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1913 
DE FÖRSTA FLYGARNA, 
DE FÖRSTA LÄROSPANEN 

Efter friherre Cederström och dansken 'l'horup• 

flygningar och kamp om prispengar vid Öre•und 

och pl Glrdet i Stockholm lr 1910 fort•atte 

Cederström under 1911 och början av 1912 aed 

flyguppvi•ningar och diverse försök att kopiera 

och bygga flygmaskiner. Han gjorde ocksl för

beredelser för att starta en flygt1kola pl Mal

men, en plats aom han f'unnit lllmplig för lnda

mllet. I mitten av augusti var han flrdig att 

plbörja utbildningen vid sin flygakola. 

Om det beglrda anslaget beviljades •kulla han 

jlmsidea med sina civila elever utbilda tvl 

officerare till flygmaaldn•förare. Sl amlningom 

samlades en hel grupp officerare kring Ceder

ström pl Malmen - men den militlra delen fick 

redan frln början sin egen chef i kaptenen och 

greven H.D. Hamilton. Redan vid lr••kiftet 

fanns det ett dussin flygare pl Malmen. 

O PLYG Pl ASICRIICEIPJlRDIN 

I början av lret hade man förlagt flygövningar

na till •tockholm•trakten. I Stockholm•-Tid

ningen för den femte februari 1913 kunde aan 

ll•a att arm•n• vinterflygningar hade börjat 

pi Aakrikef jlrden dagen innan. 

Plygavdelningen hade tvl flygplan. Det ena var 

F0RVALTAR3N OCH liSSACHEFEN VID F 3, GUSTAV 

GUilDER, HÖR TILL DD SOM MINNS MILITlRJ.i'LY

GBTS BAR..'iroM. I FEM ARTIICLAR BERlTTAR HAN 

OM HUR DET VAR DÅ ••• 

en dubbeldlckare av typ Breguet, vlrldens dl 

snabbaste flygmaskin som gjorde hela 104 r../t, 

och som allmlnt kallade• biplanet. Det andra 

var ett monoplan av Neiuporttyp. 

Den första provflygningen vid Aakrikefjlrden 

gav flygchefen, kapten Hamilton, order om kl 3 
pl eftel'llliddagen dl vinden mojnat al mycket att 

en start var tillrldlig. Det var löjtnant Gösta 

von Porat, som gjorde provflygningen. Man be

skrev hlndelaen al, att aeroplanet efter star

ten pl nlgra ögonblick slga llngt ute i "?'J'Bden 

och att den stora Askrikefjlrden rundade• pi 

nlgra minuter. Von Porat slog ner vid flygata

tionen lltt ooh elegant som en parad.flygare. 

Den första vinterflygningen med ett svenskt 
krigeaeroplan var fullbordad. 

Av de militlrflygare som vid detta tillfllle 

grupperar sig omkring greve Hamilton och fri

herre Cederström kan nllmnas1 löjtnanterna Silow 

frln I 15, Björnberg frln I 10, Junger ooh von 

Porat frln ingenjörstrupperna, Lind•n frln 

kuatartilleriet, Agell frln I 22, Liljewaloh 

frln A l och Kroke•tedt frln ku•tflottan. 

0 VON PORAT PLYGER LbGT 

Året 1911 lr sAlede• militlrflygets första 



egentliga flyglr med organiserade enheter. Vlra 

mili tlrflygare gjorde en hel rad utomordent

liga prestationer med hilneyn till flygmaterie

lene ltvalit•. Löjtnant von Porat utökade sina 

flygbedrifter med en flygning Malmen - Göte

borg - Malmen med löjtnant Agell som passager&-

re. 

Flygningen genomfördes med fyra mellanland

ningar och tv! övernattningar, den ena i Axvall 

och den andra i Sk5vde. En etor bedrift i sam

manhanget var att man vlgade flyga över Vlttern 

med ett landflygplan. Ungeflr samtidigt fiög 

löjtnant Junger - likaledes med passagerare -

strlckan frAn Malmelltt till Stockholm. Under 

lret hann man ockel ~ed att dokumentera flyg

maskinens militlra värde genom att man bevisar 

dess nytta vid eldledning i samband med artil

leriekjutningar pl Skillingaryd. 

a DE rb BETALT FOR RISKEN 

Allt som hände inom aviatiken var beglrligt 

stoff för alla tidningsmiln. En del av dem alg 

i flygm .. kinen endast en trevlig leksak för 

dårfinkar till officerare. :rJ.yghaverierna gavs 

stort utrymme i all tidningsprese men man trod

de att flygintreeeet skulle mattas, dl man 

fick veta hur farligt det var att flyga. Det 

kom dock att dröja mer iln tv! lr efter vinter

flygningarna pl Aekrikefjlrden innan flygningen 

krlvde sitt första dödsoffer. 

