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AV NILS KINDBERG

Vår medarbetare, flygveteranen Nils Kindberg fortsätter i följande artikel sin skild
ring av den svenska flygindustrins utveckling. Hans tidigare artiklar har varit in
förda i 1965, 1966 och 1967 års utgåvor av Daedalus. Här berättar Kindberg om 
den genomgripande, betydelsefulla revolution på de flygtekniska och flygindu
striella områdena, som blev den direkta följden av jetdriftens införande inemot 
slutet av det andra världskriget. Vidare skildras vår flygindustris kort efteråt skick
ligt genomförda övergång till produktion av svensktillverkade jetmotorer, dels 
på brittiska och amerikanska licenser, dels konstruerade och byggda i Sverige 
eller avsevärt förbättrade här i vårt land. Också inom området robotmotorer märk
tes ett flertal goda produkter, vilka berörs i artikeln.
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Jet-epoken

Olika slag av 
reaktionsmotorer

För flygindustrin har jetålderns inträde — i Sverige ungefär vid 

början av 1950-talet - medfört en rad svårbemästrade och alltmer 
kostnadskrävande problem, vilka dock med framgång lösts av vår 
flygindustri. Innan vi närmare skärskådar vad Sveriges flygmotortill
verkare har presterat under jet- och raketåldern är det skäl att säga 
något om de olika slag av jet-, raket-, ramm- och andra motortyper, 
som numera dominerar flyg- och robottekniken.

När man i utlandet i mitten på 1930-talet började bli på det klara 
med att reaktionsmotorer var ofrånkomliga, om man skulle kunna 
driva upp flygplanens hastighet över ”ljudvallen”, hade man när
mast tre alternativ att välja på vid nykonstruerandet, nämligen:
a) turbojetmotorn, vid vilken insugen luft komprimeras och pressas 
vidare till motorns brännkammare, där den blandas eller ”laddas” 
med finfördelat flytande bränsle från planets bränsletankar, exem
pelvis fotogen. När detta förbrinner, utvidgas gasen, vilket medför 
att gashastigheten ökas. Gasen strömmar vidare bakåt genom en (eller 
flera) turbin(-er), som har till uppgift att driva luftkompressorn. I 
turbinen sker ett betydande tryckfall hos gasen, som dock fortfarande 
har ett visst övertryck efter turbinen. Därför sker en ytterligare ex
pansion i motorns utloppsdel, som är utformad så, att gasen får största 
möjliga hastighet, när den strömmar ut längst bak genom motorns ut- 
loppsmunstycke (”jetmunstycket”).
b) raketmotorn, utan inre rörliga delar, vilken motor inom sig själv 
eller i luftfarkosten - roboten till exempel - medför för förbränning 
och kraftalstring nödvändigt syre och därutöver bränsle i flytande 
eller fast form (krut). Den dragkraft en raketmotor utvecklar blir 
avsevärt större än en turbojetmotors av samma storlek och vikt. 
Nackdelar hos raketmotorn är emellertid:

att det medförda förrådet av syre och bränsle förbrukas på ytterst 
kort tid, högst några få minuter,

att eftersom även syret medföres ombord på farkosten, blir den 
sammanlagda drivmedelsvikten mycket hög (ca 5 å 10 gånger högre 
än om syret hämtas ur den omgivande luften),
c) ”ramjet”- eller ramm-motorn, den enklaste reaktionsmotorn, sak
nar också den inre rörliga delar (med undantag av eventuella pump
anordningar). Motorer av denna typ kräver emellertid för att nå upp 
i behövlig utgångshastighet starthjälp av något slag, exempelvis ett70
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medfört startaggregat, som kastas efter att ha gjort sin tjänst, en eller 
flera startraketer, en jetmotor eller utskjutning från en ramp.

Luften till brännkammaren komprimeras på enklaste sätt genom 
att den tvingas passera en först avsmalnande, därefter vidgande luft- 
intagskanal.

Det bör redan här nämnas, att svensk flygindustri var med bland 
pionjärerna på kraftökningens område i och med införande i Sverige 
år 1955 av den Svantessonska efterbrännkammaren till De Havil- 
lands jetmotor Ghost (RM 2), monterad på det välkända jetplanet 
SAAB J 29. Den insats som dåvarande ingenjören, sedermera avdel
ningsdirektören Östen Svantesson i nära samverkan mellan flygför
valtningens motorbyrå och Svenska Flygmotor AB gjorde såsom 
typskapare, stod i internationell toppklass. Efterbrännkammaren har 
sedermera blivit en vanlig detalj på flertalet militära jetplan. Den är 
t.o.m. så vanlig, att man med ”jetmotor” menar det hela och med 
”efterbrännkammare” blott motorns bakre del.

