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FL YGVAPNETS 
NYA 
LJUDDÄMPNINGS
ANLÄGGNING 

ser ut så här och är anpassad för 

fpl 37, 35, 32 och SK 60. Hittills 

finns anläggningen endast på FC. 

Med fullt p1\dragen motor och tänd 

efterbrännkammare i fpl 37 dämpas 

bullret i närheten av anläggningen 

till acceptabel nivå. Personalen kan 

ostörd arbeta i manöverrummet och 

flygplanrummet utgör en komfor

tabel serviceverkstnd när motorn 

inte körs. En nyhet .' Viggenmotorn 

RM 8 kan köras separat i anlägg

ningen . 

Teckning: Leif Nyström. 

KVARTSSEKELJUBILAR 
Försökscentralen (FC) i Malmslätt firade 
den 12-13 september 2S-årsj ubileum som 
egen enhet under flygförvaltningen. För
sökscentralen har sitt ursprung i en 1933 
pil. CVM bildad försöksavdelning, Fa . Un
der olympiaåret 1936 omdöptes Fa till FC, 
Försökscentralen. Namnet har därefter va
rit det samma, medan arbetsgivarsidan 
skiftat från CVM till flygförvaltningen, nu

Fe 
mera flygmaterieliörvaltnlngen. 

Jubileet inleddes fredagen den 12 sep
tember med revy och middag. I den 

mycket uppskattade 
revyn deltog enbart 
FC:s egna förmågor, 
med synnerligen gott 
resulhL Efter revyn 
intogs en utsökt mid
dag', och kvällen av
slutades med dans och 

fö rfriskni ngar. Först vid midnatt slöt ba
llmsen . 

Dagen därpå, lördagen, anordnades på 
eftermiddagen en FC-dag. då de anställdas 
familjer och nära anhöriga fick tilliäIle 
g'å husesyn på FC. Programmet var gedi
get , med inlednIngstal av chefen för FC. 
överste Gunnar Irholm. musi k av Linkö

pings garnisons förnämliga musikkår, pas
sagerarflygningar, filmvisning, flyguppvis
ning med AJ :37 Viggen och S 3SE Drak en. 
Dessutom bildkavalkad, utställning vid 
flygmedicinska sektionen och mycket. 
mycket annat. 

Ca 800 besökande trivdes hör och syn
barligen med arrangemangen i det soliga 
vädret. Alla var nöjda och glada över den 
lyckade familjedagen. och att barnen gav 
Kalle Anka-filmer, tuff tuff-t· g och rlklig 
utdelning av glass mycket högt. betyg råder 
inget tvivel om. 

LANDBERG 
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General Vedovato samtatar "italienskt" med 
CF1 överste Persson. 

ROSPIGGT 
Nu flygs det äter på F2. Det har varit tyst 
över Hägernäs-viken sedan den sista Ca
talinan pensionerades, bara en och annan 
ambulansflygning av "Spökis". Men :'1ö
flyghamnen finns kvar med slip, bryggor, 
plattor, hangar. 

F2 
Synd att grejorna inte kommer till nytta 

tyckte CF2, överste Tryggve Sjölin . Det 
tyckte KSAK också, och Täby kommun 

kopplade direk t. Så 
bildades Täby Sjö
flygklubb med kom
munalrådet B Stig
s tedt som ordförande, 
med tnotor- och mo
dellflygsektion . En 
fl ygskola med fIyg

chef G Degramo (gammal F2-tekniker) 
som lärare startade. Två nya Cessna 150 
på flottörer kom i g:'m g i slutet av juni. 
Man lär till ce rt if ikat direkt pä flo ttörer 
oeh kompletterar sedan med "landkompe-

ITALIENSKT INTRESSE 
Fl ygvapnet s pionjär.g;lrning i metoden att 
utnyttja van Hga landsväu, ars raksträckor 
som reservbaser tilld rar sig stort in tresse 
i expertkn· t<ar utomlands. Detla int.resse 
demonstrel'ades vältaligt onsdagen den 9 
oktober, da chefe n for italienSka huvudsta
ben, general Guido Vedovato , i spetsen för 
en studiedelegation besökte Fl och Heby 
basen. 

