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lTytt sYorrsht tidsrekor
/^lhefsinstruktören för det svenska se-
\rgelflyget, löjtnant !. G. Korlssorr, satte
natten till fredagen den 28 april nyit
svenskt uthållighetrekord i segelflygning.
Han startade på Ällebcrg 'på torsdagskväl-
len 17,30 med en Oll'mpia och ländade
först kl 10,32 pä, fredagsmorgoncn. f)et nya
rekordet kom sålunda att lyda pft 17 tiur
? min vilket är I tim 37 min bättre än
det gamla rekordet, soln sattes i aug. förra
året av K.-8. övgård och lö«l på 15 tim
25 min.

- Visst yar'det litet långtråkigt fram-
emot rndrgonen, bcrättar löj tirant Ir,a rlsson,
då FLYG ringer och gratulerar honom till
det nya rekordet. Men annars gick dct
bra- Jag hade inga sonr hclst synrtom till
kramp. Olynrpian är ju relativt rymlig så

- Sjösegelflygning föistås. I]åde

H;ursal Förresten tyckcr jag nran kr

tillåta en något högre bogserhastighet
flygsläp- med vana. f lygaqe. I så fall J
nran ju l<unna a.nvända några fler
typer föt bogseriug. Klemrn 3.5 till el
pel. I)en är ju utrrrstad för bogsering
används väl i Tyskland. Läste Iör ö

i en tysk bok att Ihbyn kan
nred en hastighet av.l20 krn/t och S,

38 med 80 km/t. Kit,

{;;

§MGMLtr'LYGAITNA
, N.u.blårei de^t [ummerc vindar och regelllygerna

biirJa rörr på rlg på ellver. ChefslnrtrutttiÅ*n ftir
regolllygct törtn. J. G. Karlrson her vult nå AlIc-
Frg ocn ratt rytt rvcukt tldrrc&,ord och.iLoeirgr:

. flygarna'rom I dct längrte fluglt pl henrnaplen -.. hon - har rtartat cn ny kun ded 00 cleicr hoerlnr jratnar Berkerbypojhanra.

ROSLAGSP OJKARNA SEGBL.
FLYGER

T -ll tysthet lrar segelflygarna på F 2 sko-

fly-gare. En fod prestatior äm nran betän-
ker att denna flottilj år synnerligen miss-
Bynned vad beträffar segelflyg. Man harju inget landflygfält. Må dåtta rill trots
ha1 nran denrn gång.arbetat på hemma-
pr' och kommer väl att göna 

-så 
ärmu en

tr ^'ills flygfältet, iserr på Värtan, smäl-.
ter bort. Men när så skett, tiinkcr nran inte
förrårlsbehandla flygplanen .och skrinlägga
segelflygplanerne till nästa vinter för dät.
Ma1 har nämligen ordnat så,.att man hy-
ser-in sig hos närmaste grenne - pä llar-
karby:

- De har lätt för'att.lära sig det här,
säger skolchefen för segelflyget på F 2,
fänrik Neij, och pekar med tumnren över
axehr på on Baby, som ligger och svänger'
på baslinjen Personalen här har liksom
fått flygningen i blodet, Från födseln flyg-
intresserade och med en lång rad av tjåi-
steår med flygplan brummande över 

'hu-

vudet dagligen anser pjkarna lrär allt
liksom självklart. Ham sorn konrmer här
i en Baby med utfällda bromsklaffar har'
gjort ungefår 40 starter och är för länge
sedan mogerr för certifikatet. - Aj som
katten, nu far han förbi landningsmårket. .

Ut med biomsarna igen gubbe lillal -Ja det är inte alltid så lätt i början. Vi
st lra steg mot phnet, sonr landat. På
l<na* vid barograflucka,n ligger sergeant
Berglund och studcrar barogrammet, Se
!tär, - I .5(X) metcrs höjd e fter losskopp-
ling på 7(X) meter, är inte så illa. Hade
tngefär 2 m/sek stigning då jag: måste ge

ftll högor löjtn J.
G. Karkson sont
nyllgen retts nytt
retqrd pÄ t? tlm
2 ml,n. Itedan t v
fänr NeU, tkolchef

.för F 2 logcltlyr.

upp för kylan. Mcn nästa gång är det jag
som tar på vinteroverallen.

Nu sky',ndar fänrik Neij bort till bogser-
flygplanet för att draga upp en elcv. Under
det släpet brumrnar f rarn över'våra huvu-
don berättar sergeant llerglun«l att mau
fått en Kranich och en Wcihe alldeles nr'-
ligen. Förutonr dessa två har man tvl
Babies och två S. G. 3E:or. De sistnänrnd,a
äro byggda på flottiljcn - den ena på re-
kordtid. Från byggsats till skelettbesiktning
på 45 dapr är onekligen bn prestation
Därvid arbetade 3 man hcla dagama och
tio man på 'sin fritid.

När Kranichen kornmer ner passar vi
pä att intervjua föraren, löjtnant Olaussorr.

- Anser löjuranten att segclflygutbild-
ning är till fördel vid utbildning av motor-
fl1'garc ?

lrhvcr,&iy lurlrornr lUrllnor'och Nlleroa rent tory Elfnortrm.
,....,*f4i',.1'.ril:t' r,; ;",: .i1l
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att mao får rum för litet
rörelser-

Största delen av flygningen Sjorde ii hangvind på västhanget där det bll
en jämn 10 sek/m stark sydvdstlig vir

Derr höll i sig hela natten nten Inal
nrorgonsidanr mojnade den och blev
och kantrade «lessutom 'över på ,nordvi
Tidvis var det ganska kallt. På
var det frost !

- Höjdcn, slutar löjtnant Karls-.oq
rierade nrellan 100--200 rn over
ten. Men vid ett tillfälle wr jag upp
.500 m. NoS kunde jag ha fortsatt en rt
till rrren dä hade jag kanske måst Ir
nedanför hanget och det tyckte jag
onödigt.

