke t blir l 

stället ett någo t 
förv ånat kon

staterande, att f1yg- och st)' regenskaper 

i en uppbyggd fa st hydrau lsystem ri gg i 

det närmaste till fullo igenk ä nn s i protO
typen. 
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Majo r K -E H enriksson, chefsprovfly 

ga re , och kapten L JelSen, provflygare 

vid för söksce nrralen, fl ög Viggen för för

sta gången i m itt en av oktOber. Inflyg

ningen, som omfattade ett pass, program 

merades som en p rov flyg ning med sikte 

på en a llm än d rdering av flyg- och st yr -

Provflygaren och kaptenen Lars Erik 
" Jocke" JETS~N vid FC testar läget 
på 37;an. 

ege nsk aper, motOrfunktion m m samt 

kontrol l ave n omfattande mäturrusrning. 

Efter detta infl yg ningspass har den fort 

satta kontak ten med fl ygplanet skett 

fo rm av prov fl ygn inga r i SAAB:s reg i, 

en form a v utp rovning som ä ven l fort 

sätt nin gen kommer a tt bedr ivas. 

Fö ljande subjek tiva bedömningar kan i 

korthet summe ras : 

- FI)'gp la nct ä r lättfluget med goda 
fly gegenska per inom det till dags da 

tO utprovade flygprogrammer. 

- Flyg pl anet kä nns trOtS sin stOrlek och 
r e lat i Vt höga vik t som ett litet fl yg

pl an. 

- La ndnin gstekniken påminner om den 
som användes med Draken, mcd un

dantag ave n avsevä rt förbättrad fart 

stabilitet. 

http:provpa.ss


• Sikten från förarplats är ypperlig, vil

ket underlättar bedömningen vid 

exempelvis land·ning. 

• Utformningen av förarkabinen är av 

hög standard och ge r föraren ett in
tryc·k av att sitta i ett fä rdigt serie

fl ygplan. 

• 	 N oshjul ss ty rn ingen, som manövreras 
med sidoroderpedal erna på ameri

kan skt vis , känns t ill en bö rjan någo t 
ovan för en 32 och 35 pilot . Denna 

känsla övervinns emel lert id snabbt. 

• 	 Bromsning med motOrn - reversering 
- är helt ny och intressant bekant

skap för en militärpilot. En myc ket 

kraftig retardation vid utrullnin g kan 
väntas vid höga effektuttag. 

• 	 Fl ygp la nets presta nd a med maxim alt 

tänd efterbr ännkamm are ä r impone

rande. 

y tterliga re resultat och med mera 

djup lodande bed ömnin ga r läter sig helt 

naturligt av sekretesskä I ej göras i d agen s 
läge. • 

FVM I TENNIS 

1967 års flygvapenmästerskap i 
tennis hade samlat rekordartat 
deltagande Tävlingarna gick 
den 14-17 augusti på fina ba
nor i Tumba och Tullinge och i 
utmärkta arrangemang av värd
flottiljen F18. 

l fina len tOg Wiesland er första se t med 

6- 2 och Sommcli us det an dra med 6-1. 

Wieslander kom doc k starke igen i av 

görande set, som han v~nn med 6-3 och 
dä rmed mä startiteln . 

• N y för 3.ret va r veteran·klassen som 
sam lat 15 deltaga re. Till fin alen gi ck 

flotti ljpolis Bel/hagen, FJ3 och kaptenen 

Lannmark, FS efter segrar i sem ifinaler· 

Bla nd 31 delta ga re i seniorsi ngle 

ställde må ngår ige fJy gvape nmä sta.ren 
kapten Somrne/ius frh F5 i Ljungbyhed 

upp som favorit och han lyckades gå 

fram til l fina l efter semifina'lvinst med 

7-S, 6-3 över major Arnelin från F7 

Såtenäs. P å andra ha lvan avancerade till 

final tv3.ha ndsspelan.de fJ ygunder-ingenjö

ren Wieslande r som tävlade i FS/FF:s lag. 