I den italienska delegationen ingick v i
dare kommendör Carlo Falkone, överste
löjtnant Giovanni Campanella och italienske 

F1 
fö r >.."ar sattachen kon
teramiral Giorgio Za
jotti . Svensk värd var 
chefen för flygvapnet, 
,enerallöj tnant Stig 
Noren, och ypperlig 
tolk överstelöjtnant 
Bengt Selander. 

Till Fl, 3:e baskompaniets plalla, kom 
gästerna vid nio-tiden på morgonen. Redan 
på pla ttan bör de ha blivIt på gott humö r , 
ty CFI , över ste Tore Persson, välkomsthäl
sade pa - ita lienska! I en genomgällg in

tens" på Bromma. Allt inom stIpulerade 
3S flygtimmar. 

Resultate t har varit över fö rväntan. Ef
ter fyra m å nader har det flugits 1.000 tim
mar. 20 elever har ensamflugit. Ca 50 cer
tliikatinnehavare har flugit;: in på ,·jö
flygplan och antalet flygelevcr är f n 55. 
Man har fätt hyra hangarutrytlU11e för bäg
ge planen samt kontorslokal. Sn~rt börjar 
mörkerIandningsövningar på viken, och l 
v inter byter man till s kidor på Hägernäs
vi kens is. 

ModelJfl ygsektio nen har ca 30 medlem
mar, med bygglokal i en lU1gdomsgård. 
Radioflygarn a med stabslrafikledare Jones 
i spetsen an vänder sjöflygstalionen i van
lig ordning medan de övriga letar efter 
ma rk u trymm en och vänta r på att isen läg
ger sig . Täby Sj öfIygklubb har övertagit 
F2:s gamla flygLradition i civil tappning 
och är a l snart s tö rsta flygklubb i stock
holmsområ det. 

SANDBERG 

formerades de a\r CFl, som även gav en 
historisk iiterblick p ~ flo tti ljen. 

AvsLickare n ti ll I-iå r sbäck vid Heby ;;ked 
de med h elik opter. k l. 10.15, och en kvart 
se nare var m a n irarrunc vid basen. Klar
göring dernon stre rad cs. liksom landning 
med en 3SF. A llt g ick programenligt, tro ts 
att sidvinden tangerade de t tolerabla. 

Di rekt till främre k largö rin gsområdet pa 
Fl lyftes så gästerna efte r Heby -besöket. 
Här fi ck general Vedovato tillfälle alt per
sonligen förv issa sig om vad högsta ber ed· 
skap innebar; klm-göringen , kedde med 
sedvanlig precision och fältmässigheten var 
perfekt . Och star tordern, för en g.-upp, ut
löst es av generalen själv - pä sve nska. 

Precisionen och snabbheten är impone
rande, var general Vedovato. slutomdöme. 
Hemma h os oss har vi inte n å gon m otsva
righe t till de svenska vägbase rn". Vissa f ör
sök har gjorts, men de är lå ngt lfr® sa 
avancerade som i Sverige. Italiens vägar 
har i regel en helt anna n s trukt u r än de 
svenska. Landet är tättbefolkat. och väg
banorna bryts ofta av broar, viadukter och 
tunnlar. över huvud tage t är det ont om 
raksträckor av den svenska typen. 

OCEUS 

HELT FLYKTIGT 
Vi smög OSS fr a ln Ut' skogsb r ynet - där 
framme skymtade silhuetten :)V e t t kyrk
torn i den becksvarta höstnatten . F rån 
buske till buske tog vi oss fram mot k yr
kan ytkrst för siktigt. 

Vi kunde andas ut. Vi befann oss bland 
vanner. De första av flera som skulle 
hjälpa oss ut ur det fientliga område vi 
tvingats h oppa ut över. Det var dryga 20 
km tr,ge lvägen kvar till våra egna linjer. 
Vi hade natten pil oss från Asp;;'s kyrka till 
sta llknekt<'ll i R ödön . Där vi äntligen kun
de räkna med att fä kon takt med våra 
eg n a . 

