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Något orn robotztapen
En robot är ett obemannat stridsmedel, sorn kan insättas lnot rnål i

luften, på marken och på vattnet.

extta .rriti;
dubbel-fifter med aktivt kof !

Fiber-filter

KolJilter

Robotens räckvidd varierår avsevärt med hänsyn till dess uppgift.
Stormakternas interkontinentala robotar har en räckvidd på omkring
20.000 km, en pansarvärnsrobot däremot maximalt 5 km.

Den plattform, varifrån en robot utskjutes, kan utgöras av en utskjutningsramp eller lavett, uppställd på marken eller på fartyg. En
robot kan även skjutas från ubåt i undervattensläge famerikanska
Polaris-roboten] eller från flygplan.
En robot framdrives antingen av raketer eller av en kombination
av raketer och ramjetmotorer. Dess hastighet varierar med anvåndningsområdet. Som exempel på en robot n.red låg hastighet kan näm
nas pansarvärnsroboten, vars hastighet uppgår till några hundra kilo
meter i timmen, medan däremot en luftförsvarsrobot har en hastighet
av två till flera gånger ljudhastigheten. En pansarvärnsrobot måste
gå relativt långsamt - några hundra km/titr.
- för att man skall
hinna styra in den på n.rålet. En luftförsvarsrobot därenot måste ha
mycket hög fart - flerdubbel ljudhastighet - för att kunna "ta"
llygplan nred överljudsfart.
Karakteristiskt för en robot är att den styres under sin bana i luften. Styrorder överföres vanligen genoDr radiosignaler till robotens
roderorgan. Styrsignalerna kan även överföras på en tunn kabel, som
finnes upprullad inuti roboten och son vid utskjutningen hasplas av
en spole. Sådan styrning användes på den svensktillverkade pansarvärnsroboten Bantam, som just nu efter en förnämlig demonstrationsskjutning i Schweiz är aktuell i samband med ev. försäljning till
sagda land.

Styrsystemet kan även vara inneshjtet i siälva roboten. En del robotar är nämligen utrustade med målsökare, sorn på olika sätt fångar
upp signaler från målet och omsätter dessa i manöversignaler till robotens styrorgan. Genon denna anordning söker roboten siTlu kon-

takt med målet.
Målsökare kan vara av tre slag:

Al?tiv. Delta innebär, att roboten utsänder en kontinuerlig radarsignal mot målet, {ångar in den reflekterade signalen och styr på
den.

Halpalztiu. I detta fall har roboten ingen sändare. För att åstadkomma en reflekterad signal från målet, på vilken roboten skall
styra, bestrålas målet från narken med en s. k. belysningsradar.
Passi?. I detta altemativ söker sig roboten frarn till målet på signal
som måjet inte kan undgå art ge ifrån sig.
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Transpodutushing kÄn Intercons!tr

Ovan angivna målsökare utgöres av någon typ av radar. Målsöka-

ren kan emellertid även vara konstruerad så, att den kan avkänna
och styra på infraröd strålning [värnestrålning] från ett måI.
Roboten innehåller naturligtvis även en stridsdel, dvs den del som
skall åstadkomma verkan i målet. Stridsdeleo innehåller i regel en
vanlig sprängladdning, men kan även bestå av en atom- eller väteladdning. Stridsdelen detonerar vid träff i målet. Det är dock icke
nödvändigt att få en fulltr?iff. Roboten har ett s. k. zonrör, som udöser detonationen så snart målet kommit in i stridsladdningens verksamma område.

Olikc lyper ov robolor
Robotar som utskiutes fÅn flygplan.
Jaktroboten användes av jaktflyget mot andra flygplan i luften.

Attåckroboten användes av attack- eller bombflyget mot mål på
Barkningsmåskin trån Södorhamns Verkstäd€r

marken eller på vattnet.
Robotar som utsbjutas från marken och/eller från fartyg.

Markroboten är avsedd att användas mot större mål på marken,
såsom industrier, hamnar o. d. Den kan även användas vid terroran-

fall mot b efolkningscentra.

