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DET HÄR ÄR FLYGPLANEN SOM FLYGER UNDER JUBILEET 

Major Pritz Crona i Monoplaneta aittbrunn. 

"Jag hyser den största beundran 
för dem som flög för SO år sedan ... " 

Femtio är gammalt - och ändl flyger det! 

Med sin puttrande Gnomemotor svävar Monoplanet 

llngaamt fram över F 3 i Malmslätt. Vid spaken 

"kämpar" major Fri tz Crona, flottiljen• fl7g

chef. Orsaken till "kampen" förklarar han al 

hlr1 

- Tidigare sköttes skevningen med fotpedalerna 

och sid.rodret med spaken. Men vi kopplade om 

roderlinorna för att kunna manövrera flygplanet 

pl vanligt sätt. Det skulle varit alldeles tör 

svlrt att tl bort invanda reflexrörelser. Mono

planet är al tungt att flyga att man är slut 

1 armarna efter 30 minuter! Flygplanet har nlm

ligen inga skevroder i vanlig bemärkelse. I 

stället ändrar blda vingarna anfallavinkel, en 

operation som man mlate ligga in hela sin styr

ka i. 

Instrumenten i Monoplanet är tre till antalet 

- om man inte räknar det aerodynamiska fartbru

sets 

* varvrllknare, 

* ett glasrör för avläsning av bränslemlngden, 

* ett annat glaarör dlr föraren kan se oljan 

pulsera. 

Motorn lr en ajucylindrig, roterande atjlrnmo

tor med insug genom vevhuset ooh kolvtopparna 

och utbllsning 1 cylindertopparna. Reglagen be

a t~r av en throttel och en n!lventil som brlns

letillströmningen regleraa med. 

Motorn dras iglng sedan en mekaniker snapsat 

den genom avgasventilerna med en injektiona

spruta m/större. 

- Nlr jag skulle flyga in mig pl Monoplanet 

började jag med att köra p! marken. Sl småning

om gjorde jag sm! skutt rakt fram till ungeflr 

25 meters höjd. Sedan steg jag till 75 meter, 

gjorde ett landningsvarv ooh gick ner igen. 

Monoplaneta marschfart lr aellan 70 och 75 km/t. 

Stallfarten lr obetydligt lägre. Stighastighe

ten är mycket dålig1 det tar tre minuter att 

komma upp till 50 aetere höjd. 

Liksom starten mlste landningen ske exakt rakt 

mot vinden. Monoplanet flygs ner efter en 

mycket brant plan,. Att parera kytt - flygpla

net lr ganska klnaligt för dem - under land

ningsmanövern lr mycket avlrt pl grund av den 

d&liga roderverkan. 

- Jag hyser den största beundran tör dem som 

utan kunskap om aerodyn&l'lik och teknik kunde 

klara av Monoplanet, summerar major Crona sina 

erfarenheter av över tv! ti11111ars flygning med 

teatiolringen. 

MONOPLANET 
Nieuport IV G ~:. ~.--!Il :: . .._..;...,. 

""-..i., ~, .. 

Planet skänktes till försvaret Ar 1912 av 4 
privatpersoner, medlemmar av dåvarande Svene

ka Aeronautiska Sällskapet, Carl D Daniels

son, Carl Piltz, Allan H Mattsson ooh Fritiof 

Ahlsell. Det lr det svenska arm•tlygeta törs

ta monoplan och tillsammans med det törsta 

statairµtöpta biplanet B~•guet utgjorde det 

arm•tlygväsendets törsta tlygplanpark. Den 

29/9 1912 var planet uppe i 51 minuter ~h 

nldde 875 meters höjd med dåvarande löjtnant 

G von Porat som förare. 

Bygg i Frankrike. Tv!sitaigt obeväpnat spa

ningsplan. 

