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är helt !gnat det svenska militärflyget• 50Arsjubileum pä Malmen den 1 och 2 september.
Numret inleda med en krönika s•m innehäller de
viktigaste hlndelaerna under de 50 är aoa gltt.
Förvaltare Gustav Guander vid F 3 har skriTit
fem artiklar om militlrflygeta företa •tapplaade steg. Det är roande och intreaaant 11.aainc
om v!ra förat& flygares bedrifter under de aeat
skiftande törhlllanden. Pl aex aidor preaenteraa sedan de flygpl&nt)'P•r soa deltar under jubileumsdagarnas flyguppTianingar. Förutoa uppgifter om de olika flygplanens data och preatanda innehlller sidorna intervjuer aed de ilf9
förare som flyger Monoplanet, 'l'umllleliaa otll
Foklcer. Draken har i so11111ar gjort succ6 vid det
danaka och norska 50-lrajubil6etf lla va4 vlra
grannllnders tidningar skrev om den aven911:& UJllP'"
visningen. Siat& sidan har tätt bli en aklataida - om hur flygarna hade det "när flypt
var ungt",
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KRONIKA: SVERIGES MILITÄRFLYG FRÅN DA TILL NU
1912

officerare.

Löjtnanten vid flottan Olof Dahlbeck företar

Marinens flygskola flyttar till HArsf järden.

den första flygningen i militär regi.
Tre officerare - kapten Hamilton, löjtnanterna

1915

von Porat och Junger - och sergeant Ahnsjö samt

Nationalitetsmärke tre kronor faststll.lles.

tvA mekaniker - flygverkmästare Arnell och
fl7ghantverkare Karlsson - Aker till Frankrike
för att övervaka flygmaterieltillverkning och
för flygstudier.

1916
Flygkompaniet erall.tter flygavdelningen till
följd av 1914 Ara bärordning.

Det företa militära flygförbandet i Sverige
FälttelegrafkArene flygavdelning etablera& vid
Axvall i Västergötland.

Marinen beställer 5 biplan hos Thulins Aeroplanfabrik.

Löjtnant G von Porat sätter höjdrekord - 875 m

1917

- med Monoplanet.

Skarpa skott frAn ett flygplan avlossades för
företa gängen i Sverige när löjtnant Vilhelm

1913

Åh.lund sköt med en vanlig karbin mot en flotte
i Roxen frAn ett flygplan med fll.ltflygare C

Flygavdelningen flyttar till Malmen.

Hedenstierna som förare
Marinen fAr sin första flygekola vid Oskar

1918

Fredriksborg.

AB Enock Thulins Aeroplanfabrik i Landskrona
har blivit ett mAngmiljonföretag av interna-

1914
Flygförbund utfärdas för civila. Nationalitetamärke, kokard ooh S mAlas pA arm6ns flygmaski-

tionell klass. Ett 15-tal typer seriebyggea
förutom motortillverkning.

ner.

1919
Arm6ns flygskola organiseras pA tvA flygavdelningar med vardera 4 flygplan.

Kll.nnedom om spinn införes i svenska flygvlaendet
sedan löjtnanterna Rod'hn och von Porat beord-

Armbindlar skall bli.ras av flygare och spanings-

l

rata till Frankrike för flygstudier.

1920

1937

G von Porat efterträder kapten Fogrnan eom chef

Flygvapnet får eina företa egna officereaspi-

för flygkompaniet.

rantar.

1925

1939

Rikedagebeelut om ett självständigt svenskt

F 19 bildas och ingår i den svenska frivillig-

flygvapen.

kåren till Finland.

1926

1940

Flygvapnet blir en självständig vapengren. An-

Riksdagen beslutar sätta upp två nya jaktflot-

slagen beräknas till 6 miljoner kronor om Aret

tiljer. F 9 i Göteborg och F 10 1 Malmö.

eller 6

%av

de totala förevarsutgifterna. Chef

blir överste K A B Amundson.

De företa SAAB-konstruktionerna S 17 och B 17,
S 18, B 18 och T 18 provflygee.

1927
Centrala flygekolan på Ljungbyhed och centrala

F 11 i Nyköping tillkommer för fjärrspaning.

flygverketäderna vid Västerås och Malmen inrä ttae,

1941
Riksdagen beslutar om en bombflottilj i Kalmar,

1928
En svensk flygetyrka deltar i undsättning av de
överlevande från luftekeppet "Italia".

· F 12, och en flygbask!r i Luleå, F 21.

1942
Riksdagen beslutar att kraftigt förstärka för-

1929
Första flygkåren i Västerås uppsättes. Tidigare
fanns kårer vid Hägernäe och Karlskrona, Malmen

svaret. Försvarsbeslutet innebär bl a

5 nya

flottiljer, F 13, Norrköping (jakt), F 14 Halmstad (bomb), F 15, Söderhamn (jakt), F 16, Uppsala (jakt), och F 17, Ronneby (bomb),

Ansla-

och Fröeön.

gen uppgår till 220 miljoner kronor,

1936

1946

Riksdagen fastställer en förevareordning som

Flygvapnet får ytterligare en jaktflottilj -

under en ejuåreperiod innebär en tredubbling av
flygvapnets slagkraft. Flygkårerna utökas till

F 18, Kungl Södertörns flygflottilj - som för-

sju och ombildas till flottiljer.

lägga till Tullinge.

1947

1960

Det första svenska reaplanet J 21 R provflygea.

Svensk flygpersonal tjänstgör i helikopter- och
transportförband för FN i Kongo.

1948

Svenska flygare och tekniker hjälper till att

Luftbevakning överföras till flygvapnet

organisera en flygskola i Tunisien.

Etiopien begär svensk hjälp vid upprättande av
sitt flygvapen.

1961
En svensk jaktflyggrupp skickas till Kongo ooh

1951
J 291an, det första i Europa serietillverkade

reaplanet mad pilvinge tilltöres jaktförbanden.

ingAr 1 FN styrkorna.

1962
Svenskt militärflyg firar sitt 50-Arsjubileum.

Det självständiga flygvapnet firar 25-Arajubileum med en stor flygdag i Stockholm.

I FÖRORD:sT TILL PROGRAMMET FOR FLYGDAGARNA
PÅ MALMEN SKRIVER CHEFEN FOR FLYGVAPNET,
GENERALLÖJTYANT LAGE THU1IBERG1

Anslagen är nu 400 miljoner kronor och personal•
styrkan 17000.

1952
SAAB 32 Lansen, det första svenska flygplan som
överskred ljudvallen, provflyges.

1954
Kapten Westerlund sätter världsrekord pl 500 km
sluten bana med en J 29 (997 km/t).

1955
SAAB 35 Draken gör sin jungfruflygning.
Kapten Neij och fältflygare B Eriksson sätter
världsrekord pl 1000 km sluten bana med en rote

s 29 c (900,6 km/t).

Denna flygdag har liksom alla andra organiserats för att ge allmänheten inblick i
tjänsten och utrustningen i Flygvapnet.
Främst har den emellertid givits syfte och
formen att minna om de 50 är som förflutit
av militär flygning i Sverige. Dessa är ha
karaktäriserats av en enorm utveckling, som
saknar motstycke pl andra samhällslivets omrlden ••• Vi flygvapnets män äro stolta över,
var och en pä sitt omräde, att ha bidragit
till denna utveckling. Den har givit som resultat ett tillskott i försvarskraft som tid
efter annan må ha bidragit till fredens bevarande. Det lr v!rt hopp att denna kraft
skall bestA och än mera utvecklas i samma
syfte.
Vi betyga i dag v!r aktning och beundran för
de män som voro pionjärer.

1913
DE FÖRSTA FLYGARNA,
DE FÖRSTA LÄROSPANEN

FÖRVALTAREN OCH ICASSACHEFEN VID F 3, GUSTAV
GUANDER, HÖR TILL DEM SOM MINNS MILITÅRFLYGETS BAR..~OOM. I FEM ARTIKLAR BERÄTTAR HAN
OM HUR DET V.AR DÅ •••

Efter friherre Cederström och dansken Thorupa

en dubbeldäckare av typ Breguet, världens dA

flygningar och kamp om prispengar vid Öreaund

snabbaste flygmaskin som gjorde hela 104 km/t,

och pA Gärdet i Stockholm Ar 1910 fortaatte

och som allmänt kallades biplanet. Det andra

Cederström under 1911 och början av 1912 med

var ett monoplan av Neiuporttyp.

flyguppvisningar och diverse försök att kopiera
och bygga flygmaskiner. Han gjorde ocksA för-

Den första provflygningen vid Askrikefjärden

beredelser för att starta en flygskola pA Mal-

gav flygchefen, kapten Hamilton, order om kl 3

men, en plats som han funnit l!lmplig för ända-

pA eftermiddagen dA vinden mojnat sA mycket att

målet. I mitten av augusti var han färdig att

en start var tillrådlig, Det var löjtnant Gösta

påbörja utbildningen vid sin flygskola.

von Porat, som gjorde provflygningen. Man beskrev händelsen sA, att aeroplanet efter star-

Om det begärda anslaget beviljades skulla han

ten pA n!gra ögonblick s!gs lAngt ute i ·rymden

jämsides med sina civila elever utbilda tvl

och att den stora Askrikefjärden rundades pA

officerare till flygmaskinsförare. SA småningom

nAgra minuter. Von Porat slog ner vid flygata-

samlades en hel grupp officerare kring Ceder-

tionen lätt och elegant som en paradflygare.

atröm pA Malmen - men den militära delen fick
redan frAn början sin egen chef i kaptenen och

Den företa vinterflygningen med ett svenskt
krigsaeroplan var fullbordad.

greven H.D. Hamilton. Redan vid Arsskiftet
fanns det ett dussin flygare pA Malmen.