KOCKUM-GRUPPEN
Industriell fyrklöver med inriktning på farryg,
enlreprenadmaskiner, tåndtransportmedel
och måskinell ulrusrnrng for skoggindustrin:
Kockoms Mekåniska Verkstads AB. Måtmö
Aktiebolaget Lånd6verk, Landskrona
AB Interconsult, Malmö/Fatkenb€rq
Söderhamns Verksrirdel AB, Söde;hamn
Försäljn,ngsbolag fdr enrreprenadmaskinerj
Kockum-Landsv€rk Såles Co., Matmö

Luftvärnsroboten är avsedd för mål i lsften,
Sjöroboten, baserad på fartyg, och kustroboten, baserad vid kusterna, är båda konstruerade för bekämpning av mål på vattnet.
Pansarvärnsroboten är en kortdistansrobot med stor genomslagskraft avsedd för pansrade måI, t. ex. stridsvagnar.
I stormakternas försvar ingår även en anti robot-robot, med vilken
andra robotar kan bekämpas.
TUFTFORSVARSROBOTSYSTEM

68

(Bloodhound 2)
Kort historib,
Redan

i

slutet av 1940-tålet förelåg ett svenskt luftförsvarsrobotpro-

jekt. Efter flera års arbete, varvid avsevärda kunskaper förvärvades
inom detta tekniskt komplicerade område, nedlades dock projektet
av ekonomiska skäl. Det visade sig bli billigare att inköpa materielen
utifrån.
Under de s. k. öB-utredningar, som gjordes under 1950-taleg framstod allt tydligare behovet av en luftförsvarsrobot. I november 1957
gav öB direktiv om att försöksverksamhet skulle genomföras, vilket
ledde till att Bloodhound 1 (svensk beteckning Rb 65J inköptes från
England.

Erfarenheterna från denna försöksverksamhet var så gynnsamma,
att flygvapnet i juni 196l bemyndigades beställa sex divisioner av
Bloodhound 2, som i Sverige betecknas Rb 68.
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De första två divisioncrna är lörlagda till F 8, Barkarby. De rcstc
rande fyra avses förläggas till vardera F t0, Ängelholm, F 12, Kalmar,
F 13, Norrköping och F |7,Kallingt.
Leueruns och lzostnader.

Materielleveranserna

till

flygvapnet började vintern 1963/64 och

pågår fortfarande. F l0 avses få sin robotdivision under 1966. De totala kostnaderna för samtliga divisioner är beräknade ti1l närmare 300

milioner kronor.
Robotsystem 68 : s oml attning.
Systemet är organiserat på divisioner, som vardera omfattar två en-

skilt stridande robotgrupper.
Robotgruppens materiel består huvuclsakligen av:
I Belysningsradar

I

Robotgruppcentral

4 LaYetter med robotar

Elverk. kablar. fordon

n.

m.

on systemets huuudkomponenter.
Belysningsradarn är en CW-radar, ned vilken målet bestrålas
[CW:continous wave). Robotens målsökare styr roboten till målet
rned hialp av den reflekterade strålen. På grundval av den i belys
Några

FORD
IIUT{US
En
till
fullvuxen familjebil

rimtigt

pris var motiveringen när Teknikens

Värids lury e^hälligt korade nya
Ford Taunus 17 M till Åreis Bit_
Motorn i Ford Taunus t7 M är en
V4 på 78 hk. Acceleration 0-100
km/tjm på ca 17 sek. Toppfåri 145

km/tim. Skivbromsar tram, 3-punkts

säkerhetsselar och laminerad vindruta är viktiga säkerhetsfaktorer.
"Flow-Away" ventilationssystem byter ständigt tempererad luft ikupen

17M'65

även om Ni kör med stänqda fdns

ter. Ford Taunus tZ V ;r OitIq

smörjning, stälvjusterande brom
sar. .. Bostskyddet ar trefaldiot
viktiga delar

i

underredet är galva

ningsradarn registrerade doppleref{ekten, kan målets radiella hastighet bestämnas på "noll-tid".
Robotgruppcentralen är robotgruppens elektronhjärna, varifrån
robotstridsledaren genomför striden. Robotgruppcentralen är ansluten till luftförsvarssystemet "St l 60", varifrån dels utgår insatsorder

till

robotstridsledaren och dels måldata till en datamaskin, som
bl. a. räknar ut målets läge m. m. och inriktar belysnings-

snabbt
radarn.