Jetmotorer och jetplan liksom 1940-talets raketvapen var i grund 
och botten ingenting annat än tillämpningar av äldre raketförsök. I 
Tyskland hade man efter nederlaget 1918 och Versaillesfreden satt 
igång forskning och försök redan under 1920-talet.

Av speciellt intresse är de tidiga tyska försöken med raketdrift av 
fordon och flyg. På ”Deutsches Museum” i Miinchen kan dagens be
sökare betrakta Valier’s krutraketsläde från 1928, Valier-Heylandts 
vätskeraketbil från 1929-30 och Opel-Hatrys vätskeraketplan från 
ungefär samma tid. Den 30 september 1929 flög det sistnämnda hela 
två km. Som märkligt bör noteras, att den 27 augusti 1939, således 
blott ett par dagar före det andra världskrigets utbrott, hade den 
kände tyske flygfabrikanten Ernst Heinkel fått världens första jet
plan, Heinkel He 178, \ luften för en kort provflygning över Ro- 
stock-Marienehe. Planet hade en i samarbete med motorfirman Hirth 
byggd jetmotor Heinkel-Hirth S-3 B, statisk dragkraft ca 450 kilo
pond. Pilotens namn var Erich Warsitz.

Den 18 juli 1942 hade man i Tyskland fått det märkliga jetplanet 
Messerschmitt Me 262 färdigt. Det konstruerades som jaktplan och 
hade med sina två motorer, sin höga fart, stora stighöjd och respekt- 
bjudande beväpning säkert kunnat uträtta åtskilligt. Hitler lyckades 
emellertid genom en sin egensinniga idé tvinga fabriken att konstruera 
om planet till s.k. ”Blitz-Bomber” för uppdrag i vedergällningssyfte.

Jet- och raket
teknik utomlands
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RM 1 A: svensktillverkad jetmotor typ D H Goblin 3 (med radialkompressor, 
utan ”ebk”) från FLYGMOTOR, Trollhättan. Levererad 1949-52 i 438 ex. 
Dragkraft 1.500 kp (kilopond).

Detta försenade produktion och insättande så länge, att planet aldrig 
hann att göra sig gällande. Dess första version skulle ha två Jumo 
004 jetmotorer, med dragkraft tillhopa 1.680 kilopond. Utländska 
källor uppger planets fart till 870 km/tim, d.v.s. nära 108 km/tim 
mer än motståndarnas då bästa jaktplan.

De skickliga flygkonstruktörerna, professorerna Alexander Lip- 
pisch och Willy Messerschmitt fick i början på 1940-talet uppdraget 
att arbeta vidare på den förres projekt från 1938 till ett ”stjärtlöst” 
plan och därmed åstadkomma ett nytt raketmotordrivet jaktplan åt 
die Luftwaffe. Resultatet blev Me 163 Komet, det otvivelaktigt bäst 
hopkomna och radikalast konstruerade av tyskarnas krigsflygplan. 
Trots många svårigheter och förseningar orsakade av den allierade 
luftkrigföringen, hann typen att före sammanbrottet fullgöra nio må
naders insatser mot de västallierade bombplanflottorna. Me 163 
framdrevs av en (mot slutet två) raketmotorer av typ Walter HWK72
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FLYGMOTOR i Trollhättan har välbyggda, effektiva provanordningar. Här 
ses sådana i motorlaboratoriet. Närmast en provbock för rammtrycksprov med 
jetmotor RM 6 C (Avon 60, med axialkompressor), licens Rolls-Royce. Typen 
tillverkades i Trollhättan 1959-71. Dragkraft (med tänd ebk) 7.750 kp.

509 A (eller C), dragkraft 760 (1.500) kilopond. Planets toppfart 
uppgick till 960 km/tim (i den första versionen) och dess topphö;d 
till ca 12 km eller mera. Dess aktionstid var dock kort, ca 8-12 minu
ter, tiden för glidflykt till mark oräknad. Trots sin effektivitet fick 
Me 163 inte någon avgörande inverkan på luftkrigets facit. Anled
ningen därtill var främst att den tyska industrin inte kunde tillverka 
planet i behövligt antal, främst på grund av krigsskadorna.

