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Det är nu mer än fyra år

se-

dan Skånska Flygflotriljen förra

gången in?jöd
DarKaKfa.

PRO

flygdag. på

"tillat rngen tang
ryra ar

rid, men utvecklingen går hastigt framåt, inte minsr på det
militära området, och mycket

ESS

har hänt både ute
här' hemma sedan
9 juli 19r0.

i världen
vi skrev

och
den

Ute i världen fortsätter ovädersmolnen att hopa sig och en
eventuell urlrddning rer sig rllt
ohyggligare och

allt

mer [ör-

rill sinr r.erkning;r yu rnei iide-n lider och de moderna
vrpnen fulllndrs. lnom 0yger har urvecklingen lornkridit
r ett telnpo, sorn n.ilmlr sig gränsen rill dct of.rrrb,Lra. So'r etr
ödande

cxempel pä detr

r

flyqrnini'rrrn lla.ndr
.rmcrikanskt, bombf lygp lan, numere har rre,gångcr s: \rer rl.rgl(r.lIt som t .l oftttl\t(! ocn,Imfnk,lnsKJ yapl;rn s.lntn),rnlagt
"världskrieeL!
ritvecklade mot Tyskland under hela andrr
Oå
under den scnrsre )rora flygprraden i Motku.r visrde oCkrå Sovjctullionens llygvrpen,.art dcr, hötssr. vii:.nrligr ök.rt ,in ,lag.
Kråfl nar dess nyJ valdrga at ombornbl lygpl.rn svept( jrJln övcr
Iiöd; _Torge r,, himrnel.6ådrnde ny trkrili och nya krigförings-

rold Talbott

nämnde den anrcrikanske

i etr r.rl [ör rrågrr månader s.ärn, err .r'

metoder,
l)l:\ \) \ s\\lJ.rr

't()t,t)t \ti't ii\IIt

tr/rn:ttrtl utttl tu Il,tll.' llr,lt

oclr.rndr.r.jiiltccken i:kyn
Lydcr på.rrr lllgcr.' vcrki err eventuel lt "f rrrririd,r'kr ig bJir' iirån*dubbelt srörrr än under andr:r vlrld.kripet. De varrlar om err
cien största fara, som kan komma arr hota vårt land, om
cv.idreL framdclc', bryrer lö,,t, är frr.rn Irån lufren. Mor llygl-.ornbanfall hrr armdn och mar.inen ringa nöjlighcter
u.riå.
"tt
flyg måste.mötrs med flyg
)ven ui rnå.re narurligrvir
-.lnpassJ \aI rolsv.rrsmJKt erter-,..rch
de ny.t krilv. rom Jfomkngloringen ställer.
De.,sa

Lio0 L,nrirn

ning"möllighercr
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I detta sammanhang bör vi skåningar inre blunda för det fakturn att vårt eget lanaskap och det stora folkuppbåd, som avdelats till dess försvar, är starkt utsatt för faran från luften. Om
virt .vensk- iakrflyg inre räcker Lill 1ör atr å:t.rdkomm.r erL
tlllriickligt gotr lufrför\\.rr över Skånc, måste vi tyrärr räkn.r
med att betydelsefulla delar av armdn, främst våra värdefulla
stridsvagnsförband, blir avsevärt reducerade redan i ett tidigt

lk.a., o.n hLrr skall vi då kunna för:svale Skåncs kustcr',,elr
vld som är minst lik.r
öppnl sliittland rnot invasion? Och
- överhuvudtaget hunn.r
hut skall Skåncs bcfolkning
viktigt
överlcva- ctt ohänrrrat, förkrossandc och förlamande rnoclclnr
lulLl,ri5, orrr irrru rår'r i.rkrlllg k.rn..i't.r Jrilt lt.,r hilt i lrrfrcll
V.'rjL fJyspl.rn ,'clr r.rrjc bLr;.h.rrrg.u. 'orrr tilltör. tlygv.rl'
nctj iikif vår'styrka och Lrthållighet i luften. Iiiirst.irkcl i'i nril

CheJsbyte inom, FLyguupnet

i-

nedvctet v;lrt ilygvrrpen rrndln för' unci,rn på ctt fr.urrsvnt (xlr
flygvlpnet iir.jLr den del ,rv fiilsvelct, so'l
ckonomiskt siitt
sig v;rpcntcknikcns scnastc lendvi'rnirtg.r,'
biist kan till goclogörr
* kan vi diinned så småningout sklpa oss cn nrilitiir rnahtfalitor inorD tor,rlför'sv,rlcts Lam av sådanl mått,;rtt vi slnnolil..';
firr fortsiitt;r rtt ostört lcv:r i fred,vilketvi ju :rlLr livligt önsker'.
v11l
Vår ncLrtlirlitct blir d:irigc'rc,m inte berl "beaktecl" 111;1n
tillbörligt r-cspckter-ird!
b;ittre iir
hal vi brra cn jrktflygflotriij freclsm;issigt
Fijr rlirvar:rnt{c
sr;rriorerild i Skånc. Eri jaktflottilj iir n,rttLrligtvis btittre iin ingcn. Mcn iil nu detta verkiigcn ett tillfledsställande shydd för'
oss själv,r och ellt det vi vill nråna om l.riir i Skåne och sydlig;.tc Ciir.rl.rnLl) - Försök .rrr bild.t fr .rr cqcr uppl.trrnirrg p:i
denprrnkren. nir Ni r,rr (ll(r \cn.rrc bc'iikcr Sliirr'kr flr\l:luttiiien.