Roterande Gnomemotor ••••••••••••••• 50 hkr 

Splnnvidd •••••••••••••••••••••••••• 10,9 • 

Ll.ngd ••••••••••••••••••••••••••••••• 7, 8 m 

P'l.ygvikt •••••••••••••••••••••••• ca 650 kg 

Part..... • •••••••••••.•••••••••• 100 'a./t 



Kapten Pera.on "oheokar" Tu11111eliaan före atart. 

"Det är lött att flyga T ummeliso-
men mon måste passa henne ständigt..." 

PA •in tid var Tummelisa {eller Tummeliten aom 

den ookd kalladea) flygplanet med atort P. 

Och l1n i dag at!r Big m!nga av maakinen• egen

akaper. 

Kapten Sven-Eric Peraaon, chef för tredje divi

aionen p! F 3, lr den aom f!tt Iran att flyga 

Tu1111eliaan under militlrfl7get• jubileumad.agar. 

- Klrran lr lltt att fl;:rga men fordrar atlndig 

paaaning, berlttar han. 

Klneligaat lr flygplanet kanske p! markens blA

nr det över 10 a/t behöva det en man vid 

varje vingepeta. Det kan ha aina av!righeter 

för dem aom •kall f6lja aed under taxningen. 

Meterna llgeta varv ger fl7gplanet högre ha•

tighet In normal •pringtart. Dlrför mlate fö

raren kortaluta motorn dl och dA f6r att minalta 

haatigheten. 

Öl 

Tummelisa 

Planet b7ggdes för flygkompanieta jaktfl7g

skola. Typen flöge för första g!ngen 1919. 

Under tiden 1926-1934 anvl1ndea det vid Fl;:rg

vapnet under beteckningen 0 1. Konstruktö

rerna var Kjellaon och von Porat. Sammanlagt 

tillverkades 30 plan p! Malmen. 

Enaitaigt övningejaktplan. 

Thulinmotor ••••••••••••••••••••••• 90 hkr 

Splnnvidd. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 7' 8 ID 

Llngd. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 5, 5 ID 

Pl.7gvikt •••••••••••••••••••••••••• 580 kg 

Part•••••••••••••••••••••••••••• 145 ka/t 
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- Twuaeliaan llttar efter 75 till 100 meter ooh 

vill glrna börja fl;:rga vid ungeflr 90 ka/t. 

Efter atarten •tiger den med 2 a/aek. Pr!n 120 

i atigning till 140 i planflykt vid 1050 varv 

acoelerar flygplanet ganaka anabbt. 

Före detta 0 1 lr löa i rodren. Stabiliteten 

lr atörat i höjdrodret, akevrodret lr en aning 

trögt och sidrodret lr sladdrigt. 

- Plan,farten llr 105 aa/t i en förv!nansvlrt 

fl~ok vinkel mot marken, alger kapten Peraaon. 

'l'ummeliaan •kall flygas ner till ungeflr 30 

metera höjd innan gasen draa av och föraren 

trepunktslandar • .ltt ko11111a ner p! aporre och 

atlll aamtidigt lr avlrt efteraom flygplanet 

lr kort och noallget högt. 

En mekaniker anapaar motorn med 
en injektionaapruta a/jlttelik. 

Under varder .. vingepetaen ait
ter en ak,yddande blge av bubu. 

SA hlr klena lr 'l'lnlaeliaana ar
mortiaörer - men de duger lnnu. 
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"Jag hade glömt bort hur det var 
med fartvinden piskande i ansiktet..." 

- Den största sensationen var fartvinden, säger 

major Sven-Erik Sjöstedt, baschef p! Malmen och 

tilltlllig jubileumstörare p! Fokk:er. 

Det är inte törsta g!ngen han sitter i Fokk:erns 

sittbrunn. Under sin flygutbildning p! F 5 flög 

han flygplanet som andra tn> i sjutton och en 

halv timme. 