Fienden bestod den här höstnatten av 
hemvärn, poli s, driftvärnet och en liten 
kärntrupp ur flottilj ens ege t .fotfolk . Alla 

med e n sjusärdeles 
lust alt ta till 

F4 
fånga de närmare 
20 två mannapa
trullerna, som en
ligt förutsättning
en skulle ta sig 
hem igen efter d e t 

inte helt lyckade anfallet mot fiendens 
transporter. Jodå, del fanns en riktig för
hörsorganisation ocksa, vill förberedd att 
ta hand om d e. som plö tslig t fan n sig sl;1 
ende öga mot öga med en kp islmynning. 

Ett litet råd så här i efterhand. Lita inte 
pil Din bäs te k omp is_ I varje fall inte när 
Dl! r åkar s it b i fån g cellen i väntan på 
lorhör. Det finns fan tastiska apparater nu 
för tiden Bandspelare t. ex . 

David Blå:s t',ill(\ygare hade komponerat 
den här flyktövningen rikti g t trevligt. Den 
bjöd på up p iggande överraskningar och 
var ett ej f öraktligt l<ondilionsprov. 

BYSTROM 
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General Ove Ljung i samspråk med CF11 
överste Kurt Hagerström. 

SAAB-ANDAN! 
Den enda flottilj i landet som genom åren 
enbart hall (och hal' ) SAAB-tillverkade 
f lygplan ;ir F12 i Kalmar. Det började 

Med B 17, fort
salte med J 21, 
och med J 29 
gj orde je tåldern 
sitt inträde på 
flottiljen. SedanF12
kom J 32 tills 
den för en tid 

sedan avlöstes av den nuvarande flygplan
typcn, J 35 F. 

Tre av trotjänarna, J 21, J 29 och J 32, 
står nu pa parad framför instruktionshal
len pli F 12. De utgör en ständig erinran 
för alla om flygets snabba utveckling. 

Men den äldste, B 17, saknas lyväl·r. Vem 
kan ge oss den o 

BjORKLUND 

"HÖSTLÖVET" 
Den 19 oktober var det dags för den arligen 
återkommande övningen "Höstlövet" för 
frivilliga försvarsorganisationer inom Fo 48. 

Efte rsom Fl i år fyllde 40 är och ej hade 
möjligheter särskilt celebrera detta, gick 
nlan i ar samman och anordnade på Fl 
"Försvarets dag - Höstlövet" med utställ
ning, uppvisningar och en större tillämp
ningsövning på själva flygfältet. 

Evenemanget p<1gick 
kl 10--16, men redan 
kl 9 bÖrj ade folk köa 
utanför gri.ndarna. Kl 
12 hälsade CF1, överF 1 ste Tore Persson, be-

PREMIÄRBESÖK 
Nye militäl'befä lhavaren I östra militärom
rådet, generallöjtnant Ove LjW1g, besökte 
Fll onsdagen den 29 oktober. Prograrrrmet 
omfattade bl a ett anförande inför den fast 
anställda personalen och de värnplik tigas 
representanter i flottiljnärnnden. 

I anförandet framhöll general LjW1g den 
viktiga funktion som Fll har i händelse 
av ofred. Han underst rök ocks;' den bety
delse östra miJitäromrlldet har. I fred lig
ger Sveriges administrativa, ekonomiska , 
politiska och militära centrum i östra mel
lansverige. En tredjedel av Sveriges be
folkning bor inom området. Därför krävs 
ett starkt försvar med hög beredskap i des
sa delar av landet. 

HAGGSTROM 

klUldchefen PI i Enköping för medverkan 
med och visning av en vi ~s del av armens 
moderna materiel. 

Och det blev en redovisning I I den loka
la pressen såväl som lokalradio och TV gavs 
god publicitet och man strödde rosor som 
"succ;;" och "Höstlövet - välarrangerad 
och festlig Fl-uppvisning". Programmet var 
minutstyrt frän 1200 till 1428 med lägspa
ning, altackanfall och avancerad flygning 
av 35 :or samt luftlandsättning. En verklig 
attraktion för publiken I Fallskärmshoppa
re singlade ned på fältet likt höstlöv mot 
en griikulen himmel. I programme t ingick 
även defilering av Pl:s bandfordon med 
bl a stridsvagn S och anfall av fallskärms
jägarna mot hemvärns- och FDV-förband. 

