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Knrwo

FLVGONE tr N
(Nunrren inon parcnces hänför sig till lLarmn å sid. 34-3y.)

Fotografering inom flottiljens område är förbjuden. Kamera
skall inlämnas i garderoben (r4) för förvaring.

Barnlerubba i "Fyrkappen" (17) kl. 12-18.
Hittar Ni nägot, Tappar Ni något - vänd Eder till Sekrera-

riatet i Skolhuset (20).

Hundar [ä icke vistas lösa inom flottiljområdet.

Toaletter finnas bl. a-'t varje kasern (7).

Garderob i J:e divisionens hangar (14).

Var vänlig att hjälpa dll med arr skydda ,lanterinear o. d. in-
om området. Rarta.papper och'slräp endast i'd,e pi flert
Prarser uppsätta skrapkorgarna.

Ktar glömda effekter kan avhämtas den 1618 i flottillvakten.

Bil- och cykelparkering (23-26) inom flottiljområder [år en-

f:rT"rf iå."""U"de 
plarser. Parkera icke på landsvägarn.r

Flygt'ähet får ej beträdas annorstädes än på anvisade platser!

Olyckst'all emottagas å floailjens sjukhus (27).

OBS.I, TOBAKSRÖKNING ÄR FÖRBIUDEN
i hangarer och i närheten av flygplan!
Enda undantag: "Nöjeshangaren" (9).

I'RESS-läktare vid pistoiskjutbanan (1 8).

PRESS-bilar parke.ras vid flottiljvakten, omedelbart till höger
innanför grindarna (19).
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ILYGUTSTALLNINGAR _ NÖ/EN _ RUNDTURE]I
MAT OCH DRYCK M. M.

(Numren inom parentes hänför sig till kartan å sid. l4-lt)
Högaktuella t'ly gutställningar i 2. divisionens hangar kl. 12-

18 (16).

Blå tåget och Reapilen. Trevliga rundturer inom fiottiljområ-
det med avgång från Cenralstationen (20) vid Skolbygg-från Cen*alstationen (20) vid Skolbygg-

A\- lördac kl. 19-22. söndas kL. 12-naden (plattform A), lördag kl. 19-22, söndag kL. 12-
ra.ro och 16.30-21. Guide medfölier.öljer.r4.3o och i6.30-21. Guide

Restaurant Bill-Berga (10) serverar hela dagen ka[fe, la-skedryc-
ker. smörgåsar m. m. och försäljer bl. a. choklad och rök-
verk.

Filial i 3. divisionens hangar (12).

lso-Baren (11): Glace, läsk, smörgåsar.

Aven'r "Läsktähet" melian 2. och 3. divisionens hangarer (13)
tillhandahålles läskedrycker, smörgåsar och bullar.

Glace-, gottis- och korustånd lite varstans!

I:LYGBILJ ETT ER Malmö-Stockholm och åter me d SAS
och rundturer med flygplan ur F l0 kan Ni v.inna för en-
drst l: - krone, uilket ir priset för en lott i Flygtur.-
lotteriet. Grip chansen. köp en lott - eller flerr i Iotteri-
ståndet.

Köp ett extraexemplar av F rcs FLYGBOK, att pres€nta
någon flyginresserad vän!

NÖ]ESPLATSEN
r och framför L divisionens hangar (9) är öppen:

LOr.lAA KL l>-Ut. Sondde Kt. it-l).Lördag kl. 19-01, sönclaLördag kL 19-01, sönclag kl. 12-23.
DANS, Bernes orkester, Hälsingborg.
Nonstop-bio, Television, Skjuibanor (gevär, pistol, kul-
spruta!) Pilkastning, Ctrokladhjul, Ton.rbola för vuxna och
rof Darn m. m.. m. m.

FLYGNÄLEN bör alla köpa som ett minne från flygda-
gen. Behållningen går till stupade flygares behövande ef-

terlevande samt till andra ideella ändamål inom flyg-
Yapnet.
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Endast det bästa är gott nog

när det gäller

flygmoteriolen
Den viktiga läderpackn ingen

tu
tillve rkas och levereras av

Sydsvenslia Läder. & Rernfabriks Alt
Tel. 136 20 Ängelholm Tel. 136 20

Vad kostar flygplanet i dollarl
J aktt'lygplan

|.-onvåtr i- l{Jl
Canadair F-86 E
Dessault Mystöre
Gloster Meteor
Flawker Hunter
N. American F-86
Republic F-84
Saab J 29