H.ir pi I lC Ir.Lr rrrrcckling..rt .rrrdcr ,1, ging'r.r ir,r hcllcr'
inte Lrndgitt ,rrt ':;lf.r \p.ir ci t.r .i;. Vi l'.rr t..x. b1 rt tlygplartyp intc n.rindrc in rrc gångcr sedrn 19i0. Di pågick

ombcvipning från .] 22 till vår:t första svenskbyggcla realygplan .] 2l R. Scnrlc utlr.rst;rcles vi rnccl .f 2ll Vrrnpirc och
au glädcl vi oss,it ett få flyge ett av världens :ilh'r biistr jrlitFiygplen, .J 29 "Tunnan". Det v:rr nrccl cn .| 29:rr, sonr krLplcn
Vcsterlund på F l6 hc,t nyligen srtrc viilldslcliorrl g(r()nr .ui
Iiyg.r en-\00 krtt. 'lrrr..n Lrrt'.t lr.J .rr rrr..l, llr.''ri;lr,' .'' ,'rr
krinI o7- krn t. lör'c;.r.nd. rr,'r(rirr; ly.l.lc 1rl ','111'1111. rt
hrn/t. och hölls ev crt rn-rclili,rnslit j.rlirllygl'l.rrr ,rv tyl)(rr I sl'
jLrsr

f

Srbre.

Eftcl nrct iin ctt ils d.rgligt

vil

rrrrrg.irrge

trctl .l

29:.rn

.it ri

rrrr

Iiiltrogn;r nrcd vll ut,,nr,,t ,lcrrtlig.r rryliir r,.irr' ,,clr villlg.ir
na visl uirp ,{ctt,r ,,ch ,.t',l..l ,tr.lt., .tr, llvilr'.rltrrctr lllglrl,tn
s:rrtt,:lcssrrtont vilL r',tc]ir',r llotriljrrnrriirle liir Lrr stiilr,. ,rllnr,inhct.
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juli överlämnade vårt lands förste trestjärnige flyggeneral,
llengt G. Nordenskiiild, befätret över svenska flygvapnet till generalLjungdahl, hittillsvarande chef för ttedjc flygeskadern.
löjtnant
^xcl
Generallöjtnant Liungdahi är
General Nordenskiöld har med
född 1897, var chef för flygstarätta kallats skaparen av det
ber\ (7942-47) innan han blev
moderna svenska flygvapnet,
chei för tredje flygeskadern.
vilket räknas till de större och
Även han började som officer
ifråga om kvaliteten bland de
i armdn, men lärde sig llyga reabsolut bästa. Han fylle. nu i
dan 1921 och gjorde sedan en
höst 63 år, men är lika ungsnabb karriär i flygvapnet. Gedomlig som någonsin och llyger
neral Ljungdahl har en ovansjälvfallet reaplan, helst J 28.
ligt grundlig och mångsidig meI flygvapnets ledning har han
ritlista, och generaimajor blev
suttit under 18 år, sex år som
han vid endast 46 ars ålder.
stabschef och tolv ar som flygvapenchef. Han började som
Hans skarpa hjärna och briijanta penna har ofta uppmärksjökadett, blev sedan a.m6officer, men lärde sig flyga vid 43
sanmats, senast genom den
prisbelönta skriften "Luftkrig
års ålder, varefter flygningen
mot hemorten", Men geneaal
blev hans stora intresse.
Ljungdahl är icke ba.a mi.litär
I försvarets och främst flygvapnets historia kommer hans
och flygare;han är en man med
mångsidiga intressen, en förnamn att leva som den klarnämlig människa och en lika
synte pionjären och den fordrande men beundrade chefen.
avhållen som respekterad chef.
Den 1

Några ord om

Kun

Flygmotor Akriebolagcr
tillverkar rerkrionsmotorer rv tvf

Svenska

Ghosr med en dragkrafr av 2.300 Kp

mo$varande ca 11.J00 HK.

\-

Sltånska

flygflottilj

en

Enliet Kunel. Mai:ts beslut upDsarres denna fiorrili i Malmö
år 1940. He m-ortsadiesse n rrar endäst tilliäUig och benämninqen
blev d,ir[ör t. v. Tionde flveflottilien. För6anders huvuduöpgift var att svara för neutial ircts u ak ren i lufren bl. a. över
Skånes fastland och territorialvatten.
Sedermera blev det bestämt, att F 10 skulle stanna i Skåne
och fu )944 fick flonilien namncr Kunslisa Skånska IlveFlordljen med förläggning i Barkåkra vid-A"ngelholm. plöiriljen
dcltog aktivr i neurraljretsvakren från juli l94l rill krigets siur
194J. Under dessa år gjordes över 28.000 srarrer med llörtiliens
jaktflygpJa.n. Den. bokförda flygriden är något över lZ_.b00
timmar, vilket .i llygsrräcka morsvarJr mer än J.l J0.000 km.,
d.,v. s. 128,varv jorden runt vjd ekvatorn eller 7 gånger rur
ocn retuf tlll manen.
Under dessa neutralitetsvaktsflygningar bragtes c:a 200 främmande flygpJan, huvudsaklieen tunga amerilirnska bombflvsplan au iyperna "Flyg;nde Täsrning-' 1B Iz1 och "Liber.rrår-"
(B 24). till landning på skånskr territorium.
F l0 har sedan sin rillkomst varit utrustad med sex olika typer av jaktfJygplan. Först J 8:an, en engelsk konsrrukrion, som
i original hette "Gloster GIadirtor". Den ersartes 1942 med
J 20,-en då högmodern jaktplanryp av iralienskt ursprung. På
vären I94I, när andra världrkriger nalkades sitr slur, kom den
helsvenska .l 22tan till floniliän. Den avlöstes av den likaså
syenskbyggda J 21 R, flotriljens första reaktionsdrivna flygPranryp.

å.,"-ä

gl.

