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lloo-1900. Ilolliljens område öppet Iör allmånhelen.
11oo-1900. Flygulställning.

Musik på Lundbergs backe'
l3o0-1430. Flyguppvisning.
i. <F 10r utlormal av ilygplan i lulten'
9. Förbandsllygning.
3. Avancerad llYgning J 22.
4. Avancerad flYgning J 21 R.
5. Avancerad Ilygning Sk 12.
6. Gruppllygning J 21 R.
7. Stork'
8. En division J 22
9. AnIalI och lu{tstrid mellan två
divisioner B 18, en division J 26
och en division J 28.
10. Förbandsllygning, Iem divisioner'
1200-1300.
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lFrrLY@, D
Söndagen den

A

9 luli

@

1950

Landning.
1500. Vinnande programnummer meddelas
genom höglalare. (Ett anlal IlYgturer utloltas På Programmen.)
15ts. Utskiutning av lörarsloi irån J2lR.
1600-1830. Dans i en av hangarerna.
11.

Kl

Krigsmannamiddag serveras i stora
malsalen mellan kl 1530 -1830.

Rätt

till ändringar av programmet

ISACSONS BOKINDUSTRI, HÄLSINCBORG
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VARLDSREKORD

I SIN KLASS

(on oJlic;elL bc

-hn standard

(lioster Nlctcor 8
utrllstad med
stall dard I )e rr,r'cnt nrotorcr
lrar' år Stolblitanniel) (l'ii\ l'ft(
r ;rlldslclioldct i sin lilrss l-iir
I ,(x)0 klr slutcn bana.

LLS;RCYCE
oleao
ENGIIIES
T'OR SPI'LD

Itol.l.s-tto Y(l Fl L'lD

ÅNI' RI|LIÅRII,ITY

. l)ERBY

. It\CL^ND

Itcpr.: Sal6n rt \icanrlcr, -,\l(ticbohs, St,vrrnansgatarr 4, Stockholm,
Tel. 67 93 40 växel.

NAGOT OM F IO
Enligt. Kungl. Iltarj:ts l)eslr-1t uppsatte-s (lenna flottilj i llalmrl rf
19.10. Hemortsadtcssen r'ilI cltdast tillfållig och benämllingen blcv
(liiffijr tv Tionde llygflottiljeD. Förban.lets huVu(luppgift var att
svrra för ncutralitetsvahten i luftcn bla över Skånes fastllnd och
teIritofialvatten.
Setlermera blev dct hestiintt, att l- 10 sktllle stanna i Skiine ocll
irr 19,!4 fich flottiljcn namn(]t Kungliga Sklinska fly.gfbttiljen me(l
1ör'liiggDinit i ljilrllikra vi(L -ingelholm. Siunlra år fick flottil.ien
ctt gult llygcmblem pii blå botten och i övrc
ocl(så cljcn fana
stiinghör'nct Sliåncs grip.
I oktoher 19-+5 flyttarle llott.ilien frirn x'Ialmil till Barkiikra.
Det liI inte svil|t att för-.tii person:llens gl:i(ijc och tacl{salrhct
övcr att fi til sin nya, \'ncl(ra, no(lerna och välplune| cle fiirliiggning i besittning.
I Malma) hade flottiljen l)ott I dcn s h T(irscbcrgssta(lcn i cLr
ornodern folkskola, i ett l(l vilttentorn och nägl'a ilyb-vgg(la rnoll
oln:iladc och otapetseradc llyl eslltls. Sorlr trettinr:ittning tiairriL(ic ctt
utijiinl br)ggcri. Nlarketentel.ict var in|yll1t i cn t\':ivilril-lgsvillil
mellan tvli bilvcrkst:i(lcf fid Lundaviigell. Flygstationen ute !id
Ilulltolta utg.iordcs av slnå lriilLargilrcr och tråbarilcher'. För'lii(lcn
Iör utrustningspersc(llilr och annan n]atcr.icl volo or(lnå(lc i i<iillar
inellali
lol<aler, sc,m hyrdcs ö\'eI hcla Kirsebclgsstat(lcn
^vstrin.lct
I)etta Dro
förliiggniDgen och flygstationen val cn (lr]-g kilomoter.
visorium \.ar;de i fem iir. Trots (letta tri\nlcs pers{)naicn illl(lelcs tlt_
n:irht i Xllalmö och bevarrr iinnu mänga vänshapsbarl(L och oförglöllrligl ninnerl lrin tlenna l.i(1.
Flottiljcn (lettog aktiYt i ncutl'alitetsvakten fLån sista .lagarnrr i
juli 19.11 till hrigcts slut 1{)'15.
lJn(leI i'reLllralitetsYaktens år' gjor'(les dvor' 23,000 starter lne(l
IloLtiljcns jaktflygplan. Den ln)kför(ll flvgti(lcn air niigot iiver 17,00{)
tinmlr, f ilhct i fl.ygsträcka troLsvilrar n-rer iin 5,150,000 l!il. d v s 12lJ
varv jorden rullt vi(] cltvatorn ellcr 7 giinger tur och retur till irlnen
Un(lcf (lcssa neutfalitetsvaktsflygningat bragtes c:a 200 lrämmirn
de flygplan, huvuclsahiigeu tunga anterikanska bombllygplan av

