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FEMTIO ARS 

M ILITÄRFL YG 
Det avenaka militlrfl7get11 50-Arejubileum p! 

Malmen den 1-2 •eptember blev en stor eucc6 

och fick utmlrkt publicitet. Ett speciellt int

resse r6nte p~anen fr!n "ricinoljeepoken"J "det 

intreeeanta•te ooh definitivt n 7 a med Mal

men-uppvi aningarna var det g a m 1 a ", skrev 

Svensk Underbeflletidning. Den historiska aplnn

vidden mellan Nieuportmonoplanet och Draken 

fascinerade m!nga. Arbetet ana!g, att militlr

flyget lr "ett signifikativt exempel p! den 

våldsamma tekniska utvecklingen i vårt land". 

Den danska tidekriften !!i!!, pA.pekade inledninge

via att "begyndelaen til det imponerende avenake 

fl7Vevaaben" var att "4 privatpersoner ekaenlte

de i 1912 et franekb7gget 1-eaedet aonoplan af 

t7Pen Nieuport IV 6 til det svenske forevar". 

CROlUN PÅ VERKET 

PA. 16rdagen var VA.r Herre "med dom linhåriga", 

- eom Svenska Dagbladet utr;yckte saken - d v • 

det var ett etrA.lande vlder. Svenska Dagbladet 

an•log en romatiek ton i sitt referat rubricerat 

"Pionjlrlycka i ricinoljer6k vid militlrfl7gete 

50-A.refeat" ooh lgnade stort utrymme A.t f6rhll

landena pA. dep gamla goda tiden. Om publikens 

reaktioner skrev Svenska Dagbladets "15.000 per

soner, aom A.t gla•a och korv och pratade och ha

de det piokniok:igt i et6reta allmlnhet nlr. mo

derna Draken f8r A.tekilliga tiotal miljoner kro

nor susade f6rbi i ljudt'art, f8ljde andaktsfullt 

och under djup t7&tnad det lilla monoplanete en 

emula vingliga, en smula hoetande lvent~ i luf

ten. Alltmeden veteranerna ina6·p rioinoljeångor

na", och Expressen: "Tv! gA.nger applA.derade 

publiken alrekilt h6rbart vid fl7gvapnete gene

ralrepetitionehlr pA. 16rdagen av 50-A.reuppvia

ningarna. Den ena gA.ngen var nlr major Fritz 
Crona '•log ner' - jo, det hette faktiskt el 

pA. den lldata tiden - med 1912 A.ra Nieuport mo

noplan ('Cronan pA. verket') efter en enveten 

kamp mot en bitsk motvind. Den andra gA.ngen var 

nlr 32 falleklrmejlgare landade efter en 1117oket 

anygg, vll samlad uthoppning. Att en hamnade i 

en grantopp utanf8r flltgrlneen gjorde inte hel

hetsintrycket siare. Sedan han beundrat utsik

ten kllttrade han ner utan hjllp." "Att applA.

dera jetn7garna 16nar sig inte. De drinks.• 

ejllva i sitt eget oljud all den entusiasm A.a

kldarna lr mlktiga". 

Hl1'l' MOT TYNGDLAG 

Om Drakenflygarnae (16jtnanterna Dag Hemberg 

och Torbj6rn Thor6n) program fortsatte Expre11-

aen1 "De 'hlnar t70gdlagarna' - f6r att lA.na 

ett uttr;yok frA.n en av Malaalltt• pionjlrer. 