Lauetten fötser roboten med hydraultryck och elkra{t så länge

och

roboten befinner sig på lavetten och ger roboten en viss utskiutningsvinkel och riktning till rrålet.
Roboten är omkring 8 m lång ocl-r har en startvikt av c:a 2 ton.
Start och acceleration sker med hjälp av fyra startraketer, sonr vid
startförloppets slut lämnar roboten, Under tiden har ramjetmotorerna, vilka driver roboten fram till träffpunkten, startats.
Roboten är försedd med en halvaktiv målsökare. Vingarna är rörliga och manöueras hydrauliskt. Däremot är fenorna fasta.
Stridsdelen består av en högexplosiv laddning av konventionell typ
I roboten finns dessutom hydraul- och bränslesystem, batterier och
- först och sist elektronisk utrustning.

enligt bäde bonderiserings-

ML-metoderna. Dessutom finns
Fords 3-åriga rostskyddsförsäkring.

nnstfr,- A\ WAffiEfi lffr;p,I@Q,,44
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sba uppgifter

niserade, karossen är behandiad

Välkommen in till oss lör informotion

--.-.",

,

. Oljebyte i motorn än
dast var 1.000:e mil, ingen rundunCerhål

teb

51

P

rcstutda.

Robotsystcm 68 iil avsctt att bekämpa nål mecl rlycket hög övcrljudshastighet. Roboten kan insåttas nrot mål på alla höjder, {rån
c1c högsta höjcler, på vilka llygplan kan rrppträda, ner till höjder viil
uncler 300 m.

Systcnet är lättrör1igt och kan snabbt landsvägstransporteras till
olika utskjutningsplatscr'.
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Ffugsäkerheutjänx

TRÄvnRo

R

BYGGNADS-

MATERIAL

Begreppet flygsäkerhetstjänst innefattar ett stort verksamhetsområde. Snart sagt all flottiljens personal har del i det lokala flygsäker
hetsarbetet. Flygsäkerhetssamarbetet grenar ut sig över hela landet
och berör även de andra försvarsgrenarna.
På den civila sidan är Kungl. Luftfartsstyrelsen med sina förgre
ningar ute på de civila flygplatserna den ansvariga myndigheten.
Detta speciella samarbete går även utanför landets gränser. Mellan
Sverige, Norge och Danmark finnes avtal som tillåter rcsp. {lygsäkerhetsorgan att utnyttja varandras utrustning i flygsäkerhetens intresse. Regelbudna övningar gör detta samarbete mycket effektivt.
De mest märkbara och mest verksamma avdelningarna inom flygsäkerhetstjänsten på en flottilj är trafikledningsavdelningen och väc{eravdelningen. En av förutsättningarna för att få flyga är att piloten
erhållit väderprognos. En sådan prognos om{attar en viss tid och kan
gälla för ett visst område, en sträcka eller en flygplats. Meteorologen
håller hela tiden uppgifterna aktuella

och förändringar som kan påverka
flygsäkerheten meddelas omedelbart
till berörda. Som underlag för sina
bedöuanden har meteorologen analyserede väderkartor och andra uppgilter betr. lufttryck, lufttemperatur,
luftfuktighet och vindar, som - i en

{ör den oinvigde eanska svårbegriplig

form

- beskriver luftmassornas karaktär och rörelseriktning.
et e or olo ger anal! s er ar
en v tiderlelzslzana

M

EMIL PERSSONS
TRÄVARU AB
ANGEIHOLM

Tel. 0431/t36 80

T raf ilzle

d$ens up pgift

Trafikledaren [TL] utövar den direkta trafikledningen av flygplanen såvål i luften som på marken. Förr i tiden kunde TL delvis dirigera flygplan med signalljuslampa men kraven ökas och sedan åtskilliga år användes en dubbeldktad radioförbindelse rnellan flygplan och
marken. Förbindelsen upprätthålles med UK-radio [ultrakorta radio-

vågor].

På grundval av de uppgifter som i flygprogrammet el1er färdplanen
inlämnats till TL samt rred hänsyn till andra förhållanden, som berör resp. flygning, svarar TL för att piloten får den ledning och de informationer som bidrager till största möjliga flygsäkerhet. Trafikleda-
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ren skall, i såväl bra som dåligt flygväder, med tillgängliga hjälpmedel
genom trafikledning förebygga och förhindra kollisioner mellan flygplan och mellan flygplan och fören.rål på marken. Tra{ikledaren är
piloten behjälplig vid inflygning {ör landning i dåligt flygväder och