xyperna "Flygande fästning" (E 17) och "Libefator" (ts 21),
ning p.i skänsl(t terl itoriul'l'1.

tiil

land-

FI0 har scdiil-] sin tillkonst år 1940 varit utrrista.l i-irecl lyfiL
olilia typer av jaktfl]'gplan. Först deD efter nuti(lens klav il(lcr'
stigl'la .I S:an, en cngelsk konstfuktioir, som i original hette "(+lostcr
Gladjator". DcD crsattes 19{2 lned .T 20, en dii lraigmo(lern jaktplan
typ av italienskt Lrrsl)r'ung. Under stöire (lelen av kriget var .J 20:an
llygvapnets snabl)aste flygplan. Pai Viiren lLl.l5. lllil andra värlLlslrri
gct nalkades sitt slut. l<orr den hclsvcnsl{a ,l 22:air till flottjl.icn.
Högt uppskattild ilv liirarna ha| dcD fullgjo|t sin trognil tjinst mcn
lallcr nu för ill(lo|sstl cckct. L)en avlijsos av den lih.rsii svenskbyggLl.l
J 21 R, flottiljcns Iiirsta |eaktionsdIivna flygplantyp.
Flygcts ut\-ecklilrg hat. giitt frarnait med storlllsteg de senastc ti(l
iiren. De-qsförinr']l]n var före1 lil.et 1riigl.. Å1 192(i, .l:i flygvallnct lllev
cn sjlilvstiindig 1(irs\:ars.gren, var ilrsanslagct 6 nlillioner. Nu är .let
omh|ing 300 milliorlcr'. Då fanns-1 flyghaircr. Nn finDs l7 ftottiljer.
L)et an.Ua viirl.lshriget gich i lufthrigets teclicn. Allt ty(ler pri
att ochsli ett cveDtucllt liomman(Le krig blir etl lnftkrig, säkerligeD i
iinnu lrögre gIil(l iii-i (ict föregåen(le. Såiunda yttlade Churclrili i"
(lct blittisha u1r(lerhuscts fallsvars(ici)att (len 16/:l i år bla: "Det lrilr
alclrig förl' i h cclsticl funnits ct1 llr-gvrpen liha \tJl'trt euDr So\L
jctuDione
s. T luften mötes livantitet sannoliht hiist nled kvir

litct. Det var si vi vann 19.10, (li .let hiing.le pi ett hiir. Or1 r i
vill hinclra ]i|ig
ellef
orn hrigct i,inclii hommer, vinna (lcl,
miistc vi ha nycket fler moderna flygplan ain vi h.u nu. V Ijc ol f('r'
boldo gijras inonr iivriga [lrcnäl' årl för'svalct fiil att siil(tlsliilla, ll
Diinrnda llygplarbchcv tillgodoses."

Detta giillcr ocks.i fijr oss. Och vi har en lio(l gnln(l att l)ygglL
på: sverlsl(a flygvapnct air i i.Llg nr 3 i storlelisordning i lluropa oclr
övcrLriiffas bara iLv Rj.ssland och trlnglan(l.
Ti(liga|e har niin]nts att (lct vi(l F10, under (le fyra:if r-tcr-rtt alitclsvahten p:lgick, gjordes c:a 2S,000 starter och f]ögs c:a 17,000
tiln. Dettir var i F 10:s barrlclom. Un(lcr årct 1919 gjorde Ir 10:s llyg
plan c:a 10,000 starter och flijg c:a 7,500 tim, vilket rrotsvarar c]l
llygstrricka av c:a 2,650,000 km. l'10 flygef alltså numeLa jor(Lcir
runt en gång i veckaD, drygti
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ATT OBSERVERA!
Bil. och cykelparkering inom tlottiljens område skall

ske

på anvisade platser (se skiss) och är avgiftsfri.