Flottilien har sedan dess varit utrustad med uteslutande reaktionsflygplan. Är tgII avlöstes J 21 R;v den engelska "Vrmpire" inä llygrapenbeteckningän J 28. Den er5a"rres l9t3 .rv
den svenskbyggda I 29:an, den s. k. flyeande runnan. Densamma är för når*r"n-d" florriljen' srandarät lygplan.
NIr den isin rur blir avlöct är syårl att nrr säg.r, men man
hoppas givetvis rL det bl;r err innu bärrre flygplan. [ör vilker
ljudbarriären intc skall vara något hinder.
Flyqets utveckling har qått framåt med stormstes de tenrrre
tio åiän. Desslörinnln .rrat- förer lirer Lrögt. Är t921, J: rlygvapnet blev en sjä.lvständig försvarsgren, var årsanslaget 6 millioner. Nu är det omkring 300 millioner. Då fanns det 4 flygkårer. nu finns det 17 floitilier.
, Vi har en god grund arr bygg4 på: :ven.ka .flygvapncr ,Jr i
oxg nummer tre rstofleKsordnrng r tsrtropx och ovcrtr.lll,t. brr,t
av Ryssland och England.

7

Tidigare har nänrnts att dct vid F 10, turder de år ncLrtralitetsvakten pågick, gjordes c::r 28.000 starter och flögs c:a

Korn posser
till ldnds,
till siöss och i luften

ivärldskloss,

BR(II}ARNA KJEITSTR(IM
Inilustriväqen 17, Stockholm 60

STANDARD RADIOFABRIK

iir det

12.000 timrnar. Detta var i F l0:s "barndom". Enbart uncler
år l9!3 gjordes mcd F 10:s flygplan c:a 9.t00 st:rrtcr och flögs
omkring I.200 tinlmar, vilket rrotsv:rrar en flygstr'äcka av
4.03t.000 kilometer! F 10 flyger alltså nurnera jorden runt- i
det närmaste två gånger i veckan eller på ett år omkring ennunqra gangcr.
En flygfJottilj av idag är cn omfattrnclc aniäggning. I(ostnaderna för en iaktflottili sådan som F lO kan i rLrnt tal bcr'äknas till 100 nrillioner kronor. Onrkring 700 pcrsoncr hr sin
Jeglig.t sls.clrirrning på florrilirn. Av d.l'..i urcö'e'
"A % tv
fast anställda (militär, civilnilitär och civil personel). Dett-r
innebär att c:a 400 familjer, d. v. s. omkring LO00 uränniskor
för sitt uppehiille äro direkt bcrocndc av flottiljcn. Lijnesuu.rman för dess:r är i dag över 4 nriijoner kronor pcr år, vilket
bi. a. betyder .rtt Angelholrns .r.rd .r'lr.ill.r ,'rrl'rirrg 400.000
Kr. per ar I sK:ltt.
Under de snart tio år som F l0 varit förlaed tiii Balkåkra,
Angelholrr, har d.rr urrcckl,Lr, rill en ,,rrrk I:iik i vårr förtvar
uch ri hopp.rr art Kungl. Skån'k.r flygFlottilicn .rlltmcr h.rr biivit någonting av .kåning,rrn.r' r g e n i.rhtflorrili. onrlattad
Ined rllm.rn rrpp'k.rttning och för.tåel'e.

svenskd företdget

inom Interndtionol Telephone ond TelegroPh CorPordtion.
De 32 lT&TJöretdgen, representerqnde 19 notioner, hcr

i

årtionden stått

i lrdmstd ledet

inom teleton-, rddio'

televisions- och tele printertekn iken. Stdndord Rodio{obrik

hor ett världs{öretogs ollo resurser

@

till

sitt {örfogonde.

AB Standard Rsdiofubih
Johonnesfredsvdgen

9-1'l

Brommo

OJJiccr:mrissen

F to

(tidigate berrgården Walba

)

lrlygpluntl'per nid F l0

REI(l|RII

å,ren 1940-1954

RAYMOND SJOQUIST
på Austin Healey roo:
Nytt svenskt rekord

Iör

seriesportvagnar

standard 2-l liter.
Isbana sjön Varpen, Bollnäs,
7 fi,Is 19t4,
r.ooo m flygande start r44,o km/tim.

$EGRIR

itb'irTff]y,,*

r.4r4 cc iesP. På trimmad Volvo

st"näard

ll+, r.4r4 cc

(sPort-

vagn) segr.rre på hastighetstävlingar av TT-typ vintern rgt4;
I

r.r Nyköpins | : Sla *and-d"åsn.r

uder t lit.

r4.1 Mullsjö

cyl.-rol.

l:sla i".d."d""s.r
under 2 Lit. cyl._rol.'
l:Sla ,tand*d'as.trnde. I lit. cll.-Yol."
l:sla 'p..t'"e.*
under r,r lit. cyl,-Yol.
l:sla 't".d*d""s'd
under : ljt. cyl.-Yol."
I i Sla
'p..'"g"*
lit. .yl.-tol,
und.f r,r

-l
"

10:' jakrf,Jygpl.rn le40-1e42. fngcl'kt..Byr:;Je' Srcrr
B
- f:.
löre 2;r rlirldskriget. Deltog ir;rngårrg.rtkr i :tridcrrre orn

M.tltl oclr iCrckl.rnJ. Motor.tvrk.t 9\O lrLr. V tri rrt 'llC (r'r

Beväpning:4 st. 8

nn.

r.

kulsprutor.

ts.r Ärviki | :Sla,Gnda.d"'Bnrr
und"r: lit, cyl.-vol."

| : sla

undcr

r,;'o-*,c",,
lit. cyl.-'ol.'

