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Till sfu,dd Jör Shåne sduet ro.de Jlottiljcn app under oJärdr
åren rgqo-q5 och ned landshapet och dess beJolbning bar flottiljen
under årens lopp hnatits all fattare samman,
Det tu då:rför cn ylädje lör o': anttngen .,i arbaar på m"trhen
eller i luJtcn atr geio, d,ina Flxdag.-Jå uisa en del ao /14papllets modernaste material tamtidigt som vi på oltha sätt bellser
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Under de zo år sorn gått bar lctlning
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Från propeller till jet
Dlektronilikomponenter

20 år med F

för nutida hrau

$.unsl. \lal:l' h.'lul uppsrll'' dcrrn;r tlottili i \4almi; år
Lnliet
-f..o
rrir.lr"..", ' .ur' .,',1".i tillfälli9 och h'nrimninSen bl' r
tgto.
,lärfö. t. ,'. Tiondc {tygtlotLiljcn. Förbardcts huvuduppgift var aLt
sr ra [ör neutra]ireLsva"kt,'rt i luft"tt bl. a iiver Skånes lastland or:h

Exempel ur vårt försöliningsprogrcm:
>>Airmox>> högeflektivo, driftsökro oxiolflöktor
u

l0

i

rikholtigt

rvot.

tcrriLorialvatten.

Sctlermcla blev clct bestämr, aLt t'10 skullc stanna i Skåne och
o, tqtlli,k llotliljrn namn"t Kunpligr Skånska flrgflorliljen.mcd
[;]rl:iq:ninp i Brr(akra rid Äng'lholm. Flottiljcrr 'leltog rktitt
r,, utralit"t.vckt.n irån iuli lo ll till kri;et" slLrt lol5 lndlr d'ssa
år qiorde- i;\cr 2iJ.Ouu slrrl.r med flottilj'-r'' iaktllygl'lan D'rr
l,oklånla flvqtid"n rir trågol iir, r 170o0 timmar- rilL''t i flyg'trii'k" rnnt.r'rrår m, r' än 5.150.U00 km., d. r. s. 128 rorr iord' n runl
'vid ekvatorn eller 7 gånger tur och rctut till månt'n

t

>>Beyschlogr> kol-ytskiktsmotstånd ov högsto kvolitet.

>>Centrolob>> trim potentiometro r med G-tålig konstruktion.
Anviinds bl. q. iroboten Folcon.
>rCouch>> G-tåligo rotory-relöer, som bl. o. onvdnds i lu{tförsvorsroboten Howk.
>>Deutsh>> månpoligo kontoktdon med öndomålsenlig ochstob!l
konstru ktion.
>>1.E.

R.C.> vörmecvledore ftir elektronrör och tronsistorer.

Jomes Knights Co.> l<vortskristoller, kristqllugnor

och tron-

sistoriserode oscillotorer.
>>Jobling>> metolloxidJilmmotstånd

i

högstobilt utlörqnde.

>rRoytheon>r bonbrytore inom holvledqrtillverkning.
holvledore levererode t- o. m. *59.

25.000.000

>rRoederstein>> kondensotorer i stort typurvol för extremo orbetsförhå llonden.

>>Seolectro>> genomföringqr och kontqkter med isolering ov
teflon.

BO PALMBTAD AB
,Hornsgdton 58, Stockholm Sö, Tel. 449295

des"e reutralil.l"\rklifllininr:or bragte- c:.r 200 frrimhurud"aLlig"rr lun;r amlriklrr-kl homhll\pplfln
flrsnlan,
rn.rnd'
.rr lvf, rna "Flyeandc täslnirr9" lB l7r och "Lib"r'rtor" rll 2l\'

I
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r

Lill landning på skånskt

F l0 har

sedan

sil

lcrritorium.

,)

tillkomst varit utrustad mcd st'x olika lyper

av jaktllygplan. Först J 8:al, en engclsk konsLruktion, som- i origi'
;tlosLer Gladiator". I)cn ersattes l9''X2 med J 20, en då
nal"hetre
höqmoderrr iaktplantyp J\ ilrlien.kl ur:Prung Pi vår''n l9l5' niil
rndra virldsLrigct naika,l.. sirt .1',1. ;166 dt rr hclsr"r,sLa J 22:an
till flotLiljen. DÄ avlöstcs ar. dcn iikaså svenskbyggt{a J 2l It, Ilot"

Iörsla reaktionsdrivna flygplantyp.
trlottiljcn har seilan dess valit ulrustatl rncd utcslutantlc reakt.ionsllygplan. År l95l avlöstes J 21 Il av c{en engelska "Vampire"
mtd llyglapenbetcckningen J 28. f)cn ersattes 195]] ar' <1en svenskbyggda J 29:an, deu s.k. flygande tunnan. Dertsamma iir Iör niir'
Lil.jens

varande llottil jcns standardflygplau.