- Men jag hade allts! glömt bort hur det kändes 

att ha vinden piskande i ansiktet. Annars bör

jade jag ganska snart känna mig hemma i fl7g

planet. Själva flygningen kan jag inte säga 

vållade mig problem. Fokkern är snäll även om 

den är en aning drögig! 

Vid 70 km/t lättar flygplanet och stiger sedan 

med 5,7 m/sek. I planfl7kt gör den cirka 150 
km/t. Major Sjöstedt bar stallat Fokk:ern p! 

höjd och tagit ner farten till 74 km/t utan att 

flygplanet visat sv!rartade vikningstendenser. 

- När jag landar h!ller jag en plandfart p! 

120 ner till slttningallge. D! minskar jag far

ten till mellan 70 och 80 och flygplanet alt-

56 
Fokker 
Planet tillfördes Flygvapnet fr!n 1928 och 

var (i olika versioner) 1 tjlnst till 1945· 
Det är av holländsk konstruktion men till

verkades p! licens vid Centrala fl7gverksta

den i Malmslltt. Med ett flygplan av denna 

typ räddade löjtnant Einar Lundborg den 24/6 
1928 general Umberto Nobile, chef p! det i 

Norra ishavet i maj samma Ar norr om Speta

bergen förlista luftskeppet "Italia". 

'l'v!sitsigt biplan. Aktionstid 4i timme. En 
fast och en rörlig kulspruta, 100 kg bomb

last. Bildspaning utfördes s!vll med hand

kamera som med i baksitsen monterad, fast 

kamera. 

Bristol Jupitermotor ••••••••••• 450-490 hkr 

eller Mercury VI •••••••••.••••••••• 540 hkr 

Splnnvidd ••••••••••••••••••••••••••• 12,5 m 

Llngd...... • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 9, 4 m 

Pl.ygvikt ••••••••••••••••••••••••••• 2280 kg 

Fart•••••••••••••·••••••••••••• oa 210 km/t 

P! ett av stagen mel
lan Fokk:erns vingar 
sitter en reservfart
mltare som drivs av 
vinden. Föraren m!ste 
lära sig visarens läge 
eftersom siffrorna är 
sv!ravlästa. Nedan1 I 
bakre si ttbrunnen pA 
Fokk:ern finns den här 
kulsprutan monterad. 

ter sig snällt p! gräset. Men det är viktigt 

att landningen sker exakt rakt mot vinden. 

Fokk:ern bar ju s! stor spännvidd och s! liten 

spårvidd att man m!ste räkna med risken för 

ground-lopp. Fr!n Ljungb7hed har jag ett minne 

av att vi ofta fick hjllpa till att blrga Fokk

rar som slagit runt. 

Major Sjöstedt har frapperats av ett par olik

heter mellan att fl7ga rea och balvmotor1 tör 

det första hade han nästan glömt bort hur vik

tigt det är att behandla sidrodret ritt, för 

det andra har han In en glng f!tt pröva p! 

vinglidning före landning! 

Major Sjöstedt, nere etter en Fokkertlygning. 
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Planet beatllldea av Jl'lygvapnet och plböi

jadea av SAAB lr 1938. Det provflögt1 i maj 

1940. Under krigslren gjorde det frln 1941 
en mycket ator inaata i beredakapatjlnaten, 

dela aom apaninsaplan, dela som atörtbomb

plan (attaokplan). lr 1947 alldea en dal av 

planen till Btiopien. 

Tvlaitaigt lltt attackplan. Tre ltulaprutor, 

bomber. 

