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"STEGET FÖRE NÄR DET GÄLLER R/C" 

EUROPA SPORT 4 
FM-RADIO? JAVISST! MODUL-SYSTEM? JAVISST! 
Du läste väl Bo Gärdstads test av EUROPA SPORT 3 i ALLT om 
HOBBY nr 7? Oss veterligt är det ytterst säl lan en så lysande test-
rapport förekommer . . . 
Nu finns både EUROPA SPORT 3 och EUROPA SPORT 4 i lager 
med alla de finesser du läste om! 
Tänker du skaffa en RC-anläggning —nöj dig bara med det bästa 
marknaden kan erbjuda: MULTIPLEX! 

EUROPA SPORT 3 MODUL anläggning 
exkl batterier eller ackumulatorer 

EUROPA SPORT 4 MODUL anläggning 
inkl ackumulatorer 

S-märkt laddningsaggregat 

~, 990:-
..1260:-
k,130:-

ENTZELS 
Box 14010, 161 14 Bromma 

Ordertelefon 08/25 2510 

SRFK:s SKALAFLYGDAGAR 
7— 8 J U N 1 1980 

PRELIMINÄRT TIDSPROGRAM 

Lördag 7/6 
08.30 — 08.45 Sändarinlämning 

Domarkort ifyller och inlämnas 
08.45 — 09.00 Briefing 
09.00 — 11.00 Uppvisningsflyg 
09.00 — 13.00 Statisk bedömning, max. ti min./modell 
11.00 — 13.00 Flygomgång I 

13.00 — 13.30 Lunchuppehåll 

13.30 — 19.00 Statisk bedömning fortsätter 
Flygomgång I fortsätter 

Söndag 8/6 
08.30 — 08.45 
09.00 — 

11.00 

13.00 — 13.30 
13.30 
15.00 
17.00 c:a 
18.00 

Sändarinlämning 
statisk bedömning fortsätter 
flygomgång I fortsätter direkt följt av 
flygomgång II 
Senaste inlämning av röstsedlar 
publikens pris 

Lunchuppehåll 

flygomgång II fortsätter 
Dragning av publikens pris 
Prisutdelning 
Flygdagarna på Barkarby avslutade 

VI KAN NU ERBJUDA 

Classic Custom 
I byggsats med förstklassiga instruktioner steg för steg på 
svenska. ROYAL CLASSIC CUSTOM har bl. a: 

METALLSPAKAR ger oöverträffad känsla av precision 
EXPONENTIELLA ELLER LINJÄRA servorörelser. 
SERVOREVERSERING från sändaren 
LINJÄRA TRIMRAR ger visuell exakthet 
TOMGÅNGSTRIM för förgasarservo 
DUBBLA FÖRGASARKANALER för tvåmotoriga modeller 
PRISEXEMPEL ROYAL CLASSIC CUSTOM byggsats 
sändare 1.250:--

Åter i lager: 
Servon med ROYAL's hög kval itativa förstärkare 
CHEVRON, BANTAM MIDGET, RS-150, KPS-15 I I , 
1/2 A,. 

PRO—TACH varvräknare, TACH—TRON varvtalsregulator 
för helikopter, DIGITAL PULSMETER, ROYAL OMEGA 
Radiosystem. 

Se allt i vår monter. Vi dernonsirerar gärna. 

Återförsäljare 
Stockholm 
GCSTHOBBY 
Roslagsgatan 25 ro 

Generalagent för Norden: 
errel electronic 
Järfälla 08/89 79 00 

VRAKPRISER 
0 

PA BALSA! 
UNDER SKRLADAGARNA N RR VI 

SUPERLEGA PRISER PA FLAK SOM 

ÄR 80 MM BREDA. PÅ LISTER LÄMNAS 
0 

30'ö FRAN GÄLLANDE PRISLISTA. 

MATERIAL -
SATSER. 
JOSEFIN, BINGO, KOMPIS OCH SK/78 

BALSALAGRET 

EK & CO 
TES 08/967644 

TEL 0158/179 1 5 
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°% Välkommen till skala./lygdagarna! 
Du som kanske inte är så väl insatt i det här med "skala "-flyg undrar säkert 
vad det innebär. Skalamodeller är byggda att så mycket som möjligt efter-
likna flygplan som funnits eller finns. Skall man dessutom flyga med dem, 
som i vårt fall med radiostyrning stiger genast svårighetsgraden idet att mo-
dellen måste vara aerodynamiskt riktig. l det arbete som ligger bakom en 
skalamodell finner man kanske källforskning om förebilden och där bidrar 
ofta informationer från SFF, Svensk Flyghistorisk Förening eller ÖFS, 
Östergötlands Flyghistoriska Förening. Båda dessa organisationer återfinns 
representerade på annan plats i programmet. 

Så är det' det här med olika klasser och tävlingsformer. Tre huvudindelningar 
finns och representeras här i landet vid tävlingar. Den mest exklusiva är klass 
F4-c, den internationella beteckningen på vad man kan betrakta som "musei-
skals"som dessutom skall kunna flyga. Med de krav som ställs följer att klas-
sen endast har ett fåtal utövare här i landet och som får representera Sverige 
i VM -sammanhang. En större bredd har "Stand-off" klassen som också är in-
ternationell och där kraven på såväl modeller som dokumentation (läs bevis-
material på riktighet) är betydligt mildare. På annan plats i programmet finns 
en redogörelse för den uttagningstävling som för någon tid sedan hölls på 
F-16 i Uppsala och där de tre bästa i respektive klasser får äran att represen-
tera Sverige vid VM i skalaflyg i Ottawa, Canada i sommar. 

Slutligen har vi "Populär-skala" klassen, som det handlar om här på Barkar-
by. Denna klass kom till genom att några entusiaster i SRFK ville tävla med 
skalamodeller som emellertid inte hade alla de kvalifikationer som redogjorts 
för ovan. Man började för 9 år sedan under blygsamma former och denna 
tävlingsform samlar i år ett 80-tal deltagare. Motsvarigheter till den nu så po-
pulära tävlingsformen i Sverige finns i andra länder och ökar i omfattning. 

Populärskals klassen har i år spaltats upp i olika kategorier av flygplan för 
att göra större rättvisa vid bedömningen av flygningen. Det är uppenbart att 
en Bleriot från 1911 inte kan flyga på samma sätt som /37 Viggen eller att 
1 /4 skala modeller har samma beteende som små modeller. 
Grupperna är: 1) /koros-1920, 2) 1921-1980 konstflyg, 3J 1921-1980 Övrigt, 
4) Andra världskriget (konstflyg) 5) Andra världskriget övrigt, 6) Jetflygplan, 
7) Storskola modeller större än FA l bestämmelser. 

Kravet på dokumentation är i Populärskalaklassen begränsat till en 3 plans 
skiss och en bild av flygplanet och detta medger att så kallade byggsats mo-
deller får en möjlighet att deltaga utan att vara diskriminerade. När du tittar 
på alla modeller som finns i depån eller som flyger njut av byggprestationer 
och dröm Dig kanske tillbaka till den tid då pionjärer lade grunden till och 
utvecklade dagens pålitliga samfärdsmedel —flygplanet. 

Vill Du ha mer information om vad som händer och försiggår på olika stäl-
len, lyssna till speakern eller vänd Dig till någon av de funktionärer som för-
sökerhjälpa de tävlande och inte minst Dig. /programmet finns också en del-
tagarlists med tävlingsnummer och beteckning på modellen. Med hjälp av 
denna kan Du lätt identifiera både "piloter" och modeller. 

