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Här är tips om flyg på Internet som publiceras regelbundet i Svensk Flyghistorisk Tidskrift. Lars Sundin
(lars.sundin@bredband.net) tar tacksamt emot ytterligare tips för publicering. Nätkassens länktips är i den form de en gång

trycktes i SFT och en del länkar kan ha brustit med tiden. Dessa är inte markerade som brustna men står kvar. I några fall har det varit möjligt

att återupprätta länken. Ibland kan då innehållet ha förändrats/förbättrats.

 

Nätkasse i SFT nr 4/2006

www.f18.se
F 18:s kamratförening har en fyllig webbplats med bland annat historiska video-inslag

www.jamtlandsflyg.se
Här kan man läsa om det mer än 50-åriga företaget Jämtlands Flyg AB och också se en stor mängd historiska
bilder med och kring den legendariske "Spökis". En mycket fyllig webbplats som också har bildreportage från
dagens verksamhet.

www.lfv.se/insikt
Luftfartsverkets tidning "Insikt" har nu blivit webbtidning. Här kan man även hitta äldre pappersnummer av
tidningen.

www.doppeladler.com
Pappa Robert A Tögels och sonen Robert C Tögels webbplats om den österrikiska försvarsmakten, både då den
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var kejserlig och kunglig och också senare. Inte minst om dess luftstridskrafter och dess flygplan.

www.dodingtonfamily.org/bioshdtop.htm
Här kan man genom Sven H Dodingtons minnen få ibland pikanta inblickar i hur ett i dag välkänt
radionavigeringssystem som DME kom fram ur andra världskrigets militära behov och förklaringar till "hur det blev
som det blev".

www.koolhoven.com  
Om den holländske pionjären och flygplantillverkaren Frederick Koolhoven, som verkar mer känd i andra länder än
i Sverige.

http://radiocom.net/Clipper
Om en månadslång hemflygning av en Pan Am Clipper som överraskats av Pearl Harbor-angreppet. Tack Jan
Karlsson för uppslaget! Mer om denna flygning  finns på www.longwayhome.com/

www.go-cl.se/cl.html
Många av oss har kanske börjat med modellflyg. Göran Olssons förnämliga webbplats "A hemisphere of fun"
handlar om linstyrning och här kan man finna mycket om lin-flygandet genom tiderna. Det finns även många
länkar, exempelvis till Jim Walkers olika modeller på www.americanjuniorclassics.com , allt från enkla leksaker till
en radiostyrd gräsklippare 1948 re'n!

 

Nätkasse i SFT nr 3/2006

www.shell.linux.se/hdlc/veteran/alfanytt/2003_03_02.htm

Stig Martin Eriksson, även känd som "SM", var en legendarisk ingenjör hos Standard Radio som levererade
mycken tele- och stridsledningsmateriel. Här berättar han om sina insatser på 40-talet för att ge ABA bra
radioutrustning och även Saab Safir. Detta innebar en del spännande flygningar, som SM här berättar om. Tack
Björn Sölving, som sköter om publiceringen av Standard Radio-pensionärernas minnen, för tipset! Startpunkter för
fler ibland militärflyginriktade minnen är
www.shell.linux.se/hdlc/veteran/alfanytt/alfanytt2.htm och www.veteranklubbenalfa.se/veteran/textavmedlem.htm

 

www.aerodrome.nu/ 

Mikael Carlsons webbplats har fått en ny, utvecklad skepnad, med många fina bilder och med gästbok

 

www.airshow.se/index2.html

Scandinavian Airshow med Jacob Holländer i spetsen presenterar sin verksamhet nu på ett flashigare sätt än
tidigare. 

 

hem.passagen.se/hankri/index.htm

På Svensk Flygplanhistorik finns mycket om svenskt militärflyg, baserat på de monografier som Kontaktgruppen i
Göteborg presenterade i tidskriften Kontakt.

 

www.hansmodels.com/ 

Hans O Sandström i Jönköping, en SFF-medlem som vi ibland ser publicera sig på Flygtorget, presenterar här sin
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samling av modeller av trafikplan och flyghistoriska artiklar.

 

www.ejection-history.org.uk/

Engelsmannen Mike Bennett samlar uppgifter om fallskärmshopp, katapultutskjutningar och räddningssystem.
Här finns både charmiga kalenderbitaruppgifter om räddningar genom tiderna och också ambitiösa ansatser till
längre beskrivande texter, t  ex av Saab katapultstolar. Uppgifterna är förstås långt ifrån kompletta men
åtminstone en svensk Caterpillare är med!

 

www.braniffpages.com/

Om ett färggrannt amerikanskt flygbolag, Braniff, som fanns en gång, fram till 1989.

 

www.airracinghistory.freeola.com/index.htm

Om hastighetstävlingarnas historia, om rekorden och människorna. En visuellt vacker webbplats om de
många amerikanska tävlingarna och piloterna men som även har en del om europeiska insatser. En undersida till
den likaledes vackra www.century-of-flight.net/ .

 

 

Nätkasse i SFT nr 2/2006

home.swipnet.se/akes/
F 12 kamratförening har en hemsida med bilder från flottiljens verksamhet och en historik decennium för
decennium. Länkar ges till andra kamratföreningar.

www.tfhs.se/index.jsp
En ny hemsida för Flygskolekåren vid Trafikflyghögskolan som syftar till att bli en samlingspunkt för
nuvarande och före detta elever vid skolan men som kan vara av intresse även för andra.

www.snell.se/
Jonny Snell har påbörjat en fin webbplats om det tidiga flyget i södra Vätternbygden. Här kan man bl a läsa om
bröderna Dammes ballongflygningar 1881 liksom om Maurice Chevilliard som besökte Jönköping 1913. Man hittar
även en liten navigationsskola för dem som sysslar med flygsimulering eller bara är nyfikna hur man hittar i
lufthavet.

www.bk42.com/
Ballongklubben 42 är en 15 år gammal klubb med rötter i Göteborgstrakten men med medlemmar "från Svinninge i
nordost till San Diego i sydväst" och som .bl a flyger en kubformad ballong som reklam för huvudsponsorn,
skruvföretaget Grabber. Uppmärksammade rekordflygningar har gjorts vilket berättas om på webbplatsen
och bildmaterialet är omfattande.

www.rfk.nu/
Roslagens Flygklubb med ett fält strax söder om Norrtälje bjuder på sin webbplats en klubbtidning och annan
rapportering om verksamheten samt har en omfattande bildbank, inte enbart om klubbens verksamhet. Mycket
motorflyg och modellflyg. Bilderna från 1970 börjar få ålderns charm.

www.aviationarchaeology.com 
En amerikansk webbplats om flygarkeologi. Här finns bl a en databas över många av de flygplan som förlorades av
USAAF åren 1941-1945. År 1950 finns även med i den sökbara databasen med uppgifter om flygplantyp, plats,

http://www.ejection-history.org.uk/
http://www.braniffpages.com/
http://www.airracinghistory.freeola.com/index.htm
http://www.century-of-flight.net/
http://home.swipnet.se/akes/
http://www.tfhs.se/index.jsp
http://www.snell.se/
http://www.bk42.com/
http://www.rfk.nu/
http://www.aviationarchaeology.com/


1/26/13 Nätkassen

file:///C:/Users/Lars/Desktop/netkasse.html 4/24

datum och personnamn.  

www.hansajet.de/
En tyskspråkig webbplats om HFB 320 Hansa-Jet, Tysklands första jettrafikplan. Man försöker nu få ett exemplar
luftvärdigt.

www.bamuseum.com/
British Airways museums bildsamling presenteras på nätet. Här finns många fina bilder ur brittiskt trafikflygs
historia ända från 1919 med bolag som Air Transport & Travel, Imperial Airways, BOAC, BEA m fl, samt även en
kronologi.

 

Nätkasse i SFT nr 1/2006

svt.se/

I avdelningen "Öppet arkiv" visar SVT äldre journalfilmer och nyhetsinslag, några med flyganknytning. Bl a finns
rörliga bilder från Södertelge Werkstäders flygskola i Tvetaberg 1915, Thulinverken 1918, tillverkning i Sverige av
fallskärmar samt packning och provning med "Tyste Jakob" 1939 samt filmer med anknytning till Kongokrisen och
F 22.
 

www.fmv.se/WmTemplates/Page.aspx?id=246 

FMV.s externa tidning heter numera Protec och finns både i pappersform och komplett på Internet. Här beskrivs
myndighetens projekt och övriga verksamhet, där mycket handlar om flyg. Det finns även ett årligt nummer på
engelska.

 

www.neat.se/index.shtml

NEAT, North European Aerospace Test range, är ett stort testområde i norr, "Vidsel" och "Esrange" tillsammans
kan man säga. Det drivs av FMV och Rymdbolaget. Resurserna presenteras här lockande för potentiella kunder,
men det är intressant läsning även för andra.

 

www.svengrahn.pp.se/

Sven Grahn, "känd från TV" och verksam inom svensk rymdverksamhet sedan sin 16-årsålder, berättar här
rymdhistoria sett ur svensk vinkel. Under det gångna året har artiklar på svenska tillkommit om de allra första
trevande försöken vid Nausta och Kronogård. Se "What's new".

 

www.nsf.se/

Nordvästra Skånes Flygklubb i Höganäs presenterar sig och sin verksamhet, sina flygplan och sin historia som
börjar med Hälsingborgs Flygklubb 1939. Bl a finns härligt tryckt material från omkring 1960.

 

www.nlhs.com/ 

Lakehurst Historical Society presenterar fylligt marinflygbasen Lakehurst i New Yersey, som blev känd som
luftskeppshamn, samt amerikansk luftskeppshistoria. Här finns många utsöka bilder av luftskepp som
Shenandoah, Akron och Hindenburg.
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www.oldengine.org/members/diesel/Duxford/avrange.htm

Här finner man ganska okända flygdieselmotorer men även äldre Otto-flygmotorer. Stoffet ingår i en mycket
omfattande webbplats om fasta motorer för industri, lantbruk och dylikt. Några svenska exempel finns
på www.oldengine.org/members/diesel/Overseas/Overseas1.htm. Kenneth Johansson har tipsat

 

vateur.org/index.htm

Flygning kan simuleras på olika sätt och här handlar det om att simulera flygledning inom VATSIM, "Virtual Air
Traffic SIMulation network", åt de piloter som sitter vid sina PC:ar ute i världen och flyger i något luftrum
tillsammans med andra.

 

 

Nätkasse i SFT nr 6/2005

 

www.df.lth.se/~triad/rockets/

Linus Valleij har gjort en ambitös redovisning av de tyska robotvapen V1 och V2 som kom att slå ned i Sverige.
Bland annat finns här mycket av de svenska undersökningarna av den s k "Bäckebotorpeden", en försöksraket av
A4-typ.