IJombf lygplan
Boeing 8-447
Convair B-36
Vickers Valiant
Canberra

980.000
2 8 0.000
289.000
I 12.000
I i 0.000
192.000
492.0Q0
t26.400

1.861.000
t.c00.000

9 8 0.000
447.AAA

ETT BOMBPLAN
kan beskrivas på många sätt. Ett n.rindle vanligt är
cent av totalvikten ange .zad slags material det är
l-ör,err rnodrrnr. mcdclrungr lrnerikln'k bombplan
n.i IolJanoe:

Aluminium
)tal
Instrument-, radio- och

radarutrustning
Gummi
Magnesiurn
Glas och plast
Ovrigt
Totalt c:a 737.60A delart.

JännvaEoE
John Nilssons Järnaffär

Harry Engström

Storgatan 49 Tel. 10041 ÄngelhoLn

att r Pro-
byggt av.
är siffror-

t1 %
2e%

7%
t%
4%
3%
1%
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sex J 29-piloter från F 1O i formation nyiigen fiög Ljugbv-
hed-Stockholm på 22 minuter, vilket giil en rnedclfart
av 1.02J kn.r. i timman

J 29:an sLukar lika n.rycket l'ttk pcr sekuncl som Ni inen-
das under fyra hela dygn

det i cn J 29:a finns 1.ZOO meter elektriska lcdning.rr

ctt modernt reaflygplan har en notorstyrka sorn skullc
kunna orka med att dra sex godståg om vardera 60 gods-
vagnar

över 2 miij. räkneoperationer ligger bakom konstrueranclet
av det nya svcnska readrivna :rttackphnet Lansen, A l2
om etr modernt jaktfiygplan icke hade luftkonditic'ncring,
så skulle föraren få dväijas i en luft sorn vid långsam fiyg-
ning på \ror höjd kunde bli ornkring minu. J0 grrdcr Ccl-
sius-dch uid snabb flygning "ommrrfid p: l:g höid plu.70
grader Celsius eller mera

uå +o år - d. v. s. från 19O9-flyeplancns frrr ök.rt 40 slirr-
ger, Jarrförnrågan oO0 gånger ich motorelfektcn l-ier.r
hundra gånger

de svenska flygpo.jkar, som deltoq i det internationell,r
flygpojksurbytet sommaren 1913, fLög sammanlxgt 2t.000
km. och passerade 1O länder

för varje timma ett flygplan befinner sig i iuften, åtgår
ungefdr 2l arbetsdagar på marken för tillsyn, kontroll
m. m.

trots dc högre h.r,'tigheterna olycks[.rllsfrekuensen är Iigre
på rertlygpLn än på propellerflygpl.rn

Ilygpl.rnec i fjor fyilde I0 år. Dct v.rr nämligen dcn l7 dec.
190.), som bröderna Vright flög först.r g.ingcn. niirm.rre
bestämt 260 meter med J0 km/tim. och på 2-3 meters
nojq

irtI
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att H;rlda P har mottagits med enrusiasm i 84 länder på i kon-
tinenter och att äen finns mcd tangentbord på lr ol;k"
.prlk

att erfaret branschfolk runt hela världen spontant använder
r.rttrycket "världens bästa reseskrivmaskin" om just
Halda P

att tang€ntbordet på Halda P är lika rymligt son på en stor
skrivmaskin - därför får Ni den rätta inspirerantle skriv-
känslan

xtt Halda P viler på en stadig, ljudisoierande bottcnplatt,r,
som därtill gör der lätt fiir Er att skrive med nraskincn i
knät om Ni så skulle behöva

xtt Halda P säljcs av 67 Ätvid;rbcrgskontor och llcr :irr t0C
auktoriscrade åtcrförsäljare över hcla lanclet

Er

ÄTWr@&BER@O

47

;,tt baron Carl Cederström var den förste svensk som liirclc sig
flyga, det var år l91O och samma år satte han skrrndir.r-
viskt tidsrekord med l timma och 4 minuter

rtt den första C)re sundsf lygninge n företogs dcn 12 julir l9l0oen rorsra Lrresunosrrygntngen loretogs ocn I
av dansken Robert Svendsen, som lick rz.ooo
en flaska pilsner som pris

att det 'amerikanska flyget undel Kore:rkriget
800.000 företag, d. v. s. över ZO0 per dag