Ha det så trevligt och gör gärna ett besök i "korvkiosken "eller hos någon av 
de hobbyhandlare som ställer ut. Programmet har Du redan i handen och vi i 
SRFK tackar för att Du ville komma och dela vår flygarglädje. 

Stockholms Radioflyg Klubb 
Göran Kalderän, 
Ordförande 
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Inför skala-VM i Canada: 

Nya namn i landslaget 
■ Under två dagar kämpade 
man på F 16 i Uppsala om 
chansen att som lagdeltagare få 
resa till Canada i sommar. I 
Stand-off klassen segrade Mi-
kael Carlsson från Åmål. En 
välbyggd Pfalz D-XII från 
första världskriget gav honom 
1 860 poäng statiskt och en fin 
flygning gav honom totalt 
3 668,95 poäng. 011e Bergquist, 
Stockholm, belade med sin Cur-
tiss Jenny andra platsen med 
3 458,1 poäng (1 470 statiskt). 
En mycket fin Sk 16 gav Lars 
Helmbro, Trollhättan den tred-
je lagplatsen 3 381,46 (1 815). 

I museiskala-klassen F4-C 
blev spänningen efter den sta-
tiska bedömningen mycket stor 
och flygningen helt avgörande. 
Hans Björkquist, Östersund er-
övrade med sin Jodel 126 en 
klar första placering 3180,35 
(1 367). Jack Strömquist, också 

han från Östersund, flög över-
tygande med sin i metall bygg-
da SAAB S17 B och fick den 
andra platsen i laget med 
2 978,8 poäng (1 353). Striden 
om tredje platsen blev mycket 
hård men avgjordes genom en 
utmärkt flygning till Kurt Len-
nås favör. Hans Curtiss X2B4 
(se AoH 7/79) är mycket väl-
byggd men hans dokumenta-
tion bristfällig och detta gav 
endast 892 statiska poäng vil-
ket kompenserades i luften och 
renderade i totalt 2 659,55 p. 
Kan någon läsare hjälpa till 
med bra dokumentation? Det 
skulle öka Kurts och Sveriges 
chanser. 

Efter den första juli har des-
sa modeller flygförbud inför 
VM och vi hoppas laget på ett 
övertygande sätt skall placera 
sig i VM-kampen. 

Cönan Kalde~•en ■ 

Mikael Carlsson tankar sin Pfalz inför den avgörande flygningen. 

R/C•FLYGARELITEH 
fryger med material från 

~ fLYCH
gyp ;  "~ il __O~ 

'~ ~'3` 

~~~IfÖP~~~ 
Även Du vinner på att bii vår kund. 

Vill Du träffa mig så finns jag här bland deltagarna. 

Agne Engman 

FLYGHOBBY 
SILVERSKÖLDSG. 7 • 531 00 LIDKtfPING •TEL. 0510/262 34 • ONSD. STÄNGT 

D°►'9~^ 
NYHETER 

Instrumentdekal 
folie 3:75 

Box 31 
360 71 Nottebäck 

Acro-Star 
Japansk skalabyggsats 
i toppklass, 

3 olika storlekar. 

AS-20 298:—

AS-40 465:—

AS-60 795: 

RSH-celler 
7,2 V 1 200 mA 139:— 
6 V 1 200 mA 110:—

Elstarter 
Stark och robust. Vridmoment 
13 300 cmg, 3,2 Ah. Klarar b9t, bil, 
flyg och helikopter. 260:—

h~bbY 
A°'+ge^ 

Orderfel 
0474/40510 
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ST1NS01~1 ~UN10R S 
Svenska civilflygplan Nr. 2 

Av de Stinsonflygplan som under åren inregistre-
rats i Sverige var SE-AFE, en Junior model S, 
det första och enda av sitt slag. 

När Junior S presenterades av Stinson Aircraft 
Corp, år 1931, var den en utveckl ing av den om-
tyckta SM-8, av vilket 235 til lverkades, det dittil ls 
i största antal producerade flygplan som bar Eddie 
Stinsons namn. Junior S var ett fyrsitsigt högving-
at sportflygplan avsett i första hand för små char-
terföretag i USA. Med den populära motorn Lyco-
m i ng R-680 på 215 hk såldes typen under bör jan 
av trettiotalet i 125 exemplar och av dessa fanns 
åtminståne 70 kvar när kriget började 1939. Priset 
för detta ganska stora flygplan var under 5000 
dol lar, vilket var mycket lågt med tanke på många 
av de finesser som bjöds, tex elektrisk start, 
hjulbromsar, ljudisolerad kabin (!), kabinvärme 
osv Kroppen var av stålrörskonstruktion med 
metal l- och träsiringrar samt dokklädd. Vingen 
var uppgyggd på en träbalk med rostfria spryg-
lar och främre delen klädd med dural-plåt och 
hela ytan dokklädd. 

Junior Smed til lverkningsnummer 8066 och USA-
registrering NC10897 såldes i november 1931 til l 
Lt. Col. E P Johnston, Heston i England och re-
gistrerades G-ABSU. Flygplanet hade ett uppse-
endeväckande färgschema i svart ochsilver. I juli 
1936 sålde R P G Denman ABSU til l Jönköpings 
Flyg AB som inregistrerade planet som SE-AFE 
den 17 augusti 1936. AFE, som omedelbart döptes 
til l "Vättern" .och nu hade ett anspråkslösare färg-
schema i silver med blå trim, användes för passa-
gerarflygningar runt om i landet och var en van-
l ig syn på flygdagar och flygplatsinvigningar. När 
kriget kom användes flygplanet bl a som stabsflyg-
plan vid F11 och för målgång för luftvärnet. AFE 
hade under tiden sålts til l AB Björkvallsfl.yg (28. 
2.42), vilket företag redman i januari 1940 förhyrt 
planet. När Björkval l återkom från sin tid som 

frivil lig i finska vinterkriget, flög han huvudsak-
ligen SE-AFE på målbogsering, men även en del 
extraflygningar, bl a til l Norge med Gluisl ings 
krigsminister in spe majoren Hvosloff. Det var 
efter en 14-dagars målbogseringsperiod vid F6 
som Kurt Björkval l den 30 maj 1940 omkom vid 
en explosionsolycka i en hangar. 

Efter kriget användes AFE för fortsatta passager-
aruppstigningar av Skandinaviska Aero AB, som 
blev Björkval lsflygs nya namn den 14.8.45. Juniorn 
var nu utrustad med radio och flögs även med skidor 
från isbelagda sjöar. En av Björkvalls mera popu-
lära arbetsplatser var Åre-sjöns is, och här fort-
satte även SAA att flyga fjäl lturister runt Åre-
skutan och den omgivande fjäl lvärlden. Det var un-
der en sådan flygning den S:e april 1946 som,SE-
AFE totalhavererade. Från ett annat av Skandi-
naviska Aeros flygplan blev Rudolf Bryant-Meisner 
åsyna vittne til l hur AFE under en flygning med 
fyra passagerare och med pi loten 011e Wiberg om-
bord, strax efter starten kom in i ett Hedsvep nära 
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STINSON JUNIOR MOaEL S 

Data och prestanda. 
Tillv.: Stinson Aircraft Corp., Wayne, Mich., USA. 
Motor: 
Motor: Lycoming R-680 pä 215 hk. 

Spännvidd: 12,83 m Tomvikt: 985 kg 
Längd: 8,83 m Flygvikt: 1481 kg 
Höjd: 2,67 m Maxfart: 237 km/tim 
Vingyta: 21,83 m2 Stigfart: 3,8 m/sek 
Propeller: Hamilton Räckvidd: 740 km 

Standard 
diam. 2,59 m 

m► I L_E~~73 
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Totthummeln och vek sig. Wiberg såg ut att klara 
av situationen och svängde bort från fjäl lsluttning-
en men planet vek sig ytterl igare en gång och stört-
ade från 50 meters höjd rakt i marken. Bryant -
Me i sner, som under tiden landat på isen nedanför 
olycksplatsen, kunde. vid framkomsten endast kon- 
statera att samtl iga ombordvarande omkommit. Det-
ta var den första olycka som drabbat Björkval ls-
flyg~SAA, vi lka dittil ls befordrat över 25.000 passa-
gerare. 

Den Stinson-Model l som härnäst kom ti l l Sverige 
var "Voyager", vilken kommer att beskrivas i ett 
senare nummer. 

Käl lor: 
U.S. Civi l Aircraft Vol.S - Joseph P Juptner - 1971 
The St insons - John W Underwood - 1969 
British Civil Aircraft 1919-59 Vol.2-AJJackson 
- 1960 
The Best of Wylam Book 4 - Wm C Northrop Jr -
1971 
Flygtidningen -Apri l 1942 
Jämtlands Tidning - 6 april 1946 

Lars E Lundin 

Anm. Del 1 i den härm~:d återupptagna serien var 
införd i ÖFS-meddelande nr 121971 och be-
handl ade SE-BRY, en Beechcraft 17 "Stagger -
w i ng". 
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En S 18A från F 3. Under perioden 1946-49 fanns 
ca. 30 st S 18A vid F 3. 

BUKLANDNING PÅ 
MALMEN MED S18 
DEN 29 MAJ 1947 

Först en kort beskrivning av händelseförloppet, hämtad ur de 
officiella handlingarna: 

Vid infällning av landstället under start med flS~gplan S 18 
kolliderade vänster landställsben med marken pga. att flyg-
planetsjönk igenom något, orsakat av att vänster gasreglage 
vandrade bakåt ca. 25% genom vibrationer i reglagebocken 
och fel på reglagespärren. Härvid bröts benets manöver- och 
låsanordning sönder, vilket omöjliggjorde vidare manövre-
ring eller låsning av landställsbenet iinfällt läge. Bukand-
ning måste företas. Förare var löjtnant Liliebäck med total 
f/ygtid ca. 1200 timmar, på typ 18 ca. 100 timmar, varav 
på S 18 ca. 40 timmar. Spanare och navigatör löjtnant Glim-
me, f/ygsigna/ist furir Karlsson. lega personskador. Vädret 
var molnfritt med svaga växlande vindar. 

Jag skall nu berätta hur jag själv som pilot och ansvarig om-
bord upplevde det hela och vad som hände i flygplanet: 

Jag var den sommaren beordrad som instruktör i instrument-
flygning och radionavigering vid F 3. Det föll sig ju naturligt då 
jag under den gångna vintern varit instruktör inom detta intres-
santa område vid navigationsofficerskurs på FI och därvid flu-
git B 18B. I maj blev jag omplacerad till F 3 som just erf~ållit 
flygplan typ S 18. 

Färdplanen 
Den här förmiddagen skul le blindflygning med radionavige-

ring ske bakom förskärmningsanordningar i flygplanet. Vi skul-
le gå på frånflygning (QDR) från F3 till Filipstad med bestick-
kontroll från radiofyren i tul lspång, anflygning (QDM) till 
Norrsundet, därifrån mot F I med platstagning, sedan på QDM 
mot F 3 och avslutning med blindlandning på F 3 efter "päron-
sväng". Det senare var en landningsmetod som vi på den tiden 
använde mycket i dåligt väder och vi övade den jämt. Men flyg-
ningen den här vackra försommardagen kom att gestalta sig helt 
annorlunda. 