Draken• vlndbarhet och praktiskt lodrlta etig

f6rmA.ga ·blev 8vertygande illuetrerad. Att detta 

nummer lr av h8g•ta internationella klase, om 

inte den allra h6geta, lr obestridligt." Skri

benten ville ockeA. "ge en elrekild elog A.t f7r-



De mekaniker som ömt värdade och 
skötte om de historiska f'l.ygpla
nen Tar under fl,ygda.garna klädda 
i tidstrogen l!Wldering. OckBä fö
r&l"Jl& hade tagit pä sig sMana. 
kläder som aviatörerna bar när 
f'l.yget var ungt. Bilden till hö
ger: f'l.ygrapenchefen tillsammans 
lll!ld fiott;i.ljchefen pä F 3. 

gruppen ur F 18 'Aero Hunters' för deras följ

samma och e&11manh!llna avancerade uppvisning i 

förband." Som slutomdöme skrev han "Vad som ln

d! kanske till siat e!krade segern var den per

fekta precieipnen i uppvisningarna i tid och 

rum. Den precisionen uppvlgde gott vad som möj

ligen fattades i maseverkan, som man e! lltt

vindigt l!ter sig imponeras av vid utllndeka 

fl7goirkusar." "Dlrutöver lr att slga att ut

•tlllningarna i anslutning till flygdagen var 

perfekta. Alla fick röra sig fritt och fotogra

fera fritt, trots uppetlllningar av robotar ooh 

andra mlrkvlrdigheter. B';ysch-B';yech-andan var 

plötsligt bannly•t, till allmln trevnad." 

V.ÄRLDSUNIK KAVALKAD 

Den uppvisning av sex deceniere militlrplan, 

som Bieuporten, Tummeli•an, Fokkern, B 17, Tun

nan ooh Draken tillsammans gav, fastnade Oat

göten för under rubriken "Vlrldeunik kavalkad 

dagarnae h6jdpunkt". "H6jdpunkten under de bäda 

nygdagarna blev - kungen m! ure!kta - lördagens 

fullkomligt sensationella uppvisning Femtio Ar 

i luften. En hlndelse av vlrldsunikt slag, d~ 

publiken fick se det gamla flygvleendets en

vingade flygplan - monoplan - frän 1912 och 

dlrefter hela den fantaeieggande utvecklingen 

fram till dagens fartfebriga J 35 Draken, kapa

bel att göra hastigheter som i planflykt mot

svarar tv! g!nger ljudets." 

Dagens Nyheter drog fram löjtnant Berglunds 
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"halsbrytande uppvisning" med en Sk 28 C Vam

pire som han hanterade "sä att flyghabitu6erna 

tog •ig om hakan. Han flög pä rygg, steg med 

planet rakt upp i det bl! tills det stannade, 

stod still dlr uppe och tippade sedan över i 

brant dykning. Det p!minde om en fantastisk 

berg- och dalbana. Efter en halvroll flllde han 

s! direkt ut stlllen i ryggllge och landade i 

medvind." 

Men jubileet gav mycket mer ln s! p!pekade 

Svenska Dagbladet: "Ut•tlllningar p! marken av 

alla de slag, flygningar för publiken med bAde 

smä och stora plan, modellnygplan som snurrade 

som humlor 6ver grlset, manövrerade med tunna 

trädar eller per radio, en grupp eegelplan som 

genomförde en briljant goodvilluppvisning av 

'den tysta sporten' - och en organisation, sköt 

sk6tt av leende och flinka lottor och rutinera

de trafikpcliser, som för !skådarna bytte 

trlngeel mot trivsel." 

DEN S'IURA PARAPLYDAGEN 

Vädrets makter var tyvlrr inte lika nAdiga pA 

e6ndagens premilr som pA lördagens generalrepi

tion, utan "den stora flygdagen blev den stora 

paraplydagen", som rubriken löd i SmA.lands Alle

handa. Den högtidliga avtlokandet av en minnee

s ten över flygpionjlren baron Cederström kunde 
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visserligen genomföras under nAgorlunda godar

tat vlder. TT refererade "Vid minnesstenen erin• 

rade flygvapenchefen, generall6jtnant L Thun

berg om flygeta exoeptionella utveckling och 

gav dess pionjärer en •loge f6r deras arbete. 

Flygvapnet har, sade han, med en minnessten, 

velat hedra baron Carl Cederström som pA denna 

plats för 50 Ar sedan startade den första fly~ 

· akolan. Han anhöll därefter om att konungen 

ville bjuda täckelset falla." 