Flygrr,o,

- Ja absolut ! Segelflygaren har ju
vana och känsla för rodren. Att det
nrotorfl1,glärare sont påstår
känncr jag dock till, , ,

- Iiranrtidsplaner? ' :

!r'



. till högre destillat,t;i brantlrisken äver

viin<lcrprovmotorer
xan sagas ha ett

li t, vilket kan va.

t El/
Ar:rotran$Port har

till flt'gkatrtcn frårr
<lcn I april utnämnt
T or.st t'n IJ oll e'as tern.
Hitn är den elfte av
AIIA:s nuvara«le
piloter rrred flygkap-
tens rang och har
varit anställ<l i AllA
serlatt <len 1 septem'
ber 1937. I)esstttom --
är han ltijtnant i ftygv'apnets rc'scrl'. »llol'

t - _ aa t q-rt
tas». som-är fiidd lgtJ i Skåne, har.5347J6
iirrgrra i<iiotncter bakonr sig i AIIA:s tjälst'
l)ei nrotsvarar nägot mer ån 13 jor«len-

rurrtf ll gningar kring ekvatom
liör'att bli flvskapten i Aelotransport

rnäste m;rn ha upllnått minst 30il) fJrstim' '

mar oclr varii trafikfll'gare nrinst fem år;*r

tlu tlvrdlrrtkturcr av 2:a Etrtri'
npt lrn ritiiilnrntr flvrlttFt'rtJlirt'rtri
rlen vlrl tl)'gvtltllet 0, lt).'I'ltutr'
(r. Inuxll)erg.

Tlll löJtnntrtör tkl flygvrpttt't
flllriklrrru ll, O. l{vartertgrttt.
It. tl, llttllrtrgl, Il. (I. llrlllultlllr!
('.,1. H. [,ollrltllut' N. H. I(.
!t..Ii. Alm, !,1, A. Hohn och L. (,.

bktanvärden
tr*a okhnvärde
.rtt lretl'<lanrle av_rtrlor. l)etta f
irränslenas knack-,;
,gcn. Flnlikt rlcntll-41 T) anser,, lna bestäm.
ri-s sista ntetod

,ra 
t rr rmätningsin-

r ) ran tn§trllmentet

lan skrrlle även

,r,tl-heptan t ex .

,rirrgsintensilct". i
.,la i trirnetvl'-
tr llrrrtan. Skut-
tl,lbrrtanvärdgf .

rr ungefärligen'l

rr.l-orx6ig, a1g. 
. n effekt_

iifnillsEränsen
,t provbränsle
t äga oktan-

\ lt ar-
,i,t-"./ lete-

, tt (t.tgått{ ert
,'l ttnslruh-

,{)1 I(yIo
.krldu.platsen
ini,r» har pä

, rrcranrlet av
,tcn Gordorr
I,pct fönster
rll som vid
ilga syrgäs-
i,lottat, hade
Irrll"^tändist

ngcrade till
rlion av cn
,otrr anväfl-

,,I,

,iD'f O rl

. l.'llgstatiotrsrrriistarc ll. C. l;rihtru v.al-
, .lcs 

'iltt 
Svertska Untlero(f icersf iirbrrndets

orrlförantle virl tlert kotrgress urrtleroffice'
rarna hatlc i Stmkholnr «lcn .l/4--614.

[.'li'g g;atrrlcrar [rårlc Unrlerofficersför-
,bunriei och tlen u1'c ortlför:rntlen.

:,'

; l'Prhligvaltlen
l)en l8 april {it:k Ktrngl ltoslagens fl1'g-

',llottili iirari att iivertaga högvakttn på slot-
,,tct, liet är trrrcllcrti<l irrte första glingen

flvsct rirr lröHvakt. lletlan rlen 24 fel»r'
l§2t{ svara.lc li 2 första grirrgcrr för vakt-
h;illningcn tliir, merr rllr gick ntan. ,ltrttlcr
nauln"i'2:a f lvgkirrerr, Netlan en hiltl f riirr
ruurntar.scltttt <rt'h infiillt vaktchcf cn fänrik
ti.' tteii or'lt lratts ställ fiirctriitlarc ser8,
N. O- Olsst>n, i harrrllrollskrctsar kiintl urr-

'rle r namrret »l)oggen>.

f,'lyget fltktrrn
östgöta fl1'gflottiljs Tdrottsförenings

fram[ångsrika oclt energiska fäktsektit;n
st«;<l'ilen' I och 2 april som arrangör för
rle största fäkttävliniar 1rå värja, som hit-
tills - om flan undantar SM - ågt rrrm
i lanrlet.

I lagiävlingen ställde 18 lag upp. Flv'
get rcl,resenierade§ förutotlr av svenska
nrästarrra från Ii 3 av ett lag från F lJ
oclr ett f rirn F l. Västeråsf ll'gartla avan-
ceratle överraskande till remif inalomgän-
sen scnom att först slå ut I 4, lag 1 och
ii,ii.ii.t i anrlra omgången §ensationcll'.
beicsra starka t 6 med .5--3. l)e fäktade

-rt,p.iligt även i senrifinalontgången, ntcn
k,,nkuriensen av F 3 och I(A I blev derrr

«lock rlär för svår, F 13 slogs redan i för-
sta onrgiinsen ut av T I och Kustflottan'''t'itl'iin"ejcn 

kvalificerade sig Ir 3, A 2,

KA I och I I' I finalorrrgångens.förs.ta
niaich llarlc F 3 ingen större svårighet att
bcseqra I I rncrl 6-3. Nästa match mellan
A 2" oclt I(A 1 slöt cotrp dotrble. KA 1

vann .lärefter över I" 3 med 5-3 och A 2

inetl hela &-1 övcr I 1, som dock i näst

sista matchen rehnbiliterade sig genonr se'
ser öuer KA l. Före sista nratchen mellan
l.' 3 *1, A 2 var alltså ställningen den, att
saurtli(a finallag hatle en seger vardera'
'I )cn rii-vckct spännanrle avslutninSsmalc-hen
slöt nrårl teg"r för A 2 nred 4-2. Här-
irr"nnn, f ick' nrislistan följan«le tltseendc:
il .r. z 2) l(A l..t) F'3.4) I l.'t)en intiivitlrret[a'fäktningen hatlc delats
,,nn'i-.n scnior- oclt en jrrniortävling.3'5
r"tiior"t oclr 22 jrrniorer ställ<le trpp. Senio-
rema fåkta<le lörst en kvalificerande om-