 

www.tfhs.lu.se/ 

Trafikflyghögskolan vid Lunds universitet presenterar sig här.

 

www.lib.kth.se/kthwomen/biografier.html

Inga Nordström (1917-2005) var Sveriges första högskoleutbildade flygingenjör och under studietiden den enda
kvinnliga studenten på KTH:s maskinsektion. Här kan man läsa om hur det var att vara kvinnlig ingenjör på 40-
talet vid Saab och vad hon tyckte hade varit särskilt roligt under sommarpraktiken hos Sparmann på Lilla
Essingen. Långt senare blev hon på FOA en av pionjärerna vad gäller datorsimulering av flygplan och robotar. 
Websidan har troligen upphört, men via internetarkiv kan text utan bilder ses.

 

feldgrau.slacker.se/files/projektarbete/Projektarbete.doc

Johan Elisson skrev i gymnasiet ett fint projektarbete om radarteknikens utveckling.

 

www.dmairfield.com/

Här finns ett unikt historiskt material i form av faksimil och sökbara data från flygplatsliggarens noteringar under de
gyllene åren 1925 -1936 vid Davis-Monthans kommunala flygplats i Arizona. Kända namn skymtar som Amelia
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Earhart, James Doolittle och Charles Lindbergh. När, varifrån, vart och med vad (och vem). Lennart Andersson har
tipsat.

 

www.archive.org/

I detta omfångsrika digitala arkiv för text, ljud och bild kan man bland mycket annat "känt och historiskt" finna
dokumentärfilmer om flyg och då exempelvis hela "Memphis Belle" med all sin tidsatmosfär. Håkan Gustafsson
har tipsat.

 

www.thai-aviation.net

Här finns att läsa om civilt och militärt flyg i Thailand, om museer och "wrecks and relics" och mycket annat. Man
kan också studera Thai Internationals flygplanflotta och där se många lånade SAS-plan. Jan Forsgren har tipsat.

 

www.aeroflight.co.uk

En samlingssida om det mesta som rör flyg, bl a listor över all världens flygtidskrifter och då även svenska
publikationer. Vidare finns här artiklar skrivna av Jan Forsgren om flyg i Sydostasien, exempelvis
www.aeroflight.co.uk/waf/aa-eastasia/thailand/thai-jap-history.htm som berör Thailands insats i VK2.

 

www.philsaeronauticalstuff.com/index.html

Phil Juvet visar här bilder av av en stor mängd flygplan, i huvudsak amerikanska men man kan även i detta land
hitta Lansen, Vampire och Tiger Moth. Det finns även detaljbilder av intresse för modellbyggare samt skalamodell-
nostalgi. Det finns mycket här!

 

 

Nätkasse i SFT nr 5/2005

www.canit.se/~griffon/

Urban Fredriksson har funnits på nätet ända sedan 1994 med sin webbplats som inte bara innehåller
gedigen information om svenskt militärt flyg och annat flyg utan även mycket annat.

 

www.avrosys.nu/

Lars Henriksson beskriver alla tiders flygfarkoster inom svenskt militärt flyg, från ballonger till dagens UAV:er och
illustrerat med många fina bilder, ofta från Lars E Lundins arkiv. Det finns även annat såsom flygplankort,
katapultstolar, gamla gradbeteckningar, planerna på att bygga en replika av Fi 3 (Lg 105) med mera.

 

www.ska-edeby.se/

Skå Edeby var för ca 15 år sedan landets mest trafikerade gräsfält men verksamheten har nu minskat.  Här kan
man läsa litet om fältets historia, vad som hänt och händer samt om Tekniska Högskolans Flygklubb.
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www.abc.se/~m9963/vaf.html

Vallentuna Aviatörförening redovisar här vad som händer och har hänt. I skrivande stund finns dessutom även tre
berättelser om Åke Janssons afrikanska upplevelser och äventyr. Fler kanske kommer.

 

www.flygtorget.se/nyheter/nyhetsdetaljer.asp?ID=1131&KatID=1

En presentation av flygplankonstruktören och flygaren Erik Bratt. Jag tackar Martin Johansson för tipset.

 

www.scaled.com och www.allstar.fiu.edu/aero/rutan2.htm
Här kan läsas om de senaste projekten från Burt Rutans företag Scaled Composites samt om själva flygpersonen
Burt Rutan.

 

caea.free.fr/index.html 

En fyllig presentation på både franska och engelska och även med en "rundvandringsvideo" av de omfattande
samlingarna vid Akvitaniens flygmuseum i Bordeaux-Merignac i sydvästra Frankrike.

 

www.ovi.ch/b377/

En charmfull webbplats om Boeing 377 Stratocruiser med tidningsartiklar, bilder, broschyrer, vykort, modeller m m
från den tid det begav sig.

 

Nätkasse i SFT nr 4/2005

 

www.amf-film.se/Default.htm 

Föreningen Armé-, Marin- och Flygfilm har en stor samling filmer som skildrar försvarsmakten från 1920 och
senare. Filmer i VHS-form kan hyras eller köpas men redan läsningen av de allt fler detaljerade
innehållsbeskrivningarna kan ge stor behållning.

 

www.ffk.se/

Frivilliga Flygkåren är sedan 1988 en fristående frivilligorganisation inom totalförsvaret efter att ha varit inordnad
under KSAK sedan sitt bildande 1961. Här kan man läsa om organisationen och dess olika slag av verksamhet.

 

www.transairsweden.com/

Lasse Holst med assistans av Charles Wessman har denna webbplats om charterbolaget Transair Sweden AB.

http://www.abc.se/~m9963/vaf.html
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Gästboken spelar en viktig roll för tidigare anställda men även andra.

 

www.angelfire.com/tx/tonye/scandinavian.html 

Tony Edlind presenterar här kort ett flertal olika skandinaviska historiska charterbolag på webben som Transair,
Ostermanair, Scanair, Conair, Flying Enterprise m fl.

 

www.landskronakultur.se/flyghistoria/

Landskrona museum har här försökt bringa ordning i sitt material om stadens flyghistoria 1909-1920
med storheter som Oscar Ask, Hjalmar Nyrop och Enoch Thulin. Webbplatsen innehåller en hel del åtminstone
för mig nya dokument. Hjälp museet och Stig Kjellman att komplettera med uppgifter!

 

web.lemoyne.edu/~WileyRA/

En sammanställning av den brittiske författaren Nevil Shutes romaner med flygbakgrund, med beskrivningar av
innehåll och med bakgrundsfakta, samt en  presentation av författaren. En pensionerad amerikansk
litteraturprofessor Raymond A. Wiley står bakom denna bibliografi.

 

www.cloudnet.com/~djohnson/

En relativt tidig webbplats om US Navys F-8 Crusader. Om en speciellt häftig version sägs: "Max speed was never
determined, as the canopy would overheat and begin turning opaque at about 2.6 mach."

 

gallery.aemmenet.ch/airbox/

Thomas Hertig visar svalkande bilder från motorsegelflygande i Alperna.Det finns även annat, såsom bilder från en
stor flygledningscentral i Zürich, egna GPS-spår med mera.
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www.volvoaero.se/

Volvo Aero har nyligen fyllt 75 år.  Företagets historia med början 1930 som Nohab Flygmotorfabriker berättas i ett
pdf-dokument på webbplatsen som förstås också informerar om dagens verksamhet. Tack Martin Johansson för
tipset!

 

www.aopa-sweden.com/

SPAF, d v s "AOPA Sweden" eller Svenska Affärsflygföreningen, presenterar här främst sådant som är av vikt
för medlemmarna. Men även vi andra kan finna intressant information, t ex om EU:s nya försäkringsförordning som
nyligen trätt i kraft och som tillsammans med andra myndighetsåtgärder påverkar villkoren för att operera
veteranplan.

http://www.angelfire.com/tx/tonye/scandinavian.html
http://www.landskronakultur.se/flyghistoria/
http://web.lemoyne.edu/~WileyRA/
http://www.cloudnet.com/~djohnson/
http://gallery.aemmenet.ch/airbox/
http://www.volvoaero.se/
http://www.aopa-sweden.com/
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flieger.0catch.com/art.htm

Mikael Östberg presenterar här verk av några svenska "aviation artists" och även några egna teckningar/ritningar.

 

www.xn--hssl-loa5i.se/index.htm

Hässlö Flygförening i Västerås, "klubben som flyger längre", presenterar sin verksamhet. Det finns även reportage
från tidigare resor, bl a en som gick till Bodø. Här finns bilder från museet och andra begivelser i trakten.

 

home.no.net/prusta1/ 

Bjørn Næss var en av de norrmän som flög i RAF under kriget. Han omkom i januari 1943 då hans Halifax sköts
ned av tysk nattjakt. En systerson, Pål Rustad, började med att läsa Björns efterlämnade dagbok vilket ledde
till intervjuer och annan kontakt med människor som "varit med", bl a den tyske nattjaktflygaren. Även Næss
tidigare verksamhet belyses, och bl a omnämns hur han 1934 med en ASJA Viking kolliderade med ett fartyg i
Västerås.

 

www.wvi.com/~sr71webmaster/kelly1.htm

Den kände konstruktören Clarence L. "Kelly" Johnson presenteras. Hans har varit med om att konstruera
plan alltifrån Lockheed Orion via Lightning och F-80 till SR-71. Tack Martin Johansson för tipset!

 

www.geocities.com/floyd_bennett_field/ 

Floyd Bennett-fältet i New York skildras här med många charmiga bilder, inte minst från "de gyllene åren" på 30-
talet, men även från flottflygets och New York-polisens användning av fältet.

 

www.dutch-aviation.nl/

Privatflygaren Paul van Weezepoel  presenterar holländsk trafikflyghistoria vilket mycket handlar om KLM, dess
maskiner och mer kända piloter. Det finns även ett omfattande material om Anthony Fokker, såväl om personen
som hans flygplantyper och då även de militära.
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http://hem.passagen.se/weasle/ 

Här presenterar Hans Wessman och Niklas Knutzén Saab 37 Viggen både på svenska och engelska i "Viggen's
Corner".

 

http://www.sunnersberg.com/

http://flieger.0catch.com/art.htm
http://home.no.net/prusta1/
http://www.wvi.com/~sr71webmaster/kelly1.htm
http://www.geocities.com/floyd_bennett_field/
http://www.dutch-aviation.nl/
http://hem.passagen.se/weasle/
http://www.sunnersberg.com/
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Raymond Andersson, musei- och kulturverksam på och kring Såtenäs F 7, har en utförlig webbplats om det
svenska flygvapnets plan och mycket annat. 

http://www.jfk.nu/ 

Jönköpings Flygklubb presenterar sig och sin verksamhet med bl a flera berättelser om medlemmars olika
flygningar. Det finns en utförlig framställning av klubbens historia och även om flygfältet på Visingsö som anlades
på 30-talet och som klubben nu sköter.

http://www.abc.se/~m9963/flygsp.html

Christer Lundholm berättar om hur man tävlar i precisionsflyg, flygrally och civil flygfemkamp. Man finner
även annat kring flyg på Christers sidor.

http://www.fokkerf27.nl/en/index_en.html 

I höst blir det 50 år sedan Fokker F.27 Friendship flög för första gången. F27 Friendship Association i Holland
försöker få ett exemplar i luften med anledning av jubileet.

