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Det är inte ,Li

som säger att

Bergmans gör

brq trycksqker
. . . bunderna

säger det!

Bergmons Tryckeri AB
Angelholm Iel. 0431/136 05

Dessa flygdagar har ordnats för att ge Er en aktuell inblick i vår

tjänst och för att visa den utrustning vi har.

Ett ytterligare syfte är att minna om att F l0 i år kan fira sitt 25-

årsjubileum. I och för sig inte någon lång tid nen en tid fylld av

enorm utveckling inom alla våra verksamhetsgrenar.

Vi vid F 10 är stolta över ått, var och en inom sitt ansvarsområde,

ha fått bidraga till denna utveckling. Vi vill och tror att vårt arbete

skall ge ett verksamt tillskott till landets försvarskraft, en kraft syf-

tande till fredens bevarande.

Vid 2S-årsjubileet går också våra tankar till alla dem som före oss

gjort sin insats för Kungliga Skånska flygflottiljen.

önskar Er hjärtligt välkommen till F 101
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Fort, Psyy4yg, FOftaSt
De n:irnåst följantlc sidorna visar de flygplanstyper sonl varit i

tjänst vici F l0 från bcgyr.rnelsen och fran tiil iclag.

Det första flygplanet var J 8, vars maxfart var c:a 430 km/t. Går

vi fran till början av 1950 talet så var flottiljen lrtrustad Ined J 28,

vars naxfatt var c:a 900 ltn/t. I dag hal F l0 sorl bekant J 35 "Dra-

ken", vars naxfart är'över 2.000 km/t. Vad säger oss clessa siffror?

Jo, bland annat, att J 8:an för'flyttade sig 120 mcter på en sekund.

Motsvarande silfior för J 28:an och J 35:an är 250 resp. 560 m/sek.

Det betyder vidare att or.r.r två J 8 förare upptäcktc varandra på en

kilometcrs avstånd på mötande kurser, så passeracle de varandra efter

ungefär 4 sehuncler. J 28 förarna hacle 2 sckuncier på sig innat de

möttes nedan J 35 föral-ra endast har 0,82 sektnder. Tio sekunder

efter ett möte är avståndet mellan dagens flygplan mer iin 1l km, clvs

sarnrna str äcka son från Ängelholm till Ästorp.

Med den farten fll,gcr nan Ängelholr - Stocklroln på 13% ninut
och Ystad I Iaparanda på 43 minuter. En färd Stockholir New
York sk lle ta drygt 3 tirnrnar och den restidcn övcr Atlatten torde

väl iflte ens vår tids jäktande människor ltunna klaga på1

Och det går fortare och fortare och fortare . . .

H-d

SVENSKA TI.YGIIIIOTOR AB
TROttH;qTTAN

-

Tillverkore ov turboietmotorn RM 8

{ör Viggen

Flygplanstlrpcr ?id F 10 1940-t96i

1940-1942. F 10:s första jaktflygplan. Engelskt. Byggdes
årcn före andra väriclskriget. Deltog {ramgångsrikt i stri-
derna om Malta och i Grekland. Motorstvrka 950 hl<r. Max
fart 430 knr t. Bcvälrnirg:.1 sr. E r ,m ktrlrprL'tor.

1942-1945. Italienskt jaktflygplan. På sin tid ett av värl-
dens snabbaste. Gjorde god tiänst under vår neutralitets-
vakt och höll Skånes gränser fria fråu främmande flyg-
plan. Motorstylka: 1.000 hkr. Maxfar.t: 500 km/t. Beväp-
niog: 2 st. 12,7 rm kulsprrltor-
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t22 1945- 1950. Första helsvenska jaktflygplanet Respekterat

även av utländsk expertis lör sin stora vändbarhet Av pilo-

ter ånsett son1 ett "gudolrligt" jaktflygplan Mycket snabbt

i förhållande till sin ringa motorstyrka, 1 065 hkr' Maxfart:

650 km/t. Beväpning: 4 st. 13,2 mm kulsprutor'

J28 1951 - 1953. Engelskt ietflygplon, vanligen kallat Vampire.
l)örjadc använclas i Sverige redan 1946. Utomordentligt
vändbart flygplan lned goda prestanda. Ontyckt av flyg-
vapnets pcrsonal och ännu i tjänst son övnings{lygplan.
Motorstyrhå: 1.500 kp. Maxfart: c:a 900 kn/t. Beväpning:
4 st. 20 mm autonatkanonel.

J 29 1953-1964. Konstrucrat av SAAB, Linköping. Västeuro
pas första pilvingade jaktflygplan i förbandstjänst. Under
1950-talet standardflygplanet i svenska flygvapnet och fort
farande i tjänst vid två {lottilier. Maxfart: över 1.000 km/t.
Beväpning: 4 st. 20 rnm automatkånoner samt jaktraketer
och -robotar.

J 2l R 1950-1951. Första i Sverige byggda jetplaoet Omkonst-

ruktion av en något äldre flygplantyp - dcn propeller-

drivna J 21. Gav svensk flygplanindustri stor erfarenhet av

jetdriftens problen Motorstyrka: 1.500 kp M-axfart: c:a
-SOO t-/t. Beväpning: 4 st. 12,7 mm ksp, 1 st' 20 mm auto-

matkanon.
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"llawler Iltnter". Sedan 1963 i tjänst vid Ir l0 lnköpt

från Englancl. Gocl cxponent för engclslt flygindtrstri Ut
niirkta llygegenskapcr. N4axfart: ijvcr l l00 km'/t Beväp-

ning: 4 st. 30 lnrn autonlätkanoner sanlt jaktrobotal '

"Draken". Seclan juni 1964 i tiänst vicl F 10. Konstruerat av

SAAB, Linköphg. Tillverkas i sex olilia versioner för iakt-
och :ncrirtg..rt'pgilt, r. NIJ\l:rrr: iter li'l.L'lr 2 8erilni-g:2
.L- 30 n'.lr '.,'iorr,"tk"',oncr, i,'krrobot rr oril Irlieter' Drc

kcn" är ctt topprtloclclnt ial(t1lygp1an, hiigt respekterat :iven

i utlancict. Är f. n. jiimte b1. a. clcr arrcrikanska F 104,

"starfighter", den engelska F 3, "Lig1.rtning" och tlen ryska

Mig 2l väriclcns förnårrsta jalitllygplan i tjiinst vid 1örbancl'

D:ir kraven på snabba. precisa
beskecl är s1örst inom flyget,
kuctiörsvaret och uitförsvaret -
Cär finns Arenco med i bilden.