SFA Tvin Waapmotor •••••••••••••••• 1065 hkr 

Splnnvidd ••••••••••••••••••••••••••• 13,7 m 

Llngd•••••••••••••••••••••••••••••••• 9,8 m 

Pl.ygvikt.. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ca 3800 leg 

Part •••••••••••••••••••••••••••••• 420 ~/t 

J 29 
Flygande tunnan 

År 1951 började Flygvapnets jaktförband 

tillföras det helsvenska jetjaktplanat J 29, 
tillverkat av Svenska Aeroplan AB. J 29 
flögs första glngen 1948 ooh var första, i 

Europa tillverkade flygplan, med pilformade 

vingar. Senaste veraionerna av typen Ar J 29 
E som har förbittrad vinge, och J 29 F, som 

dessutom har eftarbrlnnkammare, vilken föi

dubblat stighastigheten. Med J 29 B aattes 

1954 vlrldsrekord i hastighetsflygning pl 

500 km sluten bana (977 kll/t), och 1955 aat

te en rote S 29 C vlrldsrakord pl 1000 km 

sluten bana (901 km/t). 

Enaitsig med katapultstol. ll'yra styok 20 Diii 

&kan. 

D.H. Ghoat 50 motor •••••••••••••••• 2270 kp 

Splnnvidd .•••••••..••••.•••••••••••• 11, 0 m 

Llngd. . . . • . • . . . • . • . • • .. • . . . . . • . . • . . . 10, 27 m 

Fl.ygvikt. • . . • • • • • • • . • • • . . • • • . • • • • • • 7000 kg 

Fart •••.••• . •••.••••••••••••••..• 1060 kil./t 

Vingen• pilform •••••••••••••••••••••••• 25° 

A 32 
Lansen 

Planet lr tillverkat av SAAB och provflöga 

för företa glngan 1952. Det gick som första 

svenska plan genom ljudvallen (under svag 

dykning) dan 25/10 1953. Laveranaer till 

Flygvapnet började 1955 och numera Ar hela 

attackeskadern utrustad med Lansen. 

Tvlsitaigt attackflygplan. Radarutrustat. 

Kan utrusta• med robotar, raketer eller bom

bar. 
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Roll• Royce Avonmotor •••••••••••••• ca 3400 kp 

Splnnvidd••••••••••••••••••••••••••••• 13,0 m 

Llngd ••••••.•••••.•••••.•••••••.•.•••• 15,0 m 

Flygvikt • .•......••••.••.••...•....••• • 10 ton 

Maxfart ••••••••••••••.••••••••• över 1100 km/t 

Vingen• piltorm •••••••••••••••••••••••••• 35° 

J 32 B 
Lansen 

Planet lr en 1110difierad fol'll av A 32 Lansen 

ooh Ar konatruerat och tillverkat av SAAB. 

Den provflögt1 företa glngen 1957· J 32 B 

akiljer sig frln A 32 genom att den Ar f8i

aedd med en svenakbyggd RR Avon Series 200 
(RJI 6) motor, som ger ca 5000 kp dragkraft 

utan och ca 7000 kp med ebk. Stigfö1'11Ag&n 

och farten ökar dlrmed betydligt. Ver•ionen 

har desautom förbittrad eiktes- och navige

ringeutrustning. 
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J 34 
Hawker Hunter 

För att ersitta J 28 Vampire och förmedla 

övergA.ngen från J 29 till J 35 köpte Il'lyg

vapnet frln England ett antal Havker Hunter 

MlC 4, som fick t1'Pbeteck:ningen J 34. Planet 

har innehaft världsrekordet i haatighets

flygnine med 1141,3 IDA/t. Planet kan passera 

ljudvallen i svag dykning. 

Ensitsigt med katapultstol. Radarutrustat. 

fyra styck Aden 30 mm &kan. 