 

http://www.tfhs.lu.se/student/ea/ADSB012.pdf

Philip Saxholms examensarbete vid Trafikflyghögskolan handlar om ett framtida flygledningssystem, "Automatic
Dependant Surveillance - Broadcast" eller ADS-B, som bygger på Håkan Lans idéer och insatser från bl a
Luftfartsverket och SAS.

http://www.latvianaviation.com/index.html

Gunars Zulis webbplats på engelska om det lettiska flyget 1918 - 1940 presenterar bland annat material som varit
oåtkomligt under sovjettiden men som nu har blivit tillgängligt.

 

http://www.apda61.dsl.pipex.com/RBhome.htm

Ron Bearden visar bilder främst av plan från brittisk efterkrigstid. Ibland udda plan eller bilder med gamla bilders
charm. En artikel från Flight av årgång 1964 om det brittiska traumat TSR 2 återges även. Det finns också nyare
bilder men Ron har hela tiden ett öga för litet äldre plan.

 

http://www.avweb.com/ och http://www.skycontrol.net/ 

Två webbtidningar om flyg. Avweb är amerikansk, etablerad sedan länge och vänder sig främst till aktiva flygare
medan Skycontrol är ny, belgisk och vänder sig till läsare med ett mer allmänt flygintresse.
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http://www.musante.dk/sasflyhis/ 

Den danska SAS-klubben visar här litet SAS-historia. Det finns även bilder från SAS-museet och Forsvarets
Flysamling i Gardermoen. Vidare finns litet att läsa för Friedrichshafen-entusiasten.

http://www.jfk.nu/
http://www.abc.se/~m9963/flygsp.html
http://www.fokkerf27.nl/en/index_en.html
http://www.tfhs.lu.se/student/ea/ADSB012.pdf
http://www.latvianaviation.com/index.html
http://www.apda61.dsl.pipex.com/RBhome.htm
http://www.avweb.com/
http://www.skycontrol.net/
http://www.musante.dk/sasflyhis/
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http://hem.passagen.se/arbra1910/koldemo.htm

En mans bana inom flyget som en son berättar den. Ingen speciellt märklig bana men en fin skildring av hur det
var förr.

 

http://www.ibiblio.org/hyperwar/AAF/VII/AAF-VII-4.html 

Detta är en del av ett stort projekt att på webben göra tillgänglig VK2:s historia utifrån officiella amerikanska
dokument. Här handlar det om trafiken över Nordatlanten och verksamheten över Skandinavien, då sett ur en
amerikansk vinkel. Man kommer in på Bernt Balchens olika aktiviteter och får läsa om en naturlig brittisk oro för
amerikanska kommersiella intressen m m.

 

http://www.gyges.dk/index.htm

Tysk signaltjänst, radar och stridsledning under VK2 i det ockuperade Europa med tyngdpunkt på Danmark.

 

http://www.histaviation.com/ 

Tyskt flyg från mellankrigstiden som det återspeglas i dåtida publikationer och med "klipp" därifrån. Bl a finns
bilder från Zürich-mötet 1937 och mycket annat för finsmakare. Det finns även litet om belgiskt och ryskt 30-tal.

 

http://user.tninet.se/~bwh393b/Index.htm 

Matts-Erik Lindmarks sammanställning av data om trafikflygplan. Nu med några år på nacken men ett bra
exempel på lusten att försöka få ordning och reda på världen.

 

http://rapidfire.sci.gsfc.nasa.gov/gallery/

Amerikanska satellitbilder av vårt klot som specialister kan hämta mängder av data ur. Det finns även bilder att
njuta av rent visuellt. Sök till exempel på "Sandwich Islands" i bildgalleriet.

 

http://web.ukonline.co.uk/sssrcsoaring/

Här handlar det egentligen om radiostyrda segelplansmodeller men det finns även intressant läsning om
fullskalaplan såsom Kranich, då under "Spotlight". Apropå segelflygplan är Veteransällskapets webbplats på
http://www.svs-se.org/  nu betydligt utvidgad.
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http://www.sjoflyg.com/ Svenska Sjöflygföreningen presenterar vad som händer inom svenskt sjöflyg, ger råd till

http://hem.passagen.se/arbra1910/koldemo.htm
http://www.ibiblio.org/hyperwar/AAF/VII/AAF-VII-4.html
http://www.gyges.dk/index.htm
http://www.histaviation.com/
http://user.tninet.se/~bwh393b/Index.htm
http://rapidfire.sci.gsfc.nasa.gov/gallery/
http://web.ukonline.co.uk/sssrcsoaring/
http://www.svs-se.org/
http://www.sjoflyg.com/
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sjöflygare och vill förstås även främja sjöflygets intressen.

http://avia-dejavu.net/ På denna holländska webbplats finns bilder av plan man sett förr, under de senaste
decennierna. Precis som adressen antyder. Det handlar om några av landets flygplatser och exempelvis kan man
se Safirer därifrån och bl a den individ som idag är SE-IRN, se http://hem.passagen.se/safiren/ . Även återses
några sällsynta fåglar som SE-BFX och SE-CWN. Det finns även en verkligt omfattande länksamling som
inkluderar även svenska flygfält och flygklubbar.

http://home.no/kvernberget/ En trevlig inofficiell sida för den norska staden Kristiansunds flygplats Kvernberget.

http://members.aol.com/tgenth/index.html Thomas Genths webbplats innehåller intressanta bilder, bl a för dem
som vill se Sea Fury med Centaurus-motor i tjänst som tysk målbogserare. Nu finns här också bilder från
flygmuseet i Kraków där historiska tyska plan från tiden 1910-1939 finns bevarade.

http://www.dallasjournal.com/articlesview.php?ID=295 Initierat och litet ovanligt på engelska om tyska Daimler-
Benz flygmotorer. (2005-10-23: Länkade sidan har upphört). http://www.luftarchiv.de/ är en mer konventionell men
mycket utförlig framställning på tyska av tysk flygindustri och flygvapen under VK2 och upprustningen inför detta.
Även intressanta bilder. Tack Hans Olofsson för tipset! 

http://www.teamm.se Här är en relativt nyöppnad webb-butik för "Team M" med svenska militära flygfilmer, där det
bl a finns en Gripen-film på engelska. En tysk webb-butik "Aviation Center Berlin" finns på http://www.aviation-

center.de i vilken man bland annat kan köpa prydnadsmodeller samt även DVD-skivor med inspelningar från olika

rutter och flygplatser och däribland även några svenska (med West Air Europe).
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Här är några tips om flyg på Internet. Lars Sundin (lars.sundin@bredband.net) tar tacksamt emot tips för
publicering. Nätkassen publiceras även på SFF hemsida www.sff.n.se . Går du via den slipper du skriva in
krångliga adresser för hand. Du kan där även lätt söka bland tidigare Nätkassar där flera brustna länkar nyligen
har kunnat lagats även om det fortfarande finns ett 20-tal som är brustna.

http://www.veteranklubbenalfa.se/veteran/04q2/040517.htm
Om ett besök vid Robotmuseet i Arboga berättar här Björn Sölving. Björn är också webmaster för denna webbplats där tidigare anställda vid

Standard Radio och detta företags efterföljare berättar minnen, ibland om stridsledningssytem och tidiga svenska datorer. Björns tidigare

rapport från ett besök vid Arlanda ATC kan också väcka minnen. "Ång-Censor" omnämns t o m!

www.mjd.se

I SFT och på andra ställen har vi läst om de radiostyrda modeller som MJD Models tagit fram. Safir, B 17 och nu även J 21. Företaget

presenterar här sina produkter på ett sätt som får en gammal f d RC-flygare och som är förtjust i just dessa plan att undra om man ändå inte

skulle...

http://www.varnpliktsnytt.se/reportage.php?id=1542&datum=2004-02-24

Här berättas allmänbildande på ett journalistiskt vis om planerna på en svensk atombomb på 50- och 60-talen. Man får veta litet om hur

studierna bedrevs, bl a vid FOA:s i sommar omnämnda anläggning vid Grindsjön, och om hur ledande militärer och politiker agerade.

http://www.warbirdalley.com/fly.htm

Här ges tips om var i världen man kan få följa med i en warbird och andra speciella plan som exempelvis T-6, T-34 eller MiG-29. Denna

amerikanska webbplats Warbird Alley innehåller även mycket annat såsom uppgifter om världens alla flygande warbirds, om museer,

flygdagar o s v. Tack Lennie Odmyr för tipset!

http://www.warbirdheaven.de/ 

Detta är en tysk webbplats med bilder av warbirds, ibland skannade ur böcker men även från museer och flygdagar. Det finns även

intressanta dokument och video- och ljudfiler att ta hem. Tack Kenneth Johansson! (2005-10-23: Länkade sidan har upphört).

http://www.airfield-research-group.co.uk/home.htm

Airfield Research Group studerar brittiska civila och militära flygfälts historia, bl a sådana från andra världskriget och speciellt de som är

nedlagda. Bilder finns från både då och nu. Länkar ges ti l l  andra sådana studier i Storbritannien, exempelvis kring VK2-kontrolltorn.

http://www.allstar.fiu.edu/ 

ALLSTAR, Aeronautics Learning Laboratory for Science, Technology, and Research, presenterar olika aspekter av flygkonsten (aeronautiken)

pedagogiskt, graderat i tre nivåer, alla ganska låga. Detta hindrar dock inte att här kan man ändå hitta en del läsvärt och det finns också fina

bilder, exempelvis av NACA/NASA:s experimentplan genom tiderna, och videosekvenser. Tack Krister Lindblad för tipset! Ett Florida-

http://avia-dejavu.net/
http://hem.passagen.se/safiren/
http://home.no/kvernberget/
http://members.aol.com/tgenth/index.html
http://www.dallasjournal.com/articlesview.php?ID=295
http://www.luftarchiv.de/
http://www.teamm.se/
http://www.aviation-center.de/
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http://www.sff.n.se/
http://www.veteranklubbenalfa.se/veteran/04q2/040517.htm
http://www.mjd.se/
http://www.varnpliktsnytt.se/reportage.php?id=1542&datum=2004-02-24
http://www.warbirdalley.com/fly.htm
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universitet är utgivare, med assistans av bl a NASA, som även har en egen pedagogisk webbplats på http://www.grc.nasa.gov/WWW/K-12/ .
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Här är några tips om flyg på Internet. Lars Sundin (lars.sundin@bredband.net) tar tacksamt emot tips för
publicering. Nätkassen publiceras även på SSF hemsida www.sff.n.se . Går du via den slipper du skriva in
krångliga adresser för hand. Du kan där även lätt söka bland tidigare Nätkassar. Gamla adresser kan ha ändrats
men inte sällan kan man ändå hitta fram. Idag kan man ju komma mycket långt med söksystemet Google
på http://www.google.se/ , och kloka urvalskriterier.

