
begrlneade konflikter ooh guerillaltrigt6ring. 

USA mlete 6ka eina aöjligheter att beklapa 

konventionella vapen aed egna konventionellt 

ruetade et7rkor. Pl de tleeta hlll mlete dock 

det lokala törevaret blra huvuddelen av denna 

börda. Risken tör totalkrig lr ett gemensamt 

problem tör vletvlrlden, anser president Ken

nedy. Det lr llttaet tör USA att hjllpa de 

nationer som i törevarehlneaande töre6ker etl 

pl egna ben. 

BEILlNNADE P'LTOPLAN NÖDVIDIOA 

P6r nlrvarande lr den existerande bombfiyg

plantlottan den viktigaste etrategieka et)'r

kan. F6r att undvika att danna alle ut pl 

marken ekall beredskapen höjae, vilket bland 

annat inneblr att ett antal fiygplan etlndigt 

befinner sig i luften beredda att all aot 

praktiskt taget vilken punkt i vlrlden som 

helat. 

De ko1D111anda etrategieka systemen skall dock 

ple}Q-ndae. Stora anelageökningar lekas dlrtör 

tör polarieubltar aed sina robotar, tör den 

interkontinentala roboten Minutaman och tör 

den flygburna Skybol t. 

Bemannade flygplan ko11111ar att behövas under 

perioden 1965-75 tör uppgifter i samband med 

bagrlneada krig. De krlve ellunda tör identi

fiering av mll och för praoieioneanfall dlr 

al erfordras. Vidare erhlllee luftharravllde 

över av fienden besatta omrlden llapligaet med 

jaktflyg. 

Ett nytt jaktplan mlata tas fram till 1965 tör 

arelttning av dl förlldrade tner vid fl;ygvap

net och marinen. Under tiden skall J.P-105 modi

tierae för att ernl bland annat ökad flltmäe

eighet. Lufttörevarat av nordamerikanska kon

tinenten flr mara pengar för etridaledning 

Il ... 

DC-8 flög fortare än liudet 
P6r företa glngan har att traneportflygplan 

flugit fortare In ljudet, meddelas trln 

Douglas-fabriken. Denna fart uppnlddaa pl 

12300 metare höjd dlr ljudfarten under rldan

de törhlllanden var 1060 km/tim. Provat ut

fördes mad att fyrmotorigt jetflygplan av ty

pen DC-8, alltel samma flygplan som f8reko11111er 

i SAS. För kontroll av den verkliga farten 

anvlndea kameror som totogratarade marken och 

gav underlag tör triangalbarlkningar. 

Tydligen gick fiygplanet genom ljudvallan un

der dykning, ty under e&1111Da flygning uppnld

dae 15240 metare höjd. Därmed eloge nytt re

kord tör jettraneportplan genom att flygpla

net bar ein normala laet till denna höjd. 
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Armens och marinens flygemblem 

Ovan avbildas arm6na tlygmärke. Det är utfört 

i "matallflrg m/6011 och bärs pli. vinster bröst

ficka. Mlrket anlägga av personal som god

känts i arm6flygtörarutbildn1ng samt personal 

som genomgltt grundutbildning och dessutom un

der repövningaakede I-II godkänts som artille

riflygtörara eller under särskild artilleri

flygförarkurs förklarats lämplig som artilla

riflygförare. Arm6ns märke har utdelats till 

samtliga som sedan 1957 ganomgltt flygförar

utbildning. 

Marinens helikoptermärka, som sas nedan, är 

av förg;ylld metall. Av flottans personal och 

personal i för marinen gemensamma klrar bära 

märket pli. livplagg ovanför högra bröatfickan1 

om all.dan finna, och annars pli. motsvarande 

plats. Av kustartilleripersonal blrs märket 

pl livplaggeta vlnatra bröstficka nedanför 

ficklocket. Personal som tidigare tilldelats 

flygvapnets flygföral'llllrke m! blra detta i

stället. 