AF!ENCO ELEGTRONICS

--

SIKTGATAN 1I. VALLINGBY

J35



System 37 Viggen

Årets riksdag har beslutat att flygplan 37 VIGGEN skall anskaffas
{ör att ersätta Ä 32 Lansen i början av 1970-talet. Lansen kommer då
att ha varit i tjänst omkring 14 år. Den borde redan ha börjat ersättas
men måste lrämst av ekonon.riska skäl kvarstå i tjänst ännu några år.

Viggen får prestanda av mycket hög klass. Dessa är dock inte så

höga som det vore tekniskt n.röjligt att åstadkomma. För första gången
i flygvapnets histoda har nan medvetet avstått från vissa prestanda
på grund av de oerhörda kostnader dessa skulle medföra. I vad avser
uppträdande på lägsta höjd har dock inget avkall på prestanda gjorts
och navigeringssäkerheten och flygsäkerheten har speciellt beaktats.

System 37, som omfattar {lygplan 37 samt bas-, navigerings-, strids-
lednings- och underhållssystem, motsvarar helt de krav vi behöver
ställa på ett flygande system under 7o-talet. Det är skräddarsytt för
svenska förhållanden. Systenet är relativt dyrt, men billigt i jämfö-
relse med vad den internationella marknaden kan bjuda av flygplan
ur samma generation,

Det s. k. enhetsllygplanet 37, kompletterat med speciell flygslags-
utrustning, kan användas som attackflygplan Al 37, jaktflygplai
lA 37 och spaningsflygplan S 37. De två senare beräknas längre
fram ersätta "Draken". Samtidigt med AJ 37 framtages en skol-
version SK 37.

Beteckningarna AJ och JA antyder att attackversionen kan utnytt-
jas som jaktflygplan och jaktversionen som attackflygplan.

Motorn har valts med omsorg för att kunna anpassas till de tre
olika stridsuppgifterna attaclz, jalzt och spaning.

Det speciella vingarrangemanget med nosvinge rredger låg land-
ningshastighet. Jetstrålen kan vändas för inbromsning efter land-
ning. Härigenom kan flygplanet starta och landa på eo sträcka av
500-700 m. Detta har stor betydelse för flygvapnets uthållighet i
krig, eftersom skador på nuvarande startbanor då kommer att få
mindre inverkan på våra operationsmöjligheter.

Projekteringen av system 37 startade i958. Även om den förstn
prototypen ännu inte gjort sin första provflygning, är redan utprov-
ningsprogrammet i full gång.

System 37 är det största vapensystem som någonsin projekterats i
Sverige och har även internationellt blivit uppmärksammat.

Projektet beräknas vid serieleverans ge arbete åt c:a tiotusen man
i svensk industri under ett flertal år.

Kungl. Flygförvaltningen utövar den l.rögsta ledningen för anskaff-
ningen av heia systemet och bland de svenska industrier sorn är en-
gagerade i system 37 märks SAÄ8, huvudleverantör och tillverkning
av flygplanet samt Svenska Flygmotor, L M Ericsson, AGA, Svenska
Radio AB, Svenska Philips och Arenco.

10

Flygvapnets kommande allack-,
spanings- och ,akttlygplan, Saab
37 Viggen, har uttormats som ell
enhetsllygplan. Viggen tår härige-
nom en llexibilitei som ur intel-
nationell flygleknisk synpunkt är
unik.
Enhetstlygplanet Saab 37 Viggen
kommer att tillföra tlygvapnet slor

slagkralt till måtllig kostnad. Flyg-
planel lår en balanserad awäg-
ning av egenskaperna lör sin
mångsidiga användning i "System
37" i lörsvarets tiänst.
Saab utvecklar och bygger llyg-
ptan 37 och är på llygtörvaltning-
ens uppdrag huvudleverantöt tör
"System 37".

svENsKA AERopLAN AKTTEBoLAGE, W LtNKoPtNG



MENY . DIXIE.I FORSVARETS TJANST

Under m:liiårtiårsigöring kommcr soldater många gånger i

koniakt med omstAnd gheter, som låmnar mycket övrigt ait
önska vad betr. hygien. Detia gäller framför alt vid fält_
mä:!,! urspisr'1g. Under sioana lorhållanoFn är oet ytterl:gr
svårt att hålla de konventionella besticken rena, vilket kan
utoöra källan til en epidemi. Det bästa såttet att undvika
så-dana uppenbara risker för virusspridnang är att anvånda
en enqånosse'\rs, och va'lor då inre der fi'yckei omsorgs_
f,llt uLprovade enqårgsiervrsen Me'ry ocl' Dire

Men inte endast under fältmåssiga förhållanden bör Meny
och Dixie komma till användning utan även inom den dagligå
rutnen på regementet. Det finns alltid tiJlfällen för engångs'
servis: Vld tillfälliga epidemler, vid besÖksdagar, vld haveri

Engångsservisen har med ett goit resultat prövats vid olika
flotiiLier och regementen och även vid utrymningsövningar
i Stockholm och Malmö-

För närmare upplysningar om engångsservisen Meny och Dixie
var vänlig kontakta specialavdeLningen i Lund, tel.0412124300

ft ,frttmttda J u g presland a.

En rätt naturlig fråga som ofta ställes år: Kommer defl prestanda-
utveckling som skett under de senåste 10-20 åren att fortsätta i
{ramtiden? Syaret blir både ja och nej. Utvecklingen fortsätter men
i något lägre takt. Gränsen för flygplanets utveckling är emellertid
rdriKL rI drr uPPxduu.

För att med någorlurda bestämdl.ret kunna förutse prestandaut-
vecklingen bör nan som utgångspunkt hålla sig till vad som är känt
om nuvarande projekt. Dettå imrebär förutsägelser för den närmaste
framtiden, l<anshe 10- 15 år.

Inom den här angivna tidsperioden kommer sannolikt flygplanen
att i huvudsak vara typuppdelade (bomb, jakt, attack, spaning osv.J
i likhet med de nuvarande. Konstruktionsmässigt söker man dock
utveckla s. k. enl-retsflygplan som man - genom att förse dem med
olika utrustning kan ge varierande uppgifter.