http://home.swipnet.se/Gunnar-F/flyg.htm  
Gunnar Fahlgren visar några bilder samt minns Mustang och Caravelle.

http://home3.swipnet.se/~w-34556/eugen/eugen2.html 
Om tecknaren m m Eugen Semitjov (1923 - 1987), känd för seriehjälten Allan Kämpe och il lustrerade artiklar om rymdflyg i många

tidningar.

http://www.europeanairlines.no/  
Rob Mulders webbplats om europeiska flygbolag före 1945. Rob har även skrivit om tidiga planer på norskt
trafikflyg och andra staters och utländska företags handelspolitiska intressen häri, se exempelvis
http://www.luftfart.museum.no/Forskning/kaldkrig/dokumentasjon/mulder.rtf

http://borreminne.hive.no/aargangene/1996/04-tur_retur.htm  
Litet norsk marinflyghistoria kring en motors öden.

http://www.flyingheritage.com/  
Om Flying Heritage Collection, ett flygmuseum ca 7 mil norr om Seattle i västra USA och även med annan
anknytning till Microsoft.

http://ibelgique.ifrance.com/Aviher/index.htm  
Om Belgiens flyghistoriska arv. Fyllig och med många länkar, bl a till Stampe & Vertongen-museet och med
många bilder från armémuseet i Bryssel med sin pampiga hall där bl a en Draken finns.

http://www.grc.nasa.gov/WWW/K-12/airplane/shortp.html   
NASA beskriver framdrivningsteknik av olika slag, pedagogiskt och med mycket av animering och interaktivitet.
Som någon sagt; drivkraften till flygets utveckling är just själva drivkraften.
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http://www.aeroseum.se/ 
Stiftelsen Aeroseum driver sedan våren 1999 ett projekt att vid Säve flygplats, Göteborg City Airport, bevara
tidigare militära bergsanläggningar som ett underjordiskt, levande flygmuseum, ett flygupplevelsecenter - benämnt
AEROSEUM. Ett tips från Daniel Karlsson.

http://www.sanma.nu/pdf/Flygmedicin%2050.pdf   
Om flygmedicinen i flygvapnet - en historisk översikt över de första 50 åren sedan ämnet började tas på allvar på
40-talet. Materialet är sammanställt av den sedan några år bortgångne flygläkaren Arne Frykholm. Se
även  webbplatsen för Swedish Aero-Nautical Medical Association, http://www.sanma.nu/

http://www.fpsandahl.com/
Folke P Sandahl har mycket intressant att berätta på sina webbsidor om att flyga samt om mycket annat som
flyghistoria i Vänersborg, flygfilmer eller marschmusik. Här handlar det om konsten att bedöma en flygelevs

http://www.grc.nasa.gov/WWW/K-12/
mailto:lars.sundin@bredband.net
http://www.sff.n.se/
http://www.google.se/
http://home.swipnet.se/Gunnar-F/flyg.htm
http://home3.swipnet.se/~w-34556/eugen/eugen2.html
http://www.europeanairlines.no/
http://www.luftfart.museum.no/Forskning/kaldkrig/dokumentasjon/mulder.rtf
http://borreminne.hive.no/aargangene/1996/04-tur_retur.htm
http://www.flyingheritage.com/
http://ibelgique.ifrance.com/Aviher/index.htm
http://www.grc.nasa.gov/WWW/K-12/airplane/shortp.html
http://www.aeroseum.se/
http://www.sanma.nu/pdf/Flygmedicin%2050.pdf
http://www.sanma.nu/
http://www.fpsandahl.com/


1/26/13 Nätkassen

file:///C:/Users/Lars/Desktop/netkasse.html 14/24

förmåga - att sätta betyg. http://www.fpsandahl.com/betyg.html

http://www.algonet.se/~claes-j/kfs/
Kalmar Flyghistoriska Sällskap, som vid SFF:s årsmöte "erkändes" av SFF, presenterar sig och sina aktiviteter
här.

http://glennhcurtiss.com/
Glenn Curtiss var en amerikansk flygpionjär som konkurrerade med bröderna Wright och därför nu kom litet i
skymundan i samband med firandet av flygets 100-årsjubileum. Men han spelade en viktig roll för flygets vidare
utveckling efter de allra första trevande flygförsöken.

http://www.helis.com
Jorge Gazzola i Buenos Aires har en utförlig presentation om helikopterns historia på engelska. Intressant är
också den databas över företag och helikopterindivider som alla kan hjälpa till med att bygga upp.

http://horac.freeweb.hu/

Balázs Horváths intressanta webbsidor om ungerskt flyg bjuder bl a på ritningar av många typer. Ett tips från Göran Bruun.

http://www.afterburner.nl/f104.htm 
I år är det 50 år sedan Lockheed F-104 flög för första gången och här sägs att i år är sista chansen att se en
flygande Starfighter. Här kan vi se bilder av holländska Starfighters (typen togs ur tjänst där för 20 år sedan).
Webbplatsen är av holländskt ursprung och tillägnad militärplan-spotting.
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Här är några tips om flyg på Internet. Lars Sundin lars.sundin@bredband.net ) tar tacksamt emot tips för
publicering. Nätkassen publiceras även på SSF hemsida www.sff.n.se . Går du via den slipper du skriva in
krångliga adresser för hand. Du kan där även lätt söka bland tidigare Nätkassar. På hemsidan finns dessutom en
fyllig lista med länkar.

http://www.earlyaviators.com/ebjorkla.htm  
Om den tidige flygaren Filip Björklund från Lysekil som lärde sig flyga i England 1913, fick svenskt certifikat nr 18
och som emigrerade till USA och där var verksam inom flyget fram till 1919. En riktigt Early Bird!

http://hem.passagen.se/sfff/gislanderhaveri.htm
Fredric Lagerquist har hittat en artikel i Eksjö-Tidningen om ett haveri med en J 6 Jaktfalk för drygt 70 år sedan på
gränsen mellan Småland och Östergötland. Artikeln finns på Smålandsregionens webbplats där mycket
annat också finns.

http://www.pilots.nu/ 
Aktuellt om svenskt ultralättflyg. Här finns mycket för den som vill få en inblick i detta slag av flyg.

http://www.arnhem.freeserve.co.uk/menu.htm 
En brtittisk webbplats för alla som gillar F-4 Phantom och speciellt för dem som försöker hålla reda på alla som
ännu är i gång över hela världen. Antalet uppskattas f n till drygt 340. Ett tips från Lennart Berns

http://www.evidenceincamera.co.uk/ 
Här finns engelska flygspaningsfoton från andra världskriget, hämtade från The Aerial Reconnaissance Archives
(TARA) vid universitetet i Keele. Bilder finns att köpas mot betalning men det finns ändå en del att gratistitta på.
Ett tips från Egon Sidelöv. Länkar ges också till BBC, NASM i USA med bl a Kubakrisbilder och Francis Gary
Powers, samt till flygspaningsbilder av Förintelsens läger och anknutna industriella anläggningar. 

http://www.hydroretro.net  
Franskt om hydroplan med mycken nostalgi med dokumentation från tiden "det begav sig". Inte allt är begränsat
till "sjöflyg". Bland "Dossiers historiques" kan man läsa om eller se tidiga Breguet- och Farman-plan eller läsa om

http://www.fpsandahl.com/betyg.html
http://www.algonet.se/~claes-j/kfs/
http://glennhcurtiss.com/
http://www.helis.com/
http://horac.freeweb.hu/
http://www.afterburner.nl/f104.htm
mailto:lars.sundin@bredband.net
http://www.sff.n.se/
http://www.earlyaviators.com/ebjorkla.htm
http://hem.passagen.se/sfff/gislanderhaveri.htm
http://www.pilots.nu/
http://www.arnhem.freeserve.co.uk/menu.htm
http://www.evidenceincamera.co.uk/
http://www.hydroretro.net/
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Pierre Clerget exempelvis. Det finns litet om Schneider Cup, många bilder av gamla sjöflygplan, bl a Hugo
Sundstedts "atlantprojekt" samt länkar, bl a till Biscarrosse-museet.

http://www.twitt.org/ 
TWITT; "The Wing Is The Thing" är en amerikansk webbplats för alla som är intresserade av flygande vingar eller
bara är allmänt nyfikna. Inte så historisk, även om man kan läsa om Horten-plan som restaurerats eller sedan
länge befunnit sig på museum.

 

 

Nätkasse i SFT nr 1/2004

Här är några tips om flygläsning på Internet. Lars Sundin (lars.sundin@bredband.net ) tar tacksamt emot tips för
publicering.

Nätkassen publiceras även på SSF hemsida www.sff.n.se . Gå du via den slipper du skriva in krångliga adresser
för hand. Du kan där även lätt söka bland tidigare Nätkassar. På hemsidan finns dessutom en fyllig lista med
länkar.

http://www.asft.se
Företaget Airport Surface Friction Tester Industries AB presenterar sig här. Verksamheten har sitt ursprung i att
SAS behövde kunna landa med DC-4 på Fornebus då relativt korta bana vilket krävde att man visste att man
kunde bromsa. Även Bromma spelade en roll i utvecklingen av mättekniken. Geografiskt nära i Skåne finns även
ett annat företag i denna exklusiva bransch, Scandinavian Airport and Road Systems AB, som finns på
http://www.sarsys.se/ 

http://www.wingsofhistory.org/fahlin.htm 
Om den tidige svenske Malmen-utbildade flygaren Ole Fahlin som sedan blev framgångsrik "propellersnickare" i
USA. Här presenteras också den "Ole Fahlin Memorial Propeller Shop" som finns i museet "Wings of History" i
San Martin i Kalifornien.

http://www.flightpix.com  
Robert Schönherr Jr har vidareutvecklat sin webbplats och den är nu inriktad på vackra bilder som man köpa
inramade men det finns också en presentation av vad flightspotting är.

http://www.ju88.net 
En norsk webbplats om ett Luftwaffe Ju 88-vrak som länge låg på havsbottnen i Norge efter en persons försök att
fly till England från krigstjänst i Luftwaffe. Här kan man läsa om detta liksom om bärgningen, restaureringsarbetet
med mera.

http://www.t121spica.se
Denna webbplats handlar om ett fartyg för omväxlings skull. Torpedbåten T121 Spica ägs idag av en stiftelse och
dess medlemmar vårdar och renoverar fartyget för att få det "operativt körbart".

http://www.gpc.se
Här kan man läsa om vad som händer med det koncept för en självorganiserande datalänk för "egen
trafikövervakning" för flyg och sjöfart som Håkan Lans arbetat länge med. Det möter motstånd från vissa
etablerade företag "i branschen" men framsteg kan ändå noteras. I pressklippen på
http://www.gpc.se/press/airtec1.htm och   http://www.gpc.se/press/airnav1.htm visas hur systemet kan användas.