t. ex. med precisionsinflygoingsradar direkt genorn kurs- och
höjdangivelser leda piloten ned till landningsbanar. Någon direkt
jämförelse mellan vägtrafik- och flygtrafikbestämmelser går ej att
göra. Några skyltar finns av praktiska skäl inte i luften, istället har
man andra hjälprnedel såsom radiofyrar, radarfyrar, pejlstationer och
inte minst radarstationer.
Trafikledarens tjänstgöringsplåts är numera inte enbart i trafikledartornet. Verksanrheten har ökat betydiigt i omfattning och en uppdelning har därför nåst göras. Från trafikledartornet svarar en TL
{ör trafiken på nrarken och i luften ndrnust fältet. Utanlör denna zon
lecles trafiken - intill ett visst avstånd och upp till en viss höjd - av
en kontrolbrufilzledare. Denne sitter då i allmänhct vid en radarindikator på annan län-rplig plats. Ännu längre ut från basen överlämnas
flygplanen till stridsledningsorgan lör att kunna firllgöra sina egentliga uppgifter i luften. Sarnarbetet mellan cle olika instansernå, som
geografiskt kan ligga många nil ifrån varandra, är n.rycket effektivt
och sker nestadels på radio eller radiolänk [radiotelefon].
Trafikledaren svarar också för att räddnings- och bärgningstjänsten
vid behov larnas. För räddningstjiinsten finnes särskilda räddningsfordon, som är utrustade med bl. a. pulversläcknings- och skr.rmsläckningsaggregat. Dessa står under pågående flygning i högsta utryckkan

i heloutomotisko moskiner. Tork och mongel

Oppef måndog-fredog 8.30-1 8.00

TVATT.BARE N
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4 kg på 26 minuter
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I tr af ible dartornet
ningsbercdskap invid fältet. De är förscdda med raclio och har för_

bindelse med såväi trafikledåre som flygplan. Även sjukvårdaren i
i räddningsgruppen ingående an,bulansen har dirckt raclioför
bindelse med trafikledaren, vilken bl. a. med hjälp av för änclamålet
.peciålprenarcrode kärtor kaD dir.igcra rrtry,kning,ford,rnen
rill den
plats där ett haveri inträffar.
Eftersom organisationen givetvis skall kunna verka även r.rnder
krigsförhållanden nåste tr.afikledningen redan i frecl kunna arbcta
från skyddade platser. Detta övas kontinuerligt.
Utvecklingen går ständigt fiamåt och man har i Sverige såvä1 som
i. vissa andra länder.redan stor erfarenhet av trafikleclning mecl till_

den

hiålp av

datamasbinet.

B. A,

Sveriges öldsto konfeklionsfobrik

'MW
En J 35 landar med

hjilp

au bronsslziirm
59

Fljtgpojkar
Titta på de två grabbarna här till vänsterl De ser pigga och glada
rrt, eller hur? Men också en smula förväntansfulla inför allt det iA
tressanta som de ska få vara ned om i dag på "sin" flygflottilj.
Egentligen sysslar de här två pojkarna mest med luftbevakningstjänsten, som är en av de tjänstegrenar, där man inom flygvåpnet utbildar en mängd pojkar. I dag är de alltså tillsammans med en hel
hop kamrater inbiudna tjll flottiljen och tycker förstås att allting

är jtittehull
När det gäller kursen för pojkar Ii6- l9 årJ i luftbeoalzningstiänst
så böriar den första, grundläggande utbildningen i hemorten. Den
omfattar endast ett 60-tal tinllnar, fördelade på kvällslektioner i
allmänhet 3 timrnar i veckan samt praktiska ör'ningar, oftast någon
söndag. Lärarna tilll-rör förstås flygvapnet och har vanan inne att ta
hand om pojkar, var{ör löräldralna kan vara helt lugna.
När en pojke väl gått igcnon den nu nämnda 60 tin-rmarskursen
fSkede I] så får han .ieltå i de lultbeuakningsöunin gdr som ordnas
några gånger oln året, flästån alltid på söndagar. Genom flottiljens
försorg transporteras då pojkarna med bil ut till en eller annan luft
bevakningsstation [1s). Sådana finns lite varstans i landet. Under
ledning av ls-cheferna får pojkarna här omsätta sitt kunnande i praktiska övningar, bl. a. tränas de i r4rptäckande, igenkännande och in
rapportering av flygplan m. m. Intressant, roligtl

Efter Skede I kan pojkarna fortsätta sin utbildning genom att ge
norngå Skede II och III, som b1. a. bjuder på lägerkurs vid någon
flottilj eller arnan trevlig plats. Till sådana lägerkurser kommer flygpojkar från hela landet och gissa om dom trivs och har kul! De som
är särskilt duktiga kan till slut gå igenom en instrul?tionsl"urs lör att

efter godkänd exanen tjänstgöra som instruktörer för sina yngre

kamrater

-

en både trevlig och stinulerande uppgift.