Rolls Royce 9000 motor •••••••••• ca 3400 kp 

Spännvidd •••••••••••••••••••••••••• 10,6 m 

Ungd............. . . . . . . . • • . . • . . . . . 14, 0 • 

Fly gvikt. • • . • . . . • • . • . • • . . . • . • • . . . • 8000 ks' 
Maxfart ••.•••••••••••••••••••••• 1150 ka/t 

Vingens piltorm ••••••••••.•••••.•••••• 40° 

' .. ._ 
Sk 50 
Saab Safir 

Planet anvlndea för den första, grundllg

gande flygutbildningen vid Ljungbyhed. Det 

är konstruerat av SAAB och tillverkas iven 

p& licens i Holland. Typen har allts till 

tjugo linder inom och utom Europa och Ar 

dirmed svenska flyginduetrina största ex

portframglng. Sedan 1945 dl Safiren utkom 

i sin företa tresitsiga form som akol- och 

reaeflygplan har flera versioner utvecklats 

och tillverkats, lven fyraitaiga. 

Lycoming 0-360 motor ••••••••••••••• 180 hkr 

Splnnvidd ••••••••••••••••••••••••••• 10,6 m 

Llngd ••••••••.••••..•••.•••••••.••••• 7 ,8 • 
Startvikt •••••••.•.•••.•••.•••••.•. 1205 kg 

Maxfart ••••••••••••••••••••••••••• 270 taA/t 

J 35 
Draken 

SAAB J 35 Draken lr Il'l.7gvapnets senaste till

skott och ett plan i abaolut virldsklass. 

Det ir speciellt konstruerat för att kunna 

bekimpa moderna bombplan inom ljudfartsom

rldet och har fltt omfattande radarutrust

ning för uppdrag i mörker och dåligt vider. 

Den dubbla deltaformen pl vingarna har helt 

utvecklats i Sverige. Vid uppvisningar utom

landa har Draken vlckt berittigad uppmllrk

aamhet. 

35 Aa Ensitsigt (Sk 35 C l1r tvlsitsigt}. 

Avon Series 200 motor ••••••••••••• 5000 kg 

med ebk •••••••••••••••••••••••• ca 7000 kp 

Splnnvidd••••••••••••••••••••••••••• 9,4 m 

Llzlgd. • •••••••••••.• •••. •••• •••••••• 15,3 m 

Jl'l7gvikt •.•••••••••••••••••••••••• 8-9 ton 

P'art••••••••••••••••••••••••••••• Mach 1,8 

35 Ba Motor Rolls Ro7oe RB 146 med bet7dligt 

större dragkr&:ft In hoa 35 A. Toppfart över 

dubbla ljudhastigheten. Siktet och den elek

troniska utl'Ulltningen ir direkt anpassad till 

Stril-60. 

28 c 
Vampire 

Planet ir den tvlaitsiga versionen av De 

Ravilland Vampire (J 28 A och B). Förarplat

serna l1r placerade sida Tid sida. Det anvlln

dea vid senare delen av den grundllggande 

flygutbildningen vid krig11fl7gskolan. Typen 

!T tillverkad i England medan motorn ir li

censtillverkad av SPA i Trollhittan. 

D.H.Goblin lll motor ••••••••••••• 1500 kp 

Splnnvidd••••••••••••••••••••••••• 11,6 m 

Llngd ••••.• •• ••••• •••••••• ••••• •••• 9,4 m 

P'l.ygvilct •• • • • • • • • • • • • • • •. • • • • BU 6120 kg 

Maxfart •••••••••••••.••••••••••• 840 s./i 



Alouette 11 

Vid SAAB1e nyinrlttade helikopteravdelning 

i Norrk6ping pro~l!Sgs i maj 1959 Alouette 

II, eom dlrigenom blev den företa i Sverige 

licenebyggda helikoptern. SAAB t6rvlrvade 

tillverk:ningsrltten trln Sud Aviation ooh 

levererar helikoptrar till marinen ooh Pl.78'"" 
vapnet. En Alouette satte 1958 nytt vlrlde

rekord 1 höjdtlygning med 11000 m, vilket 

uppnlddee pl 35 minuter. 