, 

ÖKAD FÖRSTÄELSE 
Att öka förståel sen mellan försvarsgrenar
nas personal är en viktig uppgift inom 
försvaret. Det gäller för officerarna att 
veta vilket stöd man kan fä från t ex 

flygvapnet v id oli
ka operationer. 

Av bl a denna 
anledning anord
nas årligen ett ut
byte mellan förF11 svarsgrenarna i 
folm av studie

tjänstgöring. Fll brukar varje år under en 
vecka låta två å tre officerare från armen 
och marinen studietjänstgöra vid flottil jen. 
Fll skickar i sin tur några officerare per 
år till andra försvarsgrenar för att sätta 
sig in i de förh i't llanden som där råder. 

I är mottogs tre officerare för studier vid 
Fll tiden 18-22 augusti. 

Den mest hisnande upplevelsen för de tre 
gästerna var flygningarna med S 32, där 
flygplanen i hög hastighet "hissade" till 
drygt 4.000 meters höjd. 

HAGGSTROM 

JUSTE JUSTIS 
Unde r november månad har det varit inten
s.iv utbildning i rä ttsvård vid F18. Tre kur
ser föl' bestraffningsberättigade chefer, för
hörsledare och tillrättavisningsberättigade 
chefer samt rättsvilrdsunderofficerare och 
törste floltiljpoli ser. 

Huvudföreläsare var hovrättsdl.det GlUl
nar Thyresson, som av riksdagen utsetts 
till ny justitieombudsman . Frän "TV-rätte

gången" kom 
välkände doma
ren, rådman Curt 
Böre, som före
läste över ''EnF18 domares syn på 
militära mål" . 
Övriga förelä sa

re var byrådirektörerna Lundgren och sten
man fran försvarets civilförvaltning, Stig 
öhman från flygstabens flygsäkerhetsav
delning samt förvaltare Dahlgren, F18. 

HOSS 

inte korv, ärtsoppa och kaffe fwmes med. 
Den delen stod lottorna för. och där var 
strykande åtgång. Röda Korset hade anord
nat en fä ltmässig hemvärnsförbandsplat.s; 
dessbättre behövde man inte någon gå ng 
under dagen ingripa i verkligheten. 

En alltigenom lyckad dag där över 6.000 
bilar parkerades, med mer än 20 .000 åskå
dare. Ej att förglömma en förnä mlig ut
stälining på en yta om ca 3.000 kvm, in
rymd i en hangar . Arrangörer var Fl, Flyg
vapenföreningen, Västmaniands Frivilliga 
BefälsutbildningsfÖrbtU1d, Sveriges Kvinnli
ga Bilkåres Riksfö rbunds Västmanlands
avdeining, Västmanlands LottaförblUld och 
Hemvärnet samt Svenska Röda Korsets 
Västmanlandsdistrikt. Västed:'s Flygklubbs 

sökarna välkomna. Fl:s egna flygplan SK 50, ID{P 3, Artilleri modellsektion hade, kanske främst till de 
- Vi har önskat redovisa det militära för flygskolan s HKP 5 och flygplan 51 samt ungas förtjusning, också uppvisning. 
svaret på så stor bredd som möjligt. Det Svensk Flygtjänsts Beagle Pup deltog även. 
är därför naturligt att vi vänt oss till se - En försvarets dag vore inte full ständig om ERIKSON 
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M
arinlinjens stabskurs på militärhög

skolan hade nylige n en vecka stu 
di etjänstgöring pil flygvap nets attack

flottilj er. Jag tillhörde e n grupp som skul
le tjänstgöra på F15 i Söderhanm . Förvän 
lan sfulla och n ägo t nervösa inställde vi 
oss på flottiljen på måndagsmorgonen. Vi 
hamnade på 2:a divisionen - Olle Blå. 

Divisio nschefen talade om att vi var där 
fbr att flyga och inte för att prata. Sa vi 
gick och hämtade ut en massa underliga 
prylar i ett förråd. 