De pojkar som skiiter sig extra bra kan son uppmuntran bli
bjudna på en resa till USA, Kanacla, Israel eller till något annat av
de läncler, som liksom Sverige, är med i den internationella verksamheten för flygpojksutbyte.
För att Be pojkar tillfälle att inifrån lära känna hur det går till vid en
flygflottilj och pröva sitt eventuella bliuande yrlze, antages dessutorr
'tarje är prabtilzanrer [16-19 årJ och anordnas sommdrLiger lör
yngre pojkar fl3-16 år]. Pigga ocl.r vakna poikar med artigt och
trevligt sätt är alltid välkonna till flygvapnetl
Om allt dettå kan Du få närmare besked av flottiljens ReiaryreForo: Boris Erixson, F

60

12.

ringsofficer.
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det jakt, utvecklas en våldsam duell, där det frarrför allt gällef för
mig att inte b1i nedskjuten, utan om möjligt själv skjuta ned dem.
Under stridens våldsamma svängar utsätts man för krafter en lekman inte kan föreställa sig. Man pressas av jättars händer mot stolen, ansiktet förvrids så att det mer verkar tillhöra en gammal, dollarstinn amerikanska, som inte fått sin årliga ansiktslyftning, än en
jaktflygares på några och tjugo vårar. Hjärtat får pumpa blod, som
har samma vikt som flytande järn! Men det gäller att inte ge sig, det
gäller att hålla hjärnan klar, att kunna bedöma det andra flygplanets
banor, att vara listig, att lura dem. Och det går1 Men för det fordras
träning, träning och åter träning och en stor del fysisk och psykisk
kondition. Får jag träna [och det är bl. a. ni mina läsare sorn bestämmer detll * ja, då vinner jag den dag då det verkligen gäller1 Det
finns massor av spännande ögorblick i flygning som jag skulle vilja
berätta om, 1nen tyvärr är utrymmet begränsat. Jag fråste dock tala
om, att det där med spänning åldrig tar sig uttryck i fundedngar som
"undrar om jag kommer ner efter nästa pass". Sådana känslor är
inte spänning, det är skräck, och existerar inte hos en jakdlygare.

Att det sedan är fostrande, bildande och roligt att vara jaktflygare,
torde läsaren kunna räkna ut av ovanstående. En annan slutsats, som
någon kanske komrrer till, är att en jaktflygare inte är någonting
annat än en luftens playboy, som under täckmantel av att ingå i
försvaret, åker omkring i flygplan, värda miljontals kronor, litet hur
som helst, bullrar, bangar och "har sig" bara för att det är kul. Mea
det ör leMet Iinns ingen jaktpilot, som inte inser det grymma allvar
som ligger bakom yrket. Så länge vissa rränniskor har den barocka
inställningefl att vilja beröva andra människor dess frihe! så 1änge
måste man kunna försvara sig. För att vi skall kunna försvara oss behöver vi vårt jaktflyg, och för att vara en duktig jaktpilot, måste man
tycka det är roljgt. Och det d/ roligt, roligt att flyga, att uppleva den
kamratanda och gemenskap som finns jaktflygare emellan och som är
ganska sällsynt i andra yrkeskategorier, roligt att veta, att man ingår
i ett system, som alltid är berett att till det yttersta kämpa för något
vars värde icke kan skattas nog högt
- tår frihet!
G. B.

MODERN TUNG VERKSTADSINDUSTRI
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att den första flygningen i världen med motorflygplan utfördes den
17 december 1903 av bröderna Wright, USA, och att den första
flygningen i Sverige ägde rum år 1909.

att de första militära flygningarna i

Svedge påbörjades 1912 och att
flygvapnet blev en själyständig försvarsgren 1926.

ANDERHOLMS

MÖBLER
TEXTILIER
MATTOR
ARMATUR
TELEFON ror 48
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JÄRNVÄGSGATAN

att engelsmannen Whittle redan år 1930 tog ut patent på ett ietdrivet flygplan.

att det första fallskärmshoppet utfördes

ål

1797 av fransmannen

Jacques Garnerin, som hoppade från en ballong.

att looping för första gången udördes av fransmannen Adolphe

Pe-

gond år 1913.

att en J 35 "Draken", slukar lika mycket luft per sekund som Ni inandas mder en vecka.