 

Nätkasse i SFT nr 6/2003
2003-12-15

http://www.fhs.mil.se 
På Försvarshögskolans webbplats kan du bland mycket annat finna "C-uppsatser i chefsprogrammet" och
några av dem kan vara flyghistoriskt intressanta.

http://www.twitt.org/
mailto:%28lars.o.sundin@mail.bip.net
mailto:lars.sundin@bredband.net
http://www.asft.se/
http://www.sarsys.se/
http://www.wingsofhistory.org/fahlin.htm
http://www.flightpix.com/
http://www.ju88.net/
http://www.t121spica.se/
http://www.gpc.se/
http://www.gpc.se/press/airtec1.htm
http://www.gpc.se/press/airnav1.htm
http://www.fhs.mil.se/
http://www.fhs.mil.se/publikationer/uppsatser
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http://home.swipnet.se/SM6DEC/flygvapnet.htm 
En gång fanns sändaramatörstationer på flottiljerna. Sändaramatörer skickar av sed mer eller mindre "flashiga" s k
QSL-kort för att bekräfta att de mottagit någon annan amatörs signaler. Här ser vi några sådana kort som
SM6DEC Bengt Högkvist samlat. 

2006-02-24: Länken har brustit, men materialet finns på http://www.awardmanager.se/Flygvapnet.html

http://www.swedflight.com 
Här handlar det om PC-simulering med Microsofts produkter och komplettering till svenska miljöer. Saker till
försäljning men det finns ju smakprov och annat att kika på.

http://www.imcat.com 
Lars Wåhlström visar här bilder av maffiga fraktkärror som idag svarar för viktiga transporter för den mellansvenska
verkstadsindustrin från Orebro airport med sitt strategiska läge. Man kan även se bilder från Longyearbyen, Chino
(med warbirds), Hongkong, St John's (med VC-10!) m.fl. platser. Det finns även cockpit-bilder från "fraktjättar" En
verkligen proffsig webbplats!

http://members.tripod.com/airfields_freeman/index.htm 
Lennart Berns har tipsat om denna webbplats för nedlagda eller mindre kända nordamerikanska flygplatser. För
finsmakare.

http://www.airminded.net 
"Holcomb's Aerodrome" visar bilder av pionjärplan från tiden före första världskriget till och med de "gyllne åren" på
30-talet ur ett amerikanskt perspektiv. Sköna svart-vita bilder. Man får bl a se Benny Howards DGA-6 (DGA står
för "Damn Good Airplane"), Northrop Gamma varvid man inser släktskapet med B 5: an samt Lockheed Vega.
Tack Mikael  Östberg för tipset.

http://www.landings.com/_landings/pages/museums.html 
En nyttig förteckning över flygmuseer världen över för den som skall ut och resa hälsar Lennie Odmyr. Det kan
vara litet svårt att finna sig tillrätta men jag lyckades hitta vårt FV-museum, Helsingør, Bodø, Vanda och
Tikkakoski. Landings-webbplatsen erbjuder även mycket annat.

 

Jubileumsnätkasse med anledning av motorflygets 100-årsjubileum
2003-12-06

http://www.centennialofflight.gov/index.cfm En amerikansk, lätt fosterländsk, webbplats om bröderna och deras
verk från den koordinerande hundraårskommissionen. Här kan man lära sig litet om brödernas släkt, inklusive de
två andra bröderna och systern, samt även om medhjälparen Charles E Taylor. Texter, bilder, bildspel och
videoavsnitt. Här skymtar även andra tidiga gestalter i flygets historia som Glenn Curtiss och Harriet Quimby. Och
mycket, mycket mer finns om flyget och dess utveckling, t ex om M.A.S.H./Medevac-helikoptrar.

http://www.flight100.org/what_intro.html Kring jubileumsaktiviteterna i USA. Det finns även en tidslinje om
flygandets utveckling, från 1709. Många länkarfinns och man kan där leta sig fram till översikter av flygkonstens
och flygets historia i olika länder, exempelvis Sverige. Här finns även litet skoj för barnen samt en Flyer-simulator
för pappa och mamma. En utmaning!

http://www.countdowntokittyhawk.com/ EAA-nedräkning med bl a bilder från olika jubileumsevenemang

http://www.mn1903flyer.us Om en restaurering i Minnesota av Wrights Flyer, årsmodell 1903.

http://invention.psychology.msstate.edu/ Här finns många bildgallerier och filmer, bl a en film tagen från ett
Wright-flygplan i luften 1907. Det finns mycket från kongressbibliotekets bildarkiv som förutom flygförsöken visar
bilder av Dayton, familjen Wright och sällskapslivet med vänner och bekanta..

http://www.raes.org.uk/public2003 Här finns en historisk tillbakablick över det gångna århundradet, med en brittisk
vinkling. Vidare kan man se hur det firas i England där bl a RAF-museet i Hendon den 17 december öppnar en
jubileumsutställning i en ny hall. I samband härmed har speciella "flygjubileumsägg" tagits fram i klassisk
Fabergéstil.  http://www.raes.org.uk/

http://home.swipnet.se/SM6DEC/flygvapnet.htm
http://www.awardmanager.se/Flygvapnet.html
http://www.swedflight.com/
http://www.imcat.com/
http://members.tripod.com/airfields_freeman/index.htm
http://www.airminded.net/
http://www.landings.com/_landings/pages/museums.html
http://www.centennialofflight.gov/index.cfm
http://www.flight100.org/what_intro.html
http://www.countdowntokittyhawk.com/
http://www.mn1903flyer.us/
http://invention.psychology.msstate.edu/
http://www.raes.org.uk/public2003
http://www.raes.org.uk/
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http://www.daec.de/mot/100Jahre.htm I Tyskland hade man den 30 augusti som firandedag med en flygtävling
med landning på Tempelhof. Man kan bl a följa med på en 10 MB Quick Time anflygning mot Tempelhof där man
passerar några historiska platser, bl a Johannisthal.  http://www.daec.de/ 

http://www.deutsches-museum.de/ausstell/sonder/motorflu.htm Deutsches Museum firar självt 100 år i år. Man
har också en specialutställning kring motorflyg-jubileet.

http://www.mtu.de/mtu Den tyska motortillverkaren MTU har ett mycket trevligt bildspel, med lätt tysk vinkling
(luftskepp, Daimler DIIIa-motor, He 100, von Ohain, Me 262, VTOL m m). Både tysk och engelsk kommentar. 
http://www.mtu.de 

http://www.fai.org Fédération Aéronautique Internationale (World Air Sports Federation) verkar inte ha något om
jubileet. Man laddar nog upp för sitt eget 100-årsjubileum år 2005.

http://www.aeroclub.com Den franska aeroklubben förefaller inte ha något hundraårsfirande på dagordningen. Man
firade ju redan för fem år sedan.

http://calderara.com/aviation/ och http://www.ctie.monash.edu.au/hargrave/   presenterar olika flygpionjärer, i form
av länktips eller egna artiklar.

 

Nätkasse i SFT nr 5/2003
2003-10-15

home.swipnet.se/hansj/torslanda/index2.htm 

Hans Jakobssons webbplats om Torslanda har nu några år på nacken men finns kvar på nätet. Flygplatsens historia skildras i text och bilder

och då inte minst med vykort. Detta var ett led i arbetet att simulera Torslanda för MS Flight Simulator.

http://www.avrosys.nu/fi3rediviva/

Här handlar det om arbetet med att återuppbygga transportglidaren Fi-3. Det finns också mycket text- och bildmaterial från tiden det begav

sig samt även en artikel från tidskriften Kontakt samt ytterligare artiklar.

http://www.hilmerby.com/
Här är Stellan Hilmerbys simulatorsida, där det även finns ett register över alla SAS-plan genom tiderna. Eftersom Stellan är MD-80-kapten,

kan vi även läsa om hur det går ti l l  att göra en verklig flygning med en MD-80, moment för moment.

http://home.c2i.net./otter32/

Steinar Sævdal berättar om Republic Seabee och några andra enmotoriga amfibieflygplan samt Twin Bee. Mycket finns att läsa och se,

speciellt då om Seabee och även svenska sådana.

http://www.history.navy.mil/

Om den amerikanska flottans historia och förstås då även flottflygets. Här finns verkligen mycket att läsa och se. Flygplan, luftskepp och

helikoptrar. Svartvita äldre bilder men även färggranna förbandsmärken, målningar, märkningar och identifieringskoder. Här finns också

detaljerade data och prestanda för typer som exempelvis Helldiver, SNJ-4, Skyraider och olika helikoptrar.

 

http://1000aircraftphotos.com/

Här presenterar Ron Dupas sin bildsamling och även sitt flygintresse som ung. Det handlar om bilder från gångna tider och här får man se

både kända plan och sådana man glömt. Eller inte glömt men aldrig får se mer såsom Airspeed Ambassador. Ed Coates samling, via vilken

jag fann webbplatsen, är mycket charmig.

http://www.kjevik.dk 
Detta är en inofficiell webbplats för Kristiansand lufthavn i allra sydligaste Norge. Gunnar Flak har här samlat en stor mängd både historiskt

och aktuellt stoff om såväl civilt som militärt flyg, för flygintresserade såväl som för resenärer. Många länkar ges.