:ltt det amerikanska flygplanet Convair C 99 med en non-
stop-räckvidd av c:a 1J.000 kn. och rrctl cn hastighcr av
omkrins I00 km/tim. kan medföra JO tons l:rst cllrr,{00
fältutruitade soldater.jämte sin bcsättning på 2t nr:ur

( onv.rir C 99 ir 8t merer, l.ing och h.rr. cn .plrlnnr id,! rr
70 nrerel och en mororstyrkr pi 21.000 hii.rlr.,fr.r

att Ving Commander Valter Gibb med ett engelskt C;rnbcr-
rabombplan den 4/1 1953 sartc nyrt höjdrckord nrcd
19.000 meter

xtt den amerikanske övcrstelöjtnanten Marion B Cari i en Sky-
rocket, som släpptes av en B 29:a, på 10.000 n.retcrs höjd,
den 2il8 19i1, nådde den fantastiska hö1den av 25.372
neterr att hastigheten var över 1.600 k[r/tim. och att yt-
terten'rperaturen på 16.i00 meter var minus 70 gr:rdcr: C.
mcn på 24.OOO merer endasr minus J8 grader C.

att amerikanska jaktflygplan kan medföra taktiska atombon-
ber

att trc ingenjiirer i Lille konstruerat
spännvidd på 6f meter, utrustat

kronor'<lch

utförcle c:a

ett lilleputtplan med cn
med en 2J hk Volkswa-
130 km/tirn. och med en

när sagda
flygsinna-

T{'[1DA P
Ltitt
SNQbb

starlr
saerlsli

ständiga
hemma

rltt

genmotor) med en marschfart av
bensinförbrukning på endast 0,8 liter bensin per rril
dctta lilla nätta plan dragit en lika nätt kostnad i fram-
ställningcn, nämligen e.i fullt 3.000 kronor
F lO:s frågebyrå tyr.'ärr icke har en arrng onr
plan börjar nasstillverkas och försäljas till clct
de svenska folket, men att vi hopp:rs det bristarnedarbetare

och på resan

RÖKNING är absolut förbjuden ihangarer och inerhe-
ten av flygplan.



TUDOR

batteriet
med $t;n

En kapten uid flyguapnot bercittar ont

sitt yrhe
När jag möter bek;rnta händer det ofta atr de siiger: .faså,

Du är flygare. Jag märker på deras tonfall ått dc trof rtt jag

inte gör något annat än tillbringar min dag uppe bland molnen
scm en ensam och stolt orn.

Det är klart att flygningen är det primära för en flygare
.- i synnerhet de första åren. Mina 2.000 flygtirnmar bevisar
väl också dct. Men det är dessutom rnånga andra vclksamhets
grenar som ingår i yrket. Under min officerstid har jgfenxr .som IngJr r yrher. urdcr .m|l) ol I rcer5lrd n.rr t.lg - I or
-rtt end.rst t.l nigrJ exempel - 

Inlln d.lgllg,l vclh\.rlrlhet lJlt
oröva på teknisk tiänst. meteorolosi och flvsrnedicin och hurProYa pa

tor

.lxg

kunde den nye officcrcn pl;rcc
spanin gsflottilj. Sjiilv blcv jag

isk tjänst, meteorologi och flygrnedicin och hur'
vara organisatör. personalchef och länrc.det känns att vara organisatör, personal

-l;g vill rncd dctt.r.iig.r.rtt drt ,ir rlt or\:ixl,rndc yrl'c. \lrn
rndrei ,rlltid något nyrt. Mrn Iving,ts r,inx.r och r.r initi.rtiv o. h
ansvrr. Föt den-som vill leva i utvecklineens tät - som vill ha
ctt rörli.gt och. omväxlrnde liv.-.föt..hononr är fly,'gvapnetctt rorirgt oclr ol-t]v:txl:lnoe il!
idc.rlct. J.rg rrl.lc Jcn b.rrr.rn oih jloearer. Jxg va
uträttar något.

j;rg iir nöjd. .l:rg käjd. .l:rg känner att j

,4REN SOM FANRIK,
Vid utnämningen till länrik

ras på cn jrkt-, :rttack- eLlcr
jaktflygerc.

Undir de rvi finrik.iren omirtt.tde flysri:in'tcn i iör.r.r ir'rn.'i
lurr5årr llygrrining. J.rg böri.rde bl. .r. Icda iörb.,nd i luIr.n.