ICUNGENS TAL 

"- Ej utan stolhet konstaterar vi att v~rt 

svenska flygvapen i dag pA snart sagt alla om

rAden stAr pA h6jden av vad som kan ~stadkoa

aas," sade kung Gustaf Adolf enligt TT bl a. 

"Entusiasmen och kunnigheten hos dess min är 

stor. Den tekniska skickligheten lr höget vär

defull och när det gäller det alltmer inveckla

de materielens fortsatta utformning lr intres

set plfallande bAde pA den militlra sidan och 

den med denna intimt samverkande industrin. Vi 

svenskar har all anledning att vara tacksamma 

f6r vArt flygvapens utmärkta standard ocb där

för kan vi med tillförsikt tro pA dess fortsat

ta förmAga att f6lja med sin tid och att nA. 

allt högre effektivitet - ett värn för vAr fred 

och vAr frihet." 

General Axel ldungdahl pA väg till flyguppvianin
gen i sällskap med veter1U1en överste von Porat ••• 
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••• och general Nordenskiöld i glatt SllJ!JlprAk under 
<len regniga jubileumsaön:iagen pA Malmen, Linköping. 

REDUCERAD FLYGUPPVISNING 

Själva flyguppvisningen blev dock till stor del 

spolierad, dA programmet kraftigt mAste avkor

tas. Svenska Dagbladet skrev "Och sA började 

motigheterna. De 18 Sk 50 Safir frAn F 5, som 

i luften skulle formera siffrorna '5' och 'O' 

kunde pA grund av vädret inte göra detta utan 

nöjde sig med en överflygning i formation men 

major Fritz Crona äntrade upp i sin Nieuport 

frAn 1912, den som dlvarande 16jtnanten Gösta 

von Porat flög hem frAn Paris och den nu grA

nade översten von Porat fick se i l~ten. Men 

glldjen varade inte sA llnge. Upp mot 50 meters 

h6jd förmAdde det gamla planet men efter nAgra 

hundra meters flykt fann major Crona det nöd

vändigt att ta ned luftfarkosten. Men det hade 

ju visat sig i luften och konung och publik 

applAderade hjärtligt prestationen. 

Bättre gick det för kapten Sven-Erik Persson 

med 'Tummelisan'~ Han kom upp i luften och 

genomförde programmet tillsammans med Fokkern, 

B 17, Tunnan och Draken. Men sedan följde de 

stora strykningarna i programmet. I stället f6r 

roteflygning med Draken och avacerad flygning 

gick en Drake upp och gjorde nAgra rollar över 

publiken. Tv! helikoptrar visade konsstycken 

och sA var det slut. Det blev varken fallskärm& 

hopp, ballongjakt eller det planerade stora 

uppvisningsnumret med 112 plan frAn 14 divisio

ner, vilket lördagspubliken fick se gnomfört 

med halva antalet plan." Västmanlands Läns Tid

ning gav dock en nAgot annorlunda bildi •Trots 

slmsta tänkbara väder lyckades uppvisningsle-
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daren genomföra !lyguppvianingarna i MalmslAtt 

med anledning av militAr!lygets 50-!rsjubileum 

till 90 procent. Det var styvt gjort, Aven om 

det tör lekmannen förefaller ha varit en viss 

chanstagning." 

Publiken angavs tör lördagen till 15-20.000, 

medan uppfattningarna gick starkt isär i !r!ga 

söndagens besökare med variation !r!n drygt 

30.000 ('M' och Sv D) till 80.000 (DN) via bl a 

60.000 (uppskattning av preaso!!iceren vid 

Fl.ygstaben, major Tibell, !tergiven i VLT). 

"N!gon exakt Bittra gick inte att !! !ram. Sed

larna var tör blöta, tör att kunna rllknas" 

ekrev lAnstidningen i VAster!s. 