Av de militärflygare som vid detta tillfälle
grupperar sig omkring greve Hamilton och fri-

D

FLYG PÅ ASICRIKEFJÅRDEN

herre Cederström kan nämnas: löjtnanterna Silow
frAn I 15, Björnberg frän I 10, Junger och von

I början av Aret hade man förlagt flygövningar-

Porat från ingenjörstrupperna, Lindfn frAn

na till stockholmatrakten. I Stockholms-Tid-

kustartilleriet, Agell frAn I 22, Liljewalch

ningen för den femte februari 1913 kunde man

frAn A 1 och Krokestedt frln kustflottan.

lisa att arm&ns vinterflygningar hade börjat
pA !akrikefjlrden dagen innan.

D VON PORAT FLYGER LÅNGT

Flygavdelningen hade tv! flygplan. Det ena var

Året 1913 lr sAledes militlrflygets första

egentliga flygår med organiserade enheter. V!ra
militärflygare gjorde en hel rad utomordentliga prestationer med hänsyn till flygmaterielens

k:valit~.

Löjtnant von Porat utökade sina

flygbedrifter med en flygning Malmen - Göteborg - Malmen med löjtnant Agell som passagerare,
Flygningen genomfördes med fyra mellanland-

I flygets
barndom
försvårades utbildningen av
att maskinerna
saknade
dubbelkommando.

ningar och två övernattningar, den ena i Axvall

date av undervattensbåten nr 2, som lyckligt-

och den andra i Skövde. En stor bedrift i sam-

vis befann sig i närheten, Löjtnant Silov

manhanget var att man vågade flyga över Vättern

kraschlandade och omkom med Farmanbiplanet p!

med ett landflygplan. Ungefär samtidigt flög

Malmen. Händelsen var under veckor stoff för

löjtnant Junger - likaledes med passagerare -

olyckskorparnas svartmålningar. De framsynta

sträckan från Malmslätt till Stockholm. Under

och flygintresserade skribenterna ville ge vära
uppmu~tran.

Aret hann man också med att dokumentera flyg-

flygare all möjlig

maskinens militära värde genom att man bevisar

redan nu tanken på en extra gottgörelse i form

Man framförde

dess nytta vid eldledning i samband med artil-

av särskild premiering !t flygarna för deras

leriskjutningar p! Skillingaryd.

riskfyllda arbete, och flygtillägget kom in i
bilden. Man skymtade i dan "vänliga" preasen

o DE

FÅR BETALT FÖR RISKEN

sådana rubriker eom1 "Ingen uppmuntran ät våra
flygare" eller "Våga livet för ringa lön".

Allt som hände inom aviatiken var begärligt
stoff för alla tidningsmän. En del av dem såg

SA småningom kom flygtillägget, men enligt det

i flygmaskinen endast en trevlig leksak. för

särskilda kungabrevet utgick det icke till

dårfinkar till officerare, Flyghaverierna gavs

elever under utbildningstiden.

stort utrymme i all tidningspress men man trodda att flygintresset skulle mattas, d! man

De var pionjärer, de militärflygare som gjorde

fick veta hur farligt det var att flyga. Det

sina företa flygföreök på Malmen. De hade valt

kom dock att dröja mer än tv! Ar efter vinter-

aviatiken som var lika med det ovissa

flygningarna p! Askrikefjärden innan flygningen

Ofta fick de betala ett högt pris för sina

krävde sitt första dödsoffer.

djärva insatser med de var villiga att satsa

äventyrs~

allt. Om dem är det sagts
Dessförinnan hade löjtnanterna Olle Dahlbeck
ooh Malmqvist slagit runt i öppen sjö men rid-

"DE ÄLSKADE ALLA LIVET, MEN FRUKTAl>E ICKE
DÖDEll',"

Militärflygets förete chef, kapten H. D. Hamilton, i baksits under sin utbildning i Frankrike.

1915
FLYGET BEVAKAR
VAR NEUTRALITET

"Toffelutrustad Farmankärra" under neutrali tetsva.ktens dagar.
Med augusti månad 1914 kom världskriget och
skapade oro även hoa oss. Den mobilisering som
genomfördes samlade inget stridsdugligt flygvapen i vanlig ordning. Det viktigaste var att
fortfarande ägna sig åt utbildning av flygare
och flygspanare på det fåtal maskiner som fanns

Svenska? Fram med kikaren! Nej, det lr tyska
'Hochsee' närmast jämförbara med vära egna jagare. De styr upp mot svenska landet och tycks
ha fasligt brlttom. Jag visar Sundstedt på dem
och han nickar och häller babord hin för att
genskjuta dem. Jag undrar just vad de kan ha i
kikaren, men när jag reser mig upp, ser jag ba-

till förfogande. Inom marinens flygväaen fick
däremot flygarna även uppdraget att ingå i

kom babords ponton en skonare, som ligger och

neutralitetsva.kten vid våra kuster. Man hade

hugg~r

maskiner som var utrustade och byggda för start
och landning på vatten - men de var bräckliga
och tålde givetvis ingen grov sjö.

ledningen till tyskarnas beteende.

där inne under land. Det var alltså an-

De båda jagarna befann sig nu titt inpä neutrali tetsgränsen - och lndA rusade de vidare med

Motorerna var svaga och längt ifrån driftsäkra.
I f~bruari 1915 låg kapten Sundstedt och löjtnant Netsler i MalmlS med en "toffelutruatad
Farmanklrra" och väntade på order om äterflygning till

den mest ogenerade min i världen. Det här var
nästan väl fräckt!"

o TYSK HONNÖR FÖR SVENSK FARMAN

Karlskrona. Det var smlllkall vinter

och tyskarna - som annars brukade "dingla" om-

•Jag dunkar Sundstedt i ryggen och tecknar

kring rätt tappert dlrnere i "sundet" - höll
sig hemma. SA kom order om den hemflygning som

'glidflykt'. I samma ögonblick syns några sienaler gå i topp pä den främsta jagaren och nägra sekunder senare gör båda en elegant babordsgir och styr sydvart.

spanaren, löjtnant Netsler, berlttar om.

o FRlCKT! TYCKER SPANAREN

Sundstedt vänder sig om och ler belätets 'Dom
där du! De tycks ha glömt någonting hemma.•

"Vi hade just startat och steg till 500 m höjd.

Ja, det ser verkligen inte bättre ut, men för
säkerhets skull kanske vi skulle rotera runt
dem ett slag. Och så sveper vår flygbåt runt

Sundatedt håller in över nlset och sneddar ner
mot Trelleborg. Det var inte mycket att ae, aå
det började bli 11 te enformigt i kylan.

masttopparna pä jagarna, där officerare och bslttning hälsar oss med en stram tysk honnör.

Jag hade god tid att taga en åkarbrasa dä och
dA och för övrigt att filosofera över livets
spörsmål. Nåja, det sista var kanske en väl
djärv tanke, när man flyger aed en 80 hästars

hinder det. Förgasaren - den måtte väl inte
vara av tyskt fabrikat? Tycks ha blivit stött

Onome-motor. Vi paeserar Ystad, aom ligger långt

pä oas och skramlar loaa.

SA flyger vi vidare en stund, och så plötsligt

dlrinne i bukten, och tvlra om styrbord slcyatar
Bornholm. Men vad lr nu detta? 'l'vä torpedbätar?

Nu hade jag inget annat val, In att ligga mig

plats med bara händerna.
Det lyckades, och vi plaskar i ute pä flaket
Det var inget trevligt jobb i 15 graders k;yla
och med en flygmaskin som gick som en vingskju-

1.500 m frän flygstationen. Landningen blev
härd men vi voro ändock hela."

ten kråka. Till räga pä allt kom vi även in i
snötjocka, sä man mäete passa navigeringen. Vi

D UT MED DRAGGEN!

passerar nu befästningarna vid Karlskrona och
är i alla händelser inomskärs. Men en sådan sjö

"Vår Herre är med dom linhåriga", säger Sund-

under oss! Det bläser stickor och strän därne-

stedt fromt. "Men när vi 'drar på' för att Aka

re."

in på vattnet springer propellern sönder efter
kontakt med den hårda sjön. Nu gäller det se-

o ••• MEN VI VORO !NOOCK Ir.d:LA

kunder. Ut med draggen för att inte driva allt-

"Jag gläder mig ät att nu kan vi väl ändä vara

vi hugger sönder mot stranden. Det låg en fiske-

lugna, då i samma ögonblick vär 'Farman-droska'

båt 300 m bort. Vi hojta men naturligtvis utan

för hastigt upp mot land. Och så bogsering innan

börjar konstra högst besynnerligt.

resultat. Sex skott med revolvern väcker ett
välvilligt intresse men inga

positiva åtgärder.

Kärran kränger nästan som en hamnsjåare i den

Så placerar jag utan tvekan med karbinen fem

gamla goda tiden. Sundstedt ser sig omkring och

skott i vattnet framför herrskapet. Dä först

jag 'grabbar' tag i vad jag kan för att inte

behagar motorbåtens besättning äntligen besluta

behöva 'stiga av' innan vi har landat. Sä drar

sig för att hälla ner mot oss. Det var i gre-

Sundstedt av gasen och säger lugn som en fil-

vens tid, för vi hade bara 20 meter kvar till

bunkes 'Kanske du kan fä tag på styrlinan?'

stranden, där flygmaskinen sannolikt blivit
vrak och marinflyget ett flygplan mindre."