Vad som mest intresserår allmänheten när det gäller flygplan är
nog:

1 Farten
2. Topphöjden
3. Storleken och lastförmågan
4. Räckvidden.
För att konplettera {ranställningen skall här även nämnas några

ord om beväpning och elektronisk utmstDing, som för fackmannen
betyder mycket.

f arf,
Farten torde vala den egenskap hos ett flygplan som alimänheten

nest fäster sig vid och därför är det kanske dktigast ätt börja med
den. "Fartens tjusning" är ett vedertaget begrepp. Men det är inte
bara tjusigt utan även praktiskt att flyga fortl Ur militär synpunkt
innebär nämligen fartövcrlägsenher ell lal(tiskr öveltag.

Först några ord om atmosfärens uppbyggnad och ljudcts far.t. Alla
vet vi att loften blir tunnare iu högre upp marl kommer. På 10.000
neter 37,3 0/o och på 2O.000 n 7 ,2 0/0 av tätheten vid marken. Luft-
motståndet är proportionellt mot lufttätheten och sanma är förhål-
landet med ljudhastigheten.

Detta innebär att såväl luftmotståndet som ljtrdets fart avtar ju
högre man {lyger. Ljudets fart betecknas med Mach. Machtalet 3
innebär alltså 3 gånger ljldets fårt på angiven höjd. Mach I är vid
marken c:a 1.200 kilorneter i timmen och på 10.000 m c:a 1.100.

F. n. har de snabbaste jaktflygplanen en max{art av Mach 2-2,5,
på de 1ägsta höiderna Mach 1,2. Svårigheten att nå högre farter *
speciellt på 1åg höjd - ligger i det kraftigt ökade luftmotståndet
just vid farten Mach l, den s. k. ljuduallen. För att ytterligare kunna
öka farten läggs det ned mycken möda på att få fram kraftigare, lät-
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tårc och samtidigt ner bränslebesparande utotorer. Möjlighct hiirtill
har rnan fått fr:inst genom dubbclströmsmotor n [By pass]. 1970
taiets jaktflygplan konnrer nrecl all sannolikhet att {å en maxfart av
Mach 2,5-3 (på lägsta höjcl Mach 1,5J medan bonbflygplanets
maxfart komner att vara N{ach 1,5-2. I Amerika har det {örsta jakt-
1'lygplanct mcd Mach 3 prcstanda, Yl 12, nyligen pr.ovflugits.

YF-12 ir Anrerilzts senastc jalztflygplansprojebt. Yt"-12 prcuflögs för
'första gången i olztober 1964. Maxfan: Mach 3. Marcchhöjcl: 25.000

nrctct. Vilzt: OnbringT5 ton. Liingtl: 33 n. \p/innuidd: 16 m.

Ytterligare fartökningar komlrrer att bli mycket kostna dskr äva n cic
varfijr tlet inte är troligt att några större sericr av krigsflygplan metl
clylika prestanda kommer att tillverkas. Vid cxtrcmt höga farter blir
friktionsvärmen så stor, att struktur- och hålifasthctsfiiränclringar av
naterialet i flygplanet uppstår. Vårruevallen ät intc avgränsad som
ljrrdvailen, mcn clen kan sägas börja vid ungelär Mach 3. Ett flygplan
lned Mach 3-prcstanda måste c1är för byggas i stål och titao, enär nlarr
rnåste räkna med teinperåturer rrpp till 300' C i nospartict, santidigt
sonr temperåturen utanlör Ilygplanet är minus 70-80" på hilga höj
der. Att väflncvallen inte är något oöverstigligt problen visar det
arnerikanska {ör'söksflygplanet X-15, soru har dct absoluta hastighets.
rehordet lydancle på lvlach 6,05. (Planet är avbildat i slutct av ar
tikeln.J

Ett annat vilrtigt problem ir lantlnhgsfarten. F. n. har Mach 2-
flygpianen lanclningsfarter på 250-350 l(m/t. Detta forclrar urycket
långa landningsbanor. För att åstatlkomnra kortarc start och land-
ningssträckor hår man två nöjligheter: VTOL fVcrtical Take off
ancl Landingl respektive STOL IShort Takc Off anc] LandingJ.
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Tel. 136 25 vöxel

KtIPPAN Storgoton 69

Tel, I2l 30 växel

ESLOV Lundovögen 6

Tel. 139 60 växel

Som ett försök til1 prognos av utvecklingen på detta onråde skulle
man kunna säga följande: Operativt dugliga attack- eller jaktflygplan
av VTOL-typ kommer troligen att firnas tidigast om c:a 15 år och
{år då sannolikt en startvikt på l0-15 ton samt överljudsprestanda
(möjligen Mach 2J. STOl-{lygplanet har större utvecklingsmöjlighe-
ter och redan nu har man kommit ganska långt på detta område.
STOl-flygplanet, som är billigare och enklare än VTOL, konstrue-
ras med klaffar, vridbara motorer eller enbart vridbara jetstrålar
i avsikt att åstadkomma en så kort startrullsträcka som möjligt. Land-
ningssträckorna förkortas til1 c'.a 1/4 av nuvarande med hjälp av
bromsskärm, effektiva bromsar eller medelst omställning av jetstrå-
len.

Topphöid
Flygning på hög höjd innebär minskat luftmotstånd vilket resulte-

rar i högre fart med en given motoreffekt. Dessutom, ju högre de

anfallande bombflygplanen flyger, desto besvärligare blir det för
luftförsvaret att nå effekt. Detta medför givetvis en strävan att öka
fly gplanens t o p phöj de r.

På höjder över 12.000 meter kan en nänniska inte vistas, inte ens

med normal syrgas-andning. Man måste därför tillgripa vissa ytter-
ligare anordningar, såsom övertryckskabin och speciell tryckdräkt för
piloten.

F. n. är {lygplanens praktiska topphöjder omkring 20.000 meter.
Vissa försöksflygplan har dock nått mer än 30.000 m. Den praktiska
topphöjder kon.tmer under 1970-talet säkerligen att vara 25.000-
30.000 meter. Man kan spåra en viss tendens till differentiering,
innebärande att jaktflygplanet får ett något begränsat användnings-
område och icke konstrueras för de allra högsta höjderna. Luftför-
svarsrobotar kommer istället att överta jaktflygplanets roll pä de

högsta höjderna- (Undantag utgör dock det förut nämnda ameri-
kanska jaktplanet YF-12).