En flygfloLtilj av idag är en omlaltandc anläggning. l(ostnaderna fiir en jaktflottilj sådan som F 10 kan i lurtl tal bcriiknas ti]l
120 millioner kronor. Omkring 700 personer ha sin dagli.ea syssol'
säl.tning på tlottiljen. Av dessa ulgörcs 6O /o av last ansfillda (militiir, cirilmilitiir och civil pcrsonal. l)etta innebiir aLt t::a'100 [tmiljcr, d. v. s. omkring 1.000 människor fiir sitt uppchrillc iiro di'
rekt berotndc av flottiljen. Liinesumman Jiir dcssa iir i dag iivcr
.l miljoner kronor pcr år, vilket bl.a. bctytltr trtl Ängelholms stad
erhåller omkring,100.000 kr. pcr år i skatt.

;_Flygplanstyper

vid F IO 1940-60.

i" it,;:: ltlrrtl.r':1'1.'r,|,I.tltt I'tl:. Lttt'l'l' kt:,:d"'
B ,ir,,t
Iör, l:r tiirl,l,l.t;1,t. l),lt,,t Jt,'n6ut!rtil,t ;,rri.
tlerna. ont illultu och i (lraklutd. llotorstyrlit 950 ltkr. Ilar
Jurt, 130 ltnt/t. llauiytnittg: J s!. il tnnt. krrlsltrrttrtr.
.f
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'ur tt,tt.
tralitctstultt- Llii dc höll SÄrinlr grarr.rlr lrio lrån. lriintnundc
Jlygplutt. llotorsrlrfu: 1.)t)l) lrlr. llut.lurt: l>00 ltnt/t. llt
riilttting: ) st. IJ,7 ntnt. hulsprutrtr.

l), l'tlj I't.t r. föt:t,t lr,l:t,t,,1,,t jul,tJtrgl,lurr,t. R, 1,k.
t-lrrut iit,tt rtt t'rtJrtd,l ,ty'trit lör :in ,tntu 'öutll'nr.
hct. ,1t'pilotl:r ansctt solr .tt "!:udontli{1" jakLlll,gplan. M-rc.
l;ct snaltltt i Jörlitlltndc tiLl sitt rittlto notorstyrha. 1.065
hltr. trIorlart : 650 kn/t. Betiipnit4:: tt st. LJ) ntm. J;ul.

l2ll',i!,!n,,,i,it,i,;i:'::;r:t;i;:f:,'iif;i":!::"r:.'r':;:

tlriurtu J 21. Cax str:ttsk Jlygphnirdustri stor erlaren.lrct. at:
rtrtkLionstlri lLcns problcDr. Xlotutit\rln: 1.500 hp. illwfurt:
c:o 800 Lnt/t. Rc.tiiprt.ing: t|, st. 12,7 ntn. A;sp.. I st.20 ntnt.
,rulonratkunotL.

/',r/ ..1.,r;;;. Iu:,t.J.t, t,,,ll.v-11';,ttt. ttutt.:.n A,ttt,tr Iqu,.
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lc .tlitt

ltit.trötli!<t llygplun ntatl g,otlu prrsttunlu. Onh'c:ltt at
iLygtupneLs pcrsotruL oclt tinnu i liättst sont ötttittgslLygplun,
llotusllrlu: 1.500 kp. llut jurt : c:a 900 km/r. llatiipuirtlq:

J

st.

)0 nt tuloniallitutotr't.

|)QF tr'', nu,,'r,,ud, i,rArllrL1'1"u. lv,u:tnt,tttt tr \4Ili.
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Itögt ra;pcAttrut iiatt iutlunLltt. X:untetu .[iir:ttt nted L:jterltrtittnltuntnturc oth otniqjortt riuga nrLl ltatecl;ning J 29 tr'.

RADIO OCH

Hur en JET-motor

arbetar.