Men innan jag hunnit mer än kravla mig ut pä
vingen i mina Lunkentuss-stövlar har babords

Hela denna berättelse ger en bild av under vil-

styrlina försvunnit akteröver. Den hade sprungit

ka oerhörda svårigheter •vaktflygarna" under

av i den starka kylan. I samma ögonblick sätter

ofredsåren 1914 - 1918 fick arbeta. Händelsen

Sundstedt maskinen 'pä nosen', och det var bara

är på intet sätt unik. Varje företag var även-

att hänga fast och Aka baklänges där jag läg pä

tyrligt - ja i många fall livsfarligt - aen

vingen.

ingen tvekan att äntra de bräckliga flygfarkoster som flygteknikerna vid den tiden lyckats

I en svag styrbordsgir hade vi i alla fall möj-

ge dem för att uppehålla vakttjänsten frän

lighet att komma hela ner, om nu bara Sundstedt

luften.
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1915
PROV
MED ARMENS
FLYGVAPEN
Hösten 1915 skrev man nAgra av de företa bla-

· Morane-Parasol deltog i "cirkus Nauckhoff ••• "

den i det svenska flygväsandets historia.
DA utgav generalstaben en order om "prov med
armtins flyffVapen". Avsikten var att pröva

011

flygplanen kunde duga nAgot till i krigföring,
en sak som pA mAnga hAll starkt betvivlad••·
Fälttelagrafk:Arans flygkompani pA Malmen hade
två flygavdelningar, som genom "bottenskrapning"
av flygmaskiner, reservdelar och peraonal stod
redo att vid ordar träda in i kriget. Nu hade
man beslutat att pröva avdelningarna för tänkta
krigsuppgifter. Föret och främst skulle man prova "flygets rörlighet" som enligt vAra dagars

Ovan1 En Farman har landet under ombaseringen
fr~n Malmen till Barkarby. Nedan1 Monoplanet
var ocks! med när "armtins flygvapen" provades.

terminologi var lika med ombasering.

o FÖRFLYTTNING PER TÅG
I den order som utkom beordrades den ena avdelningen att basera om frAn Malmslätt till Barkarby. Detta var i och för sig ett nog aA allvarligt företag. Man fordrade inte att flyget skulle vara sA "rörligt" att en förflyttning kunde
ske flygledea hela sträckan.
I

den flygavdelning som skulle sättas p! prov

ingick - förutom chefen Nauckhoff (kallad Lju-

nerna fick lyftas ner frln vagnarna och ~äras
förbi hindret. Det har berättats friska och ro-

gar-Gunnar) - von Porat, Blixen-Finecke, Kindberg och Hygert som förare. Flygmaterielen be-

liga historier om denna "cirkustransport". Nyfikna ortsbor fick de mest häpnadsväckande be-

stod av en 80 hkr Nieuport, en 100 hkr tysk-

sked om vad det hela gällde. Transportchef var

byggd Albatross, en 52 hkr Morane-Parasol och

löjtnant Nauckhoff och "företaget" benllmnde•

en 80 hkr Farman-biplan.

i senare sk!lmtsamma aammanhang för "cirkus
Nauckhoff".

Man började med att montera ner flygplanen och
lastade vinge•· flygkropp med motor och propeller p!. j1!1.rnvägen i Malmslätt. Järnvägsvagnen

o FRAMME - EFI'ER TRE DAGAR!

gick sedan till Stjlrnhov över Katrineholm och
Flen.

SA var man dl framme vid Södertuna herrgård,

Efter omlastning till vanliga skramlande bult-

där avlastning och uppmontering av "kärrorna"

hjulsvagnar dragna av hästar fortsatte tran-

vidtog. Man hade ett bra fält till förfogande

sporten pA landsvägen till Södertuna gArd, en

varifrån siata etappen till Barkarby •kulle g!

etapp som var nog al beavlrlig trots att väg-

flygledea. En mellanlandning p! den sista etap-

sträckan understeg halvailen. llan alate bl a
passera en viadukt, som var al llg att maaki-

pen - ungefär 50 km lAng - accepterade• av höga
vederbörande. Men en direktflygning skulle •am-

la 8verbetyg, r!lknade man med!
Nedmontering och lastning av flygplanen skedde

JUBILEUMSPROGRAMMET

pl Nalmelätt den 21 aepteaber - och den 24 var
avdelningen baserad och klar pl Barkarby.

L8rdag 1/9 S!Sncl&g 2/9

Passagerarflygning

1200
1200
1600

1000
1000
1230
1600

Konsert

1300

Portarna öppnas
0 FAMNEN FULL AV BOMBER
Det andra provet omfattade dela bombfällning,
dela taktisk och strategisk spaning med flygfotografering. Ett stort antal aakf5rstlndiga och
skeptiska högre officerare kritiserade varje
flygf'öretag. "Bombflllningen" utfördes mot ett
lakan mitt pl flygfältet. Bomberna utgjordes
av "blinda" 10,5 om artillerigranater som spanaren hBll i famnen. I det rätta Bgonblicket
skulle han släppa dem över sittrumskanten. Det

Hunduppvisning

1315

1015
1130
1205
1300

Segelflyguppviening
H M Konungen avtäcker
Minnesstenen
Flyguppvianing

1345

1345

H M Konungen anländer

Portarna stänga

1405
1415
1800

1415
1800

glllde alledea att flyga mitt eller nlstan mitt
8ver mlrket för att träffa i eller nära målet.
Spaningen omfattade spaning mot marktrupp, artilleripj äser och eldledningaplataer.

o Flygvapnets personal i uniform (daglig
dräkt) äger fritt tillträde bAda dagarna.
Civil personal vid Flygvapnet äger tillträde
mot uppvisande av identitetskort.

J.l'jlrrspaningen utstrloktes i ett fall lnda till

16 mil frln flygbasen, ett företag som krlvde
att motorn orkade gl i minst 2 timmar utan att
hosta.

O I söndagens flyguppvianing del tar 155

flygplan och 2 helikoptrar.
D Demonstration av flygsäkerhetamateriel och

Spaningen mot marktrupperna i 8vrigt beredde
inte vlra flygare nAgra svårigheter. Trupperna
gick fram i täta ooh långa marschkolonner aed
avantgarde, huvudstyrka och träng. Det var endast att anteckna truppens storlek, llge och
aannolika mll.

0 STINS VAR J.l'EL ~L

Det tredje och sista provet med "arm•n• flygvapen" avslutades med en stort upplagd bombtlllning mot Marma skjuttllt. En av spanarna tappade en bomb för tidigt el att den hamnade pl

Karma jlrnvlgestation. J.l'rln sitt flygplan alg
han hur stinsen hötte med flaggan ooh slg arg
ut.
Senare samma höst deltog flygavdelningerna i
den stort upplagda filtmanövern. Spaning och
fotografering var de viktigaate uppdragen. De
utfördes vll de glnger man hade flygplanen aA
hela att man kunde gl till vid.era. Det fannt1
"motstAndaraida" lven i luften och dlrtör kom
det oftaat till "luttatrid" och markerade nedskjutningar.

uppvisning av grodmän äger rum i aimbaaalngen.
D Markutställningen lr mycket omfattande.

Förutom 12 flygplan visas en hel del av den
moderna materielen slaom vapenutrustning, telematerial, flygutrustning m m.

D Billighetaresa med enkelt biljettpris gillande för fram- och återresa anordnas sönda-

gen den 2 september till Linköping C och Malmslätt frln stationer pl följande järnvlgelinjera

*

Jönköping C ,- Nlsajö - Mj6lby - Orebro

*

NlBBjö - Oskarshamn
Nyköping C - Norrköping C

*
*
*

*
*
*

Katrineholm - Norrköping C
Hultsfred - Kisa
Hultsfred - Vlstervik - ltvidaberg
Valdermaravik - Norrköping 0
J.l'ineplng och Vadatena

J.l'rln linjestationerna nlraaat Linköping

c/

Malmalltt kan nedalttning tyvlrr inte aedee•·

1918
RODEHN STARTAR I STORM-OCH FLYGER BAKLÄNGES
#

Förödelsen var pA sina ställen betydande - tra-

Vid jämförelse med dagens strängt programmllssiga militllrflygövningar kan man inte undgA.
att minnas de förutsättningar som gällde för
flygövningar exempelvis Ar 1918,
Även om flygkompaniet
utbildningaavdelningar
spaning, fotografering
trupp - förekom ganska

fiklinjer rubbades och fartyg förliste,
~er Oetgötaslätten for stormen fram med hård
hand. Flygarna bodde i Linköping och for lven
denna dag ut till Malmen~- Under bilflrden till
Malmen diskuterade man livligt möjligheterna
att flyga under de vindförhAllanden som rAdde.

var organiserat pA flera
med elevflygningar och samövningar med mark.mAnga "fria flygningar".

Löjtnant Nils Rod'1in, som dl an•Age vara Sveriges - ja,rent av slcandinaviens - skickligaste
flygare, hade beslutat sig för att pr8va pl en
uppstigning och "håna tyngdlagarna" som han
uttryckte saken.