Äl1t högre krav kommer att ställås på jaktfly gpTarets srigprestanda.
F. n. tar det omkring 4 minuter att stiga till 15.000 meters höjd, räk-
nat från startrullningens början. Dema tid kommer att minskas,
bl. a. beroende på den förut närrnda dubbelströmsmotorn. Vid an-
vändande av efterbrännkammare får denna motortyp ett mycket
kraftigt effekttillskott [75 %] vilket medför avsevärt snabbare stig-
förmåga.

St o rlelz och lastl tu måga

De största flygplanen väger i dag omkring 170 ton. Man har
emellertid ifrågasatt om det är praktiskt med så stora flygplan och
tendensen är f, n. den att flygplanen minskat något i vikt. Maximal
flygvikt kommer troligen att ligga omkring 140 ton och lastförmågan

16
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HERMANSSONS BYGGNADS AB, BJUV

I elefon 042-704 80

omkring 80 ton. Ätskilligt kommer ddrernot att göras för ått möjlig-
göra en snabb och effektiv lastning och lossning av transportflygpla-
nen.

Riiclzoidd

önskemålen beträffande rtickvidden l.ros ett bombflygplan, har
hittills varit att lrän egnd, skyddade flygbaser kunna nå vilka platser
som helst inom en tänkt motståndares hela område. Detta har resul-
terat i räckvidder på on.rkring 20.000 km, dvs. Ryssland-USA tur-
retur med full bomblast. Framtidens bombflygplan, som kommer att
flyga på trycket höga hölder och med hög fart, kommer - av bräns-
leekonomiska skä1 att få en något kortare räckvidd. Medelst tank-
ning i luften kan dock minskningen helt kon.rpenseras.

Beträffande vissa jakt- och attackflygplan kommer räckvidden tro-
ligen att ökas något och även här genom tånkning i luften. För hem-
ortsförsvaret avsedda jaktflygplan kommer att ha en aktionstid i luf-
ten på 1/2 I timme per företag.

Beväpning och elehtrcnih

Flygplanens huuudbevdpning kommer i nästan s.rmtliga fall att ut-
göras av robotar. Roboten utvecklas ytterligare och får än stöffe an-
vändningsområden. Jaktflygplanets framtida robot kan avskjutas från
hög höjd och på mycket långt avstånd. Roboten uppsöker siälv må
1et, oberoende av om målet flyger på lägsta eller högsta höjd.

Tendensen beträffande flygplanets automatkanoner tycks våra att
nuvarande kaliber bibehålles men ått snräffe förbättringar kan väntas
på ammunitionens område. Automatkanonerna får betraktas som re-
servbeväpning utom mot långsamtgående mål. Kanonerna behålles
dessutom som defensiv beväpning i tyngre flygplan.

Attackraketen genomgår en lortsatt utveckling medan däremot
jaktraketens utveckling för ögonblicket synes ha stagnerat något.

Den elelztronislza utrustningen utvecklas mycket snabbt och här
skall endast nämnas några exempel.

För att underlätta pilotens flygning på lägsta höjd n.red hög fart,
förses flygplanen med s. k. siktlinjespresentation flread up display],
vilket innebär att viktigafe informationer från instrumenten avläsas
på frontrutan samtidigt som föraren ser utåt. Vidare förses flygpla-
nen i ökad omfattning med styråutomat. Denna kan vid behov helt
överta flygplanets styrning. Flygplanen förses även med automatiska
navigeringsanordningar [ "färdskrivare" J .

Vad som här sagts gäller militära flygplan. Den civila luftfarten
kommer liksom hittills att tillgodogöra sig de erfarenheter som vun-
nits Då det militära området. varför man kan räkna med en utveck-
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iing i samma riktning. Under 1970-talet konmer sannolikt de regul
jära flygförbindelserna att upprätthållas med passagerarflygplan ka-
pabla att flyga på 15.000 20.000 neters höjd och med en fart av
Mach 2-2,5, dvs. omkring 2.300-2.600 km i timmen. 

I r

X-15 är rulzetdriuet och konstrucrat fräntst för att utröna problemet
uid flygning i Diirnleoallen och uid llygning på n1lclzet höga höider.
X-15 ltar hittills r1:tpnått erL nnxlart på Mach 6,06-6.600 lzilometer

i t ntnen och en rcpphöj.l t11) 95.935 m.

@orpXrefeforps

@e sqtfooreg&r6

lätt- rent' rtlliUt

Padär,vax
a Nu är det läil och renligt, ja tom ro'igt alt borsla skor' Stryk
på va\et som finns isvampen, gnid några tag med pulslrasan
och skorna är qlänsalde blanLal o PADAIVAX dr drygL - hela
svamoen är -åttad till srsta poren med linaste Carnaubavaxl
o pÄOAwaX passar överallt -henna i bilen. på \ontoret och
ihandväskan.
En Reckitl & Colman'prod!kl {iån Gusl F Brall & Co:s Agentlr AB, Gbteborg
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ltil tnlcss0ll

Vad är Stril 60?

När man talar om att ett föremål rör sig snabbt utgår man alltid

- medvetet eller omedvetet - från en jämförelse. Sekundvisaren
rör sig snabbt i förhållande till ninutvisaren, expresståget Malmö-
Stockholm går n.rycket fortare än persontåget och ett ietfllgplan, ja,
det flyger numera inom fartområden som överträffar ljudets hastig-
het.

I dag flyger ett modernt jaktflygplan med cirka 2000 kr tim och
på höjder omkring 20 km. Men även attack- och bombflygplanen
konmer snart att nå samma farter sorn jaktflygplanen. Fart- och
höjdkurvor pekar ständigt uppåt, vilket medför att vårt luftför-
svarssystem - jakt, luftvärn, robotar, flygbaser, stridsledning och
luftbevakning - kontinuerligt måste genongå prestandaförbättrande
åtgärder.

STRIL 60
är det nya automatiserade luftbevaknings- och stridsledningssystem,
som är under utbyggnad i vårt land. Systen.ret fungerar i stort så att
radarstationer insamlar och vidarebefordrar uppgifter om luftläget
till elektroniska databehandlingscentraler där informationerna bear-
betas och sekundsnabbt ligger till grund för stridsledningens beslut.
Hela systemet kräver ett omfattande kon-rmunikationsnät för data-
överföring, från spaningsorganen till centralerna, från stridsled-
ningen till de insatta förbanden. Bilden vr'sar hur det kan gå till.