~~~~,~~~;~~,~~'~ 

(Via Björn Karlsson) 

I den nyligen visade TV-filmen om B 18 förekom 
en dramatisk buklandningssekvens. Förare var då-
varande löjtnanten Göran Liliebäck. 

denna artikel berättar Göran Liliebäck — nybli-
ven pensionär efter 40 års tjänst iflygvapnet —
om förspelet till buklandningen. Det är en spän-
nande berättelse som samtidigt ger en god tidsbild 
av flygtjänsten i flygvapnet 1947. 

Red. 

Starten 
Jag tog emot flygplanet av mekanikern utan anmärkning. Ef-

ter start av motorerna och instrumentkontroll körde vi ut tif~ 
start, som vanligt ända nere vid fältgränsen. Reglagebromsen för 
gasreglagen var som vanligt åtdragen till drygt hälften för att 
möjliggöra justering av gaspåGraget och därigenom kurshållning-
en. Start och lättning var normal. Under planflyktsmomentet 
efter lättningen och några hundra meters flygsträcka på 3-4 
meters höjd släppte jag gasreglagen med vänster hand för att gri-
pa tag i landställsreglaget och ta in landstället. I samma ögon-
blick som jag förde upp landställsreglaget märkte jag en svag 
girtendens åt vänster. Jag släppte då omedelbart landställsreg-
laget och återtog gasreglagen. Härvid märkte jag att båda regla-
gen vandrade något bakåt från sitt främsta läge. Vänster reglage 
hade vandrat mest och stod ungefär på 75% pådrag. Jag förde 
fram båda reglage omedelbart i främsta läge. Allt detta hände 
just efter lättningen och jag hann parera den tendens till häng-
ning på vänster vinge som uppstod i samband med den ofrivil-
liga effektminskningen på vänster motor. 

Mackel med stället 
Flygplanet befann sig nu ungefär mitt på fältet i startriktning-

en, Jag märkte inte själv om landstället tog i marken, det var ju 
gräsfält. När jag på ca. 75-50 meters höjd kontrollerade om 
landstäl let gått in såg jag att vänster ben endast var halvvägs inne. 
Jag fällde in vingklaffarna, fortsatte stigningen och gick ur land-
ningsvarvet. (planflykt på 300 meters höjd med ca. 250 km fart 
fäl lde jag ut landstället igen. Höger ben gick ut normalt, vänster 
rörde sig inte. Jag ställde landställsreglagen på läge IN och bad 
signalisten försöka pumpa in vänster ben. Stället gick inte in. 
Jag stäl lde då reglaget på läge UT och sade åt flygsignal isten att 
nödutfälla vänster landställ. Detta lyckades inte hel lr_~r. Höger 
landställsben fungerade hela tiden normalt för de ol ika reglage-
lägena. Jag förstod nu att manöverstången i vänster landställ 
var skadad och att jag själv inte kunde göra någonting åt saken. 
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Allt om Hobby slår nu ett stort slag för teknisk hobby genom att öppna en 

egen bokhandel för sina läsare! 

hobby bokhandeln 
ALLT OM HOBBYS EGEN BOKHANDEL 

Här hittar du ett stort sortiment av böcker om 

Tåg 
Flyg 
Båt 
Modellbygge 
Radiostyrning 

no~er
- 

okn,,, 

Pipersgatan 25, Stockholm 
Öppet: Tisdag, Torsdag kl 12-18 

Lördag kl 10-14 

Klippark: Välj själv bland borgar, hus, flygplan och bAtar, 100-tals model-
leratt välja mellan. 

Antikvarisk hörna där du kan 

SÄLJA de böcker du har tröttnat pä, eller 

BYTA dem mot n9got annat, eller 

KÖPA nAgot du länge saknat 

VÄLKOMMEN ATT TITTA, RIVA och TRIVAS 

Det blir en träffpunkt för alla teknikhobby-intresserade! 