Varje- v-inre r låg vi någon månrd i Jämtl.rnd e llcr L
flög i fjällrerrång. Viiärde ors o1i"reru under.tll.rflög i fjällrerrång. Viiärde ors oj"reru under .tll; t'.ri,,o.li.i.
Vid sidan av flygtjänrten hade jag uppgifter p: marken.

"När 
jag började som fänr.ik fiög Jag .J e, ,om di rnsågs srå

Vrd sidan av flygtjänrten hade jag uppgifter p: marken.

.När jag började som fänr.ik fiög Jag..J e,,om di rn:
pa toppen av modernrrer. I daq llyeer iae | 29. I h-Lrripå toppen.av modernirer. I dag flyger jag J 29. t h.L,riglier är
Cet en skrllnad pä 200 km/rim. Då rycktc m.rn aLt | 9 pick lort-
I. 

d?q,hrr m;n vxnr sig vid "Tunn.rn" och ser frr"m #or över-
rJuosrrygpran.

", 
HuvuduppgifLen [ör ixkrförbrnd är .rrr :kjura ned fienrligr

llygpl:rn som flygel jn mor vårr Jrnd. Den överr ig.rnde delän
.rv riden ägnades därlör åt örningrr som ök.rde vär förmår.r
.rtr lör.r den uppgifLen. Jag kunde r. cx. bji erLrppchcl, vilkit
innebar art j.rg skullc Jed.r fyr.r llygpl,rn i srriäen. Dcn upp2if-
ten,,var g.rnskr svär. Tidigc på morgonen f ick vi kör..r rir öcjr
rtälla osi r högstr bcredskap i närheren rv.t.rrrb.rnrn. Vi r,rrr
klar.r för omedclb.rr srarr i ;åra flygpl.rn. V.rr ellcr nii:. [iendeir
skul.le komma visste vi ingenring oi. När fienden konl ur d.r
lul tbrvåkn_rn_gen som lörst uppräckre den och genom ,rridrlc_
daren i lutrförsvrrscenrrrlen fick vi då \r.rrrordir. Nison rni_
nur senare var vi i lufrcn på väg mor liendrn. R.rd.rrrrriid.lcd.r.
rcn ledde oss på r.rdio och beskiev der Iienrlier flvsLörbrndet.
För mig gällde der .rrr snebbr be,Jur; hur iri.l,,iie snrDDer.r
mitc lörbrnd.. hur jag, skulle.lä^gg.r upp :rnf.illär för rrr-nj itör_
sta verl(an och samlrdrgr undgä trendens lörrv.rrreld nch hur {i
rtter det försrr antallet snabbasr skulle kLrnr,r komm r rill nvLt
anfall..Iblend hrde ,,Lridcn ägt rum ov,rn moln och dcr gfli.,l,.
di att led.t gruppen ner gcnom moincn på kort rid [ör rr] .n,r.
rlst kunna llnd,r och göre sig kl.rr.för nyrr rrppdr.ru. lJrr un-
<ierlänadcs_.rv stridslcdningen-nred bjälprrieclcl ,.i",.,rn"r.rcl:r ocrr
r,LdropeJl. L.lygningrr xv del hir-slagcr gjo.de vi ,,fr.r och j.rg
otev rllt skrcktrgJre och mfra crlaren.
. Vid ordergenomgången på morgonen krrndc j.,g ävcn i.i c,r

der.om andrf, ryper av srrjd"uppdr.rg. Der gJIlde i..x..rtr nr,.,l
dlvtrronen ålrt,tllil ett landstrgnlnq(lör'errj:. Dct v,rr :rj.. .r I.rk_
torer jag måste ta hänsyn rill inn,rn miti törb.rnd v.rr i lLrfr,n.
Vilken_vlg sk-all_jag ra? Hur skall j.rs nar igcr.r för rrr ko.rlm.r
tqi.m? Qvqg, i eller under molnl Hui mycket ammunition och
vilken? \4ilfördelning merran förar.rr.r? V,rr kin fienden h:r "irrlultvärn? Hurudan, fie n r lig iakr k"rn iag viint;r mig? V.rr .k.rll
vl sam,as elter antallet?

FRÅN]9TII.LJ29
Det blev splinnlnde övningar med hera dusrer o.lrn.rs.or av

"eftersnack" på mässen.

tl

TI.YGKRIGSHOGSKOLAN.
Efter fem år på divisionen kommenderades iae rill flrekrics-

högskolan. Jag iräffrde åter mina kamr.rter fiåi a'pir,ini- oih
kadettskolan. Under sju månader skullc vi ök,r vårt mjlirjr-
ceoretiska vetande. Vi skulle framför allt utbildas för tiänsteö-
ring som divisionschef och tjänst i floniljstab.