En {adårstation fångar in ett "må1". Detta markeras direkt på
bildröret, samtidigt som det matas in i databehandlingscentralens
"ninne". För varje varv radarantennen roterar Dlatas ytterligare in-
formationer automatiskt in i minnet och där lagras exakta uppgifter
om målets läge, kurs, fart och storlek. Mer eller mindre automatiskt
kompletteras infonnationerna med uppgifter orr målets höjd, iden-
titet etc.

I stridsledningscentralen presenterås en de1 av informationerna di-
rekt på rådarbildröret och en del - främst siffergrupper - på spe-
ciella räkneverk. För att ge en koinplett bild av luftläget inom hela
det aktuella lultförsvarsområdet används i vissa sanmanhang färg-
television, vars bild projiceras upp och där färgen bidrar till att göra
det lättare att skilja de olika målkategoderna åt. I "minnet" finns
också lagrat uppgifter om de egna jakt- och robotförbanden. Uppgif-
ter orrr t. ex. beredskapsläget på de olika baserna, prestanda för olika
typer av jaktplan, beväpningsalternativ, väderlelcsituationen m. m.

I bild- eller tabellform sammanställs "minnets" alla informationer
om det aktuella läget och på basis därav sker beslut om insats: jakt
plan e1ler robot, vilket förband son.r lämpligast bör insättas, antal er-
forderliga {lygplan etc.

fö" lluAllItI
L M Ericsson - världskoncernen
inom telekommunikationsomrädet
vars namn borgar för hög kvalitet -
är även Sveriges största tillverkare
av milaiär elektronisk materiel.
L N,4 Ericsson-koncernen tillverkar
bl.a. radar och annan elektronik
för flygplanen 32, Lansen, och
35, Draken, samt medverkar i

uivecklingen av System 37, Viggen.

sTo(KHo[m 32 . SWIDEN



ELEKTRONIK
för

INDUSIRI, FORSKNING och FöRSVAR

KVALITET KAPACITET

BO PALMBIAD AKTITBOTAG
Hornsgoton 58 STOCKHOTM SV

Te1.0812461 60

Genom 100-tolei onslulno
flygklubbor, spriddo över
helo vdri lond, verkor
KSAK för utbildning ov
molor- och segelflygore
soml leder och övervokor
verksomheten med f lygsö-
I<erhet, gotf komroiskop
och kollegiolt somorbele
som frcimsto mdl.

KSA K
Skeppsbron 40,

Srockholm C

Låt oss anta att beslutet innebär insats av jakt. Då behandlas alla

informationer om målet och den egna jakten av en "kalkylator", som

automatiskt räknar ut hur den egna jakten skall styras för att snab-

bast nå kontakt och insatsen ge önskat resultat. Dessa in{ormationer
ges till jakten, där varje flygplan är utrustat lned en dataenhet, som

beräknar måldata och automatiskt avfyrar vapnen
Skulle beslutet i stället innebära insats av luftförsvarsrobot ges de

kalkylerade informationerna till det taktiskt bäst placerade robotför-
bandet. Belysningsradar och robot riktas in mot målet och när robo-

ten "låsts" mot detsamma kan den avskjutas Efter adyringen styrs

roboten automatiskt mot målet genom att den hela tiden följer det

radareko som belysningsradarn ger under sin uppföljning av målet.

System "Stril 60" omfattar också sändning av luftlägesoriente-
ringar. De kan ges dels automatiskt med direkt bildövedödng till
bl. a. civilförsvaret, luftvärnet och vissa viktigare industrier ocl.r dels

per radio till bl. a. allmänheten. Naturligtvis är också arm6n och

marinen beroende av luftlägesorienteringar {ör sina operationer.

Den optisLa luftbevakningen utgör ett nödvändigt komplement
och har dessutom en mångd speciåluppgifter, bl. a. att upptäcka och

varna för radioaktivt nedfall.
Det kan kanske synas soltl om människan i detta komplicerade

automatsystem spelat ut sin roll, men så är ingalunda fallet. Automa-
tiken i sig själv kan inte tänka, oförutsedda förändringar kräver
snabba beslut och för detta erfordras systemets finaste instrument -
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HåIl Er tiu votvo

VOTVO håller till Er

med S-års gqrqnfi

KLIPPAN

12430
ANGETHOTM T'RKEttJI,,'NGA

135 00 s0617

J 29 "Tunnan" i lftngo
Gamla ärevördiga J 29:an, SAAB produkten fiån 1949, har viil

gått in i svenska folkets medvetande under nalnnet "Tunnan" Att
det är kvalitet i svenska grejor, har vi lite till mans en känsla av Det
skulle nu bli mycket intressant att se oDr denna känsla överensstän-rde

ned verkligheten, då vi fick tillfälle operer a nred "Tunnan" i Kongo,
ett land med långa avstånd och tili ytan omkring 5 gånger större än

Sverige. Man kan flyga i timtal över djungeln, sorr.t är förhärskande
längs Kongoflodco. I öster därenot sträcker sig rnilsvida savanner.

I söder och i de centrala delarna finns stora llögplatåer. Kamina,
"Tunnans" hr.rvudbas, ligger på en högplatå I 200 m över havet.
Från Kamina, som har en skillnad i tcmperaturen rnellan dag och

natt på 30" C, opererade vi övc'r hcla Kongo. Det var a1ltså under
mycket skiftande klirratförhållanclcn sorn såväl nrateriel som personal

tjänst&iorde.
SalDmansättningen av Ilottiljen på Krnina val minst sagt säregen.