Pelle Nyström vinner och

Raymond Siöquist slår rekord på

KO PPARTRAN S
bensin

t

tat"

lq4l-lq4l. ,lr.rli.rrrkt j.rkrf llgpl.rn. Pi, .in .ri,l tLt .rr
20 vrrr,jcrt\
\n.rbb.l.1(. UJor dc g,r.l lJ.ln.l rrrlder v.lr nLllrrJllrcr5våkt. d: de hölr Skincs gr.in'ir tri,r ltin tr.irrrrrt.tndc flyg-

.l-

NONDENS

STöNSTA

OLJEII{DUSTRI
'Drlons:.rbbrste bil
*'.Dtrs.ns !rabt ric standa.dbi'

plan. Motorstyrka; 1.00C hkr. 1,4:rxf:rrt: I0O km/t. Beviipning:
- \1. I l./ rInl. Ku1SPILltol.

jr'.r.r,hcl'vin.k,L

ls+s.-Ios6. I
i.rkrf ly;pl.rner. R!..p. kI(Jll
"
rrl .ivrr .rr .rr llind,k e',pcr.ri. iör .in .t.,,.,r r,in,.lh ,r lrcr.
Av. .pilotcr _.rn\elf \urn LLI "sudonrtigr" jrkrflygpi.rn. Vyck<:
snabbt i förhållancle rjll sin ringa rnotorstyr.kr, i.-OOl hLr. jt,t;rxIart: 6JA km/t. Bevlpning: 4 sr. 13.2 mm. ku-sprutor.

Begör en kvqlitetsrenovering med
gorontimörkel - det tiönor Ni på

cELäffäöitrl
Orlra Förstodrs.9

-11 MALM ö

Tel.

733 60

.l"

l För'sr.L i ,5verigc. byggd.r re.tpl.trr. Om2l R l95o-l,ci
kon\tlul,trun ar en ..rgot
lildre llygryp den

1>ro-

pellerdrivna J 21. Gav svensk flygplanindustri stor erfarenhet
av r eaktionsdriftens problem. Numera attackflygplan. Motorstyrka: 1.i00 kp. Maxf;rrt: c:a 800 km/t. Bcväpning: 4 sr. 12,7
mm, kso.. I st. 20 nm. automatkanon.

l3

,l"

l:tl-1.9f J. trrgel'kr rerllllpl.rrr. r rnli5cn k.il'.tr V.trrr
28 prr..
lJörr.rdc .rnriinrla. r Sverigr rrd.rn 1940.

L comor-

clentligt liittrörligt flygplen med goda prestanch. Ourtyckt av
flygvapncts personal c,ch iinnu i tjlinst på någrr jektilottiljcr.
Mororstyrka: f .ic0 kp. M:rxf art: c:e 90o km/t. Beväpning: 4
st. 20 mm. autom;rtkanoner.

I)c Havilland \irrirPirc Trliner

är oulrlxrått i sil fiirnriig'.a att
giila llvgeleven ltrlJL lörtrogcu

rrrul rcglerna för

fltgning3

oclr strid inonr ljutlbastighetsornliidet. Det kar ocksri anr iirrrlas såsom stlid,"flvgplan.

I)

E HAVILLAN

D

(nred de Ihr.illard Colrlin renmotor)

VAMPI]TE 'I'ITAINER
iJ. II.-kontor: LlNNrt(lÅlAN B,

SI CTCKtlOLNI

ö

I fQ f i0:. rttrr,r'.tn.lc i.rktIiyapl.rn. K,n'tlrr, r.rt 'r' \AAlJ.
"- J inLJpirg. Ftt toppnodc.'rr. .l,rgkr.,[rigr j.rl,rflygpl:n.
högt respekter:rt även i rrtlrndet. Är f. n. jämtc clen emelikan-

sk.i F 86, "Sabre" och cle n ryskr Mig 1 5 r'iuldens f iilnärnsra
ktf lygpl;rn i tjirxr vid fiirb:rnc1.
Fbr ts sici. r 5

j.r

l5

Standardflygplanet i svenska flygvapnet, användes iiven som
xttack- och spaningsplan. F. n..i tjänst vid flertalet.iaktflottiljer. Av pilotcrna ansett som det bästa flygplan de hitintills fåtr
att lrandskas med. Motorstyrka : 2.27 A kp. Mrxfrrt: övcr 1.000
km/t. Beväpning: 4 st. 20 mrn. automatkanoner. Kan clessutom
ntrustas med rrketer.

En J 29:a under raketstar!.
Irörsedd rned fiilltankar och stridsrakcrcr unclcl vin11cn. Gcnorlr
lrketstarten minskas den normalr srartsträckans liingd rvscvlirt.

?$ry

stalttQparat

lö, t 29

AERO MATERIEL AB
Importör ocb tilh.,erkare
Ldstmokorgoton 24

at

flygmateriel
Stockholm

Nör det göller förg

-

frågo fockmonnen

!

Borgströms Förg
Tel. 10610

Ängelholm

t7

F r ant

tida

.l' Iy gp r e stancla

Den hittillsvarande lavinartade utvecklingen pä flygets område medger endasl spådomar lör den alha närmaste lrantiden, kanske 1015 år framät. Sträcker man sig längre, riskerar man ]ätt att kon_
kurrera med Blixt-Gordons et comp:s författare.
Det kan däIför vara lämpligt att som utgångspunkt hälla sig till
vad som är känt om nuvarande projekt.
Inom.len här angi\,'na tidsperioden kommcr sannolikt llygplanen
att i huvudsak vara bemannade och typuppdelade (bomb-, jalrt-, atlackplaD o. s. v.) i likhet nled de nuvarande. Robotar har tillkommii
som supplement, men det iir en annan historia!
Va.l som rnest iutresserar allmänheten när .let gäller llygplan air
noq:
1

2
.J
.1

Iar'ten

topphöjden
storleken och lastlörDägall sarllL
räckvidde11.

