
Handen 3 december 1996

Hej Roland! (Lidvägen 29 135 54 Tyresö)

Här kommer litet mer om flyg sådant som vi talade om sist i telefon. 

Du hade ju fått ett fotografi av en massa Jaktfalkar och tvivlade på att så många
som 10 Jaktfalkar tillverkats. Kanske bilden var fejkad trodde du. Men av den
lista över Svenska Aeros produktion som jag nu skickar med framgår att under
åren 1930-1932 tillverkade över 10 stycken Jaktfalkar. Flygvapnet kallade
planet för J5 eller J6 och J6A beroende på vilken motor som satt i; Armstrong
Siddeley Jaguar, Bristol Jupiter VI eller VII.

Så hittade jag en artikel i Svensk Flyghistorisk Tidskrift 1/1995 om Charles
Lindberghs besök i Sverige och där finns fotografier av ”Tingmissartoq” på
Hägernäs och av en massa farbröder som du kanske minns. Flory har du nämnt,
Med är också en Sachs från EPA-varuhusen och  vidare Unnérus, P A Norlin,
Carl Florman, Hedengren, Westerberg, T Ångström, Lignell, Huss, Roll, Burén,
Sparre och K G Lindner. Flera är stora namn i svensk flyghistoria. 

Jag skickar också med några sidor och kartskisser från en amerikansk bok om
Lockheeds banbrytande flygplan baserade på Lockheed Vega typen. Detta var
träflygplan, bröderna Lookheed hade patent på ett visst sätt att bygga
plywoodskrov. Den modell Lindbergh använde sig av var lågvingad och hette
Sirius och var för övrigt det första exemplaret av den modellen.  Lockheed har
ju förresten alltid döpt sina plan efter stjärnor. 

Bröderna Lockheed föddes i Californien och hade skotskt påbrå och stavade
först sitt namn Loughead men då retades de för att vara ”träskallar” så de
ändrade på stavningen. En av bröderna fann på Lockheeds system för
bilbromsar.

Charles och hans hustru Anne gjorde en flygning 1931 åt väster och via Alaska,
Kamtjatka och Japan kom de till Kina. I juli 1933 startade de sedan på en andra
rekognosceringsfärd österut från Long Island med sitt reparerade och
modifierade plan. Det hade nu en 710 hkr Wright Cyclone och ställbar
Hamilton propeller och vingarna och stjärten var nu röda till färgen och inte
orange som tidigare medan kroppen var svart. Som du ser av kartan utforskade
de landningsmöjligheterna längs bl a Grönland kuster för Pan Americans
räkning. 



”Tingmissartoq” döptes planet till i Angmagssalik (och inte i Burbank som man
kan tro av den svenska artikeln). Det betyder på eskimåspråk ”den som flyger
som en stor fågel”.

Från Grönland fortsatte de över Island, Färöarna, Köpenhamn till Stockholm
och satte sedan vidare mot Moskva via Helsingfors och Leningrad. Han landade
mitt i Moskva på floden genom att klämma sig ned med en vingglidning mellan
två broar. Sedan bar det söderut ned genom Europa och via Afrika sedan över
Sydatlanten och så upp igen.

Ja allt detta  kan du se på kartan och läsa i den engelska texten hoppas jag.
Likaså att planet nu finns i Smithsonian-muséet i Washington och är den enda
Lockheed Sirius som finns kvar.

Hälsningar