Dessförinnan hade löjtnanterna Olle Dahlbeck 

och Malmqviet slagit runt i öppen ejö men rid-

I flyrete 
barndom 
f<Srsvl
rades ut
bildntn
gen av 
att mas
kinerna 
saknade 
dubbel
kommando. 

7 

data av undervattensbåten nr 2, eom lyckligt

vis befann sig i nlrheten. Löjtnant Silow 

kraschlandade och omkom med Farmanbiplanet på 

Malmen. Händelsen var under veckor stoff för 

olyckskorparnas svartmålningar. De framsynta 

och flygintresserade skribenterna ville ge våra 

fiygare all m<Sjlig uppmuntran. Man framförde 

redan nu tanken på en extra gottgörelse i form 

av slrelcild premiering lt flygarna för deras 

riskfyllda arbete, och flygtilllgget kom in i 

bilden. Man skymtade i den "vinliga" pressen 

sådana rubriker eoma "Ingen uppmuntran ät våra 

flygare" eller "Väga livet för ringa 15n". 

Sl småningom kom flygtilllgget, men enligt det 

slrekilda kungabrevet utgick det icke till 

elever under utbildningstiden. 

De var pionjlrer, de lllilitlrflygare eom gjorde 

eina första flygförsök på Malmen. De hade valt 

aviatiken som var lika med det ovissa lventyre~ 

Ofta fick de betala ett h5gt pris för eina 

djlrva insatser med de var villiga att satsa 

allt. Om dem lr det e&gt1 

"DE lLSKADE ALLA LIVET, MEN FRUKTADE ICKE 

DODEli." 

Militlrflygets förete chef, kapten H. D. Haailton, i bakeite under sin utbildning i Frankrike. 
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1915 
FLYGET BEVAKAR 
V AR NEUTRALITET 

"Toffelutrustad Farmanklrra" under neutrali tetsvaktene dagar. 

Med •UBU•ti alnad 1914 kom vlrld.itriget ooh 

•kapade oro lven hoa oas. Den aobili••ring aom 

genoatördea aamlade inget etridadugligt flyg

vapen i vanlig ordning. Det viktiS&11te var att 

fortfarande lgna aig lt utbildning av flygare 

och t17gepanare pl det tltal maakiner •om fann• 

till t6rtogande. Inom marinen• t17gvlaen tick 

dlremot tl7garna lven uppdraget att ingl i 

neutralitetavakten vid vlra kuater. Man ha4e 

maskiner aom var utrustade och byggda tör atart 

och landning pl vatten - men de var brickliga 

och tilde givetvia ingen grov aj6. 

Motorerna var avaga och llngt itrln drittalltra. 

I t~bruari 1915 llg kapten Sundatedt ooh 16jt

nant Netsler i Malmö med en "toftelutruatad 

Fara&nk.lrra" och vlntade pl order om lte~lyg

ning till Karl•lcrona. Det var smlllkall vinter 

och t7akarna - aom annara brukade "dingla" om

kring ritt tappert dlrnere i "aundet" - h611 

•ig hemma. Sl koa order om den hemtl.7gning aom 

apanaren, löjtnant Netsler, berlttar om. 

o Il'RlCKT! 'l'YCDR SPANAREN 

"Vi hade just startat och steg till 500 • h6jd. 

Sund.Btedt hlller in !Sver nlaet och sne4dar ner 

mot Trelleborg. Det var inte a7oket att se, al 

det b!Srjade bli 11 te enformigt i lcylan. 

Jag hade eod t14 att taga en llcarbraea dl och 

dl och t!Sr 6vrigt att tiloaotera 6ver livet• 

apöramll. Nlja, det sista var kanske en vll 

djlrv tanke, nlr 11an flyger aed en 80 hlstara 

Onoae-110tor. Vi p&BBerar Ystad, aom ligger llngt 

dlrinne i bukten, och tvln 011 •t7J'bord •~tar 

Bornhola. Men vad lr nu detta? TYl torpedbitar? 

Svanaka? Pru med kikaren! Nej, det lr tyaka 

'Bochsee' nlraast jllltörbara med vira egna ja

gare. De &t71' upp mot avenaka landet och tycks 

ha fasligt brlttom. Jag viaar Sundatedt pl dem 

och han nickar och hlller babord hin tör att 

genskjuta dem. Jag undrar just vad de kan ha i 

kikaren, men nlr jag reaer mig upp, aer jag ba

kom babords ponton en ekonare, aom ligger och 

hugg~r dlr inne under land. Det var alltal an

ledningen till t;y1Jkarnaa beteende. 

De bida jagarna befann aig nu titt inpl neutra-

11 tetagrlnaen - och lndl ruaade de vidare med 

den me•t ogene.rade lllin i vlrlden. Det hlr var 

nllatan v.11 trlokt!" 

o TYSK HONNÖR 1'ÖR SVENSK FARllAN 

•Jag dunkar Sundete4t i rTggen och teolcnar 

'gl1dtl7kt'. I samma 6eonbl1ok •Tn• nlgra sig
naler gl i topp pl den trlllsta jagaren och nlg

ra sekunder senare gör blda en elegant babord•

gi r och at7r B7dvart. 