Turbomeoa Artouete II B •••••••••••• 400 hkr 

Rotordiameter •••••••••••••••••••••• 10,21 • 

Llngd •••••••••••••••••• • •• • • • • • • • • • • 9, 7 m 

Tomvikt ••••••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • 8 50 kg 

Max flygvikt ••••••••••••••••••••••• 1600 kg 

Maxhaetighet •••••••••••••••••••••• 195 ka/t 

Aktionstid ••••••••••••••••••••••••• 3 1/4 t 

204 B 

Agusta Bell 

Försvarets senaste helikoptertörvlrv är till

verkat i Italien av Agusta, men lr urapruns

ligen en amerikanek Bell.konstruktion. Samman

lagt har 18 exemplar beetlllte, varav Fl.7s

vapnet tAr 6 etycken. De skall användas tar 

underhlllstransporter. 

De Havilland Gnomemotor 

Rotordiameter ••••••••••••••••••••••• 13,4 • 

Ll.ngd...... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 11, 7 • 
Tomvikt •••••••••••••••••••••••••••• 1860 kg 

Jl&XVikt... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 3860 kg 

Maxhaetighet •••••••••••••••••••••• 215 ka/t 

Aktionatid •••••••••••••••••••••••••••• 21- t 

Tp 79 
Dakota 
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lled undantag tar inredning ir 'l'p 79 iden

ti•kt med det vllklnda tratiktl.J'gplanet DC-3 
Dakota. Besittningen lr 2-4 man, 21 paesa

gerare i •tolar eller 27 pl blnkar, alterna

tivt 2800 kg laet. Instruaentlandninga•yst• 

ooh etyrautomat finn••· 'l'p 79 anvlndee tör 

transporter eamt utbildning av arm•n• tall

eklrm•jlgare. Det är obevlpnat. 

Tvl Twin Wasp, vardera ••••••••••• 1200 hkr 

Splnnvidd •••••••••••••••••••••••••• 29,0 • 

Llngd. ••••••••••••••••••••• • • •• • • • • • 19, 7 • 

ll'l.ygvikt ••••••••••••••••••••• max 12200 kg 

Mareohtart ••••••••••••••••••••••• 250 km/t 

Malmen 
1911 

öre 
~XR FLTOARBAROHRN CBDBRSTROM gjorde upp•tis

ningar pl Malmen 1911 var publik vllkommen 

att beee lventyret. DA kostade de billigaete 

etlplateerna 25 öre medan eadelplateerna be

tingade eU pri• av fTra (4) kronor. Sedan 

deas har utveoklingen bara rueat tramlt ••• 
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De svenske jagere chokerede 100.000 
og f orsvandt i himlens blå AKTUELLT c~ark) 

- Ih, åh, nreh, uuh, uuh, 
kvidrede kvinderne og dukke
de hovederne, når de to Dra
k:en i en fantastisk fart hvirv-
1ede rundt om deres egen akse 
eller når de satte efterbrren
::!erne på og luften nrermest 
flrensedes i stykker af jetlarm. 

EKSTRABLADET (Danmark) 

VlRA NORfilSKA GRANNLÄNDER NORGE OCH DANMARK 

HAR REDAN FIRAT SINA 50 ÅRSJUBILEER. PÅ 

GARDERMOEN UTANFÖR OSI.O SAMLADES DEN 3 JUNI 

65.000 MÄNNISKOR IPÖR ATT ÅSE F'LYGUPPVIS

NINGEN I VILKEN 141 F'LYGPLAN FRÅN 5 NATIO

NER DELTOG. DEN DANSKA MOTSVARIGHETEN ÄGDE 

RUM 2 VECKOR SENARE PÅ BIRKERÖD OCH SÅGS 

AV Öl/ER 100.000 PERSONER. DET SVENSKA F'LYG

VAPNET MEDVERKADE I NORGE MED DRAKEN OCH 

LANSEN SAMT I DANMARK MED ENBART DRAKEN. 