Hultgron, F 3, t h och Cark::'
hst dusl

sång pal 6 Poulcr. f)e tre l'
[ingo ,i.låre till semifinalcrr'
äveiraskningen var att lagkitl'
son i lörrlagens segrarlag A 2

i andrä porrlen. I övrigt gitrg'
vi<lare. llland dessa var Tolllrr'
qren. F 3 samt. Oterdahl, F
iörstnämnrla gingo ocksit vi'l
letr merr bäste man, Tollbonr, I

7 :de olats.
Srrvcrän i finalcn var delr

rcn, femkamParen och sirt:

Juliliru Kustf lottan, vilken t.
.sina tnatcher utonr en, På an,i
något överraskande lille snal
A 2. 'tre«lje t o nr sjätte rrr

dera fyra segrar, varför änl.
stötar fick avgöra. Ordrringcr
son, KA l, Sanrlvall, KÅ
KA 4 och Hultgren, F 3'

I irrniorernas tävlan kl'.T l

bl a Åhlund och Personne, l"
Ahlund vann klassen 'med 4

han i sin sista match säkr
ccnom vinst över Gelin, T I

ir«tje platsema belades av

Andersson och Lindoft, I 6.

Ncdan lr h kaPt Åhlund, katr
tdltn Penonnc, F 1, löftn Ct
Hirltrren och krPt Tollbom'

.|l' .1

_,i)dq.,,
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. Insamlingen »På Post
för Sverige» har också skickat redaktionen
ett ahtal intreslanta och livfulla' vykort
f rån lremvärnsn\än$ens tiv. De liksom
brevmärkena finnas till salu i pressbyråns
kiosker och betinga samnra pris som ett
vanlist vvkort - 1.5 öre. Insamlingens pen-

u". äe till rien utrttstning sorrr l>ehövs för
iienrrätnsmännens frivilliga verksamhet.

Ni lrar väl inte glömt
bort hemvärnsmännens
På Post-märken? l)et
har blivit litet tunnsått
med den varan På bre'
ven till redaktionen På
sista .tirlen. Märkena
kosta jtr entläst 3 öre
styck sä tlen fröjden
bör tnan kosta rrå sig.

Ny rourehef

Clrefen 
,f8r 

lltgf8rvaltnlngens materlelsvdcl' 
.

nlng l,verEte N. O' 8öilerberg har lllrordnf,ts
roru rouschef l.lllne8rad Of) d vld flygfllr'
valtnlnscn ttlt 1 rull. 1040., . ._

Som Everlte I lönegrail otr "8 vlil tlygf6i' '

valtnlngeD ullller !f,rum8 tl(l Eetnt Boru chef
för ftirvaltnlngeni moterlelavdelnlng har fllr'
orilnstå chefeu fllr trt)plands llygllottlU llver''
{tc R. lI. Jacobcson.

llnjor K. Ltnrlahl her fllroidnrtr rtt tulr-
vklare ulpetr[Il& chefskat)et lör l]pplsndl
flygflottlu, i

Tlll dvirnt+t6jtnant vtd flySvrpnet har ut'
ultmnts tuajoren vltl lll'Srapnet B, T. nrpD
och ttll lk»ttltJehbf vld flygvaDuet och 6ve!rte'
lliJtuant I flyEv8pnet merl förordnande ron
chcf filr Rrltvalla flygflottlU, t, f, chelen för
fkrttlUen ntaJor L. G. H. 'Ihuuberg.
. Tlll majorer . vlrt hydvnnnöt' iha utnltmnts

lörorrlnarle majoren vlil flygvapuet.N. 1f. Å.
Ålrurensson octt kaptenen vltl flyBvapnet B. S.
(j. \l'ennpråtrltlu och tlll ntiror I llyfvopnet
nred förordntnde rour uraJor vlal Yapnet Lap-

Tlll kaptener vtd lly8vannet hr utn[mntr
flirordnado koDtenernn vld vrllnet Å, O' Dk-
ilohl och I,:. B. Ilerthel. ., l

;trullmekt bir tlllrlelats Lonrittuerade fivg'';'
lnBenJörer av tretlJe.graden vld llygYf,pnet
Iu, N. I)krtatn. . . ',-.

'Idn trnnrt som fti'slnki'rc:ii"i sraden cökåe r

nv flyglltkaren 8Y 2'8rfilen' B. Wollcortrllm'.
§lockholnr, och le8, l[kcrou I; Ilcrmann,
Iialmtrr. , . , ., 1,.'' .. ,

' Icn tjtlnst gom flygiläkare rv'2 brrilen rökes
av leg. lllksrn& q. Ä. §Jöherar §ala, O. Agchån,
Ilpt)ila, ll. (1, ,Jakobuon, ' C.'Gl.,Iiugttröm,
II.-t). tlorstrerg'iernt It.-Åronr6tln, Stocltolm'
Å. Ilårrl nf llegemtarl, t utxl, ' D. Llndahl,
fitnckruntl, s8mt O. Oortl6n, Karlrkrona.

fi

Ilreven från Finlarrd komnler rttl<ler dcn
närmaste tiden att vara förserl<la nretl jubi-

', leumsf rimärken i anlerlning av <let f inska
- Aero-O/Ys 2O-årsjubileum' I)en 20 mars

1921 kl 1.5,40 startade Aer<4 för'sta maskin
K-SAI-A sin första trrr i regelbunt-lc1 tla-

'r fik till Tallino. Sedan. dess lla I 006 181 kg
:.:post hefor<lrats. I)et första året frakta<les

'.^'ig7 ks, och 1Q43 22.5000 kg. Den prestatio-
i:,, nen är värd sitt eget frimärke!

I)ekorerod. I<vlnna
Medlemmen i <len amerikanska kvinnliga

rrmdflygkåren L Gleask dekoreras av ge-

neral Carl Spaatz med »legion of merit».
Ilon iokairserade iör någon tiri seri'ur ett

amerikanskt flygförband som gått förlorat
till siöss och bitlrog genom sitt snahba
hanrllingssätt till att besättningen kuntle
rårldas.