Specialerbjudanden och fyndlådor att gräva i. 

POSTORDER: Naturligtvis kan du precis som förut köpa böckerna och 

hela sortimentet direkt från ALLT OM HOBBY mot postförskott. Använd 

gärna gratiskupongen på nästa blad! 

vid Fridhemsplan 

'ulajl'jJ~;1~fAR ~11TA1~ 1J 

0~'i ~G3 U:ll 3 U3'! 30~1'~s 

AR 

där finas en av 
stockko%s teest 
vä/sorl~erarde hobbyaffär 
vad det Qä//er 

R/e fIYG BIL BaT T16 SNEPPm.m. 

V i heter: 

r~~~r~~ ~a.~~~u~~r 
Hantverkargatan 87 
102 25 Stockholm 

Box 12207 

Tel. 08/51 83 00 

i 
TOMTMORA 
SNICKERI 

PI. 2499 760 10 Bergshamra 
0176/623 73 äv kvä I I a r 

Balsaflak Balsalist 

Plywood Furulist 

Pianotråd m m 

t~ver 260 dim i lager för omgående 
leverans. 

Tillverkar även byggsatser, bl.a. trädetaljerna till Göran 
Kalder~ns Thulin K. 

Andra mått och längder på trämaterial tas fram på 
beställning. 

r li4 Skala 

STINSON 
VOYAGER 105 

Pris 675:—

Spännvidd 258 cm, längd 187 cm, 

vikt 9 kg (med Quadra motor). 

Motorkåpa i ABS finns som ti l lbehör. 

Pris 60:—. 

~3~ 

QUADRA 
Luftkyld bensinmotor. 
Cyl.volym: 34 cc. 
Effekt: 2,2 hk vid ca 8 000 v/min. 

Vikt: 1,7 kg. 

Levereras komplett med motorfäste, 
ljuddämpare. 
Bränsleekonomi: Ca 1 tim/l iter vid full-

gas. 

Pris 750:—

Vattenkyld version kommer också. 

uup•Hor~r~r 
Box 5017 S-900 06 Umeå 090-11 96 56 

1 
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Startlista Flight line %1 Frekv. grupp: Sv~vit, vit, svart, brun, 35. 

Klass 1 

Nr. Frekv. Namn Modell Föreb. Vikt Motor Anm. 

1 Sv~vit Lennart Waltersson Thulin Typ K 1917 3, 8 10 

3 " Ingvar Larsson Nieuport 11 1911 4, 5 18 4-takt 

5 Vit Greger Mårtensson Nieuport 1? 1916 3 

7 Brun Lars Bengtsson Thulin Typ K 1917 3, 8 10 

9 Sv~vit Lennart Waltersson Bleriot XI 1909 3, 2 7, 5 

Klass 2 

11 Svart Ake Andersson Bucker 133 Jungm. 1946 4, 8 10 

13 " Roy Nilsson D, H. Tiger Moth 1936 3, 7 10 

15 " Terje Löberg Cessna 150 1971 4 10 

17 Vit Kjell Ake Elofsson SAAB MFI-17 1973 3, 6 10 

19 " Per Nordström Smith Miniplane 1967 2, 5 7, 5 

21 Brun Tommy Christiansson Bellanca Decathlon 1978 3, 5 7, 5 

23 " Lars Görborn Super Chipmunk 1962 3, 3 7, 5 

25 " Bernt Glada Klemm 25 1938 2 4, 0 

27 " Tage Lindell Ryan STA Super 200 1950 4, 5 10 

29 Robert Jansson Grumman F2 F3 4 10 

Klass 3 

31 Brun Erik Hammar Douglas MII 1926 1, 5 3, 5 

33 Svart Claes Göran Lundqvist Piper Cub J3 1, 3 6, 5 

35 Vit Thomas Nyholm Smith Miniplane 3 6, 5 

37 Mats Kesselmark Piper Cub L4 1942 2 3, 5 

39 " Tommy Christiansson Beechcraft Bonanza 1965 4 10 

41 Svart Thomas Leijon Travel Air R 1931 4 12 

43 Brun Karl Erik Månsson Westland Widgeon 1927 3, 6 10 4-takt 

45 Bengt Källström Cessna 172 Skyhawk 1979 4 6, 5 

Klass 4 

4? Sv~vit Bertil Carlsson Corsair 

49 Vit Mats Kesselmark P51D Mustang" 1944 3, 2 6, 5 ' 

51 Kjell Ake Elofsson Bell P-39 1940 3, 6 10 

53 Brun Robert Jansson T28 Trojan 1953 4, 5 10 

55 35 Terje Hanssen T28 Trojan 1953 4, 5 10 Norge 

Klass 5 

59 Vit Rolf Pettersson Fiesler FI i56B Storch 1937 5, 6 10 

61 Svart Terje Löberg Reggiane 2000 J2U 1942 5 10 

Klass 6 

63 Brun Ingemar Sjöberg AJ37 Viggen 1973 6 10 

Klass 7 

69 Sv~vit Bertil Carlsson B 24D Liberator 1943 6 4x4 

71 " Lars Bertil Björkegren Pitts Special S lA 1969 7, 4 11, 5 

73 Svart Roy Nilsson Tiger Moth D, H. 82 1936 8, 8 3U 

75 Vit Kjell Nilsson MFI 9B 1961 6 13 

77 Brun Sören Fredriksson Pitts Special S-2A 1976 5 18 

79 Ingemar Sjöberg Piper Super Cub 1971 6, 4 18 4-takt 

81 Einar Edland Bellanca Citabria 1978 7 15 

83 Greger Mårtensson Bristol Scout 1914 10 63 7-cy1.4-t. 

$5 " Göran Kalderen Blackbourn Monoplane 1911 5, 3 15 

87 
r 

" Claes Göran Malm Colibri MB II 1976 end. stat. 



Startlista Flight line Frekv. grupp: Röd, Orange, Gul, Grön, 35 

Klass 1 

Nr. Frekv. Namn Modell Föreb. Vikt Motor Anm. 