F,I II'I'
Irartelr tolde vara den ellcnskap hos ett flygplan som allnl:inheten
nlest fäster sig vid, och därför är dct kanske riktigast att bör'ja med
rlen. traltcns tjusnirg är etl vedertaget begrepp. Men det iir irtc ba-

Flygvapnet; nya attackflygplan
"a llväder"-tjänst

för

$[If
sVENSKA ÄEROPLAN AKTIEBOLAGET

att åka fort! Ur militär synfa tjusigt utan även p.aktiskt
punkt innebuir. fartiivcrlägsenhet ett taktiskt övertag.
Men först några ord orlr atnrosfärens uppbyggnad och ltudcts Iart!
,\lla vet vi aLt luftcn blir tunnare ju högre upp man kommer. På
1(l.0tn m. 37,3 % och på 2o.tl00 m. 7,2 % av tätheten vid narken.
Luftmotståndet är proportionellt mot lufttätheten och samma är förhållandct mod liudhastigheten. Dctta innebär att såväl luftmotstån
det sonn ljudets fart avl-ar ju högre man flyger. Ljudets fart betecknas med Mach. Machtalct 3 betydc. alltsir 3 gånger ljudcls lart pir
cn aDgivcn hiijd.
Och så tillbaka till flygplanet! F. n. ha de snabbaste jaktflygplancn en maxfari av Mach 1,2-1,5 i dykning. I planflykt når mc på
de lägsla hijjderna omkring Mach 0,95. Svårigheterna att nä högfe
far-ter liggef i det kraftigt ökadc lultmotståndet just vid larten
Mach=], cler s. k. ljudvallen. För att gå igenom ljuclvallen lordras
diirfitr dels mvcket stora motoreffektef samt dels en omkonstruktion av ily€iplanen speciellt beträffande vingarna. Dessa förutsättningar har delvis förverkrligats genom reamotoan, pillo|made vingar
och deltavingar.
Ett amerikanskl försiiksplan X-l (avbildat i sluteL av artikeln) är
bl,ggt för att på hilg höjd (c:: 30.000 m.) uppnå Mach:li och dct
läf rcdar) hä uppnått farter över Mach-2. Ett nytt problem har
därvid uppstått och pockar pä sin iösning, nämligen värmevallen
Ilcdan hos nuvarande serieflygplan har fr.iktionsviirmeu blivit märkhär, och på hypersnabba fly€iplan har mån måst infijfa ett säfskilt
kylsystem för besättningsrummen. Vid extrcmt hijga fartcr blir friktionsvärmen så stor, att struktur- och hållfasthetsförändringaf av
materialet i flygplansskalet uppstår. Värmevallen :if jnte sonl liudyallen avgr:insad, utan oändUg och således ogenomtränglig. Genom
föfbättring av materialct i fiygplanshalct kan man en]cllcrticl skjr'
ta fram dess l:iElrc gräns något.

1g

AB Gösta Bäekström
Ehrensvärilssatan
Stockholm
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Etl annat viktigt problem, som återstår att lösa, är landningsfar.ten. Det förut nämnda experimentplanet X-3 har en landningsfart av
över 4{10 km. i timman. Detta är opraktiskt med tanke på de enorma
lardningsbanof som däNid erfordras. Problemet torde kunna lösas
genom att rnan skapar möjlighet att under llygningen ändra vingstorlek, -form eller -tjocklek. Försök mod sådana anordningar ha
gjorts, men ännu till synes utan större fråmgång.
Med hänsyn till vad som här sagts torde man om lG 15 år kunna
rlikna lned en toppfart för jaktflygplan av omkring 2-3 gångcr
ljudhiislighctcn på höjder över 20.000 m. och Mach 1,5-2 på lägre
hijjdef och för bombflygplan omkring Mach 1. Avsevärt större fa.ter
torde kunna uppnås först sedan andra, nya haftkällor tagits i bruk,
l. ex. atonldrift. Men detta ligger med all säkerhet betydligt längre
fram

Tel, växel

i

tiden.

54 03 90

10t'l'HitJD.
Flygning på hög höjd innebiir rninskat luftmotstånd d. v. s. större
rDedr en given motorelfekt. Dessutom, ju högre de anfallande
bombllygplanen flyger, desto besvärligare blir det för luftförsvaret
på tiilsvaralens sida. Detta medför givetvis en strävan att öka flygplanens topphöjder. Svår'igheterna är emelle.tid mycket stora.
Pa höidel iiver 12.000 m. kan en människa iAte vistas, icke ens
nlcLl sylgasandning. Man måste därför tillgripa vissa ytterligare an-

larl

Rcdio-

& tlektronik-komponenter

engros

ordningaf, såsom övertryckskabiner och speciella tayckdräkter n. m.
1,'. n. är världsrekordet i höjdflygning med se.ieflygplan omkring
16.000 m. och rned försöksflygplan omkring 25.000 m. Praktisk topp-

lröj.l ii| enellertid något ]äg.e eller omkdng
Merl hlnsyn

till

15.000 m.

den intensiva forskning som pågår för

till klarhet i frågan om höjdflygningsproblemen, to.de

att komma

man kunna
gissa på att den prahtiska topphiijdcn om 10-15 år ligger på minst
25.{}00 m.