PRESSKLIPPEN VISAR VAD MAN ANSÅG OM DE 

SVENSKA F'LYGINSLAGEN UR NORSK OCH DANSK 

SYNPUNKT. 
Bk<ll mcin s4 som en slags 

kon1dusjon sette opp en rankin
liste over F l y p a r a d, e n 1 9 6 2, 
m4 vi gi gullmedaljene til sven
alcene for «Lansen> og «Draken». 
Den lri8te maskinen savner vel 
sitt Bideatykke i europeisk jager
teknikk. 

Det ble en pen 
publlkumssuk.sess for svensltene 
var den almindelige mening. En 
svensk fiyofflser sa det slik: 

P-ilotene hilste pd presse·n et
terp4 - be8kjedne karer soni 
het Ande i' s son og noe annet 
på -.!on. Om de hadde trent mye 
sammen, lkke arerZig, to av 
akrobatene mettea visstnok for 
ferste gang i lufta for 14 dager 
siden. BamkjBring /er stevnet pd. I 
Gardermoen 1 T1·e timer ! I 

- Guttene var ikke bare gode, 
de flflJY for kung och fosterland ! 

DAGBLADET (Norge) 

Kraft-elegance og fare· 
truende sk~nhed 

Den 31-årige l~jtnant Enlund og 
elen 24-årige fältflyggarer Olsson 
bavde for anden gang inden for en 
måned •taget billedet ved et nor
disk flyve.j ubilreum, f prst i Oslo den 
J. juni og nu den 17. over Nord
sjrelland. D€t var kraft og elegance 
i sjrelden kombination. Ncesten fare
truende skonhed, fordi man uvilkår
ligt greb sig i at trenke: Bare de hol-
der op, mens ~et . går godt . . . c:tet 
gjorde de held1gv1s. GeneralmaJor 
Noren fik efter strevnet mange vel
fortjente lyk(Snskninger til sit fiyve
våben. dets svenske teknik og dets 
~minente flyvere. 

BERLINGSKE TIDENE (Danmark) 

MORGENBLADET (Norge) 

Amerikanerne mptte med en 
rekke fly fra sin berpmte 100-
serie, men likevel var det S v e -
r i g e s dag. Fprst imponerte 
svenskene med cLansen., og så 
satte de et veritabelt utropstegn 
over Gardermoen med to snitt
flyvere i allvrersjageren cDra
ken•, dette rokke-liknende flyet 
som gjerne kunne vrert hentet 
fra en tegneserie av typen cscien
ce fiction•. Lpytnant Sven En -
1 u n d og 1. fältflygare Stellan 
0 1 s s o n ble de virkelig store 
publikumsheltene. Mens snitt
flyve:·:ie fra andre nasj oner la 
hovedvekten på disiplin, presi
sjon og n~yaktig teamwork, fore
trakk svenskene å vise halsbrek
kende luftakrobatikk, og det ble 
i sannhet noen nervepirrende 
minutter. De to cdrakene• tord
net over plassen i ellevill l~ss
sluppenhet, de behersket hele re
gisteret av kunster og knep, det 
var en oppvisning som neppe 
noen kommer til å glemme. 

ARBlirrDEHBLADIT (Norge) 



• Let staekkede 
Det gik som sp4et, at de to svenske 

feltflyvere Sven Enlund og Stellan 
Olsson ville blive den store flyve
opvisnings h~jdepunkt med deres 
d·emonstration af, hvad man kan by
de det fremragende svenske fly Dra
ken fra. SAAB-fabrikkerne. 

Kun de tilskuere, som havde over
v~et det tilsvarende norske flyve
sttevne i Gardermoen for 14 dage 
siden, var en ubetydelighed skuffe- ! 
de. For over Gardermoen var de to r 
avenskeres opvisning endnu frcekke-1 
re, endnu mere overrumplende. Man 
havde lagt en lille dcemper på dem I 
fra dansk side. Forbudt dem at kom-

. me bragende i alt for lav hpjde ind 
over tilskueme 01 fra hver sin side 
mod hinanden, så en &råspurv skulle 
holde ·vin1erne 1odt ind til kroppen 
for at kunne smutte uskadt imellem. 