När vi sedan lyckades fä på oss a ll ut 
rustning känd e vi att vi plöt sli gt hade 
kommit in i ett gä ng med narrUl som Bigg
1f'5, Armstrong m fl. Den känslan försvann 
dock snabbt på eftermiddagen. 

Då befann vi oss nämligen i naviga

törsstolen i var sitt Lansen-plan, som SlI


sade fr am längs startban an. Den enda tanke 

som dä uppfyllde 

åtminstone mig. 


F 15~: j:~ f~~:e~~~: 
om hur man k om 
ut och fick fall 
skärmen utlöst. Sä 
småningom drog 

jag mig till minnes att det sku lle ske auto
matiskt. Lite t lugnare började jag titta mJg 
omkring. Jag fa nn att det inti11 m itt p lan 
fanns tre andra med samma la st. Alltsä sjö 
officera re som undrade vad dom egentligen 
ge t t sig in pil. 

Flygövningen gick ut p å r ake tskjutning 
och avancerad fly gning i för band. Jag fic k 
h öra av fö raren att vi var pa väg mot mä
let. Jag försökte d ra m ig till minnes vad 
det stod i f lygtaktikkompendie t om raket
anfall. Det var visst n~got med låg höj d. 
Så j ag tittade ut. Och det var låg höjd , 
My cke t fort v atten, skulle man kunna säga. 
Och nära. 

Mer hann jag inte tänka. För plötsligt 
trycktes jag ner i sto len så jag kände att 
dom tankar som till äventyrs fanns i hu
vudet h astigt förflyttades ner i tårna. 

Där har du målet, h örde jag i telefon . 
- Vilket m il l. tänkte jag. Men för alt 

låta inteIIigent svarade jag: Jaha. 
Så fann jag att det som nyss var vatten 

och land nedanför planet. plötsligt var 
uppe i h imlen. 

- Nu har dom antingen vänt på världen 
ener också på planet, tänkte jag. 

I nästa ögonblick dog motorljudet ut. 

- De t var viiI det jag vi sste att flygvap 
net inte var mycket a ll lita p ,i, tänkte jag 
och b örjade t reva efter rullgardiner och 
handtag för att stiga av. Så kluckade det 
i örone n och jag hÖI'de föraren säga att 
vi skju tit 15 meter plus. Jaha, sa jag och 
försök te låta oberörd. Kom ihäg att jag 
hört nå go t om tryckuljänming. Och åter
fick SJ' småningom något av tron på flyg
vapne t. 

E rt.er ytterligare några raketanfall börja
de den avancerade förbandsflygningen. Av 
denna minns j ag inte så mycket. Ibland 
såg jag landbacken närma sig rätt under 
oss med oroväckande hastighet. Ib land hör
de jag inge t och ibland trycktes jag ner 
i stolen så jag und rade om livbälen under 
stjärten verk ligen skulle fungera med så
dana p ressveck . Hela tiden susade flygplan 
runt omkring l luften utan nagon ordning 
vad jag kunde f örstå. 

S~ sm~ningom hörde jag prat om land
ning i radion och efter en stund fann jag 
mig själv försöka kny la loss a lla tampar 
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o rets internationella flyg-Apojksutbyte, IACE 1969, ge
nomfördes i gammal fin 

flygvapentradition med idel glada 
och nöjda gäster. I år var det nio 
flygpojkar från USA, fem från 

England och två från vardera 
Canada och Holland. Till detta 
kom så fyra ledare, en från U. S. 
Air Force, en från R.A.F. och två 
från vårt eget flygvapen. Inalles 

alltså aderton utländska flygpoj
kar, hjälpta till rätta av två svens
ka juniorvärdar. 

Resan startad e på Bromma den 24 jull, 
där SAS som vanligt stod som värd för en 
charmant välkomstmlddag. Dagen därpå 
flög man frå n FB no rrut mot F4 och ös
tersund . Populä rt besök g jordes på TILL
bryggerierna, och sedan bar det per buss 
av ti ll jäm tländ ska f jä llvärlden. Tännfor
sen beundrades, och både Storlienfjällen 
oc h Areskutan beklätlrades. 