Till ny souschef vid flygförvaltningen

"VlLrst 8:{lngt' pA f' P

»Vårat Gäng» kom i början av mars Pä
besök till Kirngl. Itoslagens Flygf lottilj.
Som vanligt gjor«le »Gänget» även ute hos
oss en strålan«le succ6. Gymnastiksalen var
Dac!(ad till bristningsgränsen.- 

Förstriielsedet. chef, kapten Schtrltzberg,
höll ett kort och trevligt an{örande samt
presenterade »Gängets». metllemmar.- Så till de medverkande: Frk. Britta
Borg sjöng nred verklig inlevelse. b,l-a
»ltuisian Lullabyr och i svängig stit »Mr.
lloogie Wooggie». Storman<le applåder.
Lill; Ilritt Niisson knep också hor en god

applåd med sin >Två smä röda rosor».
liänner parodi på »Flickan med melodi»
gillas skärpt, Grabtrarna i gänget spela'
äe så att taket höll på ränrna. Lill'
Arne, Bullan och Thosse har all heder av
sin instrumentföring.

Kvällen avslutades med att kapten
Schultzberg som minne överräckte e1 fly'
garnål till-var och en av de agerande. -..

Till sist och ej att förglömma måste här
talas om att det byggts en ny scen' Den är
ritart och konstrueraä av furir Sven Olof
Dailly. Scenen är monterbar och kan upp-
sätta; på ungefär 1 timme .""lffirlr,ä:1

r posr rön
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Ett jubil3utns'

reportage

3fi ll3§:'i3##J"!'rliä"å-t"aaro"t"*'Jåii#"§
ffiJi*: :L i,"räkf ;å;;Jl; *:-Y"oli',äfff""'# å'
lxleråt#fääilå3#äri'åtu*f, ""4:ttf ,liif*'*ll"',tm,låil"$iä #ä {lfi'*"if .H"l'J';

ilrå"å.r:§,['iiiäi:i:{,ii#ftiä,g;k#f,
lffi-"9"ä:s:'ffi"i'Å. o,"
aldig
äii"i""ttät På nacken'

Intervtu: Äffn LUNDII

rlcl cvolulioner (stiligt otal' klli'
'å;i.'' ;;';; rätt .så .l,"llik-*bl[

I ? lq

D * å' irlålåifr il'ili : "oi:';";il 
Jåu i'ul :

fir,ä. r.ripp.. i tidningar eller berättar onr

*'iuå.::Lo'Jlui§i* läiT"tornberg. tirl f rv-

""1 
;:;';i;;s"Ko"ku"'n'en var'inte stor

ät ä; iiiiiani'e, som de biivande flvsar-

I^'.ittårivar skiligen-enkcl' Den starta{e

,åi';;""';;rkurs- i. Stockholm ttnder en

ä:;"ä:'riä..ittt skicka<les nran till vinter-
.iir;.Iääi"iiågernäsviken' 

. 
där de blivan-

iå'Jii'*"tn^ kamperade tillsammatts pa

''::1?l': 
t 

lJu'Iå;i iii' lias o.c h r.1nrr ad e 
-så

irmi';:1,:l}rjiJf; li"',n',lotl-;'i"rii:ii.
:lå;;; ;iii'(äirir'ä"' erlcr sotn spanarerc-

il', iiri"öat.torg, s.äger övcrstcn' 
' 
Matert-

:ä;;';;1; aTit i"te så tokig' l-art,ans

?iiä,iJr r:li. g"tl-lti"öä lti,f \::"J ffii
en hastighet Pa clrta

ilå:ö.::ir,#lif; ii:'1":i:[.",'"1."ff [.}:
ilil; åä hade man i regel också f restat mo-

i;il ilil 
-bti.tningtg'ä'T'[".lrkron, 

fick
Ef ter utbildningen

r#iilI'* "uää.. a'i, *t""å:i:"i111 f"'"ila,i:
nrilitära flYgcerttttrat
Iiä^iäriirig"?t' Är tlct nåeotr i dcssa dagar

ilhjtl]'Jh"#"ls l* ;f * ffi?;:- 
u? 

# 
ui ii:

fl1'gare ?

IUan skuIe natril]i11.]i"tr]riil,å:"1-l'itll
är skrockf ullarc an .an(lr
å',. * i.'i'ti "t 9' c 1'"q' 

"1 Jf,li "* l?ll. ]"'r'l'i
dem .som .1,?11,t ^,t....t'r:'i,,r.i"isrs, hr,,
fick flvgccrttt tkat . 

de[ tioiu*-r^i.i"r' i .t,
1ar Ilrrgit ocll )ätrt sr-g 

1j'"io'rtoro ,"*.t,

i!ii?|,:::i, 
.::j*iXäl-*, :* äIi 

-i"i' i "'
'"rti-,,. iia* åclt stt'detadc fllsplancts cgetr-

,d;; ;;i g'ds Iörsn',är,,l'Jt illä:ll,J:l'ihar hör't ltur nran llt
iii'.,.årär"*.i cntrart tilI fl1'5'ar^rras di:t?:]'

,j",, l^.tt.' tf "t 
givct.r'is intc ui dctt tttlctr'

ilrä. å'"ii,*^i'g:skullc fiiretagas läste tnatr

iåiil.r.r-.i. r, l, o''t.,,,' t tl;:l,t".-r' ili -" 
t;:X

icke vt'ckotidniluir -;; ,r,,r., .T.rlt. tr.

L'I,, l:il, t':rlli:r: : r*; "l*tl, i Ux
oiartet var uaturltgtvt's,
uä.lr.t n.l't var dct rrktigt. gropigl \::'il:
,r""'tfii^ rtt e-tt ]tar hantl:kar p' 1"'"]l:
i'iä,i",'.ä,rar,,, f ärdcr skaf f atle uran stg' ett

;äi;;rå;;"lt; fll'gvana' vill'et ktrndc ucrto-

l: ;"J' ; ;ä-i;;,f ", I 1.":.,' lLl,' :1,; 
r{.T,ii.l 

JX}:(;iLt. !'.llcr v'atl sags.

läi' l' fink:;*i't' l'l;'i:! :iir. !rii:
ilä i,äj,i-- och hastighetsnrätare satnt verv-

räknare oclr kotnpass att hilla reda Pä 
' -'"ij.n' r"t tttlligi alt allutä,lrcten'-c"l'Y

',iiiol.'i.aä ri ;-{1"il,[il,i;Tl,,l'fi ,:,1-rrooe. I en notrs trall

äi,lä"irrä"i.s^i. ö'::,,:,i;'å#"'i;;T]o .?:li
Btyrsö, enr sl(on so'

tlet : 
Elter en trrr titl Bill<lar o:1 

's"t:r,"*,,"'t' ( !rr"'.1"),1'äTå,I[t.|t:i
sande över Stl

\

'F!rfirl!f:1h";,

iä"tr,a"aist nog försökte man stg

dock icke på nägra-tartrga trick' Odr'