 

Nätkasse i SFT nr 4/2003
2003-08-15

Här kommer några tips om flygläsning på Internet. Lars Sundin (lars.o.sundin@mail.bip.net ) tar tacksamt emot
tips för publicering i Nätkassen. Den publiceras även på SSF hemsida www.sff.n.se och går du via den slipper du
skriva in krångliga adresser för hand. Du kan där även lätt söka bland tidigare Nätkassar. På hemsidan finns även
en fyllig lista med länkar.

http://www.daec.de/mot/100Jahre.htm
http://www.daec.de/
http://www.deutsches-museum.de/ausstell/sonder/motorflu.htm
http://www.mtu.de/mtu
http://www.mtu.de/
http://www.fai.org/
http://www.aeroclub.com/
http://calderara.com/aviation/
http://www.ctie.monash.edu.au/hargrave/
http://home.swipnet.se/hansj/torslanda/index2.htm
http://1000aircraftphotos.com/
http://www.avrosys.nu/fi3rediviva/
http://www.hilmerby.com/
http://1000aircraftphotos.com/
http://home.c2i.net./otter32/
http://1000aircraftphotos.com/
http://www.history.navy.mil/
http://1000aircraftphotos.com/
http://www.kjevik.dk/
mailto:lars.o.sundin@mail.bip.net
http://www.sff.n.se/
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http://www.austerclub.org
En brittisk webbplats kring detta plan som kom hit i några tiotal exemplar efter kriget och som räknar släktskap
med Piper Cub och Taylorcraft. Här länkas även till en webbplats om svenska ägare av Auster-flygplan och där
visas bl a några restaureringar.

http://www.ballong.org
Här presenterar Svenska Ballongfederationen svenskt ballongflyg. Vad som är på gång och hur det är att flyga
ballong. Det finns en historisk krönika om vad som tilldragit sig från 1763 t o m 2002 samt ett register, ofta med
bild, av de senaste decenniernas ballonger.

http://www.t.kth.se/euroavia
Euroavia - European association of European Students - är en europeisk sammanslutning av flygintresserade
studenter. Euroavia Stockholm är den hittills enda svenska lokalföreningen. Jag känner ej den eller dess
livaktighet närmare men avsnitten "flygetyg" och "reportage" kan vara av intresse.

http://www.scramble.nl
Här finns mycket om flyg, inte minst om olika länders flygvapen, exempelvis dagens ryska. Men även om civilt
flyg. Mycket för kalenderbitare. Bakom står den holländska tidskriften "Scramble" som man kan prenumerera på.
Tack Sven-Olof Claesson för tipset.

http://www.aeroplanemonthly.com/glossary/glossary_A.htm
En charmig engelsk flygordlista med rötter i det tidiga 1940-talet. Smaka exempelvis på "Acrobatics; a term used
erroneously to describe voluntary evolutions in the air other than those requied for normal flying. The proper
description is 'Aerobatics'." I skrivande stund är inte hela alfabetet presenterat och vi får inte veta något om hur
man i England använde orden slats och slots eller om man bennämnde vingglidning olika på ömse sidor av
Atlanten.

http://www.unrealaircraft.com/index.php 
Om udda och overkliga flygfarkoster, plan som "låg fel i tiden" m m. Exempel är Convair Pogo, Kalinin K-12,
Spitfire med DB 605, Bristol Brabazon, BAC TSR.2, Boeing Supersonic, Avro Arrow m fl. 

http://www.popularaviation.com
Här finns mycket, bl a trevliga bilder av nu flygande Silvaire, Aeronca, Lill-Cub, Mooney Mite m fl pärlor. Det ges
även sökmöjligheter i det amerikanska registret och annat som kan vara intressant.

http://www.mn1903flyer.us 
Om byggandet av en Wright Flyer replika i Minnesota. Fylligt illustrerad med detaljbilder från byggandet, även av
motorn.

 

Nätkasse i SFT nr 3/2003
2003-06-12

http://home.swipnet.se/nv

"Nålstens vänner" är en ideell förening för f d anställda på Flygvapnets Helikopterdivision  F17 i Ronneby. Syftet med föreningen är att vara

ett socialt nätverk för dess medlemmar.  Men här finns mycket av intresse för flyghistoriskt intresserade om flygräddningens organisation och

materiel och inte minst finns spännande journaler över ingripanden vid olyckor under ett 30-tal år, då mest ti l l  sjöss.

http://www.lysator.l iu.se/runeberg

Projekt Runeberg syftar ti l l  att göra äldre nordisk l itteratur fritt ti l lgänglig för alla via Internet. Nu finns hela första upplagan av av Nordisk

familjebok ti l lgänglig l iksom större delen av den andra, den s k "uggleutgåvan" . Här finns nostagiskt läsning under uppslagsordet "flygning" i

den senare. Den första upplagans artikel "luftballong" är mycket fyll ig. Och mycket mer finns förstås att hitta för den nyfikne.

http://www.starfighter.no

I Norge strävar en grupp engagerade att få en tvåsitsig Lockheed/Canadair Starfighter luftvärdig efter 20 år på marken, senast på flygmuseet

i Bodø. Här kan man läsa om vad som är på gång och det norska flygvapnets användning av F-104. Tack Thor-Øivind Andersen för tipset.

http://www4.passur.com/lax.html

Här kan man se flygtrafiken "live" omkring Los Angeles Airport. Man kan länka sig vidare ti l l  ytterligare information om flygplatserna kring Los

Angeles eller ti l l  andra "Passur-översikter" av flygplatser i USA. Tack Sven Claesson för tipset!

http://www.grm.se/grennamuseer

Här presenteras vad som finns att se i Gränna om Andrée och annan polarverksamhet, t e x Antarktisexpeditionen 1949 - 52 där f ö två

http://www.austerclub.org/
http://www.ballong.org/
http://www.t.kth.se/euroavia
http://www.scramble.nl/
http://www.aeroplanemonthly.com/glossary/glossary_A.htm
http://www.unrealaircraft.com/index.php
http://www.popularaviation.com/
http://www.mn1903flyer.us/
http://home.swipnet.se/nv
http://www.lysator.liu.se/runeberg
http://www.starfighter.no/
http://www4.passur.com/lax.html
http://www.grm.se/grennamuseer
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svenska flygplan deltog kortvarigt. Om Andrée själv och hans expedition finns att läsa på  http://andree.grm.se/Default.htm  Man kan även

koppla sig ti l l  webbkameror som visar torget i Gränna eller utsikten från Zeppelinberget vid Ny-Ålesund på Svalbard.

http://pou.guide.free.fr 

En fransk webbplats om Henri Mignets skapelse "Flygande loppan" och de konstruktioner som byggs och flygs över hela världen i hans

efterföljd. Mycket utförlig och inte så helt lätt att hitta i. Det ges länkar ti l l  många andra webbplatser ti l lägnade loppan och dess idé,

exempelvis den amerikanska http://www.flyingflea.org

http://marilynmonroepages.com/airplanes.html 

Bilder av Marilyn Monroe i flygmiljö.

 

Nätkasse i SFT nr 2/2003
2003-04-12

Här kommer några tips om flygläsning på Internet. Lars Sundin (lars.o.sundin@mail.bip.net ) tar tacksamt emot
tips för publicering här i Nätkassen eller på SFF:s webbforum när tillfälle ges. Och Du kan själv lämna Dina tips
där. Nätkassen publiceras även på SFF:s hemsida www.sff.n.se/ och går du via den slipper du skriva in krångliga
adresser för hand. Du kan där även lätt söka bland tidigare Nätkassar. Så finns ju där även listan över länkar.

http://www.g-kraft.com/
G-kraft är en webbplats som drivs av några unga flygentusiaster. Jag har tipsat om den förut men det kommer
ständigt nya artiklar och annat, inte minst nyhetsnotiser. I skrivande stund finns nya reportage om en flygning
med en SAS Airbus 330 och om ett Lufthansa MD-11 fraktflygplan..

http://www.aerofiles.com/liteside.html 
På denna amerikanska flyghistoriska webbplats finns några roliga flyghistorier som den för några år sedan
bortgångne Lennart Johnsson från Halmstad samlade som avkoppling från det mer träliga flyghistoriska arbetet.
Mot slutet finns några svenska skrönor. På engelska.  

http://www.au.af.mil/au/goe/eaglebios/89bios/klinke89.htm
Här finns en liten biografi över Olle Klinker. Om andra tuffingar till testpiloter kan man läsa på http://www.setp.org/ 
. Åke Sundén återfinns där bland hedersmedlemmarna.

http://www.serve.com/mahood/a-12/ 
Har man bara kommit igenom den något pratiga inledningen är detta en spännande berättelse om en amerikansk
vrakletares alla vedermödor. Ett unikt och hemligt plan dessutom. Tack Kenneth Johansson för tipset.

http://www.wordiq.com/definition/Christopher_Draper
Hugo Sundstedt klarade 1916 inte av att komma vare sig över eller under Djurgårdsbron. Den "galne majoren"
Christopher Draper, DFC, i Royal Navy Air Service och senare RAF, var mer framgångsrik med att flyga under
broar.

http://www.ctrl-c.liu.se/ftp/images/aviation/military/warbirds/ 
En brokig samling av bilder av "warbirds". En intressant interiör av en AC-47 "kanonbåt" finns i början på listan.
Man kan även se en Grumman Avenger med Bush-märkning samt litet Gul Kalle. Samt Spitfires förstås och
mycket annat som B-26 Marauder. Det finns mer flyg - och annat skoj - att hitta på denna webbplats som har
anknytning till Linköpings universitet.

Nätkasse i SFT nr 1/2003
2003-02-10

Här kommer några tips om flygläsning på Internet. Lars Sundin (lars.o.sundin@mail.bip.net ) tar tacksamt emot
Dina tips för publicering i SFT Nätkassen eller på SFF:s webbforum när tillfälle ges. Nedan finns också en
"Sommarkasse" som inte publicerats i SFT och som ger tips om Segelflygets Veteransällskap SVS och
segelflygplanet Grunau Baby.

http://www.sff.cc/ Svensk Flygteknikerförening är av facklig karaktär och har den rätt naturliga förkortningen SFF.
På dess webbplats kan man finna föreningens tidskrift Flygteknikerns Värld (FTV) som ofta innehåller läsning av
flyghistoriskt intresse eller har fina omslagsbilder som exempelvis av en Firefly på Norrtäljefältets platta.

http://andree.grm.se/Default.htm
http://pou.guide.free.fr/
http://www.flyingflea.org/
http://marilynmonroepages.com/airplanes.html
mailto:lars.o.sundin@mail.bip.net
http://www.sff.n.se/
http://www.g-kraft.com/
http://www.aerofiles.com/liteside.html
http://www.au.af.mil/au/goe/eaglebios/89bios/klinke89.htm
http://www.setp.org/
http://www.serve.com/mahood/a-12/
http://www.wordiq.com/definition/Christopher_Draper
http://www.ctrl-c.liu.se/ftp/images/aviation/military/warbirds/
mailto:lars.o.sundin@mail.bip.net
http://www.sff.cc/
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http://www.militartekniska.se/mtt/ Lars Fors har tipsat om Militärteknisk Tidskrift eller "the Swedish Journal of
Military Technology" som är på engelska och som ibland har artiklar med anknytning till samtida militärt flyg.

http://www.luftwaffe.no/ Olve Dybvig och Andreas Brekken har här mycket stoff om Luftwaffe i Norge under VK2.

http://users.chariot.net.au/~theburfs/ Lars Åkerlund har tipsat om denna webbplats avdelning för "overkliga
flygplan". Här finns också mycket om australisk flyghistoria.

http://www.ne.jp/asahi/airplane/museum/Ecl-pln2.html Här finns ett stort antal flygplan genom tiderna fäggrannt
tecknade av Shigeo Koike. Ett tips från Mikael Östberg.

http://www.enginehistory.org/ Aircraft Engine Historical Society, AEHS, bjuder på mycket om flygmotorer. Det
finns bl a stora och fina bilder av motorer, hela eller uppskurna. På nyhetslistan (Change history) fann jag
exempelvis härliga CAD-bilder av Ugo Vicenzi !