Dagligen gjorde nAgon av flygarna nya erfarenheter i luften. Efter att ha delgivit sina kamrater vad han upplevt ville de övriga i tur och
ordning "känna pA" den omdebatterade manövern.

Flygkompaniet förfogade detta Ar l:Sver ett litet
lltt jlgarmonoplan, som konstruerata och byggts
hos Thulinverken i Landskrona. Det var utrustat
med en 90 HK roterande motor, ooksA den byggd
vid Thulinverken. Rod6hn säger, att nllr vädret
är "grafeigt" skall man välja en liten snabb

Nlr baron Cederström flög pA Malmen i juni 1911
fordrade han fullständigt vindstilla luft för
att överhuvudtaget gA till väders, Men sA saknade ooksA de första flygmaskinerna roder och
därmed möjlighet att parera oberlkneliga kytt
och vindkaat. Året 1918 däremot flög man lven
de dagar dA vindarna höll "landningastruten" pA
flygplanförrAdet utsträckt i hela sin längd,
alltsA vid en vindstyrka pA 10 4 15 m/eek.
Elevflygningarna förlades dllremot oftast till
morgon- och kvll.llstimmarna dl. det i allmänhet
var alldeles lungt,

maskin framför en större, lllngs&111111are och "stadigare". Den lilla maskinen "drar igenom" byar- ·
na bittre.
Nu skulle det alltså bli stormflygning med den

lilla jagaren och man var mycket oslk:er om utgången.

D RODEHN "HÅNAR TYNGDLAGARNA"

a 18 MAN FÖR XARXKOmmm

Fredagen den 23 augusti 1918 strök en orkanliknande västlig storm över mellersta Sverige.

Redan försöket att praktisera maskinen ur hangaren visade sig vara ett nog el vanskligt

.

'

Löjtnant Nils Rod,hn startade frAn Malmen för att flyga västerut - men flrden blev östlig.,,

bland hangardörrar och etationemanalc&p.
Jled sex man i varje vinge och lika mänga vid
flygkropp och stabilisator kom man ut. "ThulinNisse" - Rod4hns mekaniker - "snapsade" cylindrarna och pysslade i övrigt om motorn med van
hand. En flygmotor av denna typ och vid denna
tid mlete nlmligen behandlas vlnligt, nletan
ömt, ty dess karalttäreegenakaper voro övervlgande nyckfullt kvinnliga. Den enda manliga
egenskapen var behovet av "snaps" innan den bhagade starta.

C

1'1'

.ALLDELES FEL B.lLL

Bl var f!Srberedelaerna till stormflygningen
klara. Motorn var varmkörd och höll toppvarvet
vll. Tankarna var fyllda med bensin och olja.
Pl.7garen berlttar själv el hirs
"Med aex man hin&and• i varje vinge rullade
jag sakta ut till startplataen, vinde upp mot
stormvinden och 'sprutade pl' för '~11 gu 1 •
Blott nlgon meter rullade maakinen framA.t, lyfte och steg raltt upp i den hlrda motvinden.
Over byggnaderna och skogsdungarna bildade den
förbirusande vinden kraftiga virvlar, vilket
koa aaakinen att allnga som besatt. Jagaren
klndea mest som ett •tycke fladdrande papper
utkaetat frln himlen. Upplt gick det aen inte
alla framlt. Under mig llg fortfarande militlretabli••~aentet pl Xalaslltt. Pl 400 a höjd
började ekipaget llntligen förfl;rtta •ig - men
baltlt. Ju högre det baxo dea~ haatigare drevs
jag baltllngea. ICuraen var vletlig mot Lagerlunda men färden giolt österut. Efter ungeflr en
kvarta ti11111ea flygning llg jag över Linköping
eller 7 ka öster oa utglngepunkten.

Det gick: mot Jlalmalltt, llng9amt, men inte vidare a!lcert. Over ekogedungarna kring flygflltet började dansen igen under ständiga parader
för att hllla 'kärran' pl nlgot al nlr ritt kö~
Det avlraate lteratod och det var landningen.
Stationsmanakapet stod dlr nere pl flltet, flrdiga att hugga tag i maskinen el fort den tog
mark. Företa landningeföraöket lyoltadea icke.
Ett kraftigt vindkaat vinde maekinen nletan
vertikalt strax ovan marken, varför jag ögonblickligen drog pl full motor ooh upp igen pl
ett varv runt fältet pl llg höjd och al ett
nytt försök till landning. Samma •alt hände lven
nu. Tredje glngen gick det bittre och Thulinjagaren satte sig som en krlka atilla pl den
plats den tagit mark. Inte en meter rullbana
behövdes. Mekanikerna hängde i vingarna och
jag körde in med min kärra, genomv&r11 och trött
av arbetet men nöjd med utglngen och en intressant erfarenhet rikare."
Vid flrden tillbaka till Linköping kunde flygarna r!lcna .till ett 30-tal stora trld som under dagen bllst omkull.
Jllnga minna med s!lcerhet lnnu Nil• Rod4hn, vlr
oförvlgne mlaterflygare.
Hane flygbana var kort men lyeande.
Under en vanlig rutinflygning aed en offioeralcamrat frln I 4 eoa apanare et8rtade han vid
Laabohov den 5 februari 1920.
SVENSKT

JII LITlRJ'LYG

50 h

Il'lyemaekinen gjorde i •tilla luft en hutighet
pl 42 meter i sekunden varför denna daga vindstyrka med ledning härav kan bedöaae. 11

0 TRE LilrnNINGSFÖRSOI:

"Pl 800 m höjd började jag komma in i moln dlr
det ellngde lnnu värre. Innan uteiktarna att
ko1111a hem inom rimlig tid blev allt tör mörka
och dl jag uppnltt aveikten med övningen, började jag nedetigningen i brant glidf~ och
med motorn pl högata aöjliga varv för att aed
ökad haetighet kunna övervinna motvinden och

Med anledning av det eveneka militärflygeta
50-Arsjubileum har flygetabena preaedetalj
gett ut en minnesbok •om handlar om de 50
!rena utveckling - frln Monoplanet till Draken. De 60 sidorna lr flngelande ooh lärorik
llening. Boken kan köpaa under flygdagarna
pl Jlalaen eller ooksl beatlllaa direkt frln
fl7getabena presadetalj, Stoclcholm 80. Den
koetar fem kronor.

AlbatroBl!I

Tummel ha

Phönix

1922: LOJTNANT MONTGOMERY VINNER FLYGTÄVLING
PA STRÄCKAN MALMEN-STOCKHOLM-OREBRO-MALMEN
Vem flyger strlckan Malmslltt - Stockholm Örebro - Malmslltt p! idealtid?
Det var en fr!ga som 17 malmenflygare hade att
besvara den 21 oktober 1922. Dagen var str!lande klar, varför alla navigeringsproblem ans!gs

Söderberg, Philipe110n, Zackrisson, Lillier,
Glrdin, underlöjtnant Lys,n, furirerna Lundberg, Pettersson och Cornelius - samtliga med
ungeflr tvl Ara flygtjlnat vid flygkompaniet
bakom sig.

helt uteslutna.

Nlrvarande vid starten var bl al flygkompaniets chef, kapten Gösta von Porat och kommen-

Maskinparken var i allra högsta grad blandad.
Förutom Albatross hade man bland annat Phönix

dörkaptenen L!lbeck.

och Tummelisa. P! en 2000 m bana hade man under
en tid sökt pröva sig fram till de olika

o TVÅ F.b BRlJsLEBBIST •••

maskintypernas prestationsförm!ga i lungt vlTill flygfältet i Barkarby anlände som företa

der. P! tivlingsdagen skulle man slledee korrigera de erh!llna vlrdena med den rådande

man löjtnant Jlontgoaery. Han hade startat som

vinden. Med ledning av samtliga uppgifter gjor-

tvla frln llalllalltt i en .llbatross, klarat

de man upp handicaplistan. Man skulle kanske
kunna elga att allt var klart för en matematik-

etappen pl 1.18.36 och llg mycket bra till.

flygning eller en sekundjakt.

Han hade framfört sin Albatross pl lilgeta möj-

Av 17 startande flygare fullföljde 12 tlvlingen.
Det var den stora rubriken i ortspressen dagen

liga höjd - knappa 50 m - och anslg sig härigenom ha vunnit JDYCket tid. Dlrefter kom flygarna fram till Barkarby elag i slag och vid

efter.

D DEN

LÅNG~AMMASTE

STARTAR FÖRST

12-tiden hade alla pl tre undantag när kommit
fram. Glrdin llg eist med det enabbaste planet
och hade pl grund av bensinbrist mlst gå ned
i Södenaanland. Det tog llng tid att fl tag pl
den bensin som erfordrades. Han hade emellertid

Handicaptlvlingen var upplagd e! hirs om alla
flög kortaste vägen mellan etappm!len och star-

förlorat alla chanser i tlvlingen, varför han
bröt och ltervlnde till Malmen.

ten skedde exakt efter startlistans tider,
skulle ankomsten till Malmelitt eke samtidigt.

Löjtnant Lillier körde också slut pl bensinen.

Dessutom glllde det givetvis att hllla rltta

Han kom dock till Skilby Glrd, endast 800 m

motorvarvet hela tivlingeetrickan och klara av

frln första etappmllet. SA smlningom kom han

brlneleplfyllning och tillsyn pl den tid eom
tillmitte för uppeh!llen vid etappmllen.

över bensin och fortsatte 800 m - skuttet fram
till Barkarby - men var 40 minuter försenad.