2 Röd 011e Eriksson Bristol Scout D 1915 2, 5 6, 5 

4 Orange Göran Kalderen Thulin Typ K 1917 3, 2 10 

6 Grön Thomas Nathansson Sopwith Pub 1916 1, 0 3, 3 

8 35.130 Ivar Nobel Hauriot H. D1 1916 4, 5 10 4-takt Danmark 

Klass 2 

12 Röd Jan Erik Borin D.H. Tiger Moth 1931 5 10 

14 Gul Tore Loodin Gere Sport 1932 2, 2 2, 5 

16 " Rickard Levenstam Smith Miniplane 1967 6, 5 

18 " Thomas Wenzel Pitts Special 1960 3, 3 10 

2U Grön Öyvind Solberg Bellanca Decathlon 3, 5 10 Nome 

22 " Börje Ragnarsson D.H. 82A Tiger Moth 1935 4, 5 10 

24 Jan Johansson Baby Ace 1955 3, 5 lU 4-takt 

26 35. 120 Lars B Björkegren SK11 Tiger Moth 1936 4, 9 10 

Klass 3 

32 Röd Mats Norberg DHC-2 Beaver MK1 1946 3, 6 10 4-takt 

34 " 011e Eriksson Flygande Loppan 19 36 3 10 

36 " Agne Engman Beechcraft Stagger 1941 4 10 

38 Orange Kjell Asplund Piper Cub J3 194U 2 5 

40 " Leif Leverin Druine D-31 5, 5 10 

42 Gul 011e Norrbrand Ryan Sta Spec. 1933 4 10 

44 Grön Nils Hollman RF5 Fournier 1958 1, 9 2, 1 

46 Gul Erik Hammar Piper Cub J3 2, 3 4 

Klass 4 

48 Röd John Wilsfeld Kawanishi NIK2-J 1943 3, 5 10 4-takt Danmark 

50 Gul Anders Björkman Corsair F4U-ID 42-45 4, 2 lU 

52 " Thomas Wenzel Henschel 123A 1940 5 10 

54 " Lars Helmbro Hawker Hurricane 1941 3 10 

56 Grön Thomas Leijon Focke Wulf 190 D-9 1943 3, 5 6, 5 

58 " Thomas Nathansson Fairchild PT19 1939 1, 7 3, 5 

Klass 5 

60 Röd Benny Carlsson Fiesler Storch S14B 1937 5, 7 lU 

6L Mikael Carlsson Nortorph 8A 1 1940 3, 7 10 

Klass 6 

64 Gul Sven Bäckman Mig 15 1948 3, 5 lU duct~fan 

66 Grön Tommy Blank Mig 15 194ö 3, 5 lU duct~fan 

ö8 " Einar Johnsson JA37 Viggen 197ö 4, 5 "!, 5 duct~fan 

Klass 7 

!0 Röd Esbjörn Strömqvist Sparman S-lA P-1 1934 5, 1 10 

72 Gul Karl Einar Tell Liberty Sport 1967 is 

74 Alvar Elvberg Gere Sport 1935 10 31 

76 I Gron Björn Wängström Baby Ace 1955 5, 8 18 4-takt 

7g ~ 011e Bergqvist Sor ell SNS-7 1974 10 34 

80 Carl Inge Lindberg FW 19U-Ats "Jutta" 1944 9 25 

82 Jan Levenstam Bowers Fly-Baby 5, 5 1, 5 

84 Gul Alvar Elvberg Piper Tri Pacer 1960 5, 5 10 

86 Roy Nilsson Colibri M2 1975 5, 8 lU 

88 35 Jan Stern Tiger Moth D. H. 82 1935 7, 5 31 

Un 35 Jan (1~rnow Cessna 31U 1976 12 2xi2, 65 Norge 



SKALA, MULTI 
TRÄNINGSMODELLER 
RC.ANL., MOTORER, 
TILLBEHÖR 
Radioflygarens fackbutik 

ESSEN-AIR 
Centrum, Handen 
Tel. 777 82 34 
Öppet 9.30-18.00, lörd. 9-13.00 

/`S~~öR~iY~ili 
~ söD~xrTc✓~ ! 

~ 
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~TELGE R C 
HOBBY 
Mariekällgatan 32 A 
15144 SÖDERTÄLJE 

\ Tel 0755. 605 70 / 

• B/CAR • BÅTAA 
• ~cv~ •nccaEHöt~ 
•RESERVDFCAR m.m 

~Ä~KOMME ~ 
~ 

NU I BYGGSATS 

det svenska jaktflyg-
planet från 1917 

Skalarrlodel l för 7-10 cc motor och 
4 kanals radio. 
Spännvidd 1800 mm. Skala 1 : 5 
Satsen innehål ler al lt material för 
model len atom klädsel-, radio ,och 
motor instal lationsmateriel. 

introduktionspris 6 9 5:-
Kom in, ring eller skriv (Vi har ej egen katalog) 

6~8SA8S80SET 
Hornsgatan 136 
Box 9245 
102 73 STOCKHOLM 
Tel 08/68 33 77 
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50 

600 

360 

115 
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DU 
SOM VILL VETA MER OM 

l~ l.i' (~ :~' 
BESTÄLL VÅR KATA LOG ! 

DEN OMFATTAR MER Ä N 

ritningar till R~C - flygmodeller (skala-
sport - multi - seglare - Club 20 m.m. 

båtritningar till sport-, racer- och ska-
lamodeller. 

byggsatser för flyg ( och båtar ) iträ, 
ABS -plast och glasfiber. 

olika tillbehör och en del annorlunda små-
detaljer som underlättar byggandet. 

skalaritningar - samt bilder och dokumen-
tationer för flygplan. 

olika dekaler: figurer, siffror, bokstä-
ver och nationalitetsmärkningar. 

sorters tunn, tät och lätt nylonväv. Bra 
och billigt beklädnadsmaterial. 

1 $ olika färger på plastfilm ( KwikCote ~. 
Finns i opaque, tran spa rant och metallic. 

Katalogen omfattar nu c:a 250 sidor i A4 format. 
Den väger nästan 8 hekto: 

Vi sänder den mot 20:- kronor i frimärken. 