POSTGIRO 49 8z 47

att i en J 35 finns mer än 16.000 m elektriska ledningar som skulle
räcka för "linjen" Ängelholm-Bjuv.

ÄNGELHOLM

att ett modemt jetflygplan förbrukar c:a 100 liter bränsle per mirxut,

'_2,

med tänd efterbrännkammare nära fyra gånger så mycket.

att varje krigsflygplan är utrustat med katapultstol och automatisk
fallskärmsutlösning. Detta ingfu som ett led i flygvapnets stiindiga strävan att höja flygsäkerheten.

att på höga höjder [över 15.000 m) är ljusspridningen även vid fullt
dagsljus så liten att man måste tända belysningen i flygplanet
för att kunna avläsa instrumenten,

att man skulle kunna köra bil ftån ilngelholm till Ath€n på en kvantitet bränsle som en jetmotor förbrukar på en minut om efterbrännkammaren är tänd och flyg>larlet flyger på lägsta höjd.
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(Uiute6ft...

att en modem jetmotor utvecklar så mycket värme att den kan värma
ett badkar fyllt med vatten till lämp1ig badternperatur på en sektrnd.

att Facit

P har mottagits med entusiasm

i över 120 länder på 5

kontinenter och att den finns med tangentbord på 56 olika

att efter ytterligare tre sekunder kokar vattnet

språk

dragkraften på en jetmotor räcker

uttrycket "världens bästa reseskrivmaskin" om just Facit P

känslan

att Facit P sailjes

höjdrekordet för flygplan är 107.000 meter, uppnått av amerikanen Joseph Walker med flygplanet X 15, vars maxfart är nära
6.000 km/t.

att en normalflottilj förbrukar c:a 125.000 liter drivmedel per dag.

av 67 Ätvidabergskontor oc.h mer än 500 auk-

toriserade åter{örsäljare över hela landet

a

en förare

i "Draken" har c:a 175 instrument, knappar och reglage

att hålla reda på.
en enda turbinskovel

FAC

T

för hemmet
Har en stor

all-a tin€sse!.

T PR[\0AIr

maskitrs

fdlis,

Då-

trrlrg konstruktion. cratis erundkurs i haskinskrivniDe medföljer.
Begär Drovmaskin f.ån

dra sex godståg om

en personhiss i ett bostadshus i regel stiger med en hastiShet av 1
meter per sekund medan ett n.rodernt jaktflygplan stiger 250 meter per sekund.

att tangentbordet på Facit P åir lika rymligt som på en stor
skrivmaskin
- därför får Ni den rätta inspirerande skrivatt Facit P vilar på en stadig, ljudisolerande bottenplatta, soln
därtill gör det lätt för Er att skriva med maskinen i knät
om Ni så skulle behöva

till för att

vardera 60 godsvagnar.

att erfaret branschfolk runt hela världen spontant använder

i "Drakens" motor avger c:a

150 hkr.

att en stillastående skovel väger endast 150 gråm men vid fullvarv
6,5 ton.

att en radioförstärkare, som för omkring 15 år sedan hade en volym
av I liter, numera inte kräver större utrymme än udden på en
blyertspenna.
10 per år konsumeras 60.000 kg potatis, 9.000 kg smör och
96.000 liter mjölk.

att på F

att flottiljens husmor rör sig med omkring 75.000 kronor i månaden
i "hushållspengar".

FACIT
Årvroaegncs
ÄNGELHOLM
Skolgatan

I

Tel. 118 99

att en strids{lygare är ganska "välklädd". Längst in har han en

rustnlns.
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dräkt {ör att minska accelerationspåkänningarna. Utanpå denna
bär han ett värmebevarande, dunlätt underflygställ. Därefter följer en flygoverall med ett stort antal specialfickor. Vidare har han
en flyghjälm med solvisir, revolver, handskar, halsduk, syrgasmask med radiomikrofon, radiohörlurar, skrivplån, flytväst, livbåt och fallskärm. I fickorna har han bl. a. slidkniv, nödproviaat,
kompass, visselpipa, förbandsartiklar, kartor och oavigeringsut-

AnqrUrLo[nn
grundlades genom ett kungligt påbud år 1516, men stadens traditioner sträcker sig betydligt längre tillbaka i tider. Dess historia är näm
ligen en direkt fortsättDing på medeltidsstaden Luntertuns.