:ft?'i;il;r.;d äntlel i pro.pa.gand11 
'

iiå'- ,r.i""iiy gof f iccrarna hell-rregdr

till NYa Varvet'

Nigot äi enti rligare var :i.:..1:'1i}1'luiNigot aiettrl'r'ls"'' .'.i.i *arrrrna tid trb.:r," Ävrrrste Tornberg' vtt

\å' ii::]; ^ Iiii 
" - ii' r'u' ni'-u.', 

.", I1,,,,1',ll
l\1 u',ä;;"i^',ii,',*iq'::,uf ',i-lliliiiffi
efterit, och det kau man

lF,ä lll:t itql ;i11g1i1i{§.tt,l[

*r'rt*,ffi+#
Nuvarahde flygdirektören K' G' Huit'

l,ra- ilil"' 'iulten'. vid ett Farmrn'

l\l",i"rÅä" *rn Åtar sig att flvga lådu:

it,+r',i:i:',,*,1,""::li"i:'J:?'[li:':l*,1

}rfi r**li*:*'H3-i5t'-i[
tii.i'ff l}k[it,I'å;*"#§+Iiril
'jåii,''".' '.1"r 

mindre l,oXl*ir", o,t, *,

lråiti i,fi[iil : i# fi,'.Ht : *iili
i il",ll;\ l'J.Y il il'i:: *, H *t: :'['T i
IlL:"'llul?;,lii.l il?,l;;r- utrort''em

l*;;, ;qlr*: ; äi 
.'1,'i:,'lhy*

fis*.*;t+-lr,l-:m*u
"' ä11',:,:T: ::t::*1:. ";l'i* I't"'t Yr't

I'ld:.*:g5'ffiF'f,Ht
l1r:: J.1fl,'lLiJ; il";'u"ää'i! ""t*fis .,'" i
'' "v 

I i^' l'i så dai t tll jlt lveia' 
?ä*å'J'f, riq,r. {

rnan inte i onödan ro'

i*Iill*ffi:*{ffii

:*f
Överste E'

Tornberg, chef för

V. flYgbasområdet'
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ÄLBIN AHBENBERG, kapteir, världsberömd flygare, hetlers- ;

arn. ridderligheten gjälv, är den andre av Sveriges nu le' ;
vrndc flvga"i som den 13 mars fyllde 25 år som aktiv' Ifan- 

"

ilöäd'iä;btitirsamling i Kalmar län 1889 och son-tfll -en :
iv Sve.iges ii.ta tåts-iin, världsomseglaren p.a Vanadis, i
Johan Pe-tter Ahrenberg. Innan Albin blev tio år var 'han
iäbruksarbetare i Höianäs och tjänade 37 .öre om dagen.
iiiil;k il till siöss. 

-Sedan tio åisåIdern har han försörit '

rir dåtv. 'Rena Zola-historien', säger gamle Albin till Flyg- :

"h'"ia iubileumsintewjun på Melropol i Stockholm, höjer I

ii[ vinitir och fastslår: 'Jag- är gammal utan att vara senil.
Dcn vciklige flygaren är pä Ålderdomen som det starla slu-
lct pÄ en cigarr.

Intorvtu: Åxre IIÅLLn§

KL,.tII.,IDD I-,MT...
'Ndgrt 

az, ,llbin Ahrenbergs äaenllr.

1919 . flög .cow .tlsndrt, nödla*
darle i ö1,pno haur:t, ffuh tag i
or rusfuPrich, klorade liuet.
. . . hade sett SParnans ekaili'
bri.rtisba flygningar, försökte
gör,a onr. det ned tturgt siöil3'g-
1tlan, hamnade i .riön z'id hloak-
uz'lol,lt i Land'rhrotta, luktadc
ilh nren klorade liaet.
. .. haaereratle i I'itska skör'
gården, riiddarle !ostsiick och
liz'et.
... taPlode stabilisatorn dd cn

Ilygnho och hLttnnade filand
triiden ltå Loulden, hlarode li-
aet.
.. . lå örnjaht i fl5'gPlun ned
Ren'gt Barg. Molonr.slcls loss

. öuer Otclö.rntd, hlar«le liz'el.
1923 .. . nattlig rchlamfly'gning öz'et.

,\ tockholur., t'ingarno lossnade i
luf ten, ltutdnde ned Iiucl:
. . . tilse i dimma och snöljocko
nlon komfctss, landning i Poch-
is i ö.rtcrgötlands skärgård, li-
aet i behåll.

1924... gick i bachen ned felbe-
h.rltd Jrutkcrnttrshin, inget

fvå plan 8v Han§a Brandenburg-typ. ahrenberg provflög do tlo första ls2?-24,

( sl'ur/o.
I . .. till t,äde rs ned f elkoPl,ladc
I rodtr i en ggmrual hrigsna-
I s/rir LVG, totalhaueri,'ingort
I yerson skodatl.
' lgzT ... qith i buchtn :-'id proz'fl1'o'

Tas träf fade Peter Fretrchen på Vallralla-
| ,ic.n häromdagen, berättar Albin Alrren-

" beig. Jag lrar )nte sctt honotrr sedan
1929, iln hän stod or:h nedkallade GtrÄ" frid
över våra sj:ilar, rrlir vi i våldsarn sllöstorln
flög baklänges över Grönlan«i. Hans 1örsla
f örvånatle f r:iga )iid : »l-ever du än !»

tr{a,n måste säga att /le är ganska llattlr-
list fråsat då det eällcr Albin Ahrcnberg.
I)"ct Irai' häntthonoin ofarrtligt nrlcl<et se-

dan han 1919 för för'sta gångcn flög ett
I"-arman-plan och till rrrr <lå han sitter sotn

chef för en ny avdelni'ng på flvgförvalt-
ningen son-r lrar till uppgitt att barga »fl1'-
gancle flistningar» och andra plan som kri-
gets vintlar blåser in över Sverige.