Som första man i llngaammaete maskin startade
underlöjtnant Kjellgren kl 09.04.18. Siat frln

o ••• OCH EN NÖDLANDAR

Mal•elltt var löjtnant Glrdin i den snabbaste

Löjtnant Zackrisson hade motorkrlngel och mls-

klrran kl 10.23.30.

te gA ner för nödlandning pl ön Skl utanför

Övriga flygare i tlvlingen vars löjtnanterna

Hlaaelby. Vid landningen gick sporren sönder,

Åberg, Blng, Norberg, O'Conor, Runö, Adilz,

varför han bröt tävlingen.

Furir Lundberg kom till Barkarby, men blev

att ha lett hela tiden. I övrigt fullföljdes

kvar där sä läng tid över den tillmltta att
han blev tvingad utgä. Han hade oturen att ha

lius,

fätt ett flygplan med en läckande bensintank.

O'Conor, Åberg, Runö, Bäng och Lillier.

tävlingen i nll.mnd ordning av Kjellgren, CorneLys~n,

Söderberg, Philipsson, Norberg,

I Barkarby b1ev ocksä furir Pettersson betydliet försenad pä grund av tändningsfel men

Över den redogörelse som efter tävlingen läm-

startade i sällskap med Lillier, ocksä han för-

nades pressen stod som rubrik• "Tävlingen
mycket lyckad, men kanske nägot för lätt".

senad, strax efter kl ett.

Flygakolans chef, Kapten Gösta von Porat, fram-

t.

D ADILZ PACKAR IHOP!

höll att han var nöjd med tävlingen.

Etappmålet i Örebro var flygfältet vid Karlslund, dit löjtnant Montgomery kom kl 1.12 pä

Maskinerna ansäga ha fungerat mycket väl. De
maskinfel som drabbade Zackrisson, Adilz och

eftermiddagen. Efter starten frän Barkarby var

Pettersson tillskrevs den utländska materielen,

det löjtnant Adilz som råkade pä oturen. Den

medan Lundbergs trasiga bensintank inte gärna
kunda skyllas pä tyskarnas "realisationsvaror".

nyckfulla motorn tvingade honom att nödlanda
vid Tofta Gärd pä Adelsö, varvid maskinen fick
sädana skador att den inte längre kunde flygas.

Ännu svårare torde det vara att förklara var-

Adilz själv var dock helt oskadad och meddelade per telefon till Malmen att han inte behövde nägon mekanikerhjälp. Med gärdsfolkets
hjälp klarade han flygplanets nedmontering och
lastning pä järnväg.

för bensintankarna gick tomma för Gärdin och

Pä sträckan mellan Barkarby och Örebro utgick
även furir Pettersson, som ansäg att det länga
uppehället med att reparera tändningsfelet
fråntagit honom alla chanser i tävlingen. Han
satte därför rak kurs pä Malmen och kom fram

Lillier.
Till de delar flygmaterielen hade svenskt varumärke hade den med glans bestått provet.
För Malmenflygarna hade tävlingen emellertid
varit ett angenämt avbrott i den dagliga rutinen. Det var etter dåtidens mätt mätt en
längtlygning man utfört.

välbehållen efter en dryg timmas flygning.

D TOLV FULLFÖLJER TÄVLINGEN

De övriga 12 flygarna anlände till Karlslundsfäl tet vid Örebro, tankade och fyllde ut sin
stadgade uppehällstimma med översyner varefter
de startade för sista etappen mot Malmslätt.
Som första man kom löjtnant Montgomery etter
,.

Furirerna Lundberg och Pettersson (ovan), löjtnanterna Gärdin och Adilz (nedan t.v. och t.h.)

DET HÄR ÄR FLYGPLANEN SOM FLYGER UNDER JUBILEET
Motorn dras igång sedan en mekaniker snapsat
den genom avgasventilerna med en injektionsapruta m/större.
- När jag

skulle flyga in mig på Monoplanet

började jag med att köra på marken. Sä småningom gjorde jag emä skutt rakt fram till ungefär

25 meters höjd. Sedan steg jag till 75 meter,
gjorde ett landningsvarv och gick ner igen.
Monoplanets marschfart är mellan 70 och 75 km/t.
Stallfarten är obetydligt lägre. StighastigheMajor Fritz Crona i Monoplanets sittbrunn.

ten är mycket d!lig1 det tar tre minuter att
komma upp till 50 meters höjd.

"Jag hyser den största beundran
för dem som flög för 50 år sedan ... "

Liksom starten måste

landnin ~en

ske exakt rakt

mot vinden. Monoplanet flygs ner efter en
mycket brant plan&. Att parera kytt - flygpla-

Femtio år gammalt - och ändå fly ger det!

net är ganska känsligt för dem

under land-

ningsmanövern är mycket svårt på grund av den
Med sin puttrande Gnomemotor svävar Monoplanet

dåliga roderverkan.

långsamt fram över F 3 i Malmslätt. Vid spaken
"kämpar" major Fri tz Crona, flottiljens flyg-

- Jag hyser den största beundran för dem som

chef. Orsaken till "kampen" förklarar han så

utan kunskap om aerodynamik och teknik kunde

häri

klara av Monoplanet, summerar major Crona sina
erfarenheter av över tv! ti11mars flygning med

- Tidigare sköttes skevningen med fotpedalerna

femtioåringen.

och sidrodret med spaken. Men vi kopplade om
roderlinorna för att kunna manövrera flygplanet

MONOPLANET

på vanligt sätt. Det skulle varit alldeles för

Nieuport IV G

svårt att fä bort invanda reflexrörelser. Monoplanet är sä tungt att flyga

att man är slut

i armarna efter 30 minuter! Flygplanet har nämligen inga skevroder i vanlig bemärkelse. I
stället ändrar båda vingarna anfallsvinkel, en
operation som man måste lägga in hela sin styrka i.
Instrumenten i Monoplanet är tre till antalet
- om man inte räknar det aerodynamiska fartbruset1

*
*

varvräknare,
ett glaarör för avläsning av bränslemängden,

*

ett annat glasrör där föraren kan se oljan
pulsera.

Motorn är en sjucylindrig, roterande stjärnmotor med insug genom vevhuset och kolvtopparna
och utblåsning i cylindertopparna. Reglagen best~r

av en throttel och en nålventil som bränsletillströmningen regleras med.

.·

•~ ...~~
~--~,.

Planet skänktes till försvaret är 1912 av 4
privatpersoner, medlemmar av dåvarande Svenska Aeronautiska Sällskapet, Carl D Danielsson, Carl Piltz, Allan H Mattsson och Fritiof
Ahlsell. Det är det svenska arm&flygets första monoplan och tillsammans med det första
statsinköpta biplanet Br&guet utgjorde det
arm&flygväsendets första flygplanpark. Den

29/9 1912 var planet uppe i 51 minuter cx:h
nådde 875 meters höjd med dåvarande löjtnant
G von Porat som förare.
Bygg i Frankrike. Tvåsitsigt obeväpnat spaningsplan.
Roterande Gnomemotor ••••••••••••••• 50 hkr
Spännvidd ••••.•••.••••••••••••.•••• 10,9 m
Lllngd • ••••••••••••.••••••••••••••••• 7, 8 m

Fl.ygvikt••••••••••••••••••••••••ca 650 kg

Fart... . . . ................•••.• • 100

k:m/ t

Öl
Tummelisa
Planet byggdes för flygkompaniets jaktflyg-skola, Typen flögs för första gången 1919.
Under tiden 1926-1934 användes det vid Flygvapnet under beteckningen Ö 1. Konstruktörerna var Kjellson och von Porat. Sammanlagt
tillverkades 30 plan på Malmen,
Ensitsigt övningsjaktplan.
Kapten Persson "oheckar" Tummeliaan före start.
Thulinmotor ••••••••••••••••••••••• 90 hkr

"Det är lött att flyga Tummelisomen mon måste passa henne ständigt..."
PA ain tid var Tummelisa (eller Tummeliten som

Spännvidd •••••••••••••••••••••••••• 7,8 m
Längd. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

5, 5

m

P'l.ygvikt •••••••••••••••••••••••••• 580 kg

Fart •••••••••••••••••••••••••••• 145 km/t

den också kallades) flygplanet med stort F,
Och än i dag står sig mänga av maskinens egen-

- Tummeliaan lättar efter 75 till 100 meter och

skaper.

vill gärna börja flyga vid ungefär 90 o/t.
Efter starten stiger den med 2 m/sek. Pr!n 120

Kapten Sven-Eric Persson, chef för tredje divi-

i stigning till 140 i planflykt vid 1050 varv

sionen pA F 3, är den som fått äran att flyga

accelerar flygplanet ganska snabbt.

Tummelisan under militärflygets jubileU111sdagar.
Före detta Ö 1 är lös i rodren. Stabiliteten
- Kärran är lätt att flyga men fordrar stlndig

är störst i höjdrodret, skevrodret är en aning

passning, berättar han.

trögt och sidrodret lr sladdrigt.

Känsligast är flygplanet kanske på markens blå-

- Plan6farten är 105 km/t i en förvånansvärt

ser det över 10 o/t behöva det en man vid

flack vinkel mot marken, all.ger kapten Persson.

varje vingspets. Det kan ha sina sv!righeter
för dem som skall följa med under taxningen.