["ijr att enkclt fijrklaro cn Jij'f-motors arbetssiitt torrle cn jiimlii-

tilli vara l:implig.
Icrr cylindcr'tiJl cn kolvmotor, fis. l- infiires en Lriinslt'-lu[llrlandnJng som iiirhtiinnes. Härvid rrppstår hiig tcmp och hiigt
Lryck. Trv< kct vt'rkal i alla riklningar, här leprescnk'rarlc av pilar'rra a. lr. r'olh d. T riklning d pår'crkar try.ket cn kolv som skjutcs
i sarnnra riktning. Koller ijver'lör senonr ell länksystcm (\'evstakc.
telsliing) rörelscn till en vevarei som isin Lur iivcrliir arhetet till
t.er. cr propeller (ll)l) eller hjulen (på en bil).
I cn JIll'-motor inliircr, 1rå nlotsvarande sätt cn briirrskr-luftlrlanrlrirg i or hr-iinnkanrmarr'. f ig. 2 ( J I'i'l''mo torns motslarighct
till kolvmotolrts cylinrlerl. Hiil iinn. r'melIrti<l irrgcn kolr sorrr
ul)l)lar tly('kft i rikning d ulaD d(tta trvck iår rsa fritt ut i
rymd(n.'fry(kcn i riktninqalna å och c tar ut larandra. ÅLcrstiir
såluncla tryr:ket i riktring b. f)ctta t.ryck slr:ivnr att flvtta brännkammarcn i sammtr riktnirrg (lr).
Liksom en kolvmotor oftast hcstår ar, flera cylindrar, iir cn J!i'l'molor saDrmarl-ratL av f lcra l vanligen tio ) briinnkammrre.
!ig. i3 visar err scht'matisk skiss av el JFIT-motor.
Lulten strönmar in i luftintagcL (1). I(omprcssorn (2) iikar
IrrItens hastight't or,h tryck valeiter luilerr fortsiitLcr in i irriinn
kamLar-na lil). I brännkamrama tillsättes briinsir: genom dirr:ktirrsl)rutring. llfter moLorslarhrirrg sker lörbrdnningt'n kontinuerligt
larvid hiigL tryck alslrns i hr-iinnkamrarna. 'l'ryckct strä\'ar, som tirclse mcd en kolvmotor lsom r,äl de flesta kiinnu

BLI FALTFLYGARE'!
Du

1år' alla upplysningar om detta givande yrke i broschyren
,Plan för Din frarrrtid>, som Du får gratis orn Du sl<river eller
ringer till Rekryteringsof{iceren, Flygstaben, Stockbolm 80, eller
till närnraste flygflottilj eller a rbet sförmedling-

digare niimrlts, att skjuta motorn och därned fl1'gplaIcL lramåt.

Vill Du komma med i den förberedande fältflygarkurs som
börjar i mars 196l måste Din aneökan vara insänil till
CHEFEN FöR FLYGVAPNET FöRE DEN I5 OKTOBER

l)å dt' fijrbrända gns('rna liimna brännkamrarna l)asser.a dc on turbin (rl) .oln såJunda bringas ilLt r-ok'r-a. Turbirren iir medelst err
axel fijrenad metl kompressorn och drivcr dcnna.

I [r'ågr om kolvmotorns styrka talar man orn håstkralter. I fråga
om Jli'l'-motorer kan slylkan ej uttryckas i hiistkrnlter. Man talar i
stiillet om dragkraft och (lcnna ultryckes i kilopond (kp). 1 kp iir
tlcn kra{t vilken fiirmår gc \jkterr I kg rrorrnalatrrelerationen 9,131
rn/sek9.
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PROGRAM

FLYGPROGRAM

F 10 flygdag 28ls 1960

kl. 14.45-16.00

Kl. 10.00 Portarna
lI ela

öppnas

d.agen

l'lygsoldat 60 i hangar I visar flygsoldatens dagliga liv på llottiljen,
soldatens utrustning, utbildning, utbildningsmateriel m.m.
F l0 1940-19(t0 i hangar III. en kavalkad i bilder och materiel.
som visar F10:s utveckling kring de {lygplan flotLiljen flugit.

Mot rym.d,åldern i hangar II, visar ulvecklirtgen mot sliirre {arter
och högre höjder, robotar, raketer m. m.

I 29
I hangar III kommer en grupp

Motorbyte på

kl.

12.00 och

kl.

17.00 kommer motorn att kon'

trollköras.

StriLutstöllniqg kommer att
funktion och arbetssätt.

i

15 minuterspass visa lultlörsvarets

Fättkök vid hangar I serverar hamburgers, köttbullar. pommes
frites, choklad och smörgåsar och visar samtidigt hur ett modernt fältkök arbetar.
Ilangarkalö Tutnan i hangar III serverar kaffe, läsk, bullar m m.
Dans hela dagen {rån kl. 13.00-l7.lJ0 (ej under flyguppvisningen) till Lef{e Nilssons orkester,
Utstiillning av {lygplan, snöslungor, truckar, traktorer, tankbilar
m m på plattan framför hangar II och III.
Blå tåget tar Er mcd på en rundtur runt utställningar och flygplan
och upp genom lägerområdet.

Musik yid "Lundbergs backe" av llygvapnets musikkår
kl. 12.15-12.55, 13.50 14.20, 16.00 17.00.

i

Halmstad

12.00 Modellflyguppvisning.
12.50 "Civilflygtävlan". Ankomst- och pricklandningstäv-

ling med deltagande av "civilflygare" huvudsakli
gen från Skåne.
13.35 Hastighetstäylan mellan flygsoldat till fots, bil, Sk 16
och

13.40
t2

J 29F

Avanceratl llygning av en Sk 50 Safir {rån F 5

5.