~„~~. 
~~~ a 

~Y°: ~~~~`: 

~""''_ a7ElH~~ ~/ / . 
`~_ ~ t•: [1/ U U }/ 

.: f  '.i ~_.~ i ~~.~ . 

Borlunda 

24100 ESLOV 

0413 - 19070 
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"Bombas" Fred Lambert-h9euller 

Göran Liliebäck (i mitten) efter landningen 

Jag anmälde förhållandet till marken och begärde att flottilj-
ingenjören skulle komma tillstädes för att ge råd hur vi nu skul-
le göra för att få ordning på landstället. Efter diverse samtal 
kom flottiljingenjören upp i luften i en S 17 för att se hur det 
såg ut. Även en SAAB Scandia som befann sig under provflyg-
ning kom upp till vänster om mig och försökte reda ut det he-
la. De uppvaktande flygplanen försvann emellertid ganska 
snart. I stället fick jag nu ett märkligt bud från marken. 

Goda råd? 
Jag skulle gå ut över Roxen på 2000 meters höjd, låta spa-

naren ta på sig bröstfallskarmen, nödutfälla bottenluckan på 
noshuven och glida ut urflygplanet och ned i Roxen. Signa-
listen skulle sedan komma fram förbi mig i förarstolen och 
försvinna samma väg. Ingen hade gummibåt, bara flytväst. 
Vad jag skulle göra sas inte. Jag frågade spanaren om han hade 
hört det här och ville hoppa. Han svarade att han föredrog att 
sitta kvar i flygplanet. Samma med flyg:ignalisten. Marken till-
frågades om det var order att vi skulle hoppa på det här viset. 
Någon svarade att sådan order inte k~~:~de ges men att det be-
dömdes lämpligt. Själv tyckte jag att det var dåliga råd, i för-
vissning om att vi skulle klara ut det här på annat sätt. Vi ha-
de nu överläggning ombord i flygplanet och enades om att 
spanaren skulle komma upp ur sin glashuv i nosen och sätta 
sig i knäet på Signalisten samt försöka binda fast sig med sig-
nalstolens fastspänningsremmar. Sedan skulle jag buklanda 

(Via Göran Liliebäck) 

flygplanet. Jag svarade nu marken att här blir inga hopp i 
Roxen. Vi stod på runt Linköping, Malmen, Kaga, Viking-
stad osv. för att köra slut på bränslet som man tidigare rått 
oss till. 

Plåtsaxen kom väl till pass! 
Det hade nu gått 1 1/2 timme sedan vi startade. Då kom 

plötsligt FC (försökscentralen) och SAAB i radion. En klar 
distinkt röst hördes. Den som talade var "Bombas", Fred 
Lambert-Meuller. Vi klarade ut vad som gjorts i flygplanet för 
att försöka få ordning på landställsmekanismen. Efter en stund 
fick vi tillsägelse att ta fram plåtsaxen som fanns i ett fodral 
bakom min förarstol och klippa av nödutlösningsvajern till 
vänster landställsben. Det fanns en hel del synliga vajrar i flyg-
planet. De gick till höjdroder, sidoroder, trimroder och dylikt. 
Det gällde alltså att hitta rätt. Vi fick veta att det var de tjoc-
kaste vajrarna vi skulle gå på —tjocka ungefär som ett lillfing-
er. Vi gjorde så att jag vände och vred på flygplanet uppåt, åt 
sidorna och nedåt samt trimmade på olika vis för att se vilka 
vajrar som inte rörde sig vid dessa manövrer. Signalisten och 
spanaren sade snart att de trodde sig ha klarat ut det hela. 
Jag bad dem då kapa vajern. Med gemensamma krafter tog 
det dem ca. 10 minuter. Landstället gick nu ut och hängde 
och slog i olåst läge, vilket vi meddelade marken. Sedan jag va-
rit nere lågt över tornet några gånger och visat upp det hela 
meddelade "Bombas" att här återstod nu bara att buklanda. 

Göran Liljebäcks landning på Malmen med 18134 (F3-2). (Via Göran Liliebäck) 

13 



~ ,I SVEN56 FIYGRI5TORIS6 FÖRENING 
SWEDISH AVIATION HISTORICAL SOCIETY 

Vad är Svensk Flyghistorisk Förening? 

Svensk Flyghistorisk Förening —SFF—, som bildades 1961, har som målsättning att främja olika flyg-
historiska aktiviteter såsom forskning, tillvaratagande, iståndsättning och vård av flyghistorisk materiel 
liksom tillvaratagande och utnyttjande av flyghistorisk dokumentation. 
Medlemmarna är spridda över hela landet. Inom distrikten kring Stockholm, Göteborg, Malmö och Ös-
tersund bildar medlemmarna lokalavdelningar, som på sina program har diskussionsaftnar, föredrag, 
film och diavisning, studiebesök samt efterforskning och omhändertagande av flyghistorisk materiel. 
SFF samarbetar med olika utländska flyghistoriska organisationer och har enskilda medlemmar i även 
långt avlägsna länder. 
Medlemmarna är genom SFF kollektivt anslutna till Kungl. Svenska Aeroklubben —KSAK—. 
SFF utger Flyghistoriskt Månadsblad (FM) med ca 10 nr/år samt årligen Flyghistorisk Revy (FR). För-
teckning med information om utgivna publikationers omfattning och innehåll samt om möjligheterna 
till lån och köp kan erhållas genom inbetalning av 3 kronor på SFF postgiro. 

Utöver publikationerna erhåller medlemmarna förmedlingsservice beträffande ritningar, bilder och 
böcker samt möjlighet till Kontakt med personer med flyghistoriskt intresse. 

Medlemskap i föreningen erbjuds den som betalar årsavgiften, som är 70 kronor för seniorer, och ~' 
35 kronor för juniorgir (under 20 år). 

Om anslutning sker under tiden januari-september räknas den erlagda avgiften för då löpande kalen-
derår, varvid föreningens publikationer erhålls (retroaktivt) från årets början. Sker anslutning under 
tiden oktober-december räknas den erlagda avgiften för kommande kalenderår, varvid publikationer 
som utgetts efter 1 okrober erhålls. 

Föreningens postadress är: Box 308, 101 24 STOCKHOLM 

Postgiro 53 32 14 - 3 och bankgiro 470-2528 

VÄLKOMMEN som medlem i SFF! 

Landningsförberedelser 
Vi fick också veta att man skumbelagt och spolat vatten på 

en strip där man bedömde att det var lämpligt att vi skulle lägga 
vår S 18, för att minska brandrisken; maj månad hade varit myc-
ket torr. Jag gick runt fältet ett par varv för rekognoscering, där-
på sänkte vi stolarna till lägsta läget och fällde huvarna. Min huv 
bröts upp mot höger varvid glaset gick sönder och yrde in hos 
signalisten. Den lossnade först sedan även höger handtag skju-
tits fram. Flygsignalistens huv lossnade efter lätt stöt inifrån 
sedan nödfällningshandtagen lossats. Båda huvarna kastades i 
en vid båge bakåt/uppåt och kom således inte i närheten av sta-
bilisatorn, vilket vi hade varit rädda för tidigare. Det blev nu 
mycket svårt att upprätthålla radioförbindelse både med mar-
ken och inom flygplanet på grund av luftdraget. På grund av 
tryckförändringen visade hastighetsmätaren ca. 40 km för myc-
ket. Jag höll vid inflygningen före buklandningen ca. 240 km/t 
på mätaren och det borde alltså ha motsvarat ca. 200 km/t i 
verkligheten. Vi fick order att stoppa näsdukar i munnen för 
att inte bita sönder tungan vid landningsstötarna. 
Som en flygbåt . . . 

Landningen utfördes på samma sätt som när man landar en 
flygbåt. Jag hade erfarenheter av detta sedan min tid på flyg-
vapnets tremotoriga Dornier 24 (Tp24). Jag tog alltså ned flyg-
planet "på steget" med motor och full klaff. Kupering skedde 
just då propellrarna tog i marken. Landningen filmades av foto-
grafer från FC och SAAB, både isvart-vitt och i färg samt i ult-
rarapid. 

Små skador 
Flygplan 18 var en robust typ som tålde mycket. Skadorna 

blev inte värre än vad som här citeras ur skaderapporten: Förar-
resp. signaf isthuv skadade (vi hade ju fällt dem). Manöverkol-
ven till vänster landställsben krökt. Nödutfällningstriangel till 
vänster och höger sida fick bytas. Likaså infällningslåset till 
vänster tandställ samt stänkskärmen för vänster hjul. Antenn-
mast och antenn måste bytas ut. Båda propellrarna krökta. 
Landstäl lsluckorna deformerade, plåtskador. Kroppsspantet 
skadat vid instigningsluckan på undersidan. Kroppsbottnen nå-
got intryckt bakom instigningsluckan. Diverse småskador på 
plåtar och stringers. Reparationskostnaden blev blott 17000 
kronor. 

Haveriutredningen visade att jag var utan skuld til l det hela. 

Vissa modifieringar infördes sedermera på flygplanet, bl.a. 
ändrades reglagebromsen på reglagebocken och den kom att få 
samma utförande som på B 18B, alltså med fjäderspärr. Likaså 
gjordes ändringar i förarinstruktionen och i nödinstruktionen. 
Reparationen utfördes av verkstaden på F 3. Roligt nog var det 
en av mina ungdomsvänner från uppväxttiden på Malmslätt, 
flygmekanikern "Lotta" Andersson som fick det största ansva-
ret för att flygplanet blev flygdugligt igen. I september samma 
år var flygplanet åter klar och det blev jag som fick ta emot det 
av "Lotta" för provflygning utan anmärkning. Jag flög det se-
dan många gånger igen. 

Göran Liljebäck 
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JR Propo single side shift FM 

Norsk skalaflygträff 
Den norska skalaflygträf-
fen på Corvus flygplats i 
Rakkestad har utvecklats 
till en trevlig träffpunkt för 
hela Norden. Förra året 
deltog tio svenskar men de 
två danskarna knep både 
första och andra platserna. 

■ I år går tävlingen den 16-
17 augusti och anmälningstiden 
går ut den 15 juni (startavgift 
50 Nkr). Träffen är främst av-
sedd som en trevlig samman-
komst för alla skalaflygentu-
siaster. Alla som flyger stand-
off skala kan deltaga. 

Samtliga deltagare kommer 
att premieras, den norska spe-
cialiteten är att utdela priser 
för allehanda saker som t ex 
mest ovanliga modell, best 
sportmanship m m. 

Corvus • Rakkestad 

~ t. 
,~~-_._  _~ ?~ 
=, _ ~. ~ 

Skalatreff 1980 
— Till alla de som hade pro-

blem med vindriktningen i fjol 
måste vi dessvärre beklaga att 
vi inte heller i år har herradö-
me över vinden, skriver Cor-
vus-klubben i sin inbjudan. 
Men vi har anlagt ett nytt stråk 
tvärs över den gamla banan 
och det kan kanske vara till 
hjälp. 

Deltagarantalet är begränsat 
och mer upplysningar om över-
nattningsmöjligheter och annat 
kan fås från Kaare Inger Sleta, 
norskt tel (02) 48 81 74 (arb) 
eller (02) 89 20 51 (hem). ■ 

Rc- anläggningar från 4-8 kanaler har alla öppna spakar, kullag-
rade miniatyr- Servo med 3,3 kg dragkraft. JR FM-anläggningar 
är Super smalbandiga för största störokänslighet, mindre än hal-
va bandbredden mot andra FM-anläggningar. 
1 års garanti. Egen Serviceverkstad. Säker reservdels- och tillbe-
hörstillgång. 
Prisex. JR4-4S Contest servo, accar, laddaggr. 1.795:—

JR5-4S 1.865:—
JR7-4SH 2.295:—
JR7-4SAHHelikopterradio med ATS 2.500:—

~-i1 J-~' 
r= 

~~ ~~.; _-

-: 
.-~~ ~ 