S'I'(}RI,I'I( OCII LAS'TFÖRMÅGA.
De f. n. största flygpianen vägå omkring 1E0 ton. (Ett expetimentflygplan har en maximal flygvikt av 200 ton). Lastförmågan är om-

YÅFFHt.
TOFFET

kting 50 LoD, vi'lkct motsvafar t. ex. en last av 400 fullt fällutrustade
soldater. Det kan emeilertid iffågasättas om det ä. praktiskt med
så storat flygplan. Tendensen f. n. är att minska vikten något. TroligeD iir flygplan i storleksoldning omkring 100 ton gränsen för god
ekonomi. Vad som eventuellt skulle kunna föranleda att man bygger
avseviir-t större flygplan, vore infijrandet av atomdrift. I så fall blir
flygvikter på 400-500 ton nödvändiga för att kunna bära atomnlol ole flla.
R-/iC]I{VIDD.

Grönvalls läder

Vad som bestämmer önskemålen beträffande räckvidd hos ett
bombflygplan är möj{igheten att fråa egna skyddade baser kunna
nå vilka platser som helsh inom en tänkbar motståndares hela område. Denna strävan har hittills resulterat i det amefikanska bombflygplanet B 36, vilket kan flyga 19.000 km. med 5 tons (1 atombomb)
last. De fortsatta strävandena torde koi.nma att inriktas på att biLphållä" .icnnå -ä.kvidd, d. v. s. Ryssland- U. S. A. tur och ietur med
full

bomblast.

TRETTEBIIRG

snrdVtrRE
vol,vo
SATEVTIRE

för sin exklusivo sporlvogn
med plostkoross.
Ty för den ör
endosi det
böslo gott nog.

det explosionssälira däeket
utan slang

Beträffande attack- och jaktflygplan torde malr, med hänsyn till

desammas användnin,g inom beg.änsade operationsområden, nöja sig
med en flygtid av c:a 2 timmar, vilket innebär en räckvidd pä c:a
2.000 km. Dessutom kommer det nog att finnas speciella jaktflygplan med raketmotoaer, avsedda för strid på hö8sta höjder. Dessa
jaktllygplan torde endast få en flygtid på c:a 30 min.

Vad som här har. sagts gäller militära flygplan. Den civila luftfarten kommef liksom hittills att tillgodogöra sig de erlarenheter
som vunnits på det militära området, varför man måste räkna med
er1 utveckling i samma riktninS. Så t. ex. har man redan nu börjat
nred sporadiska, men tyväxr icke fullt lyckade försök med readrift
på flyglinjefna. Om 10 år torde dock länglinjerna i största utsträckning trafikeras arv reaplan. De kornma atl llyga med farter omkring
1.000 krn/r på 10.000 m. höjd eller högre. Detta innebär att en flygpassagerare från Europa till U. S. A. kommel att "flyga fatt tiden",
si att klockan pä landningspiatsen t. ex. i New York ännu inte hunnit fram till det kloc:kslag, vid vilket passngcraren slartade frän den
cufopeiska flygplatsen!

o. M-Il.

Med detta "Fakir'1däck kån Ni lugnt
köra över både spik och bästekosöm
utan att riskera en farlig ringexplosion eller otrevlis punkte.iDs. Milliontåls sådana däck rullar eedan fera

år på amerikånska väsar och nu kån
:iven Ni {å det. SAFETTIRE kan
monteras på alla staDdardfälgar.

lngen explosion Ingen pqnktering
Konstant lufttryck . Stör.e bromstörmåga . större drivkrata ' Extra miukt

DOUGLAS X-J
ir ett av USA:s fenr X-märkta cxperimentplan. Konstr uktionen

kll-

ias "Flyiirg Stilett<i' (Flygande str
letten). Av provflygarna kellas

den av någon anlcdning "Thc
t). Spännvidd 6,9I
rrreter, liingd 20)4 nt., stllt- och
l.rndning.h,r.tigher c:.r 400 knr. i

BeasC' (Odjure

timman. Fart omkring två gånger
lju dhastigheten.
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h'iil,tf'lygtu'e

Siporea eletnenthus ositnter
allt stöme efterfrå.gan
Vid användaodc av dc montcrba:a Siporexel:nreoten ersättes
murningsarbctet med en rationcll mo:rl cringsmctod, som spar
tid, mate rial o:h kostnader.
a Siporcxclcmcnten kommcr f,ån
labr;kan lärd;sa att ditekt inpla
cctas i bygct. Med cn kran monteras dc sn:bbt och enkelt och fagas
samtidigt mtd spccialbntk.
@ En ,a cn eäsg aa Siporextlemcnt hdr ctt h-pärde a1) a,6a, tTidrandc not cn :5 cm mrrad Siporexri.c3.
e Siparc\cltmclit (n kräoer inpcn
p"ts. 1t11,ändist i bo*adshus Ean
tdpctscr;ng slec dircht, nedan man
dd målning för* måste spackla

t' Ingctt

uttorbtzing behövs

extra bränsleko*nader.

sl0

-

- elt !r'lio, srtn liriivcr !r{got av sirr llliu och dossutorn gcr
qod utbil(ltriog och bra liiD sarnl (:r s1årr[ fiir fraDl.iden.