Sund.Btedt vlnder aig om och ler belltet1 'Doa 

dlr du! De tycks ha glöat nleonting he1111a. 1 

Ja, det •er verkligen inta bittre ut, men tör 

alkerheta akull kan•k• vi akulle rotera runt 

dem ett slag. Och al aveper vlr tlygblt runt 

muttopparna pl · jagarna, dlr officerare och be

sittning hll•ar osa med en •tram t;y1Jk honn!Sr. 

Sl tl7ger vi vidare en atund, .och al pl6taligt 

hinder dat. "5rguaren - den mltte vll inte 

vara av tyllkt fabrikat? T;roka ha blivit atött 

pl oaa och akraalar lo••· 

Nu hade jag ingat annat val, In att ligga •ig 



uppe pA benaint&nken ooh hAlla karburatorn pA 

plata med bara hindarna. 

Det var inget trevligt jobb i 15 gradera lqla 

ooh med en flygmaskin aom gick aom en vingekju

ten lcrAka. Till rAga pA allt kom vi lven in i 

anötjooka, aA man mAate paaaa navigeringen. Vi 

paaaerar nu beflatninga~na vid Karlakrona och 

lr i alla hlndelaer inomaklra. Men en a!dan ajö 

under oaa: Det blAaer atiokor och atrAn dlrne-

re." 

o ••• MEN VI VORO lN:OOCK ~ 

"Jag glider mig At att nu kan vi v!l.l lndA vara 

lugna, dA i aamma 5gonbl1ok vAr 'Farman-droaka' 

b5rjar konatra h5get beaynnerligt. 

Xlrran kr!l.nger nlatan aom en hamnajAare i den 

gamla goda tiden. Sundstedt ser sig omkring och 

jag 'grabbar' tag i vad jag kan för att inte 

beh5va '•tiga av' innan vi bar landat. SA drar 

Sundstedt av gaaen ooh alger lugn som en fil

bunkes 'Kanske du kan fA tag pA atyrlinan?' 

lien innan jag hunnit mer In kravla mig ut pA 

vingen i mina Lunkentuaa-at5vlar har babord• 

atyrlina föravunnit akteröver. Den hade sprungit 

av i den starka kylan. I samma ögonblick s!l.tter 

Sundatedt maskinen 'pA noaen', och det var bara 

att hlnga faat och Aka bakllngea d!l.r jag låg pA 

vingen. 

I en svag styrbordsgir hade vi i alla fall möj

lighet att komma hela ner, om nu bara Sundstedt 

kan pasaa klrran sA vi kommer upp mot vinden. 

Det lyckades, och vi plaskar i ute pl flaket 

1.500 m frAn fl7getationen. Landningen blev 

hArd men vi voro lndock hela." 

D UT MED DRAGGEN: 

9 

"Vår Herre är med dom linhAriga", alger Sund

atedt fromt. "Men nlr vi 'drar pA' för att Aka 

in p! vattnet springer propellern sönder efter 

kontakt med den hArda sjön. Nu gillar det ae

kunder. Ut med draggen för att inte driva allt

för hastigt upp mot land. Och aA bogsering innan 

vi hugger sönder mot stranden. Det lAg en fiake

bAt 300 m bort. Vi hojta men naturligtvis utan 

resultat. Sex skott med revolvern v!l.cker ett 

v!l.lvilligt intresse men inga poaitiva Atg!l.rder. 

SA placerar jag utan tvekan med karbinen fem 

skott i vattnet framför herrskapet. DA föret 

behagar motorbAtens besittning lntligen besluta 

aig för att h!lla ner mot osa. Det var i gre

vens tid, för vi hade bara 20 meter lcvar till 

stranden, dlr flygmaskinen sannolikt blivit 

vrak och marinflyget ett flygplan mindre." 

Hela denna ber!l.ttelse ger en bild av under vil

ka oerhörda avArigheter •vaktflygarna" under 

ofredaAren 1914 - 1918 fick arbeta. H!l.ndelsen 

!l.r pA intet sitt unik. Varje företag var lven

tyrligt - ja i mAnga fall livsfarligt - •en 

ingen tvekan att lntra de brickliga flygfarkoa

ter som flygteknikerna vid den tiden lyckat• 

ge dem för att uppehAlla vakttjlnaten frAn 

luften. 

r.,~ •• ~.~.M~~~T~~M;-------,.o----r----r.:....,.,....,,-.,.,,.,-:-:--::"""""~.------,FLYGARSK.ÄMT 

FR.h FÖRR 

Teckningen 
r--~-=--~===':"'====="'==-'-"'-"""'"'.:;..:.:::....:..::'"'--"<=-~~~~till vinster 

föreat!l.ller 
--~Jaggu Hr 

gerth. Hög-
ra bilden 

---'-'"-'-----,=-----l lr ett nid
portr!l.tt av 
chef en för 
armt!na 

--:-~----~flygv!l.aende 

överate
löjtnanten 
Amundaon. 