- Jag är stolt över att ha va'lt ett 1'rke
.so- på'iå kort tid gjort så oerhörda fram-
steg. Fll'gets f rammarsch räknar jag,i tre
et^1,1,.t. Den första rtär jag f1ög till -Hrrm-
brrig 192-l rncd AI-1.{. e[ter grtrntlligt.betän-
kanäe. Den antlra tio år senare när jag
flös Köncnllamn-London mcd ett plan där
puir^g.*.nr. l<trnrle iit.a kall kvckling, .vin,
kaffe'och likör serverat av en vitklädd
stcrvrtrd- Dct var ett stort steg frami"rt: l)pn
tre<lje etappen upplever jag idag när jag
får 

-ta 
hari<i om .pl,an som inte ett och ett

utan i arrnador tär sig över Atlanten. Jag
har ju försöl<t mig på att fl1'ga över. .N{en
nå <[en tiden var 67 kg l.ast nigot oerlrört'
bnart är 67 ton inte något närrtnvärt. Men
tro inte .att vi g,arnla är förvinade. Vi kon-
staterar end,ast: Vi ha drömt med Jrrles
Vernes. Tagit allting {ör gott och inte
tvckt nåeontins vara så vansinnigt att det
inte kunn'at gå:i verk:tällighet. Våra <lröm-
nrar ha ocksi lörverkligats.. Iag tror att
allt vad dagens föredragshållare .b.erätta
onr framtidsilt'get skall gå i verkställighet'

Men jag är övertygad om att d€ i'nte tro
det själva. De ha inte samn-r.a örnvingar på
fantasin som vi hade och har.

- Flyget, fortsätter Albin Ahrenberg, är
ännu föi ungt för att ha nägon tradition.
De unga f11'garna skall komma ihåg
att skapa sådan. NIen derl skapar man inte
som jazzgosse pä Cecil. Det är ett, heligt
arv. 

'Liksom 
vikingarna skapade flottans

traditic'ner så skall iru flygets grundas. Vi
står nämligen ännu bara i flygets ynglinga-
år. Mänsi tror att vi idag hunnit långt
framåt men antagligen representerar vår
tid inte mer än steget mellan paddelkanoten
oclt segelkanoten. Vårt franrtidsflyg blir
inter.planetariskt och. slutar på Mars.

Jtrst som Ahrenberg dekreterat denna sin
Iaita övertygelse kommer det en gammal
rrran fuam till vårt. bord. Han ber om ur-
säkt att han stör t.uen lutn måste fråga om
Ahrenberg minns ltonom och <len sköna
d,amen. Dit gör lr,an och äå berättar man-
nen hur han- en gång .som ung blev sjuk
i sina öron -ed_ fruktansvärda lidande'n
och öronsus. Av sirr läkare blev han ordi-
nera<l flyga rne<l Atbin Åhrenberg pi 3 5q
m höjd.-I)et karrske skulle hjälpa. Qg..tYå
första gångerna han var uppe medförde
incen nimnvärd förbättring. Den tredje gårr-

sä var mannen så utpinad att han beslutat
iiu föt att eå med rrpp bara för att hoppa

ur- och pä -så sätt biiå självnrord-' Den
gåIgerx medförde emelertid Ahrenberg en

annan passag€rare - on ung ,skön dam'
Och åsynen äv henne kom mannen att än-

,1.a sig. Han kom levande ner'från derr

flvs,nirisen och efter 1'tterligare nägra upp-
stiiningär blev han bättre' Livet var värtning, hasliglhet 250 hn/1, se*

trr.ott ombord, i'trgm skadad.

(For;s. På sid.
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(Forts. På sid. -33.)

T v. kapten Albin
Ahrenberg, som har
en flygtid pÄ 10-
11 000 timmar, re-
presenterande 1,6

milj km och 60 000

starter. T h Egmont
Tornberg (T v)
framför ett plan av

typen Friedrichsha-
fen tillsamnaans
med flygarbrodern
Karl Häggström.
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bnen ulxrr: Den skrup'etfrie flygbolagschefen mr Glensky söker med alla medel fi*l f Noril och nAng,'sotL;'inncUaia-
tt ctt revolutionerande inotorpatent.. H..an får polisen på sin sida men de bägge svenskarna lyckac halvnilrna efter att'ha ar- I ,]frpnetiskt fly mitt för näsan på förföljarna, 
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*- Albin att hur mycket som än stått i tidnin-
l|"i ganra om honom, så finns det ändå mycket
Si: Iom aldrig kommit tilI offentliglreten. Så
i0",. nt det med den här historien. En an-
S;' *n år att det första barn som fötts i flyg-
T phn över Sverige föddes i Alrrenbergs

plan l92l över Srernö.

,ÅLBIN ÅIINENBERGI
Forts. fr,

Då mannen gätt igen efter det Ahren-
hrg och h.an hjärtligt skakat hand, berätt,ar

- - Hur jag blev flygare? Ja, detvar 1918.'Det gavs då en möjlighet för underoffice-

imorgonon, . .

lr, ruc vid f lottan att söka till flygutbildning.
i- .Jrg r-rr en bhnd 300. Strax före jul fick
l' jag pä sängen i Karlskiona-Tidningen läsa
!, rtt jag var en av de fyra utvalda. Den

flygplanet själv. Det gick ! Det har gått
tack vare de gru,ndläggande lärdonrar jag
fick av denne det svenska marinflygets
grand old man - kapten A. Flory. Han
lärde oss att vårt arbete i fortsättningen
inte bara är lek utan ansvar, inte bara för
tlet nuvarande utain i än högre grad för
f ramtiden.

Den 13 mars 1919 syddes guldvinga:na
på Ahrenbergs rockärm och den 19 juni
kom kronan dit som tecken på att han var
fältfl1,gare. Fordringarna voro inte stora.
Och l<anske var flygarna inte heller så duk-
tiga. Att nred en flygtid pä 19-20 timmar
b,akom sig bli kommenderad till flyglärare
kan synas otroligt med tanke på de nuva-
rande bestämmelserna, Ahrenbergs'första
uppstigning med elev blev också dramatisk.
Han tappade motorn på 400 m höjd men
lyckades ta sig ner med både sitt eget och
eleven,s liv i behål!. Eleven tackade för
första och sista flygningen, bjöd på en god
nriddag och avdunstade. .'