) Låga bygsnadv och Lnderhållshostnadcr ocb tilltalandt ntsccntle
cthålles gcnom antänrlande av
Siporexelementen tillvcrkas fijr vttcr och mcllanväggar, samt $iilir-

lag och tak ilängder upp till

SiPöNEX

inga

iH0!Ms sip0RExFÄBnt|(

a8

6

meter, med cn st.rnclarclbrecltl av yo
cm och mccl tjocklekar frirn 7-25
crn. De kan montcras liggandc cllcr

00TE80R0s stp0RExfaSR
A8 t]ALBY SIPOREXFABRIK

(
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Dr-f ilitR tT'T.1s
tili n,li,',rr tr'. fil,fly1.'r.rr N. C. Lindrr.r p. LlLir rirl,rr .li tJrrr
rL lliir: tÄr \ts4 ir .'r;i'il1;,t' \.Lt ntlotrt, 1r.L ,i.rr ri,l. ,!lt'.r,l.r
-.,,o,.,,,trt, oclr nö,11,,'rcl iii';.rr- in'. lrö'di rill ovrrrliglletcrn r.
Lir',ln.r i.'r pi rli* riil Arr'.i,,rJtrrr n1,,1 .1'.n 1,'1''r'ig Jrrrri'.r'.
fick rlrotoLsröp1> &cr Holl:rn.1, nödllrrcladc och t:rprportcr.rclc
ci.irrfr,r hcrr iill h,,l.L;.r trng. liirli6.'r.i r.'i:
' I ly;i l,tr pld:li;:, ;,-,tt 7 tt' ,t. '.t/i't'1,'
uar borttt. Efternn håL fi;rct''ttttts i tttcttrtrbuo:tit.
måtta nöcllat ning förctagas. U pptickLe att l;ilt sottl
s.tq L,n t't. ,'cJ' pick tt,,l l\i tlctJ.tt:t,'t.t l y7t.i,t.tc
dtt l.iltd tj uLr brt t11t 6r'''nttl öt . irlt':ir,1'
h,'stnal -J ;ul,lctt. Ilredui,lli .;'tttlc lilt .i:'t,le 'i"'
-'ara li;r litri: kn,r;ud / sttc/lr' l,'. /s- lul'leu. "ci.'
en stych häst tlel'ois sönderlzruLen, 11A gulden. Stdnnade på nista t'iilt och t'örnörtie klötter anligt t'oto

110 gultlen. Onkostnader för ar''
onkring planet s,ttttt 'oaktbålLtting 16C

14rafi,'hostnad
'ipiirrniny4

iulden. Summa hostnacler 695 gulden.
Inkonttet: Intriidesaagilter till oLycksPldtten 3 l6A:
4O gulJan, lotoirL{erinr at [öreliv,ta la!sdRcrare
brcdaid Jct tödlandaJe l'lanrr t.RlA:- quldenSumma inkomster 8.97a:4a wlden.
Bebållning av olyckan: 8.27 i: 4a gulden.

- - -
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En herre, som onekligen far riitt så fort flan i lrrftcn i sirt
reapian av märket Hawker Hunter, är tlen engelskc k;iptcncn

\crillc

Dirl,c. D(n 7/q lqfJ flög lr.rrr rrre.l !n [(n,'r]r.nil.h.r\'
l.l7l knt. i tirtrnrcn. V,rd .iig.r' nrr,.n,jd.tn .ir l r.r?
Blancl annet rtt planet förflyttar sig 32I meter på en sekund,
rtt två flygplan på möt:rnde kurs harlc,r srn.r,naniagd hrstighet
w 2.J42 knlt. ciler 6i0 meter i sektrndcn och irtt orr de två
förarna upptäcka varandra på en kilon.reters rvstånd på nrötandc kurs, sä passera de valandra efter cndlst 1/2 sckunci! Och
l0 sckundct cftcr nrötet iil evståndct nrcllan clem mcr än 7 kilometer, cl. v. s. som från F 10 till Munka l.jLrngby. Med den
i'arten flyger rran Ängclholnr-Esliiv på 3f ninut ellel Ange lholm-Stockholm på crrka 20 minuter. En fiild till New
York klrlas av mellan lunch och middag, d. v. s. på irngcfiiL'
fem timnar. I)et,ir onekligcn ganskl "fin tid", sorn n.rrn siigcr på idrottsspråket, men vilkcn tid notcr-rs
låt oss sligr
- tid, så där två
ir 1964??? Till n.rånen tel clet förstås lite lringre
vcckor
men v;ld hxr rnen cgentligen d.ir ;rtt göra?
tighet .rv

-

sammanbinder
5

kontinenter

med linier lill 65 städel i
37 länder. . . med en service sorn
över hela världen är sytronym mtd
begreppet skandinavisk gästfrihet.
...

Nedlh Drke i :itt

rthartlplan

Bcbållningen

att F tol

Jlygdag går tilL fontlen Jär stapade fllgares
bchöpande efterlevandei och till andra tdeella ändamåL
inom J llgtapnct.
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itar:-l

.tr::.. .r::

hordl ly gp l dr I l,nlker-H unt er
på
dcn spctsige noskonen, sonr lnbr.lgts speciellt
hänr.rs liitt iqcn
iör lckor cliijr sökct. Det är ctt cnsitsigt, pilvingrt jaktplan, utN eailla Drr kc s

rc

rustat nrcd r caktionsaggrcglt lv mär'l<et llolls lioyce Avon.
-f
illsammlns nre d Supermarincs Swift är Hawkel Hunter f . n.
Engiands nrr-.dcr.nastc jaktplan och ett av de bästr i världen.
Der svcnskr llygvapnet her nyJigcn beställt crt ental dylika
plan och även clet denska flygv,ipnet har skrivit kontrakt med
I-lawkelboleqet onl leverilns av pJu av sammx typ.

l-n el* viJ \'u sunlr.r l:igcr för pojkrr vid j- I I .:inde. som
raek fir crr rrc\ l:g \onrmrT ri,l flygvapner, en iulkl:rpp rill sin
llgerchef, praktikantofficern. Prcsenten bestod av cn lustig "flygande tunna", utskuren i balserä. Den ses ovrn.
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rra1rLI) tLL LgQ
Förutom den flygande personalen och den personal som behövs
i marktjänst (flygmckanikcr, teknikcr av olika slag, trafikledarc,
meteorologer, stabspcrsonrl n. fi.)
har flygv.rpnet rn \ro' brupp fn
villigr krr frer, nlinrligcn lottoL.