\11(->tAO MCIMfll. 
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1915 
PROV 
MED ARMENS 
FLYGVAPEN 

Rösten 1915 skrev man nlgra av de första bla

den i det svenska flygvlaendets historia. 

Dl utgav generalataben en order om "prov med 

arm•na flyRVapen". Avsikten var att pr6va 011 

flygplanen kunde duga nlgot till i 1crigt6ring, 

en sak som pl mlnga hlll starkt betvivlad••· 

Fllttelegratklrens flygkompani pl Malmen hade 

tv! tl7gavdelningar, som genom "bottenskrapning" 

av flygmaskiner, reservdelar och personal atod 

redo stt vid order trlda in i kriget. Nu hade 

man beslutat att pröva avdelningarna för tlnkta 

krigauppgifter. Först och främst skulle man pro• 

va "flygets rörlighet" aom enligt vlra dagars 

terminologi var lika med ombaaering. 

o FÖRFLYTTNING PER TÅG 

I den order aom utkom beordrades den ena avdel

ningen att basera om frln Malmalltt till Barkar

by. Detta var i ooh fBr aig att nog al allvar

ligt företag. Man fordrade inte att flyget skul

le vara al "rBrligt" att en förflyttning kunde 

ske flygledea hela atrlckan. 

I den flygaYdelning som ekulle slttae pl prov 

ingiok - förutom chefen Nauckhoff (kallad Lju

gar-r>Unnar) - von Porat, Blixen-P'1neoke, Kind

berg och Hygert som förare. Flygmaterielen be

stod av en 80 hkr Nieuport, en 100 hkr tysk

byggd Albatross, en 52 hkr Korane-Paraaol och 

en 80 hkr h.rman-biplan. 

Man bBrjade med att montera ner flygplanen ooh 

lastade vinge;. flygkropp med motor och propel

ler p& j1lrnvlgen i Malmslltt. Jlrnvlgevagnen 

gick sedan till Stjlrnhov över Xatrineholm och 

Flen. 

Efter omlastning till vanliga akr&111lande bult

hjulavagnar dragna av hlatar fortsatte tran

sporten pl landsvlgen till Södertuna gA.rd, en 

etapp som var nog al beavlrlig trots att vlg

atrlckan understeg halvailen. Man alate bl a 

paaaera en viadukt, som var al llg att aa•ki-

· Morana-Paraaol deltog i "oirkua N,_uckhoff ••• " 

Ovan1 En Farman har landet under ombaseringen 
frln Malmen till Barkarby. Nedan1 Monoplanet 
var också med nlr "arm•n• flygvapen" provades. 

nerna fick 17ftaa ner frln vagnarna och .~lraa 

förbi hindret. Det har berättat• friska och ro

liga historier om denna "cirlcuatranaport". Ny
fikna ortabor fick de 11eat hlpnadavlckande be

aked om vad det hela gällde. Tranaportohef var 

löjtnant Nauckhoff och "företaget" benlmnde• 

i senare aklataamma a&11111anhang för "oirlcu• 

Nauokhoff". 

0 FRAMME - EF'l'ER TRE DAGAR! 

Så var man dl fr&llDe vid Södertuna herrglrd, 

dlr avlastning och uppmontering av "klrrorna" 

vidtog. Man hade ett bra filt till förfogande 

varifrln aiata etappen till Barkarby alculle gl 

flygledea. Bn mellanlandning pl den aiata etap

pen - ungefär 50 km llng - accepterade• av h6ga 

vederbörande. Men en direktflygning skulle sam-



la !5verbet7g, rllcnade man med! 

Nedmontering och laetning aT flygplanen ekedde 

pi Kalmelltt den 21 eepteaber - och den 24 var 

avdelningen baaerad och klar pi Barkarb7. 

a FAMNEB 1'0LL AV BOJIBER 

Det andra provet oatattade del• bombtlllning, 

del• taktiek ooh etrategiek epaning med tlygto

togratering. Ett etort antal eakt8retlndiga och 

ekeptieka h8gre ottioerare kritiserade varje 

tlygtöretag. "Boabflllningen" uU8rdH mot ett 

lelcan mitt pi fl7gtlltet. Bomberna utgjorde• 

av "blincl.a" 10,5 om artillerigranater eom epa

naren höll i f&11nen. I det ritt& 8gonblicket 

•kulle han ellppa dem över aittruaekanten. Det 

glllde alledea att flyga mitt eller ni.etan aitt 

!5ver mlrket f8r att trlffa i eller nlra allet. 

Spaningen oatattad.e epaning mot marktrupp, ar

tilleripjlaer ooh eldledningeplataer. 

Pjlrrepaningen utatrloktee i ett tall lncl.a till 

16 mil trln fl7gbaaen, ett f8retag eom ltrlvde 

att aotorn orkade gl i ainat 2 t111111ar utan att 

hoa ta. 