DIVI SION SCHEF.
Elter hög.kolan årerviinde jag rill min flottil.i och blev divi-

.ionschcf. Der årcr fick vi Viripire.
Ansvaret var stort och just deiför trivdes jag alldclcs särskilt

med att vara divisionschcf. Det skänkte en mlr-klis tillfredsstll-
lelse att ha svetsat samman ett antal nya rnän til"l en vältrim-
m.rd och högeffektiv jrktdir ision. Men äer var cj b.rra detrl .rn-

'var i.rg hrde. Mina ygplan och den rill dem lrörande mjrcri
clcn rcpresenrerade etr virde rv omkring li milioner kronor.
An\vJre r iör ,rll denna m.rre rie I låg på mig.

OMVAXLING,
En av fördelarna med flygofficerens yrke är att man har ri-

ka rnö1'ligherer t.ill omväxling även under fritid. Ovningarna
runt on.r i landet kan leda till att man en veckohels fiskai lax-
öring i en Jämtlandsbäck, den nästa seglar i Marstiand, badar
i F.ri"tcrbo eller gör en avsrickrre till Köpenhanrn. För nåer.r
år sedrn låg iag en måned i Luleå. Det vjr vid på:ktiden o"ch
vi h.rde tillbr.rgt helgen i Rikssränsen och åkr skidor i Iilllen.
D,rgen elrer helgen lämn.rde viLuleå i[ull vinrcr. Nåsrx ri'n-
':r.rr: cfrcr sr.rrreÅ landrde vi iSkåne. där der vrr full rÄr. med
nyutslagna träd och värme.

RAMRATSKAPET

,..O., un:: värr sitt,cger .k.rpitel, ty.j.tg rror der tinns-Iå yrken
q,lr man rJr sa mycKet v,tnner som I lgvJpnet. 5xmoynrngdr,
re\or rLrnL om i ljndcr, byre .rv florrilj'gär irr hela tlygv;p"ncr
lir ctt enda kamrrtlag med ert 'rotr gemens.lmr inrres:c - flyg-
nlng.Vi flög under dag-ar och mörker - i bru och rJåligt vädcr.

Lrre vrnrer läg vr någon månrd i lämtl.rnd ellcr L.ruulrnd och
ig i fjällrerräng...Vi lärde os. opcrera under .tll; teri,,g.lser.

tyckte man att J 9 gi& fort.



alls tack

I)er stora "jätt€tu-
ben" lir något för Er.
Idnehåller 3 ggr så
m]cket sorn stor tub
ä l: ?0 Incn kostar
cud. 3r ?5. Litcn lrb
i!. r ore-

KITNRT & CO Ä8, STOC(HOLM

,'HE1SUET5R"

ffiffiffi KRRISOTS KIISTTR

Vad svei.sningeD iir för "stålmanneo',. är I{arlsolls Klister för hob-
byisten. Detta världsberömda, färglösa, vatteniasta lim samman-
smälter i en enda "obrottslig', fog. Det torkar fort, men inte fortare
äD atl behövliga justeringar hinnes med. Och i luben lorkå. der jll,c
alls tack var konskruven, - Med Karlsons Klisler blir hohbvov"(te

t.,1 '1t'tySpoJffar
För arr ge de poikar, lom;ro;nlresrir.rde.rv flygv.rpnct till-

[.ille atr in"itrån'läru kinnr hur deL går riil vid ån flygflotti'j
och pröva sitt eventuellt blivande yrke, antar flygvapnct var.ie

praktikanter och anordnar sommarläger för yngre pojkar.
Praktikanterna få under en dd av omkring trc veckor vistas

vid någon av flygvapnets flottiljer. De få läia sig flyga i link-
trainer - en in...,nrhut placerad övnings.rpp.rrat iör Iygarr -cch [å, efter förlildrarna. medgivande. ävcn .itt luftdop i mo-
torflygpJan. Vidare få de delta j pr.rkrisk flyg'r.rrionst ilinst .antr
underitoing i flygplanigenkänning, tlygiii.r och luftn,ui;.t-
tion. Sist men icke minst ingår olika slag av idrott i program-
me[.