Har Ni lappat något? Hör då efter

i

/3ö.ssinsamlitrq

kommissarialel (se

Giv ett bidrog till

skiss).

I

g"t Ni hitlat något?

Lämna

idr Ni törstig? Förfriskningar finnes
2 divisionens hangar.

i{r Ni hungrig?

flyglottornos

då in det på kommissariatet.

Krigsma nna midda

i marketenteriet och vid

böss-

insomling, som gör

till Kungofonden!

g (d 2 kr.) serveras istora

matsalen mellan 1550-1850.
Fotografering är förbjr"rden inom fljområdet.

Rökning

är förbjuden i hangarer och i

närheten av llyg-

Planen.

Hundar lå ej vistas lösa inom omrädet.

Flyglältei lår ej belrädas annat än pä anvisade platser.
Toalettel {innes bl a

$

i varje kasern (se skiss).

Tio llygturer utlottas på programmen. Som lottnummer gäller numret på programnrets första sida.
Vinstnumren meddelas i högtalörna och anslås på tavlan
på flygutstä lln ingshanga ren. Anvisningar lill vinnarna
lämnas pä samma plats.
Flygnålen bör alla köpa sorn ett trevligt minne från flyg'
behållningen går till Kungafonden samt andra
dagen
ideella -ändamå1.

Hjälp till att skydda planteringarna inom området!
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Ve f N i,

f,i,',.* ho" Pol,.,.,att allt i'orn
"p""i.l"odi,,
lrlads, att vår strävan ä,'en pctf"Lt ser'ice
oclr att vårt rrya g,uppl.l.lonttumnrcr' är

44929s

AB BO PALMBI,AD
To"L.l Knulsaonsfatan 29
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Högklassiga

Kommersiell radio
Rad

Venktygsmashiner

arutrustningar
Telefoni
Elektronrör
Selenlikriktare
Selenlikriktareelement
Reläer

A:8. Stands

rd

GLOM
i

ott

EJ

av för.nämsta
amer.ikanska, engolska,
hollärrdsha och tyska

(hbrikat

köpo

-s\"

"q{$SM43r.
""t).

c.c.rrtJEBERG
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/76

FLYGNALEN

"

&

U0.Ä.8.

.\$169g\'

Mäster Sanruelsgatan 18, St."khc,l-

Rad iofabrik

'l'elefon 20 67 89.

20 03

02.

21 60 e0

BROM MA

VILL DU BLI FLYGLOTTA?
Vi(l llygval)nct utllildas llyglol.t{)r' j cxPo(litiolls-. si!lllill", sjllli'
viir'(ls. Iiirpliigr\ii(ls. och lultllevllinittgstiiitlst.

WL!

&,rtnn oil,

1.

(KRIGSMÄNNÄMIDDAG}
sutena-s

i

MATSATEN

.t.

Kl. t53o-tg3o

PRIS 2 KR.

at.

Vir(l svarar l)Ll l)ii (lessa
IIllI Du fyllt 1(i iirl

lri:Lgor?

Vill Du törl)ehlilla Dig ritten lt1. sililv ir\'
g(lIil \'ilkct siitt Du slrall tjlillr Dilt lltll(1,
liir' (l(' h;in(lclse yi skulle anlallas?
Vill l)Ll g0la en personlig insilts av str)l
l)('tl'(l(,lse i llindets för'sta försva|slinje, oln
(lcl sl(ulte hli lilig?
Vill l)rl i sii lirll Iiirberc(la (lettr, sli att,
DliI Ir|ans stLln(L liomrner, Din jrlsats lirD
l)li l(X) % ig rc.lan från l)(jriar'r?
Vilt I)u bli (lclaktig av flyglottans trevljgil
l(iinrllt.liv?
SvaIrll Dn jil ])ii ovanstlielr(lc lriigol?
l):i l)i;r' I)rr l)li Ilvgloll.a.
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AERO MATERIEL AB
Birger Jarlsgatan 6

STOCKHOLM

",&Llt innn (l+ELnamsÄ,o*t
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Flygvapnets svenskbyggda nyförvärv jaklplanet J29, mera känt sonr dcn
"flygande tunnan". Flygplanet är ensiis;st och enmotorigt (REA-motor)
rned en hastighet över 1000 km/tim. Det är f. n. världens näst snabbaste jaktflygplan under scrietillverkring och :jvcrträffas cndast av den
amerikanska F 86 Sabrc.
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