STICKAN

SOM ERÖVRAT VÄRLDEN

Luntertln eller Rynestad fRönnestad] var belägen vid Rönnebro,
den gamla viktiga övergången över Rönneån, ornkring 2 km nordväst
on.r Ängelholm. Kristian II befallde invånarna att flytta till den plats
där Ängelholm nu ligger och som ur försvarssynpunkt hade ett betyd-

ligt fördelaktigare läge. Skåne var på den tiden danskt. Det

enda
som nu finns kvar av Luntertun är kyrkoruinen. Redan 1547 kom ett

nytt flyttningspåbud, denna gång från Kristian IIL Ängelholms invånare ålades att flytta till Landskrona, staden berövades sina stadsrättigheter men rjpphörc{e dock icke att existera.
SVLNS\A TÄNDSTICKS AKTI EBOLACET

Ängelholm, som låg vid en av de viktigaste härvägarna mellan Sverige och Dann.rark, kunde givetvis icke undgå att beröras av de ständiga krigen mellan danskar och svenskar. Så brändes staden av
svenskarna under år 1565 och besåttes 1644. Är 1657 blev staden
åter krigsskådeplats. Kriget slutade med att Skåne blev svenskt. Under kriget 1677 78 utkämpades långvariga strider kring Ängelholm,
varvid i det närmaste hela staden brändes av danskarna, År 1709
sökte danskarna att än en gång få revansch på Sverige. De landsteg i
Skåne och besatte bl. a. Ängelholn.r. Fälttåget slutade med den sven
ska segern under Magnus Stenbock vid IIälsingborg.

Under de oroliga tiderna fram till 1700-talet hade Ängelholm vid
flera tillfällen varit förläggningsplats för krigsfolk. År 1773 blev sta
den emellertid permanent garnisonsstad för' en skvadron ur Kronprinsens husarer. Är 1883 förflyttades trrlppen till Hälsingborg. Ett
60-tal år senare, år 1945, blev Ängelholm garnisonsstad för Kungl.
Skånska flygflottiljen, som uppsattes år 1940 i Malmö och som i år
ålltså firar sitt 25-årsjubileum.

MALMOAVDETNINGEN O4Oi72I 90

HUSBYGGNADER

ANTAGGNINGSARBETEN

VAGBYGGNADS- och ASFALTARBETEN

De vidsträckta flygsandsfälten runt staden var ett hot redan då
den anlades. År 1739 började man plantera bindande margräs och
sandhavre på flygsandsfälten och sedan gräset rotat sig planterades
skog. Efter 40 år var arbetet slutfört och i dag vandrar gärna ängelholmare och sommargäster

i

de vackra skogarna.

År 1767 beviljades Ängelholm egen stadsrätt och därmed rang och
värdighet av "sjö- och uppstad"- Staden har, förutom genom fienders

vållande, flera gånger härjats av svåra eldsvådor, bl. a 1745 och 1802.
Från år 1857 hade staden en ganska stor utskeppningshamn strax innanför Rönneåns utlopp i Skälderviken. Efter järnvägarnas tillkomst
vid slutet av 1890 tålet ninskade clen i betydelse och fick förfallå.

Ängelholm, som

merry
fruktsoda
med

i

dag räknar närnhre

l5 000 invånare, har nunteta

livlig handel och industri. En givrrild natur hat slösat sina gåvor på
den lilla staden, sor11 utgör en utnärkt rekreationsort för turister och
sonrmargäster: Ett nilt västkustklinat, vackra promenader längs
lumrriga åstränder eller i de vackra skogarna kring staden, många
lämpliga utflyktsmål i nårheten, bl. a. Hallandsåsen, såmt sist men
inte minst den milslånga badstranden vjd Skälderviken med härliga
sandklitter. Härtill kornmer också de synnerligen goda kommunikationernå åt olika håll.

merry

Redan på 1870 talet böriade staden få sonnargäster. På den tiden
"drack man brunn" vid Thorslund, där det ännu finns några svagt
iärnhaltiga källor. Fornerna för bacllivet ha skiftat med åren, nen
Ängelholm är fortfarande en plats, dit tusentals och åtcr tuscntals turister och sonmargäster gärna konmer och dit de gärna återvänder.

Och flottiljens personal tycker otrr sin trivsanma gamisonsståd.
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