Tummelisan skall flygas ner till ungefär 30

Motorns 111.gsta varv ger flygplanet högre has-

meters höjd innan gasen dras av och föraren

tighet In normal springfart. Därför mAste fö-

trepunktslandar, Att komma ner pA sporre och

raren kortsluta motorn då och dA för att minska

still samtidigt lr svårt eftersom flygplanet

hastigheten.

lr kort och nosllget högt,

En mekaniker anapaar aotorn med
en injektionsapruta m/jlttelik.

Under varder.. vingspetsen sitter en skyddande b!ga av bubu.

S! hlr klena lr Tu.aeli•&n• armortiaörer - men de duger 11.nnu.

''Jag hade glömt bort hur det var
med fartvinden piskande i ansiktet... "
På ett av etagen mellan Fokkerne vingar
sitter en reeervfartmätare som drivs av
vinden. Föraren måste
lära sig visarens läge
eftersom siffrorna är
svåravlästa. Nedan1 I
bakre eittbrunnen på
Fokkern finns den här
kulsprutan monterad.

- Den största sensationen var fartvinden, säger
major Sven-Erik Sjöetedt, baschef på Malmen och
tillfällig jubileumeförare på Fokker.
Det är inte företa gången han sitter i Fokkerne
sittbrunn. Under sin flygutbildning på F

5 flög

han flygplanet som andra typ i sjutton och en
halv timme.
- Men jag hade alltså glömt bort hur det kändes
att ha vinden piskande i ansiktet. Annars började jag ganska snart känna mig hemma i flygplanet. Själva flygningen kan jag inte säga
vållade mig problem. Fokkern är snäll även om
den är en aning drögig!
Vid 70 km/t lättar flygplanet och stiger sedan
med 5,7 m/eek. I planflykt gör den cirka 150
km/t. Major Sjöetedt har stallat Fokkern på
höjd och tagit ner farten till 74 km/t utan att
flygplanet visat svårartade vikningetendenser.
- När jag landar håller jag en plan6fart på

120 ner till sättningsläge. Då minskar jag farten till mellan 70 och 80 och flygplanet sät-

56

ter sig snällt på gräset. Men det är viktigt
att landningen eker exakt rakt mot vinden.
Fokkern har ju så stor spännvidd och så liten
spårvidd att man måste räkna med risken för
ground-lopp. Från Ljungbyhed har jag ett minne
av att vi ofta fick hjälpa till att bärga Fokkrar som slagit runt.
Major Sjöetedt har frapperats av ett par olikheter mellan att flyga rea och halvmotor1 för
det företa hade han nästan glömt bort hur vik-

Fokker

tigt det är att behandla sidrodret rätt, för

Planet tillfördes Flygvapnet från 1928 och

vingglidning före landning!

det andra har han än en gång fått pröva pä

var (i olika versioner) i tjänst till 1945·
Det är av holländsk konstruktion men tillverkades på licens vid Centrala flygverkstaden i Malmslätt. Med ett flygplan av denna
typ räddade löjtnant Einar Lundborg den 24/6

1928 general Umberto Nobile, chef på det i
Norra ishavet i maj samma år norr om Spetebergen förlista luftskeppet "Italia".
Tvåeiteigt biplan. Aktionetid

4i

timme. En

fast och en rörlig kulspruta, 100 kg bomblaet. Bildepaning utfördes såväl
kamera som med

med hand-

i baksitsen monterad, fast

kamera.
Bristol Jupitermotor ••••••••••• 450-490 hkr
eller Mercury VI •••••••••.••••.•••• 540 hkr
Spännvidd••••••••••••••••••••••••••• 12,5 m
Längd•••••••••••••••••••••••••••••••• 9 9 4 m

Flygvikt ••••••••••••••••••••••••••• 2280 kg
Fart •••••••••••••.••••••••••••• ca 210 km/t

Major Sjöetedt, nere efter en Fokkerflygning.

817
Planet beställdes av Flygvapnet och påbörjades av SAAB Ar 1938. Det provflögs i maj
1940. Under krigsåren gjorde det

trAn 1941

en mycket stor insats i beredskapstjänsten,
dels som

spanin~splan,

dela som atörtbomb-

plan (attackplan). År 1947 såldes en del av
planen till Etiopien.
Tvåsitsigt lätt attackplan. Tre kulsprutor,
bomber.
SFA Tvin Waspmotor•••••••••••••••• 1065 hkr
Spännvidd ••••••••••••••••••••••••••• 13,7 m
Längd ••••••••••••••• •••••• •••••••••••

9,8

m

A 32
Lansen
Planet är tillverkat av SAAB och provflögs

Flygvikt •••••••••••••••••••••••• ca 3800 kg

för första gången 1952. Det gick som första

Fa.rt • • • . • . • . • • . • . • • • • • • • • • • • • • • • • • 420 k1A/ t

svenska plan genom ljudvallen (under svag
dykning) den 25/10 1953· Leveranser till
Flygvapnet började 1955 och numera Ar hela

J 29

attackeskadern utrustad med Lansen.

Flygande tunnan
Tvåsitsigt attackflygplan. Radarutrustat.
Kan utrustas med robotar, raketer eller bomber.
Rolls Royce Avonmotor •••••••••••••• ca 3400 kp
Spännvidd, ••••• , •••• ,., •• ,.,,., ••• , ••• 13,0 m

Längd •••••..•••••.•••••.•.•••••.•.•••• 15,0 m

År 1951 började Flygvapnets jaktförband
tillföras det helsvenska jetjaktplanet J 29,
tillverkat av Svenska Aeroplan AB. J 29

Flygvikt ••••••••••••••• • •••••.••••••••• 10 ton
Maxfart •• , ••••••••••••••••••••• över 1100 km/t
Vingens pilform •••••••••••••••••••••••••• 35°

flögs första gången 1948 och var första, i
Europa tillverkade flygplan, med pilformade
vingar. Senaste versionerna av typen är J 29
E eom har förbättrad vinge, och J 29 F, eom
dessutom har efterbrännkammare, vilken fördubblat stighastigheten. Med J 29 B sattes
1954 världsrekord i hastighetsflygning pA
500 km sluten bana (977 km/t), och 1955 satte en rote S 29 C världsrekord på 1000 km

J 32 B
Lansen

sluten bana (901 km/t).
Planet är en modifierad form av A 32 Lansen
Ensitsig med katapultstol. Fyra styck 20 mm
akan.

och är konstruerat och tillverkat av SAAB.
Den provtlögs första gången 1957, J 32 B
skiljer sig frAn A 32 genom att den är för-

D.H. Ghost 50 motor •••••••••••••••• 2270 kp

sedd med en svenskbyggd RR Avon Series 200

Spännvidd........................... 11, 0 m
Längd,............................. 10, 27 m

(RM 6) motor, som ger ca 5000 k:p dragkraft
utan och ca 7000 kp med ebk. StigförmAgan

Flygvikt. • . . • . . • . • • . • • • . . • • • . . . . . • . 7000 kg

och farten ökar därmed betTdligt. Versionen

kJrJ/ t

har dessutom förbättrad siktes- och navige-

Fart .•• , ....• , ..•. , •••• , •.••.•.. , 1060

Vingens pilform •••••••••••••••••••••••• 25°

ringsutrustning.

J 34

J 35

Hawker Hunter

Draken

SAAB J 35 Draken är Flygvapnets senaste tillskott och ett plan i absolut världsklass.
Det är speciellt konstruerat för att kunna
bekämpa moderna bombplan inom ljudfartsomrädet och har fätt omfattande radarutrustning för uppdrag i mörker och dåligt väder.
Den dubbla deltaformen pä vingarna har helt
utvecklats i Sverige, Vid uppvisningar utomFör att ersätta J 28 Vampire och förmedla

lands har Draken väckt berättigad uppmärk-

övergängen fr!n J 29 till J 35 köpte Flyg-

samhet.

vapnet fr!n England ett antal Hawker Runter
MK 4, som fick typbeteckningen J 34, Planet

35 A1 Ensitsigt (Sk 35 C är tvåsitsigt).

har innehaft världsrekordet i hastighetsflygnine med 1141,3 km/t. Planet kan passera

Avon Series 200 motor ••••••••••••• 5000 kg

ljudvallen i svag dykning.

med ebk •••••••••••.•••••••••••• ca 7000 kp

9,4 m
Längd...... . . . • . • . • . • . . . • . . . . . . . . . . 15, 3 m
Flygvikt •••••••••••••••••••••••••• 8-9 ton

Spännvi'd d ••••• ••••••••••••••••••••••

Ensitsigt med katapultstol. Radarutrustat.
Fyra styck Aden 30 mm akan.

Fart • • • • • • • • . • . • . • . • • • • • • • • • • • • . • Mach 1, 8

Rolls Royce 9000 motor •••••••••• ca 3400 k:p
Spännvidd•••••••••••••••••••••••••• 10,6 m

35 B1 Motor Rolls Royce RB 146 med betydligt

Längd.............................. 14, 0 m

större dragkraft än hos 35 A. Toppfart över

Flygvikt. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 8000 kg

dubbla ljudhastigheten. Siktet och den elek-

Maxfart......................... 1150

troniska utrustningen är direkt anpassad till

'km/t

Vingens pilform •••••••••• • •••••.•••••• 40°

.,_

Stril-60,

c

Sk SO

28

Saab Safir

Vampire

Planet användes för den första, grundläggande flygutbildningen vid Ljungbyhed. Det
är konstruerat av SAAB och tillverkas även
på licens i Holland. Typen har sålts till

Planet är den tvåsitsiga versionen av De

tjugo länder inom och utom Europa och är

ITavilland Vampire (J 28 A och B). Förarplat-

därmed svenska flygindustrins största ex-

serna är placerade sida vid sida. Det använ-

portframgång. Sedan 1945 d.A Safiren utkom

des vid senare delen av den grundläggande

i sin första tresitsiga form som skol- och

flygutbildningen vid krigsflygakolan. Typen

reseflygplan har flera versioner utvecklats

äT tillverkad i England medan motorn är li-

och tillverkats, även fyrsitsiga.

censtillverkad av SFA i Trollhättan.