Uppvisning av Flygvapnets nya jet-transportplan Tp52 Canber'

Tunna.

Ballongjakt av två Sk 50 (Sa{ir).

och

Avancerad flygning med en J 28 C Varnpire lrån F 5

J 29 F Tunna {rån F 10
rL. Avancerad flygning med en A 32 Lansen från F 6
Avancerad {lygning med en

ra {rån F

8

l0

6.
7.

Avancerad flygning

i

rote med flygplan J 29 Tunna från F

Är'ancerad llygning

i

rote med flygplan J 32 B Lansen {rån

8,

Avancerad {lygning

i

rut{ormering med Acro Huntersgrup'

i

rote med två grupper

flygplanmekaniker att under da-

gen vara sysselsatta med att byta motor på ett flygplan J 29. Ar-

betet påbörjas

1.
2.
3.

Ft2
pen från

9.

F

18

Avancerad {lygning

{rån

[

J 29 F

Tunnor

10

10. Bombfällning, en div attackplan A lJ2 Lansen från F 14 an'
faller en uppbyggd radarstation på Iältet

11. Avancerad flygning i rote med två st J 35 Draken från F
I3.50

Fallskärmshopp.

t'.DJ

Bogsering av

{pl från

uppställningsplats

till

1:1.

start-

plats.

i

flygets tjånst.

14.00

Hunden

t4,.15

Segelflygplanen bogseras upp

L4.20

Visning av helikopter,

1,1.30

qcoPl+two nnvicnin,

14.4,0

Chefen

i

Iör F l0 hälsar publiken

luften.

välkommen.

14.45

Flyguppvisning enligt särskilL program.

16.00

['allskärmshopp.

16.30

Flygturer med vinnare

17.30

llygdagen avslutad.

i

programlotteriet.

l3

Entr6
Parkering

I
2
3
4
5
6
7
B
9
10

1I

<-

FLYGFALT

->

Bntrd
Parkering

Kanslihus, sekreteriat
Officersmäss

Underofficersrnäss

Entr€
Entrd

I gående
II cyklar

Infart för inbjudna, press och
flottiljens personal
Toalett herrar
Toalett danrel
Uttallning

!u

Servering
KöK

12 Utstallning
13 Utstallning
14 Utstallning
15 Kiosk
l6 Utstallning
18 Hedersläktare
19 Parkering för polisens bilar
2I Matsal
22 Marketenteri
23 Utstållning och åskådarplats
24 Palkering av bilar tillhörande

Effi

:?r

in-

bjudna press och flottiljens personal.

2?
28

Sjukhus
Fälrkök

ar--

.a

Jktss &er

I(ring

flygdagen

Åskådorplotser ,t-.kådarplatscr linnas i tillräckliet antal på halgarplattor'[a framfijr 2. och 3. komp samt dessutom vicl onrtiderr i ans)utning till clessa. dessrubm

Rökförbud

lqttttt

t t rj
Foroförbud
Renhållning

Flyghotor Akticbolå9e1.

MotorD förscs fted en
av fly{hotor utyccklåd
efterbrä.ntaDrmare,

son iiknr dragkrAften
väsentliEt.

lid

strilutstiillni n ger.

r ll.,tande

Lträttslen Jinnas.

All lotoglalcring inom området liirbjudcn.

N'Icd'

Iiircla kamcror irrlämrras 1rå I(anslihusct.

tiliverkas Då licens nv
Svcnska

backen

'l'otalt rijkförbud gällcr inorn clr avslåId ar'' 50 m
hån flygplan. Detta. lörbul n.åste lrclt ,espehte.ra.s
ntetl tatJie på den stora ekllnro som. alLtid råder
tlii

Jetmotorn för Dr.ken,
Rolls Royce Avon,

i

tljälp

oss mcrl rcnhållningor genom

diirliir

papper och aunat skriip i

att läggr

avseddn pappers-

kolga r.
M.ACH

/
Upplysningscentrol

lin

rrpplysnirrgscerrtral

[inres vitl Karsli]nrset.

Viirrrl lldt'r'(lit vid förhågnirgar av alla slag. Om
\i har' [ör'lorat cl]er hiLtat tågot vänd Eder till
upplysningsccntralen. - Därifrån kan, i bcgrät"
sad om[attrrirrg, iivcn t'Itcrlysningar o dyl göras

r'ia hiigtalaranläggningcn.
Om Ni i iivrigr bchiiver hjälp metl någonting står
alla som uppllärla i llvgets unilorrn Lill ErL IörIogarrdc.

Avspärrode
områden

I ldt'r lll gupprisringen

som alslutas med ctL rea-

listiskt arrlall rnoL mål pir flr''gfiltet måste stola
omliiden av lältet avspärras undcr tiden 1.4.45

Vi uppmanar lir att ej uppchålla Er innanuvspiirrnirrgarnr det kan lara farligt.