~~~ 

Radiomodeller 
Flyg —Helikopter 
Bil —Båt 
RC Anläggningar 

(tidigare RC Elektronik) 

Modeller 8s Elektronik AB 
Järnvägsgatan 22 332 00 GISLAVED 

SWEDEN Telefon 0371/107 09 
Generalagent för Skandinavien 

för Hirobo och HGK 

Curtiss Hawk P-6E 
Byggsats från C Goldberg i plast och balsa. 
Spännu 102 cm, motor 3,5-5 cc, 3-4 kan. RC. 

Falcon 56 Mk II 
310:-

Den gamla beprövade träningsmodellen Falcon 56 har kommit i en 
moderniserad version. Balsabyggsats, spännu 140 cm, 3-4 kan. 
RC. 325 : - 
Reservdelar till Kyosho RC-bilar 
skala 1:8 av de äldre typerna har vi fortfarande i lager men vi vill 
gärna bli av med dem. Likaså har vi lite Mardave-delar. Även ka-
rosser. Begär lista! 

Tidskrifter: RC Model Builder och Model Aviation, amerikanska 
hobbytidskrifter av hög klass, kan du köpa hos oss. 

O ~ ~ O Lidgatan 20, Solna — 
Tel 08/83 25 85. Öppet: månd, 
tisd, torsd 18-20, lörd 10 13 
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Som en stilla introduktion till 

kommande artiklar om ASJA:s pro-

dukter och verksamhet presenterar 

vi en sammanställning över före-

tagets fpl-tillverkning. För att 

göra läsekretsen hemmastadd i mil-

jön visas också flygfältets läge 

och faciliteter omkring år 1937. 

I samband med flyttning till nya 
lokaler, då. ASJA uppgick i Saab, 
lär större delen av det fotogra-
fiska arkivet ha förstörts, när 
en hel låda glasnegativ tappades 
i marken. Det är följdaktligen 
ganska ont om bra bilder av ASJA-
maskiner på hemmaplan och vi upp-
manar enträget de bland våra läsa-
re, som var med under den aktuella 
tiden, att titta igenom sina foto-
album och vid fynd meddela redak-
tionen. Det är mycket sannolikt 
att de eventuella bilder, ni har, 
är unika och tillsammans med per-
sonliga minnen och kommentarer har 
de stort historiskt värde. Vår m~.l-
sättning är så kompletta och väl-
illustrerade artiklar som möjligt 
om utveckling, konstruktion och 
användning av de aktuella flygplan-
typerna. 

Ahremark, Hörling 

SPECIFIKATION FÖR ASJA-BYGGDA FLYGPLAN 1930-42 

AS~A 

Typ 
An- Til lv,- 
tal Nr 

Levere- 
rade 

Ant. Motor Effekt 
platser• 

Maxfart Marsch- 
fart 

Stigförm. 
(m/min) 

Räck- 
vidd 

Spännu 
(m) 

Längd 
(m) 

Höjd 
(m) 

Ving- 
yta(m2) 

Vikt (k g) 
Tom Lastad 

Viking I 2 1, 2 1931-32 3 Mars I 145h.p, 165 km/hr 140 km/hr - 650 km 11.2 8.0 2.4 22,0 - 650 

Viking II 1 37 1935 4 Gipsy 200h.p. 230 km/hr 195 km/hr - 950 km 12.4 8.75 2.2 21.8 740 1250 
Six 

Ö 9(land; 1 3 1932 2 WW 300h.p. 175 km/hr - - - 12.6/ 9,25 3.39 40,4 - 1960 
R.975 9.8 

Ö 9(sjö) 1 4 1932 2 W W 300h.p. 250 km/hr - - - 12.6/ 9.25 3.39 40.4 - 2000 

R.975 9,8 

Sk 10 25 5-29 1932-34 2 Cas[or 240h.p. 191 km/hr - - - 8,41 6,43 2.70 20.0 - - 

IA 

J 6B 7 30-36 1935-."i6 1 Bristol 500h.p. 300 km/hr - 1000/4.5 - 8,8/ 7.50 3.46 22.0 900 1470 
Jupiter 8.17 

Sk 1 1 3 38-40 1935 2 D.H, 120h.p. 170 km/hr - - - 8.95 7.29 2.68 23.0 750 - 
Gipsy II I 

Sk 1 1A 20 41-50 1935 2 Gipsy 130h.p. 180 km/hr - - - 8.95 7.29 2.68 23.0 800 - 
66-75 1937 Major 

B 4A 18 51-65 ?93.7-38 2 Mercury 580h.p. 260 km/hr 220 km/hr 2000/5.3 885 km 11.35 8.56 3.15 32.31 1400 2070 
76-78 VII 

Sk 12 20 79-98 1937-38 2 Sh 14A 120h.p. 168 km/hr 127 km/hr 1000/6.5 - 9.01 7.29 2.72 19.6 565 875 

Sk 14 53 99-133 1939-41 2 W W 445h.p. 255 km/hr 230 km/hr - 1240 km 12.8 8.38 2.64 23.06 1415 1940 
176-193 R.975E3 

5k 14A 23 ? 1941-42 2 Piaggio 525h.p. 260 km/hr 244 km/hr 1000/2.8 900 km8 12.3 8.38 2.67 23.0 1460 1940 
PVllc-16 

B SB +) 64 136-175 1940-41 2 Nohab 980h.p. 330 km/hr 275 km/hr 3000/8.0 1500 km 14,55 9.70 3,76 33.75 2435 3400 
194-217 My XXIV 

Total 238 

+) Delvis bvggoa av SAAB, Trol lhättan 
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~_LINKÖPING~~ 
i' 

~~ 

_~—~~ 
~ Tannefors 

Linköping —Tannefors 
Privat tandflygplats. Lat.: 58° 25' N. 
Höjd över havet: C:a 45 m Long.: 15° 39' O. 

Betagenhet: 
C:n 2,5 km. SO om Linköping. 
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~%'~ ~~ _ .~_ ^ _~A.B. ,~. 
~':~ ~~;Svenska J6rnvägsverkstäderna o'~ _ __~ ~"_./ _ 

- ~ '--- ~''~___ 

, sQo , , IOQO M 

Flygfältet: 
1. Storlek: A'—S 500 m. O--V 500 m. 
2. Markbeskaffenhet: Gräsvall. 
3. Vindriktningsvisare: Vindgös. 
=i. '.17arkering: Gränsmärken pii var 100:de meter. 