Flyglottor
ha nånga viktiga uppgiitcr', bl. a.
luftbcvakningen. Utan dcssa luftbe va kn.ir:g"lottor: .l,ullc r.Lrkcrr
jakt, Iuftvärner eller civilförsvaret kunna fungcra, såvida man.inte .i sdllet införde en dyrbar och personalkrävande orgxnrsirtion av fast anställd och värnpliktig personal.
Det har dessutom visat sig, att kvinnor på mångr postel inorn luftbevakningstjänsren lian uppnå unl ,å goä rLi.kligl.r",
som män och därför äro att förcdra frarrför dessa. Dock icke
utan god och målmedveten utbildning under fredstid!
- Lu[tbevakningslottorna tjänstgöra vid de många luftbevaknir.rgsstationerna (1s) samr i de underjordiska centrrlerna (lgc och
lfc), dit rapporterna från heia luftbevekningen strönn.rar in på
direkt.r lcdningar. så .rtr liget i lufth"rur'r rtändigr k.Ln övrrblicka,' i der.rlj. lrr It fön*':r r"cin t ra lcrn.r iiro iör.vjrct' nervccnLrå
och deras rapporter ligga cill grund för såväi det rrilitära som
civilförsvarets åtgärder. För att flygvapnets huvuddeL, jaktflyget, skall kunna utnyttjas effektivt fordras stridsledning från
marken och det är bl. a. här flyglottorna gör'a sin viktiga och
ansvarsfulla insats.
Flyglottorna äro kontraktsbundna s. k. A-lottor, vilket innebär att de efter utbildning vid olika slags kurser krigsplaceras
på de poster, där'de skall tjänstgöra vid mobilisering.
En flyglotta vct redan i fred sin uppgift i krig, är väi förberedd och vet också att hon i luftbevakningen gör en betydelsefull insats för hela riksförsvaret. Så länse luftförsvaret iråller,
så håller vårt försvar! Därför lönar det'sig med ert starkt, effektivt luftförsvar, i vilket flyglottorna ingå sonr en stor och
synnerligen viktig dcl.
BLM F LYGLOTT A! Tal,a med eller skriv ull llottiljmoblottan F Ia, tel. 20J 00 vx, Ängelholnr.

i

Oumbärlis
far ulla flygintresserudr: !

ETT ÄR I LUFTEI{
FLYGETS ÄRSBOK T954
föreliggel för sjätte gången första årg:rigen av llygets
årsbok korn 1949. I likhet metl föregångarna har ETT ÅR
I LUFTEN 1954 till ändamål att ge sakliet upplysning orn
flygets makt och flygningens värld, och nu sorn tidigare
upptar medarbclarelistan namn från flygets alla 1äger. I
omkring 25 artiklar och närnrare 500 bilder- behandlas såväl militärflyg och trafikflyg som sportflyg, segelflyg och
modellflyg.

ETT ÅR r LUF-TEN 1949 - 1950 - 195r - 1952 - 1953
finns delvis alltjämt att få (1953 sJutsåld, etl par av de
övriga nära slutsålcla). Tala. med Eder bokhandlare kornplettera Er svit av ETT AR I LUFTEfI!
ETT ÅR I LUfl'EN bildar en fortlöpande krönika över
vad som händer i flygets värld. De tidigare årgångafna är
emellcrtirl alltjänt i väsentliga delar aktuella och ountbärliga fitr var och en sc,m vill följa rneci vad sorn händer

ri

luften>.

Pris pr årgång, inbunrlen

ALLHEMS

i

elegant klotbauil

FARLAG

kr. l5:

-

MALUIö

,,Sveriges lertande fijrlag vad flyglitrer.rruren beträffar.

"

II,{NS OSI'EI,IUS

Våra Jltglottor
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Ki. 11.00 Flottiljområdet öppnas för ;Lllrnänheten.
Kl. 12.00 Konsert av Kungl. Krigsf lygskolans musikkår.

-

Uppvisningar: Segelfiyg och lvfodellflyg.
Flygutstä I lningar

i

2. divisionens h:rng;rr' (16).

6

z1ll

Kl.
Kl. 1t.00-16.00 FLYGUPPV 15\1,\'G
12.00*21.00 Nöjesplatsen (9) öppen.

Itl

1. Formationsflygning: "F 10"
2. Start av tre divisioncr' -f 29. "TLtnnln",
3. Loopinghjulen.
,1. Anfall mot fältet av en ilivision rttrckplan, A i6. Jektpl.in. J 29. [ör'sv;ir.ir.
5. Ballongjekt.
6. Avancerad fllgning mccl Sk I0, Sa.rb

I

u,
u.l

3n

Safir.

Piloten korlrrer';rtt utför.r dc mlniivrri
sonr åskådrrn.r bcgiir.r rtt få se.
7. Avanccrad flygning .rv tr. grupper J 29.
8. Kappflygning mcllan tn SI{ i6 och cn

J

2e.

9. Två divisioner. rttackplrn, A 2E, Vr,ripire, anfaller mål på filtet mcd raketer
och napalnbomber.
i0. Defilering av tre clivisioncr -| 29.

Bristct liisninsen

fAr alla

flygintresserad,e

Flott, nto(lern, salilig

Efter flyguppvrsnrrgen:
LI tställningarna, nöjesplatsen, Blå tåget ocb Reapilen,
Dans m. n,, nt. m.
Se vidare:

Rätt

till

"Kring F lygd.agen" std. 36*37.

ändring

i

programmer,

bl. a. med

väderleksf örhållandena,

f

hänsyn

örbehålles.
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