Lycoming 0-360 motor ••••••••••••••• 180 hk:r

D.H.Goblin 111 motor ••••••••••••• 1500 kp

Splnnvidd •••••.•.••••••••••••••••••• 10,6 m

Spännvidd ••••••••••••••••••••••••• 11,6 m

Längd ••••••••••••••.•••.••••••••••••• 7,8 m

L!ngd ••••.• .•••••••••• •••••••••• •••

9,4 m

Startvikt •••••••••••••••••••••••.•• 1205 kg

Flygvikt.... . . . . . . . • • • • • • • • • . max 6120 leg

Maxfart • •.•••••.••••••.••••••.•.•• 270 km/ t

Maxtart. • • • • • • • • • . . • . • • • . • . • . • • • 840

km/ t

Alouette Il

Tp 79
Dakota

Vid S.AAB:a nyinrättade helikopteravdelning

Med undantag för inredning är Tp 79 iden-

i Norrköping provfl8ga i maj 1959 Alouette

tiskt med det välkända trafikflygplanet DC-3

II, eom därigenom blev den första i Sverige

Dakota. Besättningen är 2-4 man, 21 passa-

licensbyggda helikoptern. SAAB förvärvade

gerare i stolar eller 27 pl bänkar, alterna-

tillverkningsrätten fr!n Sud Aviation och

tivt 2800 kg last. Inatrumentlandningssystem

levererar helikoptrar till marinen och Flyg-

och etyrautomat finnes. Tp 79 användes för

vapnet. En Alouette satte 1958 nytt världsrekord i höjdflygning med 11000 m, vilket

transporter samt utbildning av arm6na fallakärmajägare. Det är obeväpnat.

uppnäddes pA 35 minuter.
TvA Twin Waep, vardera ••••••••••• 1200 hkr
Turbomeca Artouate II B•••••••••••• 400 hkr
Rotord.iameter •••••••••••••••••••••• 10,21 m
Längd ••••••••••••••••••••••••••••••• 9, 7

m

Tomvikt ••••••••••••••••••••••••••••• 850 kg

Splnnvidd •••••••••••••••••••••••••• 29,0 m

Llngd.............................. 19, 7m
Flygvikt ••••••••••••••••••••• max 12200 kg
Marschfart ••••••••••••••••••••••• 250 k:m/t

Max flygvikt ••••••••••••••••••••••• 1600 kg
Maxhaetighet •••••••••••••••••••••• 195 los!/t
Aktionetid ••.•••••••••••••••••••••• 3 1/4 t

204 B
Agusta Bell

Malmen
1911

••

Försvarets senaste helikopterförvärv är till-

ore

verkat i Italien av Agusta, men är ursprungligen en amerikansk Bellkonatruktion. Sammanlagt har 18 exemplar beatällte, varav Flygvapnet fÄr 6 stycken. De skall användas för
underhAllstraneporter.
De Havilland Gnomemotor
Rotordiameter ••••••••••••••••••••••• 13,4 m

~ÅR

FLYOARBARONEN CEDERSTROM gjorde uppstig-

Längd............................... 11, 7 m.

ningar pä Malmen 1911 var publik välkommen

Tomvikt •••••••••••••••••••••••••••• 1860 kg

att bese äventyret. Dl kostade de billigaste

Maxvikt ••••••••••••••• ,., •••••••••• 3860 kg

atAplataerna 25 öre medan aadelplataerna be-

Maxhaatighet •••••••••••••••••••••• 215 klA/t

tingade ett pris av fyra (4) kronor. Sedan

Aktionatid...... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

2i

t

deas har utvecklingen bara rusat framät •••

De svenske jagere chokerede 100.000
og f orsvandt i himlens blå

AKTUELLT (Danmark)

- Ih, åh, nreh, uuh, uuh,
kvidrede kvinderne og dukkede hovederne, når de to DraK:en i en fantastisk fart hvirvlede rund t om deres egen akse
eller når de satte efterbrren::lerne på og luften nrermest
flrensedes i stykker af jetlarm.

VÅRA NORDISKA GRANNLÄNDER NORGE OCH DANMARK
HAR REDAN FIRAT SINA 50 ÅRSJUBILEER. PÅ
GARDERMOEN UTANFÖR OSLO SAMLADES DEN 3 JUNI
65.000 MÄNNISKOR FÖR ATT ÅSE FLYGUPPVISNINGEN I VILKEN 141 FLYGPLAN FRÅN 5 NATIONER DEL'roG. DEN DANSKA MOTSVARIGHETEN ÄGDE
RUM 2 VECKOR SENARE PÅ BIRKERÖD OCH SÅGS
AV ÖVER 100.000 PERSONER. DET SVENSKA FLYGVAPNET MEDVERKADE I NORGE MED DRAKEN OCH
LANSEN SAMT I DANMARK MED ENBART DRAKEN.
PRESSKLIPPEN VISAR VAD MAN ANSÅG OM DE
SVENSKA FLYGINSLAGEN UR NORSK OCH DANSK
SYNPUNKT.

EKSTRABLADET (Danmark)

Bk<1J mq.n 84 som en slags
kon'kluBjon Bette opp en rankinli8te over F l y p a r a cl e n 1 9 6 2,
md vi gi guUmedaljene til svensicene for «Lansen> og «Draken».
Den siete tnMkinen savner vel
8itt sideatykke i europeisk jager-

I

teknikk.
Pilotene hilste pd pressen etterpd beskjedne karer som,
het Andersson og noe annet
på -son. Om de hadde trent mye
sam men 1 lkke B<Erlig, to av
akrobat ene mettea visstnok for
ferste gang i lufta for 1-1 dager
siden. Samkj0ring /er stevnet på I
Gardermoen 1 Tre timer !
I

Det ble en pen

publikumssuksess for sveru;kene
var den almindelige mening. En
sven:;k fiyof fiser sa det slik:

- Guttene var 1kke bare gode,
de fltitY for kung och fosterland !

DAGBLADET (Norge)

Kraft-elegance og fare·
truende sk~nhed
Den 31-årige l~jtnant Enlund og
elen 24-årige fältflygg arer Olsson
ha vde for and€n gang in den for en
måned » tag€t billedet ved et nordisk flyvejubilceum, f.~rst i Oslo den
3. juni og nu den 17. over Nordsjcelland. D€t var kraft og elegance
i sjcelden kombination. Ncesten faretruende skonhed, fordi man uvilkårligt greb sig i at tcenke: Bare de holder op, mens ~et . går godt . . . ~et
gjorde de held1gv1s. GeneralmaJor
Noren fik efter strevnet mange velfortjente lykpnskninger til sit nyvevåben. dets svenske teknik og dets
~minente flyvere.
1

BERLINGSKE TIDENE (Danmark)

MORGENBLADET (Norge)

Amerikanerne mptte med en
rekke fly fra sin berpmte 100serie, men likevel var det S v e r i ges dag. FS1)rst imponerte
svenskene med cLansen» og så
satte de et veritabelt utropstegn
over Gardermoen med to snittflyvere i allvrersjageren cDraken», dette rokke-liknende flyet
som gjerne kunne vrert hentet
fra en tegneserie av typen cscience fiction». Lpytnant Sven En 1 u n d og 1. fältflygare Stellan
0 1 s s o n ble de virkelig store
publikumsheltene. Mens snittflyve:.·:ie fra andre nasjoner la
hovedvekten på disiplin, presisj on og nS;Syaktig teamwork, foretrakk svenskene å vise halsbrekkende luftakrobatikk, og det ble
i sannhet noen nervepirrende
minutter. De to cdrakene:. tordnet over plassen i ellevill lS;Ssssluppenhet, de behersket hele registeret av kunster og knep, det
var en oppvisning som neppe
noen kommer til å glemme.
ARBEIDERBLADET (Norge)