Spaningen mot marktrupperna i övrigt beredde 

inte vira flygare nlgra avlrigheter. 'l'rupperna 

giok fram i tlta och llnga marachkolonner aed 

avantgarde, huvud9t7rka och trlng. Det var en

daet att anteckna truppen• storlek, llge och 

aannolika all. 

0 STINS V.AR I"EL ,.iL 

Det tredje ooh aiata provet med "ara•n• flyg

vapen" avelutadea med en atort upplagd bombflll

ning mot Jlarma ekjutfll t. Bn av spanarna tappa

de en boab t8r tidigt el att den hamnade pl 

Karaa jlrnvlgaetation. PrAn aitt flygplan elg 

han hur atinHn h8tte aed tlaggan och alg arg 

ut. 

Senare samma h8et deltog fl7gavdelningerna i 

den atort upplagda tlltaanövern. Spaningooh 

fotografering var de TI.ktigaete uppdragen. De 

utförde• vll de glnger aan hade flygplanen el 

hela att man kunde gl till vld.ere. Det fanne 

"motetlnc1.arei4a" lven i luften ooh dlrt8r ltoa 

det oftaat till "luttatri4" och markerade ned

ekjutningar. 
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JUBILEUMSPROGRAMMET 

I.el'da« 1/9 S8ndag 2/9 

Portarna öppnas 1200 1000 

Paeeagerarflygning 1200 1000 
1600 1230 

1600 

Koneert 1300 1015 
1130 

H M Konungen anllnder 1205 

Hunduppvisning 1315 1300 

Segelflyguppvisning 1345 1345 

H M Konungen avtäcker 1405 Minneeatenen 

JP17guppvianing 1415 1415 

Portarna etlnga 1800 1800 

o ll'lygvapneta personal i uniform (daglig 

drlkt) lger fritt tillträde bida dagarna. 

Civil personal vid Fl7gvapnet lger tilltrlde 

mot upprteande av identi tetekort. 

O I söndagens tlyguppvianing del tar 155 

flygplan och 2 helikoptrar. 

o Demonstration av tlygelterhetamateriel ooh 

uppvisning av grodmln lger rum i eimbaeelngen. 

O Marlcutatällningen lr 11Toket omfattande. 

Förutom 12 flygplan vieaa en hel del av den 

moderna materielen aleom vapenutruatning, te-

1 emateriel, fl7gutruetning 11 •· 

D Billighetareaa med enkelt biljettprie gil

lande t8r tram- och lterreaa anordnaa a8n4a

gen den 2 aeptember till Link8ping C och Malm

al It t frln atationer pi följande jlrnvlgelin

jera 

* Jönköping C :- Nlaej8 - Jljölby - Orebro 

* Nleejö - Oekarehamn 

* Nyköping C - Norrköping C 

* Katrineholm - Norrköping C 

* Bul tefred - Xiaa 

* Hultefred - Vletervik - .ltvidaberg 

* Valdermaravik - Norrlt8ping 0 

* Pineplng och Vadetena 

Prln linjHt&tionerna nlraut Link8ping C/ 

Jlalaelltt ltan nedalttning tJVlrr inte ••dse•· 
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1918 
RODEHN STARTAR I STORM-OCH FLYGER BAKLÄNGES 

Vid jlmtörelee med dagen• •trlngt progrual•

•iga ailitl.rtl7gövningar kan aan inte undgl 

att minna• de törut•lttningar aoa glllde tör 

tlygl:Svningar exempelvi• Ar 1918. 

lven om tl7gkompaniet var organi•erat pl flera 

utbildningaavdelningar med elevtl.7gningar -

spaning, totogratering och •aa6vningar aed aarr 

trupp - förekom ganska mlnga •tria tl7gningar". 

Dagligen gjorde nåeon av tlnarna n;ra ertarenh

ter i luften. Etter att ha delgivit sina kam

rater vad han upplevt ville de l5vriga i tur och 

ordning "klnna pl" den oadebatterade aanövern. 

Nlr baron Cederatr<5m tl6g pl Malmen i juni 1911 

fordrade han tull•tlndigt vindetilla l~t tör 

att överhuvudtaget gA till vlderm. Men aA •lik

nade ookal de tör.ta tlygaaakinerna roder ooh 

dlrmed möjlighet att parera oberllcneliga k;rtt 

och vind.kut. lret 1918 dlre110t flög man lven 

de dagar dl vindarna höll "landningaatruten• pA 

tl7gplant6rrldet utatrlokt i hela ain 11.ngd, 

alltaA vid en vindet;yrka pA 10 ' 15 m/aek. 
Elevflygningarna t6rladea dl.reaot ottaat till 

morgon- och kvlllati1111arna dl det i allalnhet 

var alldeles lungt. 

o RODi!m 11 HJ.NAR TYNGDLA.GARifA" 

Predagen den 23 auguati 1918 atr<5k en orkanlik

nande vlatlig storm över mellersta Sverige. 