Den bestod av tre divisioncr varav en division filippiner, utrustadc
mecl amerikanska F 86 Sabre, cn division perser, likaledes utrustade
rned F 86 och så vi svcnskar med en division J 29 "Tunnan". Det
gav oss alltså möjlighet att göra direkta jämförelser beträffande kvali-
teten på såväl matericl son persolal. Låt oss hålla oss till matc elenl

Elter trc år var alla "Tunnor" fortfarancle intakta och enligt Flyg-

Ttå suenslza iiloter satttt en suenslz och tuå iltödda llygnekaniber
på Kaninabasen.
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förvaltningen i n.rinst lika gott skick, som när vi flög ner dem. Då bör
man också komma ihåg, att flera "Tunnor" fått skottskador, då

Tshombes {lyg slogs ut på sin bas i Kolwezi. Det hände ofta att
29:or, som måst landa på grund av skottskador, var i luften igen och
i full verksamhet samma dag e{ter en snabb reparation av våra skick-
liga tekniker. Fältmässigheten på nateriel och inte minst personal
var det sannerligen inget fel på1

Filippinernas och persernas flygplanspark sjönk med 50 0/o efter
några månader. Detta berodde till en del på brist på reservdelar men
också på sämre kvalitet på markpersonal och materiel. Noteras bör
också att F 86 ej hann sättas in mot Tsl.rombes flyg, varför dessa flyg-
plan undgick att {å några skottskador alls.

När FN:s verksamhet upphörde i Kongo, flögs halva antalet "Tun-
nor" den över tusen mil långa vägen hem till Sverige. Så återvände
då "en silvergrå gamnal dam" - sorn "Tunnan" också så vackert
kallats - till hemlandet. Resten av flygplanen skrotades ner i Kongo
av olika anledningar. Det var n-red vemod i l-tjärtat man såg denna
representant för svensk kvalitet, slitas sönder för att gå förgängelsen
till mötes i den afrikanska iorden.

Tjänstgöringen i Kongo var onekligen ett intressant och ganska
sällsamt mellanspel i den dagliga tjänsten vid flottiljen hemma på
Barkåkra, Man minns eärna den tidenl P. B.

ar vatten

Sättor punkt för tids-
ödande och otacksamt
arbete. Sansopumpen
är helt automatisk med
automalisk luftpåfyll.
ning och tryckström-
brytare, dessutom helt
korrosionsbeständig.
Användes för:
a hemmel
a sporlslugan
. trädgården
o biltvättning
Det låga priset gör den
möjlig till varje behov.
Dessutom är den lätt
att inslallera med
skyddsjordad stick-
propp och PVC rör.

Pnls:2981:
exklusive oms,
I a{färer som för järnvaror

SKANDIA.IMPORT FöRSÄLJNINGS AB
ANGELHOLM TEL. 0431/135 65

sANS0å+
AUTOMAT'SKA

hempump

)

lnegg Siness
Treskikts brytbara pappersservetter i 12 modernå
lärger och 3 stofrekar (25,33 öch 41 cm).
Eleganla - starka sämmetsot!ka.

En kval relsproduklirå. KLIPPANS Finpappersbruk

FINBRUKEN
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Förutom att upptiicba llygplan och robotar i lulten och stiindigt hålld
stidsledningen undeniittad om nad som händu, har lottornd På
iultbeuahningssrationerna (Is ) nwnera äntu en liktig uppgilt, niim-
Iigen att upptiicl?a, uarna lör och intappot'tcra radbabtnt nedfall.
Ouan ses en flyglotta mdta rudioalztfuiteten tned en s. h. dosimeter.

Frivilliga
Förutom den flygande personalen och den personal som behövs

i malktjänst [flygn.rekaniker, tekniker av olika slag, trafikledare,
meteorologer, stabspersonal rn. fl.J har flygvapnet ett stort antal fri-
villiga, av vilka den största gruppcn utgörcs av kvinnor - flyglottor.

F Iyglottorna
lrar många viktiga uppgifter i krig inom tuftbetalznings-, signal-, ex-
peditions- och underritttelsetjänsten samt personaluårds-, sjuhuårds-

ocl.' I örptiignadstjänstc 11.

Om icke kvinnor i så stort antal välvjlligt ställt sig till förfogande,
hade nan blivit nödsakad att i stället skapa en dyrbar och personal-

krävande organisation av fast anställd och värnpliktig personal, som

så väl bel.rövs för andra uppgifter. Det har dessutom visåt sig att
kvinnor lämpar sig mycket väl för flera av de nämnda befattningarna.

Det fordras emellertid en god och målmedveten utbildning och
träning redan i fredstid, för att lottorna tillfredsställande skall kunna
klara sina respektive uppgifter - om kriget kommer.

Luftbevåkningslottorna, som på F l0 utgör den största gruppen,

tiänstgör vid de många luftbevakningsstationerna [ls] samt i de un-
derjordiska centralerna [lgc ocli lfc], dit rapporterna {rån hela luft-
bevakningen snabbt strömtrar in på direkta ledningar, så att 1äget

i lu{thavet ständigt kan överblickas i detalj. Luftförsvarscentralerna
är försvarets nervcefltra och deras rapporter ligger till grund för såväl

det lnilitära som civila försvarets åtgärder. För att flygvapnets huvud-
del, jakt{lyget, skall kunna utnyttjas effektilt erfordras stridsledning
från marken och det är bl. a. här flyglottorna gör sin viktiga och

ansvarsfulla insats.

Men det finns sonl ovan nämnts - flera olika tjänstegrenar, där
flyglottor karr göra en god insats. Det gäl1er bara att välja den

tjänstegren, som man har mest intresse av och där man tror sig kunna
göra nest nyttå och trivas bäst.

Gemensamt för alla clessa olika befattningar är att de erbjuder en

intressant och trevlig tjänst, såmtidigt som den ger flyglottan tillfreds-
stä11elsen att känna sig kunna väi fylla sin viktiga uppgift i flygvap-
nets krigsorganisation och därmed också lör riksförsvaret i sin helhet.
En flyglotta vet redan i fred vilken uppgift hon hsr om kriget kom-
mcr och att hon är väl förbcredd att klara sin uppgift i totalförsvaret.

BIiu flyglota!
Ril1g upp eller sbrit tiII Friuilligassistenten, F 10, lingelholm, tel.

04 3 1 1 20 3 00 u rixel, l ör niir mar e u p ply sllin gar l
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godsets resebyrå

AB Svensko Godscentroler
Sockerbruksområdet

ANGETFIOTM TEt. I38 OO

Att ztara jaktflygare

Mot slutet av andra världskriget yttrade en av de stölsta nän sorrr

någonsin levat följande ord: "Aldrig har så många håft så få, att
tacka för så mycket." Den som sade detta var Winston Churchill,
och det fåtal han avsåg var de allierade jaktpiloterna i England.