Som väl Var fortsatte de andra eleverna
lran hade och Ahrenberg blev för första
gången papfra till fyra nya flygare. Hur
många flygare han sed,an varit urfader till
är svårt att säga. 1921 övergick Alrrenberg
från marinen till civil tjänst och tog plats
i Svenska luf ttraf ikbolaget. Mångt. och
mycket av vad Åhren'ucrg'§bdan dess ut-
rättat är alltför välkänt för att här uppta
platsen. Men några historier'av de många
han berättade denna jubileumskväll mäste
me<i.

Är det någon som,hai ktart för sig hur
F 2 kom till. J'o, dåvarande underofficers-
korpralen Ahre'nberg och några till skicka-
des ut till Hägernäs. pe skulle awäga om-
rådet, Ingen hade någon aning. om hur det
ikulle gå till. Men med några instrument
och Nordisk Familjebok :som handbok fick
man rätsida på problemet. Sedan började
man spränga. Iogen hade rriktigt heller
klart för sig. hur det skulle gå till men
eftersom 'förvaltaie Ottersjö var från
Blekinge och förmodades känna till sten-
sprängning sattes h&n som .bas. Den för-
sta kumlingen som skulte dpriingas glöm-
mer Albin aldrig. Djupa hål borrades och
plockades lulla med krut. Man skiek,eld i
berget och tände.på:.-. Gropen efter den
sprängdingen , finns kvar. ännu. Den kan
mäta §ig med vilken bonrbkrater som helst.
Stenen försvann i småbitar ut i sjön efter
att först h,a förvandlat några segel ända
ute' vid Vaxholm till säll innan den för-

(Fo?ts..Pd sid. 35.)

Flygrom.anen
,'MEKEN SOM MÅSTE. FLYöÄ''
bUrJor pll. grnnd oy cn ilcl tcknhhl hlnilcr
lörrt I löfJanila nuEmGr. &v trLyc. DGn lon
vöntar. ..

Så började jag då med dävarande kapten
Flory sonr lärare. Jag ha<!e bara sett €tt
{lygplan en gång tidigare. Det var 1912 då
,Thulin flög över Karlskrona. Att beskriva
hhslan när jag med Flory som förare den
l9/1 1919 satt i ett flygplan går inte. Floryl9/1 1919 satt i ett flygplan går inte. Flory

i.var den gångon min gud. En suverän be-
. hirskare ,av möjligheterna i lu{ten. Jag
lrodde aldrig, det var mitt första intryck,
rtt jag själv skulle kunna utföra, som jag

:'dl tyckte, bragden att med egen vilja Iyf ta
och styra ett flygplan. Men efter tre tim-

och fyrtio minuter i luf ten svarade
jag pä irägan om jag kuntie kiara
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rbro bll- oeh flyghlubb
,lrt nya narlnet iå förtrtvarande öre-
lans automobil- och flygklubb. Nanr-
.inrlrades vid klubbens årsmöte för en
-rrlan i samband med att verksamheten
ltlades på olika sektioner: bil, motor-
, segelftyg och modellflyg. Samtidigt
.rrles beslttt om de n1'a -stadgarna som
,.rn,lieqöras härav.
.lubben"s n1'a st1'relse blev : major G.
iurros, ordi., överlärare Otto E. Ander-
, fnlkskollärare Nils Bäck, Nils Ny-
. Albin llapp, fabrikör Arvid Gull-
r, -::r:jor Yngvå 

- 
l-igner,. b1'ggnadschef

,rrar Albert, red. Sten Egnell och advo-
'l'or:sten Malm (onrvalda), samt ing. Nils

,4cnstrile och stuti. Göran Lindholm,
rrict metllemmar har rtnder 1943 varit

.t

t.UBBFöRVÄRV:, Denna väIbyggda Ti-
r Moth har nylilen inköPts av Halm-
,rl: flygklubb. Sätjare var AB Björk-
,ihflyg,

rklloluna flygktulil
,r luft irsmöte och därvid till ordf. valt
,. Carl Edling. Urrder äret ha 2.570
r.qtimmar presterats oclt under segelflyg-
,:"-'m tillvaro rrtgöra hyggtimrllarnas
: .806. Sektionen har frårr den I
r. r-v4J fätt en ny och större bygglokal.
,. ny vinsch håller på att färdigställas
ir trcr:iknas,bli klar under 1944.

llo flysklut b
t årsmöte i sina nya khrbblokaler.

.rr 'rt'a styrelsen fick Iölian<le salltman-
.:tning: Iingt Grunrlitz ortlf., Willt. Kåll-
rr rckr.. Gösta Törling kassör. Stig An-
i;i. Åk; Ioh.ansson, Gösta Kraft och
'rrmtt Johansson, Revisorer: Olle Enell
.:h Bircer Andensson.
liftcr-förhandlingarna talade tandläkare

itllhrg om de observationer av Moaza'
,tlmol-n, som under ett års tid gjorts i

io.

llf ntr modollflyg;klulrb
:t lelt ärsmöte metl c:a 60 metllemmar
.imrrnrtc. Styrelsen f ör 1944: Gunnar
, efl$t 0rdf ., Karl Illom v. or<|.f ., Hans
l" hk sekr. samt Ove Meissner skatt-
'istl'rt. Revisorer: Heruring Stålrl och H.
'tfiton.
lriaivling skall under 1944 anordnas

xE'tidigatc-nred undmtag för en ändring
Lrt-"r. S. l-khssen.

,,!i ,

.: l:;l::i
:,,ill'i
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Forts. fr. sid. 33,

,r"iln. D"t var anläggningen av Hägers'
näs, påstår Ähronberg,

Sitt första försök att göra looping gjor-
de Albin re<tan 1919.