J'!Sr8del•en var pl aina atlllen bet7dande - tra

tiklinj er rubbade• och tart7g törliate. 

Over Ostgötaalltten ter atol'llen fram med hlrd 

hand. Flygarna bodde i Linköping och for lven 

denna dag ut till Malmen.· Under biltl.rden till 

Malmen diskuterade man livligt möjligheterna 

att fl7ga under de vindtörhlllanden aom rldde. 

U5jtnant llile Rodft.n, aom dl analp vara Sveri

ge• - ja, rent av akanclinaviena - ald.ckligaate 

tl7gare, hade beelutat aig tBr att pr«fva .pl en 

uppatigning och •hAna t71lBdlagarna• aom han 

utt17okte •liken. 

Fl.7gk011paniet t6rtogade detta Ar över ett litet 

lltt jlgarmonoplan, eom lconatruerata och b7ggta 

ho• 'l'hulinverken i Landakrona. Det var utru.atat 

aed en 90 HK roterande aotor, ookal den byggd 

vid 'l'hulinverken. Rod,hn alger, att nlr vldret 

lr "grataigt" •kall man vilja en liten snabb 

maakin trutar en at8rre, l&nga&11111are och •ata

cligar•" • Den lilla maskinen •drar igenom" b7ar
na bittre. 

Nu alrulle det alltal bli atormtlygning med den 

lilla jagaren och man var 111,Yoket oalkar om ut

glngen. 

Redan t6ra8kat att prakti••ra maald.n•n ur han

garen viaade aig vara ett nog al vanekligt 

Löjtnant Nils llod•hn startade trln Malmen tör att tl7ga vlsterut - aen tlrden blev Hatlig ••• 



tlSretag, dl vinden alSblerade oa ordentligt 

bland hansardlSrrar ooh •tation11manlllc&p. 

Jled .. x man i varje vinge ooh lika mlnga vid 

flJgkropp ooh atabili•ator koa aan ut. "'l'hulin

Ni••e" - Rod•hna mekaniker - "anapaade" 07lind

rarna ooh p19alad• i övrigt oa motorn aed van 

hand. Bn tl7gmotor av denna typ ooh vid denna 

tid 111.ate nlaligan behandla• vlnligt, nlatan 

ISat, t7 dHa karaktlraeganakaper voro &vervl

gande IJ1'0ktullt kvinnliga. Den enda unl.iga 

egenakapen var behovet av "anape" innan den b

h&gade atarta. 

Sl var terberedelaerna till atol'llfl78Dingen 

kl&l'&. llotorn var vanldlrd ooh h8ll toppvarvet 

vU. Tankarna var t,yllda aed ben11in ooh olja. 

1'17garen berlttar ajllv al hlr• 

"Jled ••x •an hlnsand• i varje vin&e rullade 
jag •akta ut till atartplataen, vind• upp aot 

ato1'11Vind•n ooh '•prutade pl' tlSr 'tull gu 1 • 

Blott nlgon meter rullad.• aaakinen traml.t, 17f• 

t• ooh ateg rakt upp i den hlrda aotvin4en. 

Over b7ggnaderna ooh akogadung&l'lla bildad.• den 

tlSrbiruaande vinden ~tiga virvlar, vilket 

koa aaakinen att allnga aom beaatt. Ja,g&ren 

kind•• meat ao11 ett at7oke fiaddrand• papper . 
utkutat trln himlen. Upplt glok det ••n inte 

alla traalt. Under mig llg fortfarande ailitlr

etabli••~••ntet pi •al~lltt. PI 400 • hlSjd 

blSrjada ekipaget lntl1gen flSrtl,tta aig - ••n 

baklt. Ju hlSgre det bar d••• h&atigare ctr.va 
jag bakllngea. 1'urHn var vlaUig aot Lagerlun

d& men flrden gick öat•l"llt. Btter ungetlr en 

kvarta u-.. tl1gn1.ns llg ja,; 8v•r Linkllping 
eller 7 kil ISater oa utg&ngapunkten. 

~saaakinen gjor4e i at1lla luft en hut1ghet 

pl 42 ••t•r i aekunden varför denna daga v1nd

at7:rka aed lednins hlrav kan bedlSau." 

"Pl 800 11 hlSjd blSrjade jag komma in i aoln dlr 

det ellngde lnnu vlrre. Innan utdkterna att 

ko ... h•• inoa rialig tid blev allt tlSr alS:rka 

ooh dl jag uppnUt avaikten med ISvningen, blSr

jade jag nedatigningen i brant glidt~ ooh 

•ed aotorn pl hlSgata alSjliga v&rY tllr att ••d 

ISkad haatighet kunna &vervinna aotvindan ooh 
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finna nlgot avagare luttatrömaar pi llgre hlSjd. 