Storbritannien hann däremot få fram både jetmotorer och jet
flygplan så tidigt, att de fick ett viktigt inflytande på slutläget i luft
kriget. 1938 hade en ung RAF-pilot Frank Whittle (numera adlad 
och pensionerad Air Commodore) börjat att ingående analysera ett 
toppvetenskapligt brittiskt föredrag om turbulens och luftmotstånd 
m.m. Hans syfte var att därefter ta fram turbinmotorer med större 
dragkraft än den tidens kolvmotorer. 1930 kunde han patentera sin 
första jetmotorkonstruktion. Den hade tidigare förkastats av Air Min- 73
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RM 6- (Avon-) jetmotorer under montering i Trollhättan. Använda hl.a. i flyg
plantyperna SAAB Lansen (A 32 och J 32) samt i SAAB Draken (J 35). Flera 
förbättringar av den brittiska originalmotorn såg dagen i Sverige.

istry. 1935 fick Whittle det mera framsynta civila bolaget British 
Thompson-Houston Ltd:s ekonomiska stöd för framtagande av en 
andra, förbättrad Whittle-motor, kallad Wl. Med den flög Gloster- 
fabrikens chefsprovflygare P E G Sayers firmans Gloster-Whittle- 
monoplan E 26/39 för första gången den 15 ma) 1941. Det var 
nästan två år efter premiärflygningen den 27 augusti 1939 av det 
tyska jetplanet Heinkel He 178.

Men medan tyskarna av förut angivna skäl underlåtit att i tid taga 
vara på jetdriftens idé, handlade britterna. I augusti 1944 hade de 
sitt jetdrivna jaktplan Gloster Meteor - drivet av två Rolls-Royce 
Wellandmotorer (total dragkraft ca 1.800 kilopond) - i full aktion 
mot Hitlers ”vedergällningsvapen” V 1, de flygande ”Buzz-bom- 
berna”.

Under de sista aprilveckorna 1945 var två brittiska Meteor-divi
sioner insatta i slutfasen av ”Slaget om Tyskland” på luftfronten.74
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Kompressordel Turbindel

Hög- Låg-
Fläktdel Lågtrycks- Högtrycks- Brännkammardel trycks- trycks- Utloppsdel

Gasgeneratorn till RM 8-föregångaren Pr att & Whitney JT8D-1 uppskuren. 
Motorns olika huvuddelar kan utläsas av texten ovanför bilden. Observera att 
ebk (efterbrännkammare) saknades på den civila versionen.

Fyra tunga automatkanoner (20 mm), toppfart ca 790 km/tim, stig
höjd över 13 km och en flygsträcka av något mer än 2.000 km var 
några av Meteors kännetecken. År 1949 blev britterna klara med sitt 
första jetdrivna trafikplan, De Flavillands fyrmotoriga version av 
D. H. Comet. Det framdrevs med firmans egen jetmotor Ghost, se
nare känd som en av de hos oss i Trollhättan licensbyggda motorty
perna.

Under krigstiden 1939-45 fick vårt flygvapens ledning liksom de öv
riga neutrala ländernas blott sparsamma och ofullständiga uppgifter 
om utlandets försök på jetflygområdet. En del uppgifter sipprade 
dock in genom militära och industriella kanaler. Redan på 1920-talet 
hade dessutom civilingenjören Alf Lysholm, sedermera professor i 
ångteknik vid KTH i Stockholm, i samarbete med AB Ljungströms 
Ångturbin och AB Bofors bedrivit konstruktions- och försöksarbe- 
ten i syfte att åstadkomma ”turbin-” ( = jet-) motorer för flygbruk. 
Bl.a. hade han 1932 hos Bofors tagit fram en 800 hk jetmotor av 
turboproptyp. År 1943 hade emellertid inkomna uppgifter utifrån bli
vit så pass många, att man i vårt flygvapen ansåg det lämpligt att 
förbereda utläggandet till svensk industri av uppdrag, gällande för- 
sökskonstruktioner, provtillverkning och försök. Någon möjlighet

Upptakten till 
svensk jettid

75
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Seriebyggda 
svenska jetmoto
rer

till en mera ingående inblick i utlandets jetdriftarbete fanns det fort
farande inte, inte heller till köp av utländsk jetflygmateriel.

Samarbetet mellan flygvapnets tekniska ledning och svensk indu
stri, närmast då de tre företagen Svenska Flygmotor AB (SFA), 
Svenska Turbinfabriks AB Ljungström, Finspång (STAL) och AB 
Ljungströms Ångturbin (ALÅ), hade pågått under hela den här åsyf
tade utvecklingstiden. Arbetet på vissa i upptakten framtagna svens
ka jetmotorkonstruktioner fortsatte in på 1950-talet. Bland resultaten 
av dessa tidiga försök kan här erinras om Flygmotors första mera 
kända jetmotorprodukt, centrifugal- (radial-) kompressormotorn 
R-102 (dragkraft 1.450 kp), provkörd 1947, STAL:s tre axialkom- 
pressormotorer Skuten (dragkraft 1.450 kp), provkörd 1948, Dovern 
(dragkraft ca 3.000 kp), provkörd 1950, samt den tredje, sedermera 
nedlagda projektmotorn Glan, som 1957 återuppstod i annan form 
och för annat ändamål än flyg. ”Glan” skulle i sin ursprungliga flyg
version ha gett ca 5.000 kp. De angivna årtalen för motorernas första 
provkörning kan ge läsaren en föreställning om den ganska långa 
tid som krävs för att i ett litet land som Sverige på egen hand söka 
lösa jetmotorfrågan. En del närmare detaljer om nämnda motorer 
återfinns i D7EDALUS 1968, sid. 92 f.