16.00.

iiir-

Pristövling

Varje proglamhifte är nLrrrrera[. ]lct innc]rär att
Ni dcltagcr i utlotininscn nterl flveningar sorn

linsk'r.
Sightseeing
to

Ilurrl llottiljcns ornrådc kommcr under hela dagen
ett gå --lllå lå1cl ' rn,"l sakkrrnrrig <i,. ron.

I7

.. 1 r
glass
Ln utmarl<t

T]l

-

åt;ar^o/onn
(/
(/
-S----

BJ U VS
Tel. Halsingborg

MEJERI

?01. 7t)

------ )

Kom in och

proto jokt hos
VäIsorterad,

i

uapen

och ammunition
}-sidig katalog gratis!
Storgoton

70-72 Ängelholm Tel. vöxel 135 10

Draken
Helsvenskt tekniskt underverk
Det svenska flygr,apncts nya jaktflygplan, J 35 Draken är ett

tekniskt och aerodynamiskt miisterr.erk, vars prestanda kan mä1a
sig med de {örnämsta motsvarandc utländska typerlas.
Niir SAAII:s konstnrktörer i samarbek: med flygvapnets experLer {ör tio år sedan log il.u med det nya projcktet, r'isade det sig

svårt atb {ylla det lriimsta

kravet

över.ljudslarL

i

planflykt

med ett llygplan av då konventionellt utseende, d v s ett "vanligt"
pilvjngat plan. Största ploblt:nct \'ar att minska luftmotståndet
och få tillräckligt utrymme i planeL [ör uhustnin[], bränsJe, vaperr
UppgifLcn var att kor)slrucra clt jakqrlan som kunde llyga med
hög överljudsfart och suabht stiga till högsta höjd, som hadc ijvcr,
lägscn manöverIörmåga och god vapenvcr.kan mot moderna jetbombplan, som kunde sLärta och Jalda på relativt korta banor, som
kunde sit.trs in i alla vlidtr och ned endasl cn mans besät[ning.
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Scdan 1949 har ingt'rrjör'cl kalkylerat. elektroniska matematikma,
skin{r spottat Iram miljorrcr sifiror, kolstluktiir.cr r.itat, arbertare
b1,ggt o,h flvgare pror,Ilugit molgondagcns svenska jaktplan. 'I'otult har mr:r iin 50[] mul varit eugaqcra(lt: i dc r,r utr eckl ingsarhetr,.
LiLldral;e t'i.sutlc t rigctt

ri.lL

h.elt ryt.L Jlygplar.

Iiörst utarhctades vid SAAB ct[ preliminärt projekt Lill c]tt jaktlisade sig r,ara ändamålserlig.
I)en miljliggjordc lågt lirltmotsLåotl och er.forderligt utrvmnre.
\ler dc;r htdc en nackdel: tl n gill)u rrkt slligel var inLc itie:rliskt. För
atl få en acrodynamiskt riktig l)lacering av tyrgdpunktc'n måste
noslarlict tiras Irlm och plarrct blt'v då onödigt långt och tungt.
I)et var dii som irkln till clcn kniic:kta rilcr. clubbla dcltar.ingr:n fiirlplarL mcd rlt'ltarirrgc- l)cltaformcn

tles.

l.)r'lLl vlr någol llklolcs rr!tt. i.'iir rtt I'inna r:rl:rr.cnhck'r. bcslöt
nrrr) scmnrrrol 1950 ott bvgga ett jctdrivet fiirsiiks llvgplan i liten
skala: SAAI]-2l0. "i,ill-Drakcrr". lrrnurr rnan lådde sri långt gjor'dcs cn dr.l vinrltunrrclsfiirsijk. Virlare byggdes nirgra jetdrivna
'-sw ing-lincmoclt'llcr" solr priivadcs n)ed gott resultal.
Dellavirrgcn rzrr alltså I(onstruktivt rnycket lolande. llcn hur
tar- (len aero.lyrlmi-skL och llygmiissigl? Cick dc överhuvudtaget
att stlrta och lanrla rncd norrnal teknik? l(unrk: dt'n flvgas uta;.r
stabilisator j och över ljudlnrtsomr'ådct?
. Ltt positjvt svar på der {iirsta lrågan fick marr gt:nom swilg,
lirrt moilellcrna och "l-ill,Drakeu". Fi;r alt i ti(l få aerodynamiskt
unrlerlae {ör iJlerlj udson råtlet blcr. SAAIT tvulgct ätt snabbflst
rniijligt skaifa sis cn egen yindturrrrcl Iiir transsoniska qmrådet.
l), rr rtu,l ll;rr lL)52. l.ill l)r.rL, r'- kor,,trr, rir,l,. ,rr ,-n litcn sruDu
plr.orrnr u, h dc kom ,rtt ul..:,irrr k.irrrtru1,l,*r' i k,n,trrrltion-"rh,lIrit på 35:xr" r,arvid man hatlc dir.ekt nvlta av (,rfåtrenhcterna
från 210: arrs llvg,rilgor..

l\gttra huud i ltand lör n1.a litesscr.
(len
I"iirutonl
okorrvcl tione lla ulfornrrrilgcn har Drakcn orbju(lil :il.skilliqa speciclla konstnrktionsproblcnr. l)lauct iir utrustat
med (lt. rrrlL viktsekononiskt hiigtr.yckshydr.rulsysl(jm mcd clt
tryck av 210 kg/cm:. r.ilker iir mer iin duhbelr så hiigl som för
lcr 29:an. [Iyd lurlsl s tr.mt.t iir- rlcssutonr dub|lo.at fijr att g(,slörsta miijliga siikclhet. I svstcmct-Lngiir dcn gt'noneiicnde sL,rvosl\,,r-ringel v roclr-cn. sorn iir niidviiDdig j rlc f:ntonrråclen dot här är
fr'ågl om. Sonr iiimliirelse kan riinrniis irlt de ma\im la rodcrkraf,
lcrrr:r lör l)rakcn iir. onrkr.ing Jl) giingrr stijrrc iin fijr'l'unnarr.
Scrlostvnringen har- cn nackdcl: Iijrarcn mislel kiinslan av rot|'rkraItt'r'la i sLyrspuktrr. Virl hiig iart kan dct Lom rncdJijra ttt
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Rodio- TV mollogore
"LORENZ"

Kylskåp
Frysboxor

spakerr.

2t

För den skull har sk syntetiska roderkra{ter mataLs in i styrspaD"ssa krcftcr å.trdkomm,.s spnom en hl,lrcul.ylind.r- r.cr.
tryck bl a regleras av flygplanets fart, varigenonr spaklralLen automatiskt anpassas cfter varje fartområde.

l"rr.

in på 4 seh.
En annan nyhet är att cn del av Drakens bränsle{örråd inrymmes i intcgraltankar, d v s skalplåtama utgör samtidigt tankarnas
Lo.nd,ningsstiill lälls

väggar. Särskilda gummitankar i vingarna {inns alltså lnte.
Planets höga acceleration e{ter låtLning har gjort att man måste
se till att landstållet snabbt kan {ällas in. r,ilket sker på 4 sekun.

der. Under infdllnirrgen [örkorra. larr,l.tiill-bcnon mcd hnla

sin

fjådrande längd. Härigenom sparås utrymme Jör. annan utrust11lng.

En deltavinge startal och landar med relativt stor anfallsvinkel
nosen hålls högt. Detta ger löraren dålig sikt. t-ör att eliminera
,le,r na, kdelen på Drcken har [.irarkcbinen placerats framför
vingkanbn och lu{tintagen. Samtidigt har kroppsnosen böjts nedåt, varigenom lörarens sikt blir utmärkt. För att kofta ar. utrullningssträckan kan bromsskärm anvåndas vid behov.
För acrodynamikerna har Draken betytt avseväfi mer arbete än
lidigare plan. Man lan b"döma al Draken krJrt 2 i 3 gånger så
mycket arbete i detta avsecnde som Lansen.'l'ill största delen beror detta på att Draken måst beräknas Jör tre hastishetsområdcn :
r,nd*rl.iud-[crt. ljrrdfarl. örerljudsfarr. Van har o,.k,å må"r srä]jo
mycket högre krav på modcllerna än förr. Det iir därlör inte un.
derligt att en sådan modell
precisionstillverkad
av stål
kan kosta c:a 100.000:
kr.- Den mättekniska utrustnine
som till.
- Lortåt 500 kg r.id utprorning"sflvenirrer"rkadcs i lättmotrll vägde
arnl. Den 35 okrob,-r 1955 [lög. för lör=rc gångcn
piororlp ri
Dr_aken av SAAB:s flygprovchil civilingenjör Bångr"n
Olow. Den visade sig till allas stora glädje om än lnti överrasknine till fullo
molsrara dr. förhoppningar man hadc
"lälll.
T rå,

gånger

I j u.d. h.a

sekund. Plcnct har

är vid markcn inle mindro än 200 m per

ylleril

[örnämc låglartsegen.kapr.r or"h dc.s
krav på start- och landningssträckor är mycket måttliga, endast
hälften så långa banor som Lånsen. Den normala sättningsJarten
rir ,:a 220 km t och dpn nornraia rullstrii,kan vid landninq ir
mindre än 'l200 m rir, rr om man <parcr pii bromsar o.h hjul. ,\Ted
bromsskärm och kraflie hjulbromsning kan banan avsevärt förkor.tas.oc.h man kan klara det på 600 m eller Lom ännu mindre om
sa Kravs.

1958, då serieversioncn av J i35 A komrnit igång, startadc man
också en lörbättrad version, J 35 B som fick en slarkare motor
som möjliggör en höjning åv Loppfartcn till över dubbla ljudhastighetcn och stighastigheten från markhöjd till c:a 250 m/sek.
Dessutom Jår planct ökad topphöjd och Jängre flygsträcka. Vidare
kan det utrustas med tun€( attackbcväpning, r,ilket har stor betydcl.
se för evenlucll export.
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Draken kan operera med en Iart a\'1,3 Nlach. De föLqta prololypefna. som hada svagarr. molor iirr iörstir s"rievcrsiorrcn nådtl" i
plan{lykt Mach 1,4. Motorn iir en av Svenska Flysmotor AB licensbyggd iptmotor ar typ Holls-Ro1c" Aron rllN4 ö1 av d,.n sk 200scrien med statisk dragkraft av c:a 5000 kp. Med den svenskkonstruerade efterbrännkammaren kommer motorn upp i inte mindrc
Jn 7000 kp. Planet är [örsett mr.d
o"h radirulrustnins ar
"ikt"ssvensk konstruktion. Standardbcriipningen
iir Ivå l0 mm autÄatklnoner ten i vardera ringen)
jaklroboLar lnder \ingar"amt Ll a
na. Senare

versioner med mer avancerad utrustning har baiiat
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rr.rrl rlLtlgu
FRÅN DL,T IIIINS A TILI, DET STÖRSTA

.flyglottor
Fiiluton rlerr llr irar;rk.
olh dcn 1x'r'sorral son hchijls i nrarkLjiirst

175 hk

lx rsonalcn
I

startrnotorer'

llygrnckaniker'. lelirrikcl rr
sJng. trtrlikk clalr'. nrl

olika

Irttol0gcl.
nr. . ) har

lii r

slabspclsorral

llygr apnct

cl

Krrngl.

slor' !,lrul)l) Ilir illiga kraItcr.
rriimlig'en lollor'.

l.'lygförvaltningen

lvglollol ha nrirrta rilitigu uplrgiftcr. bl. a. iluftirelakningcr. I tarr dcssa
luitbclaLnirrgslottol skullt raliicrr jukt, lult!iinrct cllet r ivillijrsra.
r('t kunril fungela" siir idr rnrIl iltc i slrilI l jnlör'rlt cn drllrtr oclr
pt:rsortalkliirandc or-qrnisatio,r rr Irst lrrstiilld olh riilrlrliktie plr'
I,

solrll.

l)r'l har dcssrrlorn \isat sii. att l<rinrrot lrii nt:irr{a posLel irrorrr
luftberakringstjiirr:,Len liarr rrpprrii riil sli gt,rl .kirkligheL sr-rnr rniirr
och diilfiil iilo att Iiilcdrn ilamlijr rlesstr. l)rx k ilkt utitr go(l och

målmedveten utl-rildrrilg under Ircdsti.]l
Luitlreralcringsloltor'na tjiirrslgiir':r rirl rlc mirrg.r iuftlx r :rkn ing,"slationelna ll,sl silmt i

dc urxlcrjoldiska (rntr-al('r'nl tlgc olh lfct. rlit ltrpportcllr hårr
hel:r luftbcrrknirgen stlijrnmar in p.i rlirtkta ledningar. så att liiSct i lullha\ct sliirrdigt kan iirtrllli<kas i clt'lalj. l,ulItiirslarslntlalclrra iilo [r'ilsvart'ls ncr\( ( ntft oth rlr ras laPPollct licgl till
grunil [ör' siiriil rlcL nrililiila som cirilliitsral'ts rits:ir'(l( r. I'ör atl
llvgralrnets hururldel. iaktll,vglt. skall kunna utrrrttjas r'll('kti\l
forrlras slritlsLtlrrirg irån rnarkcn och rlcL iir bl. a. här {lyglottor',
na siila s;n viktiga och ansr,alslirlla insats.
l'jvglottc'rnl iilo korllrktslrrrnrlrra s.k. A.lotlor- rilkct innl|iir'
llt de efte'r' utlrildtring- rirl oliko slag" kulsel klig.lrJtrrtlns på tlc
posler. diir de skall tjiinsLgiira rid mobiliserirrg.
lirr llyglrtta rct lcrlan i Irtrl sirr rrppgilL i kris. iir riil Iiir']rclr:rlrl
o(h \ct också rll hon i Iultl).\'rkrins('n gi;r- r'n bctl'rlt lst'lrrll irrsats
li)r lrr'la riksför-.r'alct. Sh liingc luflfiirsraret hållcr- si hiillcl riirt
fiirsr,arl l)iirfiir' liiu.u rI t sig rrr'{l r,tt stirfk{. r'IfcktirL irrltfiilsrar'.
i vilkcL flvglottorna irrg;i sonr crr stor och slrrncrligt'n rjkLig dcl.

ll!.ltt I"l.lCL0'l'1 .1./ 'la[r nrr:rl r'lL L skrir rill l'lottilj:tult:Lttuu
1'' 10. tt:|. 2ll:) 00 r r. Ärrgrlholm.
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SAAB tjllvcrkas rv Svc,rsk.r Äcror)1an
Akticl)olasct * on av liurofas Icdrnde
tillverkare av modern. ölcrljudssiablrå
SA^B criDortcr.s nu i all! stiirrc onlhtr
till iiir ei över hch \'ärldcD-Iramfölnll! til I USA,
DiDg

rJl

't
r tygpoJriur

SAAB har särklassigr vä(cgcnskaDcr iranrhjolsdrilt i kombination nred enastäende fjrdrine och korrckt viktföfdcLninla eör S^All till cn yttcrligt snkcr vägv.gD, käfld för frrmAåDsar i tiivlingdr

Fiir':rtl ge (le lrojkirr. sonr iiro iltr-fsstrittic tr' flvg-rapnct tilllrille
aLt iniiltir liir.r kiinna hur det går liil rirl lr ilyglloltilj rxh lrriirl
sitf c\,( nltrellt lrlivirntlc vlkc. lntar flyglaPrrr't tlrjc itr prul;tiAu tr

oclr anorrlnar *tntnturlägtr fiil yrrglc lrojkur'.
I)r'nkliknrlnrr,r Iir unrir:r cn ti<l ar'onkr'irrg trl rtckol ristr. r,irl
uågorr n\, flyg!ll)nr:ts flottiljt'r'. l)c [ii liira sig tl1'ga i lirrktruincr.
crr inornhus placcrarl iirnirrgsappalrt liir' flyg.llc och få. elter löriilrlmlrrns merlgilunde. iiterr sitt Jrrft.dop i nrotor.lll.gplan. \iicltrlo lå clr: dtlta i prrktisk flygstationstjiirrst samt unrlenisling i
ilvgpla n iecrkiinni nB. llvgliira olh lrrilnarigation. Sist rncn ickc
rnirst ingirr olika slug av idrott i I)logr-anl$ct.
Itent ltutt kotttntu ntul? L)s1 som Lrntlcr iu.t t Irllcr liigst l6 och
hiigst 20 ril eller rk'n som hcliiknal ta r.erlcr.arrcr fiiljrlclt- rir o<h

är' [ullL flisk. Fullgorl synskiirpa lrllrr glrsi;gor och rrormdt

PA

RA }|IU I.

SAAB iir dcD clcgrDfa, siikrfl f|lDiljcyllsncn n]cd hiirli,j irkkornfort för fcm l)crso.
Dcr. SAAB hrr sol)cf i,rredninA, stort brsrscfum och slitstrrk åccclcråtionssnabb
Drotor pn 4? hk och synncrligc'r riklig
strod.'rdutrustlring.

liir.g-

sinne iorrlr-as.

Yngre pojkar i ålclcrn lii l(r år kan mot crr liiguralgilt ar
kronor konml mcrl 1rå rrågot. ar llvgralrncls somrnarJligcr.
l)c få dir under r':l Ir'c vtr.kor plii\n jslolt sell slrnmn silkrr sonr
rlc iildre pojkarla ulr{t r deras somnutkuJ.scr'. De Iri llarrd m1r'ket

50:

.,1')i,l ,l, l:.r I'r...r llr'.:l'l;-rrnr,,,t' ll, r ,,, lr tjirI.r Dr'.1 ,1,--".
lilygltojkau,l,,luirlg"r'na slrrlilr llltsii tlaklr:n-. lll.sintrt.sser.arll: pojkar Lill r:n kalrlalkrets o(,h go-{lcnr rlrklJghctslrctonadc inLlickar

i rad sorn hiir lill flyiJninl. I r' dc-ssa lrr1rlrrirrgtr. rrrriiljas ock.å
\aljc iir eLt antll pojkrr'. som fir giira ur strrcliercsa nrt'rl Ilve till
t.tx. USA r:lk'r Canada. Snnrtirligt fiir ctt rnolsvar{nd. arrLal amclikansku och k:rrrlrltnsiskl pojkar siir.il ( [ mols\,itrilr]d( jrr:siik lrl. a.
i Slr:rigc. l'lyglrojksorgalisationen iif itllLså inLcrnaliorrcll. r ilket
irl.(i är iigult aLt liir\ärrl. Vi ltlcr ju i llvgriltlcrrrl
Allt önskadt' rrp|lysnirrgtrl fil rral uv Iieklytcrirrgsoffiler.crr"
sum Jilns rid lrrje flortil.j.
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