Det giok aot •alaelltt, 11.n8aut, aen inte vi
dare alkert. Over altopdungarna kring t17gtll

tet började danaen ipn under atlndiga parader 

tör att hllla 'klrran' pi nlgot •I nlr ritt klS~ 

Det avlraate lteratod och det var landningen. 

Stationa11anakapet atod dlr nere pi tlltet, tlr

diga att hugga tag i aaakinen el fort den tog 

mark. Företa landninpt1Sra81tet lJckadH icke. 

li:tt kraftigt vindkaat vinde 11ultinen nlatan 

vertikalt etrax ovan marken, vartlSr jag ISgon

bliolcligen drog pl tull aotor ooh upp igen pl 

ett varv runt tlltet pi llg hlSjd ooh al ett 

nJtt törelSlc till land.Dins. Samma alle hlnde Ivan 

nu. 'l'redje glnsen giak det bittre och 'l'hulin

jagaren eatte aig aom en krlka atilla pi dan 

plata den tagit mark. Inte en ••t•r rullbana 
behövdH. llek&nikerna hlngde i vinga.rna ooh 

jag körde in ••d min klrra, genomva:ra ooh trött 

av arbetet men nöjd med utglngen och en intree

aant erfarenhet rikare." 

Vid tlrden tillbllca till LinklSping kunde tl~ 

garna rlkna .till ett 30-tal atora trld ao11 un

der dagen bllat oalcull. 

Jllnga minn• aed alkerhet lnnu Nila Bo4'hn, vlr 

otlSrvl&n• datern,gare. 

Hana tqgbana var kort ••n 17aande. 

Under en vanlig rutinfi7gning aed en o~ioera

kaarat trln I 4 aoa apanare at6rtade han vid 

Laabohov den 5 februari 1920. 

SVERSKT 

mILITIRPLTG 

50 h 

Med anledning av det avenalta ailitlrfi7gata 
50-lrajubileum har fi7gatabena preaadetalj 
gett ut en ainneebok aoa handlar oa de 50 
&rena utveoltlins - trln llonoplanet till Dr..
ken. De 60 aidorna lr flngalande ooh llrorilc 
llaning. Boken kan klSpu under fi7gdagarna 
pi .. laen eller ookal beatlllaa direkt frln 
fl7gatabena preaadetalj, Stockholm 80. Den 
koatar fem kronor. 
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Albatroaa Tummel ha Phönix 

1922: LtJJTNANT MONTGOMERY VINNER FLYGTÄVLING 
PA STRÄCKAN MALMEN-STOCKHOLM-tJREBRO-MALMEN 

Vem flyger atrlckan Malmalltt - Stockholm -

Orebro - Malaalltt pl idealtid? 

Det var en trlga •om 17 malmentlygare hade att 

besvara den 21 oktober 1922. Dagen var atrllan

de klar, varför alla navigeringaproblem anslge 

helt utealutna. 

Maskinparken var i allra högata grad blandad. 

Förutom Albatross hade man bland annat Phönix 

och Tummeliaa. Pl en 2000 m bana hade man under 

en tid aökt pröva sig fram till de olika 

maakintypernaa prestationatörmlga i lungt vl

der. Pl tlvlingsdagen akulle man slledee kor

rigera de erhlllna vlrdena med den rldande 

vindan. Med ledning av samtliga uppgifter gjor

de man upp handioapliatan. Man •kulle kanske 

kunna slga att allt var klart tör en matematik-

Söderberg1 Philipaeon, Zackriaeon, Lillier, 

Glrdin, underlöjtnant Io-••n, furirerna Lund

berg, Petteraaon och Cornelius - saatliga med 

ungetlr tvl lra tl7gtjl.nat vid tl7gll::ompaniet 

bakom aig. 

Nlrvarande 'rid atarten var bl al tl7gll::ompa

nieta chef, kapten Gösta von Porat och lco111111en

dörkaptenen IAlbeok. 

iJ 'l'Vl .1.lR BBlJSLDBIST ••• 

Till tlygtlltet i Barkarby anllnde som törsta 

man löjtnant llontgoaer,y. Han hade startat som 

tvla trln llalaalltt i en Albatroaa, klarat 

etappen pl 1.18.36 och llg JQ"oket bra till. 

flygning eller en aekundjakt. Han hade traatört ain Albatroas pl 1189ta aöj
liga höjd - knappa 50 11 - och analg sig hlri-

Av 17 startande flygare tulltBljde 12 tlvlingen. genom ha vunnit 117cket tid. Dlretter kom tl7-

Det var den atora rubriken i ortspreaaen dagen g&rna traa till Barkarb7 alag i alag och vid 
etter. 12-tiden hade alla pl tre undantag nlr kommit 

fram. Glrdin llg sist aed det anabbaete planet 

ooh hade pl grund av benainbriat alat sA ned 

0 DEN LÅNGa.AJOUSTE STARTAR JPÖRST i Söderaanland. Det tog llng tid att tl tag pl 
den benain ao11 erfordrad••• Han hade emellertid 

Handicaptlvlingen var upplagd al hirs om alla 

tlög kortaste vi.gen mellan etappmålen och star

ten skedde exakt etter atartliatans tider, 

akulle ankomaten till Kalmalltt ske samtidigt. 