Nästa etappm lil låg långt mot söder. F 5 
i Ljung byhed. Som vanlig t b esök i N on 
vikens t räd g rdar, där blomste rprakten be
undrad ;. P,; k vä llen populär bal på of
f ice r smassen v id 5. De u tländska flygpo j 
karna tog en extra poäni! genom att i 
hemlighet ha tränat in en sånggrupp på 
tre man, som f f g framförde sina num
mer. 

Morgonen dti rp" tyglades en Tp 79 för 
förfly ttning ti ll F17, Ronneby Brunn mm . 
Alla flygp ojkarna inackorderades h os pri 
vala v" rdar m ed jänmäriga barn. I Ronne
by-besoket hade inlagts fisketur och bad. 
Det senar e speciellt uppskattat; det var 
varmt i somras. Besö k på Aeroklubbens 
segelfly~skola i Alleberi!, i dagarna t re, 
töljd0. Man undrar hur segelflyginstruktö
rerna orkade med fem flygtimmar i rad 
u tall. uppeh, Il under sommarens hetaste 
dag! ? ! 

Si, mo t Linköping per buss med kort 
stopp som gäster på Gyllene U ttern. H öjd 
punkten blev givetvis besöket på SAAB 
och betittande t av Vi ggen. Mest uppskat
tad e värdar som sig bör provflygartrion 
Erik Dahlström, Ceylon Ulterborn och Ulf 
Friberg. 

Och fä rden g ick vidare , m ot Fl och Väs 
t2räs, dä r bl a ASEA b elU1drades. Efter 
Västenis vidare mo t Uppsa la och FI6/ F20, 
Dä r gjorde man allt f ör a tt visa förban 
d en s effektivitet såvä l i luften som pil 
marken. Dagen s final blev angenäm sam
varo med kadetter na, simtävlingar och 
middag p il kadetlmä ssen . En verklig topp
dag. 

Besöket i Stockholm hade i sist.a stu.nd 
f å ll läggas om . Besök hos F2 , som med 
kort v arsel ordnat e tt fuIIödi g t program . 
Huvudstadsvisiten slöt tradition se nligt med 
avskedsparty h os AGA på Lidingö . Dess
föri nn an hade dock flygpojkarna f a lt träf
fa chefen fö r flygvapne t, gene rall öjtnant 
Stig Noren, som på ett mycket okonven
t ione IIt och trevligt sätt informerade s ig 
om resan . 

Dagen d ärpJ , den 12 augusti, bar det av 
hemå t for de ade rton , som vanligt via 
Rhein / Main till respektive h emland. 

HOSS 

\ 

o o o 
som h ö ll mig fast i stolen. Så v ar det bara 
att kli va ur planet och ta s ig in i omkläd
ningsrummet och eftersnacke t. Och dä var 
d e t ju bara att h~lIa masken och säga att 
det var m ycket intressant och lärori k t. Att 
jag inte fattat mycket av vad som hänt 
var min ensale 

Senare i veckan förstod vi att m1\ndagens 
flygning varit en provtryckning och all 
vå ra vä rdar varit litet besvikna alt vi inte 
behövt utn y ttja de gula p~sarna avsedda 
för lättare illamående. 

När fred agen kom och fl ygande t var slu t , 
fick vi repetera hur man utnyttjar livbå
ten , lösgör sig från fallskärmen och andra 
nyttiga detaljer. 

Och det kan ju vara bra att vela till 
nästa gång. 

TöRNVALL 

EN PROVTRYCKNING 

har, som framgår av fö regående Fll 
in slag ägt rum ~iven med S 32. ökad 
förståelse m ellan försvar sgrenarna 
är ledmotivet. Nu väntar v i spä nt på 
en armeoffieers sk ildring hu r han 
ser på dessa hisnande upplevelser 
från sin mer jordnära tillvaro ... 
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TIS-TYPISKT 

Vid FI6 pågår sedan 1963 all typinflygning 
på flygplan 35 Draken (TIS-35). Från juli 
i år har skett en ökning till dubbla TIS-35. 
Det är dels fältflygarna frän Ljungbyhed, 
som började redan i april, dels kadetterna 
som numera går TIS-35 fr ii n juli till de
cember, mellan yngre -kursen och äldre
kursen . 