Flygvapnets ledning tecknade 1946 kontrakt med den brittiska 
koncernen De Havilland om rätt till licenstillverkning av dennas jet
motortyper, närmast den första av dessa, Goblin, och senare Ghost. 
När den sedan i slutet på 1952 ånyo bekräftat sitt val av färdiga ut
ländska konstruktioner som förebild för svensk produktion på licens 
genom det då träffade avtalet med brittiska Rolls-Royce om tillverk
ning i Trollhättan av Avon-motorer, blev det avgjort, att de svenska 
konstruktionerna, SFA:s R-102 och STAL:s Skuten och Dovern inte 
skulle seriebeställas. De blev alltså blott projekt, i ett fall, Dovern, 
ett intressant museiföremål. Alla utgjorde de dock goda bevis på 
svensk ingenjörskunskap och skaparförmåga.

I DAEDALUS 1967, sid. 129, har omnämnts, att dåvarande flygva
penchefen Bengt G:son Nordenskiöld på hösten 1945 företog en 
studieresa till Storbritannien. Flan åtföljdes på resan av Flygförvalt
ningens dåvarande souschef, generalmajor Nils Söderberg samt flera 
fackmän, bland andra flygdirektörerna Bertil Westergård och Henry 
Kjellson, ävenså av chefen för F 13, Bråvalla flygflottilj (det förband 
som närmast avsågs bli tilldelat jetplan), översten Lage Thunberg76
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(flygvapenchef 1961-68). En del av dessa experter fortsatte till USA 
för att ta del av amerikanska försök med jetmotor- och jetplankon
struktion. Andra besökte i liknande syfte Frankrike, Schweiz och 
det ännu ockuperade Tyskland. Man fann vid dessa resor, att åtmin
stone i Europa jetmotor- och jetplantekniken utvecklats betydligt 
längre, än vad de dittills till Sverige inkomna underrättelserna låtit 
förmoda.

Den 12 december 1945 förelåg resans resultat klart. Flygvapen
chefen, tillika chef för Flygförvaltningen, insände då till regeringen 
förslag om inköp av jetflygmateriel från Storbritannien, däri inräk
nat licensunderlag för svensk jetmotortillverkning i Trollhättan. På 
nyårsaftonen den 31 december 1945 utfärdades Kungl. brev, som bi
föll flygvapenchefens förslag. Följande huvudpunkter blev därmed 
klara:
a) köp av 70 brittiskbyggda jetjaktplan från De Havilland, härav 5 
typ D H 100 Vampire Mark I och 65 Mark II, alla 70 avsedda för 
nyutrustning av Bråvalla flygflottilj;
b) köp av licens och licensunderlag (ritningar, specialjiggar och verk
tyg, teknisk handledning i initialskedet m.m.) för igångsättande av 
svensk tillverkning av De Havillands jetmotorer D H Goblin III 
(statisk dragkraft 1.360 kp), dessa motorer senare i Sverige benämnda 
RM IA;
c) köp av 60 i England tillverkade jetmotorer D H Goblin II, i Sve
rige senare kallade RM 1.

De sistnämnda motorerna var avsedda dels som reservmotorer, 
dels för inmontering i vid SAAB färdigställda, till flygplan typ 21 R 
modifierade plan, förut konstruerade som jakt- eller attackplan typ 
SAAB J 21 och A 21. Den valda jetmotortypen sades emellertid 
också eventuellt kunna komma ifråga för andra, jetflygplan, i av
vaktan på i utsikt ställda och avtalade nya leveranser av dels en 
starkare brittisk jetmotor D H Ghost II (statisk dragkraft 2.270 kp, 
motorn sedermera i Sverige kallad RM 2), dels de väntade, i Troll
hättan licensbyggda Goblin-motorerna, ävensom utvecklade versio
ner därav, och slutligen, svenskbyggda motorer av Ghost-typ eller 
ännu modernare.

Under tiden för förhandlingarna i England och den närmaste ti
den därefter pågick i Sverige vid Flygmotor i Trollhättan samt vid 
SAAB:s huvudfabrik i Linköping m.fl. platser forcerade förberedel
ser för övergång till jetdrivet flyg. När den svenska jetmotortillverk- 77



Strålbromsen (reversern) till ”Viggens” motor. