nder år 1919 avvecklades
den 1916 startade, skickligt genomfÖrda och framgångsrika
flygmotortillverkningen vid A. B. ENOCH
THULINS AEROPLANFABRIK
i Landskrona. I allt byggdes
där ca 700 flygmotorer av
olika typer. Den mest kända
är Thulinmotorn typ A på 80
hk - en niocylindrig, rote rande, lultlcy fd stjärnmotor.
Denne typ tillverkades i 460
exemplar under
perioden
1916-18, varav huvudparten
levererades till Holland och
bl a efteråt monterades i en
del Fokkerjaktplan.

U

men

• Då ett antal Thulin A-mot orer
eller Thulinfabrikens likvidalion i
samband med krigsslutet år 1919
var till salu, inköptes dessa mycket förmånligt av Malmenllygets
chef, dåvarande k aptenen Ernst
Fogman. Den kände veteran llygaren där , k apten Gösta von Porat,
börj ade under en vistelse i Paris
fundera p å en lämpl ig använ dn ing
för d em .

ENSITSARE
Eftersom molorstyrkan var relativt
blygsam, var det främst ett ensitsigt övningsplan som han anåg
kunde bli akluel It. Ett sådant llygplan skulle kunna utgöra e1t goH
komplement till de tvåsitsiga skolllygplanen av Alba\rOstyR med
dubbeJkommando (se nr 1/67 av
Flygvapen-Nytt).
• Vid sin hemkoms t til l Sver ige
överlämnade von Por at sina skisser och funder ingar ti ll flygingeniören Henry Kfellson vid Ftygkompa niets verkstäder på Mal men
(FVM) . Kjel lson r itade och konstruerade etter Porals anvisningar
ett litet ens itsigt övn ingsplan kring
den tidigare inköpta Thulinmotorn.

"KÄRT BARN ...'r
Omkrin g 1919/20 var den första prototypen av del nya flygplanet klart
all provflygas. Oet kallades av sina
kon struktö rer "Tummelilen", av
den flygande personalen snart
"Tummelisa" e ller bara " Lisa".
Det uppges, all löjtn an t Gustaf von
Segebaden uUörd e llera rullprov
p å marken och att kapten von Porat gjorde den första egentl iga
p rovllygn ingen .
• Serietil !verkn ingen vidtog och
totalt ti llverkade Mal menverkstä·
derna 15 Tu mmelilenplan, inklusive prololypen. De ljänstg;orde som
övningsplan på Malmen fram till
det fristående flygvapnets tillkomst
den 1 juli 1926. Från delta datum
överfördes 11 Tumm eliten till flygvapnet och blev den ena av de två
lörsla typerna övn ingsp lan där. Ca
1927 fick Tummel i ten flygvapnets
typbeteckning 0 1.

senare återfördes planen ti Il F3
på Malmen. Man kan tänka sig att
"Lisan" nu sku lle närma sig pensionsåldern, men så blev ingalunda fallet. Planet var mycket
populärt b land flertalet av flygar·
na. Under 1926 lever erades en serie om 10 nytil lverkade 0 1 från
flygvapnets cent rala flygverkstad
Matme n (CVM). Så sent som 1933
monterades tre 0 1 där genom att
delar från tidigare kasserade plan
utnyttjades samt reservdelar.
"O 1:orna" (Tumme liten) var i ak tiv tjänst fram till 1935, då samt 1ig a kasserades.
• Elt exemplar, som tjänstgjort
vid Stabens Ftygavdelning på Barkarby, finns besvarat i de historiska samlingarna på Malmen och är
fortfarande flygdugligl. Det IJö gs i
samband med flygvap nets 25-års ju bileum år 1951 sam! 1962, vid 50årsjub ileet av svenskt mi litärflygs
ti llkomst.

GAMMAL I GÅR'N
Planen användes då vid Ffygsko f·
kåren (F5) på Ljungbyhed och

KÄNSLIG ...
Tummel iten-planen krävde en käns-

l'lg hand av sina p i loter. Åtskil lig a
förare kunde aldrig lä ra sig tekniken . 81 a var motorns tomgångsvarv högt. Detta motve rkades ti ll
en d el vid körning på marken samt
vid la ndning genom att föraren
"ku perade" (bröt tändningen) med
korta mel lanrum. Landningsstället
var smart, vi lket på ojämna fält
kunde resuHera i ground-loop.
• På undervingarna fanns rottingbågar. vilka avsågs förhindra att
planet vid "krängning" skulle doppa någon vingspels i marken . Om
planet slog runl blev materiel skadorna små. Propel lern klarade
sig oftast, men ibland fick p ropel lernäsan pil vevhuset ri ktas. Om
föraren inte var al ltför lång och
satt väl fastsp änd var r isken tör
personskador i a ll mänhet r inga .

LÄTT MEN KNEPIG
Tu mmel iten hade utomordenlllg a
goda flygegenskaper och lämpade
sig vä l för avancerad llygnlng.
Dock medförde den roterande motorn att tekniken vid avancerad

(Se även treplanssklssen sid 20.)

flygning något ski lde sig från den
som användes med vissa a ndra
flygplantype r. Att tex utföra toop ing med Tummeliten krävde påpassl ighet.
•

Bo Widfeldt

*
PRESTANDA: TUMMELITEN, 0 1.
Motortyp:
Motoreffekt:
Spännvidd:
Längd:
Höjd:
Vlngyla:
Tomvikt :
Flygvlkl:
Besättning:
Hastighet:
Sllgtld:
Topphöfd:
Flygsträcka:
Startslräcka:
Landningssträcka:

Thulin typ A
90 hk
7,8 m

s.s ,,
2,35 ..
13 m'
ca 410 kg
ca 575 ,.
1 man
Ca 145 km/lim
ca 4 min/km

Skm
ca 300 km
ca 100 m
ca 100 m
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