- Vi kom emellertid inte runt med Far-
manplanet, beättar han, vi hade nämligen
blivii tvrrngna att förstärka vingarna rncd
tjocka trosiar för att <le inte skulle knäc-
kas och det btornsatle förfärligt. . Kap-ten
!-lory stcxl på marken bch svettades. Det
härs-kade på den tiden ingen såclan-kada-
vertlisciplin ;som på sina håll nu och som
jag troi lägger hämsko på^fl1'garnas initia-
tiv. ])ct f intrs numera sa(latra som Dara

flyger efter order och trtan hän§y'n till-sitt
srin-rla förnrrft. En flvgare kan vara dris-
tig änrla tills bara ett psalmboksblad skiljer
honour från drrnr<iristighet, (ti konllrcr llan
långt. I)ct rlär psalnrboksbladet har alltid
varit nritt nrotto,

Att Alrrenberg är smålänning märks- ph

mångt och mycket i hans liv. Allt vad han
tasit"siq före har han genornfärt med otro-
liJ sesfiet. Siälv är harr sista länken i den
gä-ta* bitstnännasläkten Alrrenberg i Sve-
iiae. I Amerika trarle han en broder, som

iuitigt nog var tljrrpdykare och då det g:ill-
de sIåltreI mähåndä iiven hade fått Albins
tillämnade gnidighetsdrag pi sin-.lott,.. ty
snål kan nrin minst av allt beskl'lla Albin
iar .tt vara. Brodern därernot ltängde gär-
ni- ri", kläder avigvän<la i garderoben för
att de inte sktrlle slitas, berättar Albirr, som

själv, så smälänning lran är, alltitl ansett

ait livets innersta mening är att ge.

Aoronå Amerika har Alirenberg i sina

*in,lin.qrt ctt l)rev frhn tlen krintle borg-
nia.rtiiån la Guardia. Vid sitt första för"sök
att flvsa över Atlarrten ha<le han nämligen

-..1 tig några fina halsdrrkar till borg-
rnitt t.i. Albin korn som bekant inte fram'
inen <let gjorde halsdukarna. I3olgmästaren
ar»äg emiilertid att de var för tjocka, var-

plantillverkningen. Vidare bör märkas att
'.kolf lvqol.an f näpnast torde tillverkas i
gt.L"i.ä. ef tersonr' huvrrdtlelen'av rrtbiltlnin'
oen' förlaets till an<lra si<lan Atlanten'
'-ri.i. airrerikansk flygindtrsti metl<lelades

." initeiont upplysning otlr vinsten i ar-
t.,ltriin,"r"r vitl^ nlasstitlverkning av flyg-

"i"i. f,tt tunrt bombplan krävde f örst
äc[iiroolir,.i*tiämar ; eftcr 2 000 tillverka-
rle flysplan var nlan ntl nere i 13000 tim-
;;6; iiygpLant 2o/3 1e44'

ITLÄIBÄDE LIVNT;..-
Forts; fr. sid. 19. ,, i ' ,'.;

oerhsonhet,

1933 ..,, >hjälte» i filnten >Luftens
. aagabond»
'' . . . från tletta dr anbulansflYg'

rh11ar till Englowl, Estland
m fl liitder.

1%6.:.'flölt irot bergoiies i tiocka,'t
inger shadad. :,' ., .,.-, flös Pd tallltoPP och'fölide
ued dnt i siön, tslko|Pen flöt,

O/I4StAGSBItDEN

f lyg Plane, syönlc. ..
..-. förloroile ett flygllot undq
kotttertriaht bd ölgaL
.-- till .fltooabret, honkoll-f lisnaöEi, ionkoll-
flygningar w m, " --,-"r "

1944 ,.. bärsnitts av »flygonde fäsr'
ninoar».

PARADDRÄKT
fllil Il'V (Btor och lltcn xlillskapcdrllkt),
ciorlck a8, YpnerEte kvslltd och utförande.
ötri. t'- öärniinrl. Befl, lretles svara. tlll
slgn. rM. D.», d. t. k. :

GLI DFLYG I NSTRU KTöR
ctldnvqlnBtruktllr, Bom tlfllka skaU tjllnct'
siira iäm grulrpch€f, gorlkilnd 8v Cltefen
iiil ny,{vannei, . a.nstillleB mot lön under
'tunt-iriil-augilxtl och ev' reptcruber ln'
irevurinde llr,-Nitrmtrrc uDplylulngar lllm'
nrr av xc.kr. F. t'lor6n, tol.32 3'1, §undsvall.
§krlftllgt svar med liineautprÅk §l(all stitl'
]trE tUl

SUND§VALL§ FI,IIO8ÄLL8I(AP '.

BundBYall

för han i sitt tdckbrev'betonade att han
endast kan använda detn' som minnessaker.

Att flyga hem till SveriS'e med lik -kan
ha sina besvärliglreter, det fick Ahrenberg
erfara en gång dä han fått i uppdrag att
flvqa ett sådant frän Pärnau i Estland till
Svärise, I)et var nänrligen mycket besvär-
list oin någon svensk tlog där, arvskatter
sk"ulle betal-as o s v. I)et gällde alltsi att få
ut ,nannen som tlötlssjtrk lntient ur landet' .

- Då vi konrl till ttrllen begärde .tull-
tiänsternännen att fä se den sjuke, berättar
Ährenl,ers, men jag förklarade att ltan var 

.

dödssjuk äch inte fick störas. Tulltjänste-
-"-tän sick då efter en l1ögre ämbetsman,
men undir tiden stuvade vi in liket i flyg-
nlanet,och dä ämbetsnrannen kom rusande,
iaif.i"r"a. jag att patienten befann sig på

svensk bottänl ropade kontakt och stattade.
Sedan är «let en annan historia att motom.-
starmade i närheten av Mariehamn kl 6 på
morsonen. mdn då var vi redan i säkerhet'

Ni såi ,lcaoten Albin Ahrenberg och
l,oppas"på att någon av de flygantle fäsl-
ninsar han tar händ om skall vara i så-

dani skick att han kan få flyp den som

kontrast till sitt första gamla skran§liga
I:armanplan.

- Och så hoppas jag att Äerotransport
biuder mis nå sin första flygttrr över At'
lanten, slutai Atbin. Å. W'

vlrar brodvlil det Jllt'
torton hjutet t'lll oti
tymotorlsC 6ntolskt
bombplun elr ATC-
l)o:a,6n medlem av
Alr. Tmlnln, Corlts,
don organl§tlon eorn

rar trand om do eng'
olrka rmÅpoJklriu o.

lUrborodor dem tör on

kommnd6 lmtflll-
rrtns vld EAII, lllrc'
trEdoavlr tom moliur

19& .,. trÅ.tlde inte Grönlond, lj all'"'uarligo lillbud, brulna ttopell' ',,

rar,- trasiga kYlare, sPrii'ngila :

no'torcr, etdast litet ttar kaar

- och oaertet.
1931 ... flygninl till Grönlod,:liitt

och behöndig, öro och beröm-

I{ITIGAT T LUT'TIXN

Forts. fr, sitl. 15,

86,
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