 

Nätkasse i SFT nr 6/2002
2002-12-13

Här kommer några tips om flygläsning på Internet. Lämna dina tips ti l l  Lars Sundin ( lars.o.sundin@mail.bip.net ) som ger ytterligare lästips

direkt på SFF:s webbforum när ti l l fälle ges. Och det är förstås fritt fram för var och en att direkt 

lämna sådana tips där!

http://www.fpsandahl.com/
Folke P Sandahl har varit flygare i FV, flyglärare, Safir-uppvisare och är kunnig både vad gäller PIO och mänskligt beteende hos personen

bakom spaken. Dessutom är han bra på att berätta och fundera kring detta.

http://hem.passagen.se/sfff/ och http://hem.spray.se/ssfs/ 

SFF region Småland respektive Sydöstra Smålands Flyghistoriska Sällskap har båda trevliga webbplatser med berättelser om verksamheten,

traktens flyghistoria med mera. Hos SFF-F finns ett bildarkiv med bl a Bo Widfeldt-bilder från VK2-nödlandningar i Småland. (Länken har nu

upphört).

http://www.seaspotter.com/FBU/ Andreas Mowinckel visar här en stor mängd bilder från det svunna Fornebu. På

http://www.seaspotter.com/FBU/Lastday.htm finns ett bildreportage från sista dagen 1998. (Tidigare låg detta eller

ett liknande reportage på en adress under http://www.justplanes.com <http://www.justplanes.com/spec10.html> .

Den webbplatsen finns kvar och erbjuder bilder, information m m liksom inköp av DVD från cockpit och
flygplatser.)

http://www.warbirdsofindia.com 

En fyll ig webbplats om indiska warbirds. En främmande del av världen med en ovanlig blandning av typer från öst och väst. Man erinras bl a

om att Kurt Tank ledde konstruktionen av Marut HF-24 åt Indien och att en så främmande fågel nu finns i Oberschleissheim-museet nära

München. Tack Kenneth Johansson för tipset! 

http://www.harrier.org.uk/

Här beskrivs utförligt det brittiska vertikalstartande planet Harrier och dess unika teknik, planets historia som går ti l lbaka 45 år i tiden och vad

som sker idag.

På http://www.vectorsite.net/avav8.html ger Greg Goebel sin version av planets historia.

http://www.ctie.monash.edu.au/hargrave/

Denna australiska webbplats är uppkallad efter landets flygpionjär Lawrence Hargrave. Den innehåller många texter om och länkar ti l l

flygets pionjärer och även om flygteknik såsom drakar, flygande vingar, RPV:er och mikroflyg.

 

Nätkasse i SFT nr 5/2002
2002-10-15

Här kommer några tips om flygläsning på Internet. Lämna dina tips till Lars Sundin lars.sundin@bredband.net
som ger ytterligare lästips med anknytning till svensk flyghistoria direkt på SFF:s webbforum när tillfälle ges. Och
det är förstås fritt fram för var och en att direkt lämna sådana tips där!

http://www.militartekniska.se/mtt/
http://www.luftwaffe.no/
http://users.chariot.net.au/~theburfs/
http://www.ne.jp/asahi/airplane/museum/Ecl-pln2.html
http://www.enginehistory.org/
http://www.fpsandahl.com/
http://hem.passagen.se/sfff/
http://hem.spray.se/ssfs/
http://www.seaspotter.com/FBU/
http://www.seaspotter.com/FBU/Lastday.htm
http://www.justplanes.com/
http://www.warbirdsofindia.com/
http://www.harrier.org.uk/
http://www.vectorsite.net/avav8.html
http://www.ctie.monash.edu.au/hargrave/
mailto:lars.sundin@bredband.net
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http://user.tninet.se/~pzx880j/f2/f2start.htm 
Mikael Axelsson berättar om F 2 och visar bilder av hur det såg ut på F 2-området hösten förra året. Han rapporter också med bilder från den

välbesökta rundvandring som ordnades i augusti av F 2 Kamratförening och SFF-Stockholm. Man kan också ta del av Kamratföreningens

medlemsblad för maj 2002.

http://www.fly.to/teamvampire

Det handlar om Christer Andskärs "Team Vampire" med SE-DXS. Litet smått och gott om uppvisningsverksamheten. Man länkar ti l l  en

berättelse om hur det är att flyga Vampire och ti l l  bilder från uppvisningar, bl a från Værløse i juni i år.

http://www.jfs.no/ 

Jarlsbergs Fritidssenter i Tønsberg bjuder i sitt fi lmalbum bl a på Mikael Carlson med Tummelisa och Thulin A, wingwalking med Pierre

Holländer, avancerad flygning sedd från baksits i Harvard och så "vanliga" warbirds. Även "svenskenes raskeste "homebuilt" gjennom tidene,

oljefyrte og lite støysvake Viggen" uppträder. Ljudackompanjemanget, vare sig det är "In the mood" eller en norsk speakerröst, förhöjer

njutningen. Tunga fi ler på upp ti l l  åtskil l iga MB.

http://www.keveney.com/Engines.html 

Se hur kolvar och mojänger rör sig i motorer av olika slag! Fascineras av den animerade Gnôme-motorn och se hur en "kolsyremotor" för små

modellplan egentligen fungerar. Tack Mikael Östberg! Ibland litet tunga fi ler.

http://www.vectorsite.net/index.html 

Greg Goebel är en av dessa medelålders ingenjörer som kommit på något bättre att göra och gör det inom många mråden. Fina

presentationer av viktiga plan från VK2 och därefter. Ett nytt plan kommer var månad och septemberplanet är Mosquito. Förstås finns B-47,

B-52, Draken och Gripen men även J 29 och A 32. En del är baserat på stoff hos Urban Fredriksson. Tack Lars Fors för detta tips.

 

Nätkasse i SFT nr 4/2002
2002-08-15

Här kommer nya tips om flygläsning på Internet. Lämna gärna dina tips ti l l  Lars Sundin (lars.sundin@bredband.net ) som dessutom ger

ytterligare lästips med anknytning ti l l  svensk flyghistoria direkt på SFF:s webbforum när ti l l fälle ges. Och det är förstås fritt fram för var och en

att direkt lämna sådana tips där!

http://www.mach-flyg.com/79b17.pdf   Tidskriften MACH publicerade i sitt allra första nummer för 22 år sedan en artikel om SAAB B 17. F o

m nr 72 finns MACH enbart på Internet. Dock har just denna artikel webbpublicerats som en pdf-fi l. Om man går ti l l  innehållsförteckningen

för nr 79 på MACH-webbplatsen http://www.mach-flyg.com/ finner man även artikelns bilder i större format. Och förstås mycket annat.

http://hem2.passagen.se/peek47/ Här visar Per Kruuse sitt intresse för simulering och har även många bilder från olika flygmuseer, bl a från

det danska flygmuseet i Helsingör. Det finns också bilder från flygdagar i Sverige och utomlands, även från litet längre ti l lbaka i tiden som

från Harlingen i Texas 1982.

http://www.halmstadsfk.com/ Här presenteras Halmstad Segelflygklubb och här finns en fin historisk resumé som börjar med Sveriges första

segelflygskola som Douglas Hamilton och Willy Pelzner bedrev 1925 på Galgberget i Halmstad.

http://calderara.com/aviation/ Här finns en utförlig presentation av webbplatser om flygpionjärer där alla kan lägga ti l l  sin egen webbplats i

ämnet. Förutom självklarheter som Lil ienthal, Wrights, Bleriot finner man den omdiskuterade Weisshaupt, Wrights inspiratör och mentor

Chanute samt de mindre kända Koolhoven och Calderara. Ett tips från Lars E Lundin. På den franska http://aerobscure.free.fr/ finner man

litet om J C Ellehammer.

Överst på sid 43 i SFT 4 / 2002 finns en bild av en trasig J 2. Det handlar enligt
http://home1.pp.sbbs.se/bang/morfar.html om att man vid motorstart förväxlat två gastuber, syre resp.

komprimerad luft antar jag. Jag tror jag även läst om händelsen någon annanstans.

Extra Sommarnätkasse
2002-07-03

I ett brev till SFT:s Brevlåda i nr 3/2002 med anledning av Thorsten Fridlizius uppskattande recension i SFT 1/2002
av Martin Simons bok "Sailplanes 1920-1945" gav Lars Sundin tips om länkar av vilka några nu tyvärr verkar ha
brustit. Han lovade också ytterligare tips kring segelflygplanet Grunau Baby som Thorsten tog upp i sin recension.
Här kommer de, inklusive de som nämndes i brevet och fortfarande fungerar. 
Trevlig sommar önskar Lasse Sundin!

http://www.avrosys.nu/aircraft/Segel/902Se102.htm är Lars Henrikssons presentation av Flygvapnets Se 102 -
Grunay Baby. Lars har också hittat en fin karta från 30-talet över den del av den då tyska provinsen Schlesien där
Grunau (nu Jezow Sudecki) är beläget.

http://www.svs-se.org/  är Segelflygets Veteransällskaps webbplats och där finns en del om Grunau Baby och
förstås andra veteransegelplan.

http://user.tninet.se/~pzx880j/f2/f2start.htm
http://www.fly.to/teamvampire
http://www.jfs.no/
http://www.keveney.com/Engines.html
http://www.vectorsite.net/index.html
mailto:lars.sundin@bredband.net
http://www.mach-flyg.com/79b17.pdf
http://www.mach-flyg.com/
http://hem2.passagen.se/peek47/
http://www.halmstadsfk.com/
http://calderara.com/aviation/
http://aerobscure.free.fr/
http://home1.pp.sbbs.se/bang/morfar.html
http://www.avrosys.nu/aircraft/Segel/902Se102.htm
http://www.svs-se.org/
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http://www.segelflugmuseum.de/deutsch/article/1931/grunau.html beskriver kort verksamheten vid Grunau på 30-
talet

http://www.grunaubaby.nl/Histories.htm är en fyllig holländsk webbplats tillägnad Babyn där man bl a kan läsa om
Edmund Schneider och han liv. Vidare skriver Paul Steinig om sina upplevelser i Grunau med Babyn och även
med "Motorbaby" på 30-talet. Och mycket, mycket annat finns där.
http://www.ewetel.net/~axel.stengler/index.html 

http://www.segelflugmuseum.de/deutsch/article/edmund_schneider/index.html är en mer strikt men ändå fyllig
minnesartikel på tyska över Edmund Schneider som förra året skulle ha fyllt 100 år. Bl a finns en bild av den ESG
31 som nu finns i Ållebergsmuseet.