• Let staekkede

Sve11sk prrestation i srer·

Det gik som spået, at de to svenske
feltflyvere Sven Enlund og Stellan
Olsson ville blive den store flyveopvisnings h~jdepunkt med deres
demonstration af, hvad man kan byde det fremragende svenske /ly Dra-

klasse

Og så vi:;te to svenske >Draken« overlydsja.g ere deres kunstflyvning i
scerklasse.
ken fra SAAB-fabrikkerne.
De var dagens ubestridt flyveKun de tilskuere, som havde overmessige h•Jdepun1d, da de med
vmret det tilsvarende norske flyve1.200 kilometers fart buldrede ind
sttevne i Gardermoen for 14 dage
siden, var en ubetydelighed skuffe- ! over tilskuerpladseme og i sindsde. For over Gardermoen var de to
opriven"e fart str•c op mod det
svenskeres opvisning endnu frrekke- j blå hv3'lv, hvor de ligesom forre, endnu mere overrumplende. Man
havde lagt en lille dremper på dem I svandt for kort efter at vise sig i
hvinende dyk og snart efter stryge
fra dansk side. Forbudt dem at kom. me bragende i alt for lav hpjde ind
med mach 0,98, kun 2 procent fra
over tilskuerne og fra hver sin side
lydens hastighed 01 hvirvlende om
mod hinanden, så en gråspurv skulle
deres egen akse. Dette us1edvanlige
holde ·vingerne 1odt ind til kroppen
stykke »svensk hemslöjd• tog vejfor at kunne smutte uskadt imellem.
ret fra titusinderne, og gang pä.
Selv med let stc:ekket udfoldelsesevne var det formidabelt, hvad de to
rang bracede bUaldet. I nesten 10
avenske fl'JI pra?sterede. Det ene f6jeminutter tumlede de deres flyvende
blik hvirvlede de hen over trretoptrekanter over opvisningsomrä.det,
pene, mens jetmotorernes efterbrc:enutrolirt at både maskiner og pilodere forvand&ede udst~dningshullet i
ter holdt. Piloteme havde under
bogkroppen til et glldende kakkeldisse mandvrer '1 G, det vil si ge påovnsfy~. Tre sekunder efter var de i
14 svimlende h;jd.e lodret over tilvirkninrer, der gjorde deres vregt
skuerpladserne, at det kneb at f~lge 1 syv gan1e så stor, men under det
dem med det blatte f,Sje.
hele boldt de i flegmatisk sprogDet ml have vzret med lidt blantone
jordorganisationeme underdede t•lelser, de mange NATO-offi- !
eerer på ierestrlbunen bag konge- i
rettet om mantjvreme.
1

1

1

parret og tronf ~lgeren fulgte drage- I
flyvningen. Amerikanske, britiske; .
canadiske, tyske og norske stabsfolk I
matte i deres stille sind spekulere !
på, om ikke de fleste andre af darens luftfartejer var af temmelig ·
forreldet type. Måske alene undtaget
det britiske bombefly Vulcan, der I
er deltavinget som Draken-maskinerne og ger et nresten naturstridigt
indtryk, när dets 40 ton metat pressea i svimlende stigning mod him*

len.

I

B T (Danmark) •

HRLI:rosn '1'I DBD ( Danaark)

I 1eerklaHe var to svenake Draken-jetjapre1 forry1ende flyvninaer. I et nsesten
10 minutter lanat program, der for 1tersteparten1 vedkommerlde gennemfertes i natten fuld haatighed 01 med efterbramderen aat til. Draken-maskinerne er et helt
ta•nnem avenak produkt, os baade maskin•r 01 piloter sav aaaledes et eksempel
paa de 1ven1ke flyvetraditioner.
~RSEN ( Danaark)

Da de to svenske fiyvere avaluttet 1Ut fltredrfvende program
aom tll fulle viBte Drakena mer
aact Ubell"UMSede manttVremul11heter, me<J· ' fly mot bverandre
bare &O meter over bakken og
med en avatand bare 50 meter
fra hverandre i en fart av rundt ·
1200 km t thnen, ble applauaen
atadig mer- hflrbar eftersom Jetbulderet avtok.
I
MORGENBL.lDl'l' (Norge)

chokerende
I

svenske

POLI'l'IDN (Danaark)

"'l"""'"""'"""""'.'"' ""'"""'"'-
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SÅDANT VAR FLYGARLIVET PÅ DEN TIDEN
OCH SÅDANT KAN DET VARA ÄN I DAG •••
DEN HÅR SKÄMTTECKNINGEN OM FLYGARENS VEDERMÖDJR,
FLYGARENS SVAGHETER OCH FLYGAREN SJÄLV ÅR HÄMTAD
UR "NÄR FLYGET VAR UNGT", EN MINNESBOK SOM ÄR SAMMANSTÄLLD AV GENERAL NILS SÖDERBERG. DEN KOM UT
1956 OCH INNEHÅLLER EN RAD BERÄTTELSER FRÅN FLYGETS
BARN:OOM. FLYGARNA SJÄLVA STÅR OFTA SOM FÖRFATTARE.

~)' A'.
I

.

-

--

~ ·-

Trdn /"/tl//cr~Q'' hfoM,,,,-~.
J. c;;.1,,0'1,1. Ho_
, .//n, ,.,.,,,.; 6evi-'h11:1,t Öh"./ll~"yq Jåho'rr-'""!?";,,, .

"' ~ .,,;;;/v .;,. ""'""' °"" ol<n ~/;,r..

;.. o1>_,....,.

..v"'°'"'?'r""'•

",.'!'~"
.,..,,,,, vr,,qo~~cn :

~ o'~i' ft:Yl-~k> /'Ö

ft,t J,Ör

vi.I~, .,,;"'~"""°" J~ /~,/'Q .
• ,.,,,,/ /&'r o'u ,,,s'r ,;å//•,t..

Jcr ~r. a,.~,.. ~'fO

J<7!J 30f'""" mrn ~

'"" ~l~rn

"'-""U"

..,..-., vtV'V

t7r ~ ,Y.t

"#,. .1p1ut1 ~ .W'?lar ,t,// no,!~One.n

~,;;."'"OJ" /YJ'~ ..,.,, """'-

om

~.....,._

-

~.

LJay.,, o'o'r,1'>.,•, ~.., 'lbv~ _,,1,;,,

c.rr>/~

.:J04:.-t.un,117 ,·
,1-~-to,,,,.,,,., , ':,.,/O<?e;? .

/o ..Tt'l"'7'"'7"7~ ~dov uår,,.,e

,.,,,•.,, ...-....

"""'" /"?"~ ~"'"°"'
6nro do/,t~,- /ro.,, ,:Vd',1,1,,,,_, '17,yr/
oa',,. cho"".,.0''7/""•' "c.+ /ro.,,
J "11 · <1' "'""'~~. ~dN ""' '>r4J
/"'/'de~"'- v,..,,o(H,//"

Utio~lfLClr.JtJT.Y/lrTcRnll

CA1M µcJer-,,,-.o/.,,.,.,

/,.,.""'°"' ,·

o;"'"".ud~ jJ.

!JO,,,,, · .30.t,J~,jt~ -· oc~ eYif:avr•,., ,l
-Jq. .30 o;,i:i~/Q /<>';..,'J"'-9/. 0#,1
_,,10',.. .i /J ,o}; f -' n .· · ·· · oc..f il"le#- .
//,' rl~ '1",P ,// ,;/J~O';..,n<>'c
.._,,,,,..,,~ /<f;tno,,., ~ ·~ · / .
' " " " ' ' " 3.lår ,· .,J·-4~ ;',y~-,
Ho//o', .<t"4""h~<N-d•~ nblf /tl'ay'
" · -1. "':· , oe.1, / ny /o"'.,,.i. o'tr.L

•"""'"°"

-

/ /fo-t)

.s,,,,,

,_,,&;'

Oc.I är~, ·c>/.t:> ;k'//CNP>o/n.!f/

/""""r .

r.,; ..., ,,.,,,,.,.,...,,,, /1'.--..
/tMtlll:1,i p<>• .;,..,. .,,:q H~

år /V ll"lo,-A::,d'J>PIHJo .
-Jq. ~,, o1r,1. &- DA>W .....,,o/o;..
/'fo: hlh'" t/,. ~ l'J?«T cAJ(J/~,,,.,,O'

/)tY

~,.,:'»"10tir ~
~,,, /4'0,J,J~ .·

.. ,

/Ö' d,,., ...W"'1C1.Mr /'U~~,, 1'o•
vi ~~.J' ,/,///il/"""-~~;,., .
;,....,; / ',m<Okld>vno .'

-

l!H~l!>/u:{ , _.ko/oY-N ~

'1'i ho,.., /Wrv lir I.I .,,.;ndttr•"
/y.w"!'t:r'° I: Il f-/r H1~~n'W'1 . .Jo'"

t-.......,=-------------t

l"o/lt

hl/ .

Vor )on a·.,,,.,·:,,ö,,_

~- J Hv/,J ../re<T,
- 1-tJ ,"~/vek "10 ,_,; !lo; oN ~~ ,JÖ .V,/,{#r..-, ~-

( Nu.e~'/-".,,..-J

/"'"ci.?o"'

<JwrLJ ov/,CJl't!',,
o"'r h"/1 cloc.{ .tyO~J,1~.-P''.JI"' ./-1" d'" ·

bo:a-

~~ .T'-'Ol't:fr

J,,,;f,

,.,,.,,. l?e

""-"~~,.v~~.sJpi-c~&1,,.,?•n § -"',

,lfq,, d'-'.-~d'-~ •JrJ.(Q """"'V ...o.4

rno,,,, //

- J/O, ,,,.,, .,,,,. ,,,.,.., "'·· /'7•... _._ /Op
;..,,,. ~ro//o~ ~..... ).Irra ,_.-b>,..

l'!/IYr.,,, ~~u.., "'1::1~""°" ~.·.

rd .,, /)vN'
oc.~.

/.,~...,

.,,0'71,.,,,0

,.,·..,_,,/il}' ..,~ ,...;...., ~.. "'"--·

-+o/"'?"/Q#o.>

o'o-,.•/"',.. ,.,, UJ· ~

'1"/'~

~~ o;,. /LI// or.ton ~år

°""'&IP

.Ji,n/vJ~,,,,1'1~ ~o..2ft.tQ- r>c/ oc: .. ov -

6'y~

a//

I

'Y9'"~ D<A ,,..,.,,, ' "

°"
FlRMA KONTORSOFFSET
STOCKHOLM 1962