W ieslander hade också en motstånd a re 

från F7 i sin ·sem ifina·l, nämli gen majo ren 

Lidbr;nk som förlor ade med 6-3, 2- 6, 
6-3. 

Flygunderingenjör WIeslander, FS/FF - dubbelmIlstore med dubbelfattning . 

na över respekt iv e fanjunkare Jonsson, 
F14 oc h l:e ve rkmä sta re Grahn, F 12. 

l finalen fö rlorad e BeHhagen först a 

set men fi ok med sitt varierande spel 
La nn mark an springa sig trött och av

slutade match en med arr ta 3. tta games 

i följd och därmed vinna m ed 2- 6, 
6- 3,6- 0. 

l tä vli ngarnas "ista match, du bbcl fi

nalen, säkrade flygunderingenjör Wi es 
land er si tt and ra 1)1ästerskap genom att 

tillsamm ans med flygunderi ngenjör Gran 

qvist också från FS / FF slå F7-majorer

na Ame lin och Lidbrink med 6-2, 6-4 

efte r att i andra se t legat under med 
4- 0. De båda finalistparen hade slagit 

sig fram till final bland 11 dubbelpar. 

• Årets täv lin ga r hade som redan 

nJ:mnrs samlat fler a täv lande än n3.gon 

gång tidigare. Till dem. bidrog natu rl igt

vi s tillkom sten av veteranklassen. T en nis

in trcsset är dock i stadigt stigande och 

fr åga n iir om inte t iden n u är moge n att 

arrangera tävlinga rna å rl ige n i stä llet för 
ba ra vartannat å r? ! • 

RESULTAT 

Single seniorer: 

l:a 	Flyguooering Wieslander, FS/FF 

2: a 	Kapten Sommelius, F5 

3:a 	Majot Amelin, F7 

Single, vete raner: 

J :a 	 Fl oniljpo lis Bellhagen, F13 

2:a 	Kapten Lanmark, FS / FF 

3 :a 	 Fanjunkare Jon sson, F14 och 
l: e ve rkmästare Grahn, [ 12. 

Dubbel.' 

l :a 	 Flyg und ering G ranquist / flygun
deringenjör Wies.la nder, FS/FF 

2:a 	 Ma jor Amelin/ Majo r Lidbrink, 

F7 

3: a Kapten Antoni1 :e verkmästare 

Grahn, F12 

och kapten Asthnerlflygnaviga

tör Johansson, FIl. 

FVM pA PISTOL 
D en 25 augusti stOd F3 som arrangör för 

flygvapenmästerskapet i skol skj ut nin g på 

p istol m/ 40. Ost gö taflotril jen bjöd sky t

tarna på goda a rrangemang och vacker t 
vä der. 

Förvaltare Carl-Gustaf R ask F21 blev 

årets flygvapen mäs tare. l huvud skjur

ningen, som för övr·igt vanns på goda 
177 poän g, av l:e ve rkmä stare Kar lsson 

F 12 sköt Ra-sk end ast 168 poäng och låg 

på det på 9:e plats. D ärefter skärpte sig 

R as k och a val1'cerade mot toppen, så a n 

han eftcr l:a mästerskapsomgången låg 

på 2 :a plats. l sl utom gå ngen sköt Rask 

lugnt och sä kert fem tior och en illa och 
därmed var mä startiteln hans. • 

R es ldtat: 

l:a 	Förva ltare R ask F21 34 8 P 
2:a 	 l: e verkmä s[are Kar lsson FI2 247 " 
3:a 	l:e fl yg tekniker Fryxell F17 .. 346 " 
4:a 	Kapten C arleson F3 345 " 
5:a 	Fanjunkare O hl sson F18 ._ 342 " 

Fr v : 3:an , 2:an och 1:8n - e ller Fryxell , 
Karlsson och Rask - tog efter täv lingen ett 
raskt sammanträffande lör ett träffande sam· 
språk om samlade träffar. 

23 

http:tv3.handsspelan.de