Hinder: 
1. N-gränsen: Byggnader och bergshiijd. 
2. O inom fältet: Bergshöjd. 
3. SO-gränsen: Byggnader, park. 
4. V-gränsen: Byggnader, fabriksskorsten. 

Utrustning: 
]. Hangar: 11lontagehallar för flygplan. 
2. Drivmedelsförråd': Bensin och oljor av gängse kvali-

teter och fabrikat. 
3. Reparationsmöjligheter: Alla slag. 

Administration 
Förvaltning: A.-B. Svenska Järnvägsverkstäderna. 
Flygplatschef: Ingenjör L. Segergeist. 1'el. ~Järnviigs-

verkstRderna». 
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CUT NGLE fN FU 

Världens minsta serietillverkade"X 
Boxermo~~ co 

■ 
Mark .12 Boxei Ca pris ~ ■ 

aSTRG 15 E~t;;TRIC M 

L BLOCKti Mårk ~ 
Antal cylindrar 2 
Cyl.diameter 11,2 mm 

,olym 1,~8 cc 
nlgd 1 ,15 

C 

i "' C~e~erelaggr~: r:.1 
! ~ .) , 

B ~~~~ 
Fråga efter G-markmotorerna hos dln hobiiyhandlare 

~ 

(Välj 'Din Vinnare' 

3. 

BYRON 
  ORIGINALS 

PITTS S 1 A 
Introduktionspris 

2 295: 

inkl 
propdrive 

Boffts ~e6ellilyg 

MIG-15 
Introduktionspris 

1 250: 

inkl 
fläktaggregat 

Aoffes modellflyg 

Skala 1:3 
Spännvidd 173 cm 
Längd 158 cm 
Vikt 6,5-7,5 kg 

Upplandsgatan 66, 113 44 Stockholm 
Tel 08/33 30 44 

Längd 148 cm 
Spännvidd 138 cm 
Vikt 3,8 kg 

Upplandsgatan 66, 113 44 Stockholm 
Tel 08/33 30 44 

~~ ~w'~~~~~  ~ 

.. 
ROSTSEDEL TILL PUBLIKENS FAVORITMODELL 

Jag röstar på modell nr 

~~~ 

Namn: 

Adress:  

Postadress:   Telefon: 

Av/ämnas senast den 8 juni 1980 k/orkan 1100

~s  — — 

,:~.._,;;. 
~~ _ 

Funktionärer och deltagare äger ej rätt att rösta. 



• 

I VÅR MONTER PÅ SKALAFLYG KAN DU: 

0 
KÖPA KULLAGRADE MOTORER FRAN 

YSKA HEGI-HB TILL ETT VERKLIGT 0 
SUPERPRIS? ? STORLEKAR FRAN 

1, 5 - 10 cc. 

SE HELA BYGGSATSPROGRAMMET 
a 

RAN H E G I: 

KÖPA VÅR KATALOG 80 MED MASSOR 
AV BRA FLYGGREJOR ? 

VÄLKOMMEN ? 

~ ~ ~ 

KÄLLTORPSV, 35. KALLHÄLL. 0758/57510 

Mach 
är modellen 

~: _~ y ~~:"~~ ;., _ ~ 
r 

. 
~ .~ i1 ~ 4Bit7, 

~ ~+~ ~ir: störst 
. . 

~n-inrikes 
SR-7I: snvbbcrr~ ön
~n~evörskulca 

JSI. ~ 

a pen engen 
~~ygt,a 

Du som gillar flyg över hela skalan har fått en ny 
tidning att läsa. Mach. Med historia, teknik, äventyr 
och debatt som redan brutit ljudvallen. Mach 1 säljs 
på skalatävlingen 7-8 juni och i Pressbyrån. 

~,,,,~,~,~~~~~,,,~~~~~~„~~„~„~~~~„~~„~~~,~~~~~~„~~~„~~~~~~~~~~,,,~~~„~,~~~~,~~,,,~~~,~,,,~~~~~~~~~~,,,~~~~~~~~~,~~~~~~~~~~~~~~,~~~~~~~,,,~~~~~~,,, 

VISAR DELAR UR DET STORA BYGGSATS-

SORTIMENTET, BUD NOSEN. DAVE PLATT. 

SIG. FOX~ 

DESSUTOM EN HEL RAD TILLBEH(`R. 

DU VET VÄL ATT V~~RA PRISER ÄR BLAND 

DE LÄGSTA I BRANSCHEN 

~ ==-~ •'~►'';~ 
fS~S ~.~~ ,. 

FREGUS HOBBY 

Box 102 
440 06 GRÅBO ~~ 

Tel. 0302-41285 
0302-22267 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

8/C /S 8EUA7/fUL! 

ALLT 1 1/4 -SKALA 
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öSTERGöTLANDS FLYGHISTORISKA SÄLLSKAP 

fristående stödförening för det beslutade 
Flygvapenmuseum Malmen och samtidigt 
Sveriges största flyghistoriska organisation. 

Arsavgift: 
Postgironr:-

BOX 2058 580 02 LINKtlPING 

Minst 10:-
122705-7 

ÖFS håller kontakt med sina medlemmar via sin tidskrift 
ÖFS-meddelandet som utkommer 2 å 3 gånger per år och 
innehåller mycket av flyghist~riskt värde, artiklar, 
foton, ritningar m.m. som exemplet här visar. Medlemmarna 
får även de beskrivningar, s.k. ÖFS-profiler som utges 
över de flygplan som ingår i Flygvapnets MalmensanLlingar. ~ 
För en skalabyggare är ett medlemsskap i ÖFS en källa till 
många ideer och mycket dokumentation. 

Denna ritning visar ett av de flygplan som tyvärr saknas 

i Flygvapenmuseum Malmens samlingar.,) dag innehåller 

samlingarna inte mindre än 77 fpl varav ett 25-tal visas 

enligt vidstående tider. 

:.•°°\•°.~°.~°°\•°°o.~°°°°°.•°°°o°.•.•°°°°.~°°°. s 
s FLYGVAPENMUSEETS s 
s HISTORISKA FLYGPLAN 

VISAS I ÅR 
s SÖNDAGAR KLOCKAN 11 — 15 f 

r 
f 
f, 

f 
~r s 

~~_ Till RVD ~ 6TOCKHOLM RYd+t'+Wn ESSO 1 
s E4 fr8n Motorhobll f 
f STOCKHOLM ``_ l~~L~ Mn 

LINKÖPINGS 
CENTRUM 

I 

s 
8/6, 15/6, 3/8, 10/8, 17/8, 24/8, 31 /8, f 

7/9, 14/9, 21 /9, 28/9 'f, 
s, 

FLVCVAPENMUSEET f 

f och 
f
'  

HELSINGBORG 

' /~/ Frin 
♦ VIKINGSTAD 

i j 

~ti~~ti~hMMA~~~~~ti~O~titi~~ti~0\~\~~~ti~~ti~\M~~ti~~h~\M~\~\~ 

s ~ 

lMc. 

i~oo. 

JAKTFALKEN J6B Svenska Aero AB/ASJA 
Jaktfalken var ett helsvenskt jaktflygplan som tillverkades 
i 18 exemplar och användes under tiden 1932-1940. 
Motorn var en Bristol Jupiter på 500 hk, toppfarten var 
500 km/tim och den operativa höjden 9000 meter. 
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