Deaautoa glllde det givetvis att hllla rltta 

motorvarvet hela tlvlingaatrlckan och klara av 

brlnalepltyllning och tillsyn pl den tid som 

tillmltta tör uppehlllen vid etappmllen. 

Som törsta man i llngaammaate maskin startade 

underlöjtnant Kjellgren kl 09.04.18. Siat trln 

Kalmalltt var löjtnant Olrdin i den an&bbaate 

klrran kl 10.23.30. 

Ovriga flygare i tlvlingen vara löjtnanterna 

lberg, Blng, Worberg1 O'Conor, Runö, Adils, 

förlorat alla chanaer i tlvlingen, v&rf'ör han 

bröt och ltervlnde till llalmen. 

Löjtnant Lillier körde ocksl slut pl bell9inen. 

Han kom dock till Skllby OA.rd, endaet 800 11 

trln t15rata etappm!let. Sl ulningo11 kom han 

över bensin och fortsatte 800 m - skuttet fram 

till Barkarby - men var 40 minuter försenad. 

o ••• OCH EN NÖDLANDAR 

LBjtnant Zackrisson hade motorkrlngal och ala

te gl ner t15r n15dlandning pl ön Skl utanför 

Hlsselby. Vid landningen gick sporren aönder, 

varför han bröt tlvlingan. 



Purir Lundberg kom till Barkarby, men blev 

kvar dlr eA llng tid över den till•ltta att 

han blev tvingad utgA. Han hade oturen att ha 

t!tt ett flygplan med en llckande bensintank, 

I Barkarby blev ockeA furir Pettereeon bet7d

ligt försenad pA grund av tlndningetel men 

startade i elllekap med Lillier, ockeA han för

senad, strax efter kl ett. 

o ADILZ PACliR Ill>P! 

EtapplDA.let i Orebro var tlygfll tet vid Iarla

lund, dit löjtnant Montgomer,y kom kl 1.12 pA 

eftermiddagen, Btter starten frAn Barkarby var 

det löjtnant Adils som rlkade pA oturln. Den 

nyokfulla motorn tvingade honom att nödlanda 

vid Totta G!rd pA Adelaö, varvid rA&akinen fick 

eAdana skador att den inte lllngre kunde fl;rgaa, 

Adils ejllv var dock helt oskadad ooh meddela

de per telefon till Malmen att han inte behöv

de n!gon mekanikerhjllp. Med gArdetolketa 

hjllp klarade han tl;rgplanete nedmontering och 

lastning pA jlrnvlg, 

PA etrlckan mellan Barkarby och Orebro utgick 

lven furir Pettersson, som ane!g att det lAnga 

uppehAllet med att reparera tlndningefelet 

trAntagit honom alla · chanser i tlvlingen. Han 

satte dlrtör rak kurs pA Malmen ooh kom fram 

vllbehAllen etter en dryg timmas tl;rgning, 

D TOLV FOLLll'ÖlJER TlVLINGEN 

De övriga 12 flygarna anllnde till X:arl•lunde

tll tet vid Orebro, tankade och fyllde ut •in 

stadgade uppehAlleti111111a med övera;yner varefter 

de startade tör eieta etappen mot Malmalltt. 

Som törsta man kom löjtnant 1lontgo11e?7 efter 
I 
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att ha lett hela tiden. I övrigt fullföljde• 

tlvlingen i nlmnd ordning av Xjellgren, Corne

liue, L;r••n, Söderberg, Philipeeon, Norberg, 

O'Conor, Åberg, Runö, BAng och Lillier. 

°"er den redogörelse som efter tlvlingen llm

nadee pressen stod som rubriks "Tlvlingen 

mycket lyckad, men kanske nAgot tör lltt". 

I"lygekolan• chef, Ia.pten Gösta von Porat, fram

höll att han var nöjd med tlvlingen, 

Maskinerna ane!ge ha fungerat mycket vll. De 

maakintel som drabbade .Zackrisson, Adils och 

Pettersson tillskrevs den utllndeka materielen, 

medan Lundbergs trasiga bensintank: inte glrna 

kunda skyllas pA tyskarnas "realieationavaror", 

lnnu evArare torde det vara att förklara var

för bensintankarna gick tomma tör Glrdin och 

Lillier. 

Till de delar flygmaterielen hade svenskt varu

mlrke hade den med glans best!tt provet. 

P6r Malment17gerna hade tlvlingen emellertid 

varit ett angenlmt avbrott i den dagliga ru

tinen. Det var etter dAtidena mAtt mitt en 

Ungfl;rgning man utfört, 

Furirerna Lundberg och Pettersson (ovan), löjt• 
nanterna Olrdin och Adils (nedan t.v. och t.h.) 