Selv med let 1tc.ekket udfoldelses
evne var det formidabelt, hvad de to 
avenske fl11 prceaterede. Det ene -je
blik hvtn7lede de hm over trc.etop
pene, mens ;etmotorernes efterbrc.en
dere forvand&ede udstf6dningshullet i 
bogkroppen til et glfdende kakkel
OVtt.8f1/f'. Tf'e aekunder efter var de i 
a4 svimlende htljd.e lodret oveT til-
1kuerpladserne, at det kneb at f~lge 
dem med det blatte -je. 

Det ml bave vaeret med lidt blan
dede l•lelser, de manre NATO-offi- 1 
eerer pi. ierestrlbunen bar konre- 1 
)t&rret Of tronf~lferen fulgte drare- I 
flyvnlngen. Amerikanske, britiske; . 
canadlske, tyske or norske stabsfolk ! 
matte i deres stlJle slnd spekulere I 
pi, om lkke de fleste andre af da- · 
rens luftfartejer var af temmellr 
forreldet type. Måske alene undtaret . 
det brltiske bombefly Vulcan, der I 
er deUavinret som Draken-maski
nerne or ger et nresten naturstridigt 
lndtryk, nir dets 40 ton metal pres
SH i svimlende stigninr mod him-
len. I 

B T (Danmark) • 

Da de to avenste fiyvere av
aluttet altt •redrtvende program 
aom tll fulle viate Drakens IUlU' 

aact u~e mantMremull1-
beter, mecJ· I t11 mot hverandre 
bare 50 meter over batten 01 
med en avat.and bare 50 meter 
fra hverandre 1 en fart av rundt 
1200 km i tlmen, ble applauaen 
atadia mer· htrbar efteraom Jet-
bulderet avtot. } 

JIORGDBL.lDl'l' (llorge) 

Svensk prrestation i srer· 
kl as se 
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Og så vi~te to svenske •Draken• -
overlydsja.gere deres kunstflyvning i 
s(erklasse. 

De var dagens ubestridt flyve
maessire httjdepunld, da de med 
1.200 kilometers fart buldrede ind 
over tilskuerpladseme or I sinds
oprlvencJe I art str•r op mod det 
blå hvaelv, hvor de llresom for
svandt for kort efter at vise sir i 
hvinende dyk or snart efter stryge 
med mach 0,98, kun 2 procent fra 
lydens hastl1hed or hvirvlende om 
deres e(en akse. Dette usaedvanlire 
stykke .svensk hemslöjd. tor vej
ret fra tltusinderne, or gang pä. 
ganr bracede blfaldet. I nesten 10 
minutter tumlede de deres Oyvende 
trekanter over opvlsningsområdet, 
utrollrt at bide maskiner or pilo
ter holdt. Plloteme bavde under 
disse man•vrer '1 G. det vll sige på
virknlnrer, der rJorde deres vaert 
syv ranse så stor, men under det 
hele holdt de i flermatlsk spror
tone jordorranlsatlonerne under
rettet om manevreme. 

BDLllOSD 'l'IDD ( Danaark) 

I 1erkla11e var to 1ven1ke Draken-jetja
prea torry1ende tl7vnin1er. I et nesten 
10 minutter lan1t program, der for lterate
partena vedkommelMle 1ennemf•rte1 i n•
lten fuld haati1bed 01 med etterbramde
zeD aat til. Draken-maskinerna er et helt 
1aennem 1venak produkt, 01 baade maski
n•r 01 piloter 1av 1aalede1 et ekaempel 
paa de 1ven1ke flyvetradiUoner. 

n;eu ( Dana&rk) 

chokerende 
I 
svenske POLI'l'IDlf (Danaark) 
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d e mons tr a tio ner 
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