Som avslutning p! den här lilla preasöversikten 

A.terger vi avslutningen p! Sm!lands Allehandas 

jubileumareportage dAr flygvapnets historia ooh 

framtid knöts samman. "Tiden rinner !ort inom 

alla flygvapen. Tekniken g!r !ram med stormsteg 

!r!n de blygsamma skutten i femtio kilometers 

hastighet tör femtio !r sedan till de överljud• 

snabba reaplanen i v!r tid. Men pionjärandan 

finns all tjAmt kvar i svenska nygvapnet. Nya 

omr!den utforskas, den kommande utveoklingen 

fordrar lika djArva och skickliga män som d! 

vapnet var ungt tör femtio !r sedan." 

DDT mot trötthet 
Handen p! hjArtat mina vänner, har Ni gjort 

allt vad som göras kan för Er fysiska kondi

tion? 

Nu fr!gar Ni mig förmodligen nAr, var och hur 

jag tror att Ni skall hinna med att göra nlgot 

vAsentligt !t en s! tidsödande syssla som id

rott. "Vet inte författaren hur orealistiskt 

det är med regelbunden motion p g a övningar, 

kvålls!lygning, tjänsteresor, pappersexercis 

och personalbrist?" - Jod!, jag vet en hel del 

om just det dAr och därför skjulle jag vilja 

ordinera DD'I'. 

Vi flygare vet ju att man inte kan konstruera 

ett flygplan med enbart önskvärda egenskaper 

sAsom kort landningsstrAoka, god vändbarhet, 

stor hastighet, l!gt pris, l!ng aktionstid, 

kraftig beväpning, m m. Man m!ste komrpomissa 

i vissa detaljer tör att f! !ram den mest An

dam!lsenliga enheten. 

Xven vid "konstruktion" av DDT-programmet har 

kompromisser varit nödvändiga. Programmet har 

skapats för att s! l!ngt som möjligt uppfylla 

de väsentligaste fordringarna.. 

För att Ni inte ska tro att det Ar en gift

blandare, som Ni r~at i klorna p!, kanske jag 

nu bör tala om att DD'I' betyder 

DEN DAGLIGA TRlNINGEN 

och det Ar den som gör l!ngt större nytta än 

sporadiska fotbollsmatcher, n!gra oriente

ringslöpningar per Ar eller ett enstaka tre-

milslopp p! skidor. Jag kommer att närmare 

förklara id'n om DDT-trAning i nästa nummer 
(om jag !!r)?. Lova mig att tills dess dagli

gen var Ni An Ar, förutom Er vanliga fysiska 

trAning, ut!öra ·töljande fem enkla rörelsers 

* För axelpartietr St!ende. Armföringar fra

m! t-upp! t-bak!t-ned! t. En arm 180° före. 

Sakta tempo. Byt rörelseriktning. 

* För b!len, ryggen och balansens St!ende. 

Armlyftning upp!t. Blunda. B!lrullningar. 

Byt rörelseriktning. 

* För buken. magen och l!rmusklerna1 Sitt p! 

golvet. Lätt böjda knän. Armlyftning fra

m!t. Kroppstyngden väl tillbakaförd, Armar

na A.t vänster och benen A.t höger. VAxla. 

* För ryggens Ligg p! magen. Armlyftning 

upp!t (i kroppens riktning). Lyft armar 

och ben högt fr!n golvet upprepade g!nger. 

Om marken Ar v!t eller golvet smutsigt, 

byt till denna rörelse: St!ende. Fram!t

ned! tböjning med hängande armar. Upp!tres

ning till svag bak:Atbtijning med armlyft

ning uppåt. LA.t armarna leda och h!ll -ryg

gen rak vid upp!tresningen. Upprepa. 

* För cirkulationsorganen (hjärta och lungor) 

St!ende. Jämfotahopp till nedhukad ställ

ning med händerna i golvet. Kropps- och 

benstrAckning bak!t. Återhopp till före

g!ende stAllnine. Nytt jllmfotahopp med 

armlyftning upp!t. Fortsätt. - Detta hopp 

är oerhört konditionskrävande. TaR det 

mycket, mycket försiktigt i början om Ni 

inte Ar unp, ooh har starkt hjärta, 
DD'I' 