Vem kan komma medl Den som under året fyller lägst 16
och högst 20 år eller den som beräknar ta realexan-ren följande
år och är fullt frisk. Fullgod synskärpa utan giasögon och nor-
malt färssinne fordras.

Yngri pojkar i åldern 1l-16 år kan not en iägeravgift av
J0: - kronor komma med på något av flygvapnets sommar-
läger. De få då under c:a tre veckor pröva i stort sett samma
saker som de äldre ooikarna under deras sommarkurser. De få
bland- mycket annai också bygga flygplanmodeller och tävl:r
Ineo oessa.

Flygpojkavdelningarna samlar alltså traktens flygintressera-
dc pojkar till en krmratkrets och ger dem verklighctsbeton.rdc
inbl-ickar i vad som hör till flygning. Ur dess.r avdelning;rr ut-
väljas också varje år ett antal poikar, som få göra en studie-

- Med Kar]sons Klister blir hobbypysslet
dubbelt så roligt och resuliatet kommer lortare fram och biii alla
liders me.l detta de verkliga ,,finsmakarnas', lim. Karisons Klister
8eI 1..x. inBen nnödig ryngd åt llygplcnsmodellerni. - Ka.lsons
l(lrslcr ,,nvrndps -edan 1922, bl. a. cv SLatens H'slnr.ska Museun;
Slockholm för lagnirg av oersättliga dyrgripar.
Finns överallt.

KARLSSONS KLISTER

valras ocKsa varre ar ett ant
res.r med flyq till t. ex. USA
el ter Lanada. >amtldlgt tar
ett motsvarande antal ameri-
kanska och kanadensiska poj-
kar göra ett motsvarande be-
sök bl. a. i Sverige. Flyg-
pojksorganisationen är alltså
internationell, vilket inte är
ägnat att förvåna Vi levcr'
ju i flygåldernl

Alla önska upplysningar får
nran av Rekryteringsoffice-
!en, som finns vid vaije flot-
rilj.
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LjunSmans tillverknrngspf oSram om-

rattar apparatu. för oljenistnbutiö,
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Huvud kontor:
Norrmolmstorg 16

Stockholm fel. 2297 60

SYDNSKA I,IF
till Ert shgdd

Avdelningskontor:
Södro Storgoton 17

Hcilsingborg -fel. 269 55
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'Hon b rpadc på nt iat rdl på 9 lk,tn nctPt'
l)öt,l ".h 'p" uir h lotn att ra bort hanne, kalnn "'

59

7r' hutttort1 t.\'gttrt
"Dcn ril<tiga flygarhurnoin, d. v. s. dcn soI1l de loliSr flvgarna (la och
dir odlrr, är_ lika sväritfangad i tlycksvär'ta son sa rnycket annal
här i \':i.1(1en. Ty clcn är liksom flyget sj:ilvt Lredimcnsioncllt pa nå
got sä1t. Dtt tidnings- eller bokblad haf bafa 1än[id och bredd. DcIL
rjktigit humofn hill' iiven (ljup, och dcss pcrspcktivl?ira iir sä svår-,

' 'j,t,Ln.1l

', :rir on en sl;dfl.ysarc, son fl4;t
'cxlundra kilaneter utar mator.

lolk ir z'erkligcn glön:ka at sig...

Yn3ve -\on vi

Yd,lö th.Lll rlcn ba ratlio on lt
3;ir forrate in ljuclol



Här valde man PEfiET0AP-PLATTÄN!

Skånsla Cement valde Perstorp-
Plattan för samtliga skåpluckor och
lådfronter i det stora nybygget på

Köpenhamnsvägen i Malmii

a cigarr'€ttsiiker, slagstark, ltåck-
säkor

a lätt att hålla ren

I unilerhållsfri, behåller sin vack-
ra yta år efter år

Säkert kan P€rstorp-Plattan varå
till nytta även hos Er på många
sätt TaIa meil Dr snickårc eller
lryggmästare !

Peasronp- Ftnrron
Säljes genom ledånde brånschaffärer
över hela landet. - Tillverkas av

sKÅNsKA ÄTTIKFABRIKEN AB, PERSTORP

Hår uttusur firnan springsrabbcn necl
do molerna,te rcn finns i JusPlanr
!åg och ändå är han barta hal"ta dan
ftiex lna;irende till Rhlietan, hemslet . ,

Atl-

:r'€===:-1
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Mamm4 namma, jag nåste nadland.a ' '
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llilket snörc ttar da da n att jag
stulle dra i? ? ?