Jag har ofta ställt mig frågan: "Hur n.rånga kan föreställa sig hur
det är att vara jaktflygareT" Svaret måste bli, att det inte är många.
De flesta söker kanske sin bild i ungdomens Biggles-böcker eller
andra romantiska berättelser, där flygare lever ett liv, som mer på-
minner om en trollerikorstnärs än en {lygares. Dessutom har de se

naste årens explosionsartade utveckling överallt inom tekniken gjort,
att jakt{lygare av idag och igår, varken till karaktär eller flygsätt, går
att jämföra. En jaktflygare av den "gamla stammen" torde kanske
kunna karakteriseras av följancie lilla historia:

Fältflygare S. har landat efter ett jaktförsvarsuppdrag mot en
fiende, som har flugit på lägsta höjd. N,Iekanikern komn.rer fram ti1l
honom och {rågar med darr på rösten: Vad i allsin da'r har du sysslat
med? Du har ju ett stort hål på högervingenl - Tja, svarar S, jag
har kolliderat med en fågel. - En fågel? Men det sitter ju stora trä-
flisor i vingen. - Ja, jag kunde väl inte hjälpa att fågeln satt kvar i
holken.

Med den "primitiva" beväpning ett jaktflygplan tidigare var ut-
rustat - endast finkalibriga automatkanoner - var man tvingad att
uppträda fräckt, på gränsen til1 dumdristigt, men man måste även,
precis som idag, vara synnerligen skicklig på att hantera sitt flyg-
plan, ty man vår tvungen att flyga precis som fienden, fast bättre.
Kunde man det, då vann flran, rnen en liten {elbedömrring och man
kuode b1i ganska brutalt omhändertagen av Moder Jord. Det är ju
nu inte meningen att en jaktflygare skall "dratta" i backen av eget
förvållande. Skall det nu tvunget ske, ska det ske på ärligt sätt -
rred en fiendekula på det r'ätta stället i flygplanet.

Men, för att nu äntligen komma ti1l ämne! hur är det att yara
jaktflygare idag? Jag kan på ett kort och militäriskt sätt tå1a om, att
det är Fascinerande, Intressant, Spännande, Bildande, Fostrande och
Roligt.

Att vara jaktflygare är fascinerande, ty man knappt fatta, att nan
behärskar de enorma kra{ter, som hisnande snabbt för mig upp till
utsiktspunkter, där man, bildlikt talat, får världen lagd för sina fötter.
Man har under sig en kontur, som konstigt nog liknar den karta man
hade i småskolan. Det är inte utån, att man blir srnått filosofisk och
börjar ana sanningen i de stora gossarnas ord, om människans oer-
hörda litenhet. Tittar man sedan upp, firurer man, att den från mar-
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ken så klarblå himlen har fått en mörk, hotfull, ja nästan svart färg.
Man är nästao på gränsen till det oändiiga. Det är i sådana ögon-
blick man tar sig en djup klunk ur syrgasförrådet och verkligen inser
sin egen obetydlighet. Trots att jag tusentals gånger har sett sallrrlå
syn, har jag aldrig tröttnat på deo, och kommer aldrig att göra det.

Ätt vara jaktflygare är intressant. Ja, varje människa med lite tek-
niskt sinne måste tycka att det är intressant att höra till dem, som
använder det modernaste och bästa våra tekniker framställer. Ta till
exempel jetmotorn! Den är ingenting annat än en storebror till de
gasturbinmotorer, som med all sannolikhet kommer att sitta i fram-
tidens bilar. Ett annat exempel: våra vapeo. Robotarna! De, som
skiljer oss irån de äldre jaktflygarna. Ett slags raketer, som vi med
vårt flygplan för till det rätta läget bakom en fiende; som talar om
för oss, på sitt speciella sätt, att "nu ser jag honom", kanske till och
med innan vi med egna ögon ser honom; som vi i rättå ögonblicket
släpper iväg och som med kuslig exakthet, från enortra avstånd,
snabbt som en mus kilar in i fiendens motor och där eftertryckligt
talar om för honom att "skyll dig sjäI1 här hade du inte att göra".
Man skulles kunna skriva en hel bok om de intressanta tekniska sa-
ker ett modernt jaktflygplan är utrustat med. Om radarapparater, om
små sinnrika elektronhjärnor och datamaskiner, orrr flyginstrument
och fantastiska navigeringssystem m. m. rl. m. Allt detta, förutom
flygplanet självt, måste man som jaktflygare lära sig sköta felfritt.
Man måste känna till dess konstruktion och funktionssätt och fram-
för allt: vad kan det bli för fel och vad gör jag då? Är inte det intres-
sant?

Att det är spännande att vara flygare överhuvudtaget, det inser väl
de flesta. Att vara lalztllygarc har emellertid sitt ege! specifika spän-
ningsögonblick : Jaktförsvarsuppdragetl

Den som aldrig har varit jaktflygare, kan säkert inte föreställa
sig hur det är att sitta i ett flygplan, som är laddat från topp till tå,
inte bara med kulor och krut, utan även med en spänd atmosfär och
en väntan, en väntan på start mot en fiende som flyger mot vårt land
i onda avsikter. Allting i flygplanet är igång, utom motorn, och man
bara sitter och lyssnar på apparaternas surr. Kanske någon av kam-
raterna i de andra flygplaren drar en'fräckis" och en munter stäm-
ning sällar sig till de övriga känslorna, Plötsligt kommer ordern:
"Starta söder!" Blodtycket springer snabbt i höjden, man "sparkar
igång knarren", kör ut på banan och eldar iväg för fulla muggar. Av
en kraft "som inte är av denna världen" stiger jag som en raket mot
sk;m, accelererar iväg mot målet och efter några spännande minuter
får jag syn på honom. Det kan vara några enkla bombare eller kanske
det {arligaste, fientlig jakt, som är ute efter att skjuta ned mig. Är

Fons. på sidtn 63.
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PROGRAM
onsdqg 30/6, torsdog I/7 och lredag 2/7

(Siffra inom parcntes hdnt'ör sig tiII shissen på si.l. 40-41)

Klockan:

10.00 Grindarna öppnas [4J

10.00-16.00 Utställningarna visas [I2] (16J

10.00-12.00 F 10 divisioner bedriver ordinarie flygövningar med

särskild flyguppvisning klockan I 1.00.