Men inte nog· med den intensiva flyg
verksamheten. I mellanperioden gå r en två
miinaders flyginstruktörskurs, FIK, allmän 
flygträning, AFT, och fortsatt flygslagsut
bildning, FFSU, samt grundläggande flyg
slagsutbildning för ä ldre förare, GFSU :Ä. 

Förutom utbildning av ä ldre förare från 
andra förband på flygplan 35! 

F16 flyger m a o för allt vad tygen häl
ler. 

JUBELVOLONTÄRER 
Hasten jG44. anstä lldes vid flottiljen 54 vo
lontärer att utbildas till trupputbiJdare, sig 
nalister, flyg- och vapenmekaniker. I dag 
är to lv kvar i aktiv tjänst i flygvapnet; 
övdga har sin verksamhet på civila verk
samhetsområden inom och utom landet. 

För att fira 25-årsjubileet sammanstrå lade 
29 av de gamla 

F1 
volon tärerna lör

2
dagen den 1 no
vember pil F12. 
Den gemytliga 
samn1ankom.sten 
startade på under
of.ficersmässen 

med att flottiljchefen, överste Gunnar Riss
ler, hälsade välkommen och orienterade om 
flottiljens nutida organisation, resurser och 
uppgifter. 

En rundvandring ino m flottiljområdet 
började med ett besök på flygvapnets vä
derskola , där dess chef meteorolog Börje 
G Persson välvilligt visade lokaler och ut
bildningsanordningar. Efter gruppindelning 
besågs instruktionshallen och flotlil jens 
nuvarande krigsflygplan J 35 F med ut
rustning och beväpning. Rundvandringens 
final möttes hos fördettingarna av mänga 
igenkännande leenden och kommentarer, 
då fanjunkare Börje Persson vi sade en ny
redigerad film , som skildrade flottiljens liv 
och leverne från 1942 och fram till slutet 
av 40-talet. 

KUNGLIG KONTAKT 
Trots att kronprinsen har ett välfyllt pro
gram under sin civila utbildning har han 
eftersträvat att inte helt släppa kontakten 
med sin tidigare militära utbildn ing. Att 
prinsen var intresserad av den operativa 
verksamheten i flygvapnet visade han klart 
redan under kadett-tiden, 

Den 13 oktober återupplivade prinsen 
under en dag en del av sina kunskaper om 

flygvapnet 
med SK60 och 
medföljde bl a 
i fingerat at
tackanfall ef
ter anflygning 
på låg höjd 
samt j aktra

darledd kontaktövning. Prinsen var nöjd 

F20 

fällde många träd. Stor
men var taktlös göra 

F 2
skolhuset taklöst m a o. 

Men även roliga sa 
ker finns att förtälja 
om. Aspirantbalen vid 
kadetl- och aspirant

med sin "frivilliga tjänstgöring" och flyg
vapnet gläder sig åt det positiva flygin
tresse som HKH visar. Hjälmen med vå rt 
enda krondrakeemblem sitter som gjuten. 
Hoppas den kommer till användning mänga 
gånger. 

Under tjänstgöringen passade prinsen på 
att tillsammans med chefen för flygvap
nets krigsskola, överste Sven-Olof Olson, 
för första gängen närmare granska den 
ekplalta med inskuren namnteckning, som 
sedan försommaren pryder sin plats vid 
F20. Prinsen var nÖjd med resultatet, och 
den vackra plattan har därmed fått ett 
mera officiellt godkännande. 

On 

på förbandet. Där sågs förutom alla vackra 
flickor, CF2 överste Tryggve Sjölin, kom
munairadet i Täby herr Yngve Nordström 
och chefen för flygstabens utbildningsavdel
ning, överstelöjtnant J. H. Torsselius. Mid
dagen intogs i stora matsalen, och dansen 
tråddes på officersmässen. 

ERICSON 

TAK(T)LÖST 
Orkanen den 1 november for skoningslöst 
fram även på Raslagens FlygkflL Den slet 
bl a av taket på skolhuset, se bilden, och 

skolan lyste upp höstenJOHANNESSON 
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