http://www.gfa.org.au/main/ ,
http://www.augc.aus-soaring.on.net (gå till klubbflottan, ES-59) och
http://www.casa.gov.au/  visar litet av vad far Edmund och son Harry Schneider åstadkom i Australien med bl a
ES-52 Kookaburra, ES-59 Arrow och ES-60 Boomerang:

På http://www.xcsoaring.com/ kan man skärskåda en kalifornisk Baby närmare (En Sunnerbergs-länk; man
tackar!)

http://www.segelflug.de/vereine/grunaubaby/ visar restaurering av en Baby byggd i DDR på 50-talet. En för mig
okänd variant med bl a en annorlunda kontur på yttervingarna. Innehåller östtyska dokument från 50-talet och så
finns bilder, en del tagna från cockpit under flygning.

http://www.soaringissa.org/wasserkuppe/index.htm bjuder på fina bilder från Wasserkuppe, från dagens
segelflygmuseum och från 30-talets flygande där. Notera att detta är en modellflygwebbplats, men modellbyggare
har intresse även för "fullskala" ibland!

http://www.herningsvaeveflyveklub.dk   En dansk segelflygklubbs plan genom tiderna

http://www.segelflugclub-fischbek.de/verein/flugzeuge/flugzeuge/grunau.htm visar en tysk Oldtimer-Baby.

http://www.gliding.sk/p005.htm och
http://www.geocities.com/CapeCanaveral/Hangar/9861/ visar bl.a. slovakisk lävågsflygning i Tatra-bergen med
Blanik.

http://www.schoene-zaehne.de/amd/amdb.htm visar veteran-modellplan inklusive en radiostyrd Baby i halv skala
och en Moazagotl med 10 m spännvidd! Även finns bilder från modellflygande i 30-talets Tyskland.

Nätkassen nr 3/2002
2002-06-12

Här kommer några tips om förnöjelser på webben. Lämna gärna dina tips till lars.o.sundin@mail.bip.net som ger
ytterligare lästips med anknytning till svensk flyghistoria direkt på SFF:s webbforum när tillfälle ges och andan
faller på. Och det är förstås fritt fram för var och en att lämna sådana tips där!

http://hem.passagen.se/rotorbladet/   Tidningen "Rotorbladet" fyller 40 år och ges ut av Norrlands
helikopterskvadron. Ny webbadress http://www.rotorwings.se/ 

http://hem.bredband.net/s-f-k/   handlar om Strömsunds Flygklubb som finns på f d Hallvikens krigsflygfält. Det
ges en historik tillbakablick och även bilder av flygplan, bl a en vacker bild av Ercoupe SE-BFX.

http://www.g-kraft.com/   G-kraft är en fortsättning på Flygets sida. En flygportal som drivs på ideell basis av några
unga entusiaster. Nyheter, reportage, bilder, fakta, forum m m.

http://www.sidneyfenemore.esmartbiz.com/   Gamla stämningsfyllda vykort, icke minst om flyg

Nätkassen nr 2/2002
2002-04-12
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Här kommer en knippa tips om förnöjelser på webben. Tyvärr fanns det ej plats för dessa tips i nr 2/2002 av
Svensk Flyghistorisk Tidskrift. Lämna gärna dina tips till
lars.o.sundin@mail.bip.net som förresten ger ytterligare lästips direkt på SFF:s webbforum när tillfälle ges och
andan faller på. Och det är förstås fritt fram för var och en att göra så!

http://www.geocities.com/ozanton/ Här visar Anton Pettersson som är elev vid Trafikflyghögskolan bilder därifrån
och även av annat flyg. Mycket Bulldog. Han ger länkar till TFHS officiella webbplats http://www.tfhs.lu.se/  och till
några av sina elevkamrater.

http://www.go.to/silvervingar    Håkan Svensson samlar  FV:s olika uniformsmärken och lägger nu ned ett stort
arbete på att förteckna alla flygförare som fick "silvervingar". Hans webbplats är av intresse för dem som har något
att bidra med, för dem som letar efter biografiska uppgifter om sådana flygförare samt förstås för alla som
intresserade av svenska militära "flygmärken". Ett tips från Lennart Berns.

http://flieger.0catch.com/  Mikael Östberg presenterar svenska militära flygplan med en stor mängd bilder från
tiden 1946 och något decennium framåt och främst då av Flygambulansen i Boden med "Beechcraften", Tp 4.
Sedan finns även bilder av de "historiska plan" som flyger idag.

http://www.bueckerverein.de/ Ett Bückermuseum har öppnats i Rangsdorf utanför Berlin. På webben presenteras
nu allt mer därifrån, icke minst då Carl Clemens Bücker själv. Bl a finns den svenska medalj han fick som "plåster
på såren" när han lämnade Sverige. Vidare finns historiska dokument, exempelvis från flyg i samband med
Berlinolympiaden 1936.

http://photo.anestad.com/StellanAnestadFlygbilder/stellan_anestads_flygbilder%201.htm Erik Anestad har letat

bland sin far Stellans fotografier från dennes tid i den marina delen av Flygvapnet i perioder under ca 1927-1943.
Många foton känns igen medan annat har nyhetens behag. Man kan även vika av till flygplankryssaren Gotland på
http://www.warship.get.net.pl/Szwecja/Cruisers/1934_Gotland_class/_Gotland_photos.html

http://w1.871.telia.com/~u87106779/ba4.html    Björn Andreassons lilla BA4-B SE-XBS presenteras här med
bilder från tidskriften Teknik för alla nr 3/68.

http://wighsnews.se/artman/publish/cat_index_30.shtml  Den "frie skribenten" Ulf Wibergs flygskrönor är ofta
mycket läsvärda. Med över 20 tusen flygtimmar har han också ett och annat att berätta. Återigen ett tips från
Lennart Berns.

http://www.wreckchasing.com/  Här presenteras Nicholas A. Veronicos bok "Wreckchasing"  om "vrakletning"
eller flygarkeologi mycket utförligt med introducerande texter i ämnet och även fristående berättelser. Länkar ges
också och det finns ett diskussions- och frågeforum. Det hela är USA-centrerat. Tips från Lennart Berns

http://www.timetableimages.com/index.htm Här finns Björn Larssons samling av flygtidtabeller, med bidrag även
från andra samlare och med tyngdpunkt på propellertiden. Det finns även några bilder av tidiga Transair-plan och
udda charterplan såsom Handley Page Hermes 4 och Canadair C-4 som man kunde se på Bulltofta då det begav
sig. Länkar till andra samlare av tidtabeller och andra föremål som passagerare minns.

http://www.postcardpost.com/wahs.htm    För "vykortstokar och liknande" kan det vara kul att se denna sida och
dess länkar vidare in i framtiden. Tack Vidar Blom! Det handlar om en förening för flygsamlare, World Airline
Historical Society. Här finns bilder från auktioner av flygkuriosa och informationer om kommande sådana. Fler
sköna bilder finns på  http://www.planefacts.ndirect.co.uk/cards/   medan på http://www.aviationart.com.ar
presenterar den argentinske flygplans- och frimärksmålaren Carlos A. Garcia både gammalt och nytt.

 

Presenterad i SFT nr 1/2002
2002-02-23

Här kommer mer att fröjdas åt på webben.
Ytterligare lästips ger Lars på SFF:s webbforum när tillfälle ges och andan faller på.

http://w1.901.telia.com/~u90113819/index-s.htm   Här presenterar Anders S Svensson i Umeå lättsamt civilt flyg
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med ett innehåll som ständigt växlar, men med en ständig Västerbotten-kärna. Det finns även bilder av trafikplan
och flygplatser som Anders tycker det är något extra med. Och det finns även ett arkiv med bl a litet om SAAB
Scandia.

http://fly.to/draken Johan Lindbloms Draken-sidor med historik, teknik, beväpning, märkning, Draken-orden och
mycket mer. Bilder förstås. En lätt ensam amerikansk Drake (c/n 35543) kan förresten ses på spottersajten
http://www.aerpix.net/  liksom ett antal olika Crossair-2000. I Italien finns en 1968 kvarlämnad J 29 (c/n 29543) på
http://www.aircraftresourcecenter.com/walk.htm . Lars Larsson håller förresten reda på gamla FV-plan på
http://host.bip.net/smfu/kionga/index.html

http://www.samolet.co.uk/ En engelsk webbsajt om militärt "öst-flyg" med många bilder bl a från Monino-museet,
Tjeckien, Ungern och Indien. MiG 21:or, ahhh... Även litet om natthäxor, Yak-3 Reno Racer och ekranoplan
liksom bilder av plan i Estland, Lettland, Litauen och Indien. Och så 30-tals Polikarpov på Nya Zeeland!

http://www.laahs.com/ Om latin- och sydamerikansk flyghistoria och warbirds. Kanske man man kan hitta något
om gamla svenska Mustanger, Vampires eller Scandia eller i varje fall fråga. Vidare kan man läsa om Kurt Tanks
konstruktioner i Argentina och om det kubanska flygvapnet de senaste decennierna, bl a då insatserna i Afrika,
och mycket mer.

http://worldwarii.com/aviationhistory/previous/2000/0900.htm   Om en misslyckad Atlantflygning 1928 den norra
vägen. Om det finns sponsorer som menar att en flygning från Rockford i Illinois till Stockholm i Sweden kan göra
för Rockford vad Lindberghs flygning gjorde för St Louis så varför inte?   (Tyvärr verkar det som att denna artikel
tagits bort från länken, men man kan finna en del annat intressant här).

http://sicksack.com/ Runes luftsjukepåsar från hela världen med både en Hall of Fame och en Hall of Shame. Den
humoristiske Rune Tapper presenterar även sitt datormuseum på sajten.

http://www.pentode.demon.co.uk/gliding/   En instruktiv skildring av vågsegelflygning i Skottland med stark
närvarokänsla. På http://www.segelflyget.se/ottsjo/   kan man läsa om vårt Ottsjö fjällflygläger och bl a om Stig
Kernells 3h 15 min Guinness-rekord i segelflygning med Super Cub.

http://www.ksak.se/innehall/lankar.html   KSAK:s länklista uppgjord av Seve Ungermark En matnyttig Super-
Nätkasse där varje länk har en kort beskrivning.

http://www.aviationposters.com/  och http://www.vintagepostcards.com/catalog.htm ger en möjlighet att ta en titt

på gamla affischer och vykort om flyg och resor och myckert annat, som är till salu. Mycket bra, och modernare,
bilder finns på sajten http://ftp.sunet.se/pub/pictures/vehicles/aircraft/ som är lätt IT-nostalgisk och erinrar om hur
"Internet" växte fram ur universitetsvärldens behov. En Hercules reverserande på ett dammmigt fält är inte dålig
liksom de "franska bilderna" i en separat  mapp. Tack Lars Fors för tipset!

e-mail ti l l : Lars Sundin
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