13.00-15.30 F 10 divisioner bedriver ordinarie flygövningar med

särskild fiyguppvisning klockan 14.00.

16.00 Grindarna stängs [4]

Onsdag t. o, m. fredag: Ingång endasr genom Vakten [4]

Cissningstdvlan
t-)

LÖRDAG och SÖNDAG

Inlagt i detta programhälte Iinner Ni en blankett

{ör lördagens och en för söndagens intressanta gissningstävlån.

TIPPA och VINN!

Priser: Resor med Linjeflyg, rundturer med F lO-flygplan.
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KOPPTA AV
. . . od skcirqårdsön, i sommorstuqon eller i bdten. Dei cir en underbor
könilo för öss iöktode mcinniskoJ, en kcinslo som förslö.ks om mon
somtidiqi kon nluto den civilisolionens komforl som möiliggörs ov
elekrricliet; TV, kilskdp, el-spis, hdrlork m. m.

KOPPTA EORT ollo qomlo id6er om fotoqen och qosol och skoffo ell
ELAGGREGAT [rån Äero Moteriel AB, Ni-onor inlå hur billigt det kon
bli.
KOPPTA PÅ TV:n, sp,sen eller ndqon onnon {örbrukninosköllo och
oqqreqolel stortof oah sloppor outJmotiskt med vör ouiomotik, Stort
uidb"-l.rou'. Ekonomiski ddrför ott oggregolet endosl ör i drift då Ni
förbrukor någon slröm.
Rino. skriv eller besök vör ulstdllninq, Rehnsqoton 3 [vid Jorloplon] i

Sto;i<holm och vi stör görno till liönst-med ettJörslog, ilst {ör Fr.

AERO"..ITIATERIEL AB
GREV MAGNIGATAN 5 STOCTfiIOUII t' TELEFON 23 49 30, UTSTALI,NING;N 32 75 92
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PROGRAM
lördogen den 3. luli och söndogen den 4. iuli

(Siffra inom parentes hiinlör sig till skissen på. mittuppslaget)

Grindarna öppnas kl. 10.00.

HELA DAGEN

"F 10 25 år" en kavalkad i bilder och materiel, som visar utveck-
lingen under flottiljens 25-åriga tillvaro. [9]
Morgondagens ntateriet SAAB'.s, L M Ericsons och Svenska Flygrno-
toraktiebolagets Parisutställningar visas, omfattande bl. a. nya flyg-
planet SÄAB 105 [Sk 60J, modell av flygplan 37 Viggen, nya Vig-
gen-motorn RM 8 samt teleutrustningen i Viggen.
Blood.hound. och Hawb, noderna robotar, förevisas norr otr fl6].
Jalztradarstation i zlrr/t. Transportabel radar för ledning av jaktflyg-
plan till stridskontakt visas norr om (16]
Klargtuing au Draben för stridsuppdrag visas nordost Q6J
Seruice och tillsynsarbere på Draken vid Q3l
Milit iirmusib e n s p e[ar

F ilmerna 'I'Iorisont' , 'Dralzen' och'Attackflyg' visas i hangaren (12)
BLi Tager tar Er rned på en rundtur inom området. Se sid. 421

r0.00- r0.4s
r0.45- 13.00

13.00- 13.30

13.30- 13.50

14.05

14.1s- 16.00

DETALJPROGRÄM

Flygning n.red modellflygplan.
Demonstrations- och passagerarflygning med civila
flygplan.
Dressyruppvisning med brukshundar (flygfäItetl.
Segelflyguppvisning.

Välkomsthälsning.
FLYGUPPVISNING, ornfattande bl. a. demonstra-
tion i luften av olika flygplantyper inom flygvapnet;
enskild avancerad flygning med skol- och jakflygplan;
avancerad flygning i 4-grupp med J 35 Draken ur
F 10; lufdandsättning av fallskärmsjägare; förbiflyg-
ning av F l0:s divisioner.
Dagens måbid i matsalen (21]. Pris 5 kr, barn under
l0 år 2:50.

1s.00- 18.00

18.00 Grindarnastängas.



..,föli med oss till EPA...

varuhusen med stort urval
och fördelaktig4 priser!!!

Bro otf vetq !
Nutrren inom parentes här nedan hänför sig till plankarta sid. 40-41.

Åsbådarplatser Innr{ör hangårplattornå [12, 16] och vid 28.

Hundar lit lcke vrstas löså inon flottiljområdet.

Toaletter: bl. a. i va{e kasern (herrar 7, daner 8J.

FLYGFÄLTET FÄR ICKE BETRÄDAS
annorstädes än på anvisade platser

Olycåsfall emottages å flottiliens sjukhus (27].

T appar N i, hittar N i nägot vänd Eder till Sekretariatet [20) .

Hlrilp oss att skydc{a plantedngar och anläggningar.

Kasta papper och skräp endasr i skräpkorgarnal

T obabsröl<ning iir ABSOaUT FöRBJUDEN
inorr ett avstånd av 50 meter från flygplan.

Hederc- och pressläletarc Iinns vid pistolskjutbanan [18].
P-plats för pressbilår: väster om sjukhuset (27J. Skylt uppsatt.

P plats för särskilt inbjudna, Kanslihuset !1, Officersmässen [2].
Bil- och cylzelparhering får endast ske på anvisade platserl

Motorcyklar, :r'ropeder ocir cyklar [24].
Inlarer; ONSDÄG t. o. m. FREDAG: ,4ll infart genom vakten [4)
LöRDAG-SöNDÄG: Särskilt inbjudna genom vakten (4). Press,

cykel- och mopedåkare genom "Sjukhusgrinden'' [6]. I övrigt enl.
särskild trafikreglering med infarter från E 6:an flinjeflyg), Båstad-
vägen och Vakten.

OBS.] PARKEI{A ICKE PÅ VÄGARNÄ KRING F 10]

Flygursröllningor - Mqt och dryck m. m.

Flygutställningar och filmförevisningar vid 16 och "F t0 25 år" vid
nr \2.

Måltider serveras i stora n.ratsalen (2ll
Kaffe, läskedrycker m. m. i marketenteriet (10] samt i (16].
I läsktältet vic{ (281 tillhandahålles läskedrycker o. d.

Choklad, rökverk m. m.: marketenteriet (101 samt i kiosken [15]
Glass och korvstånd {inns lite varstans.


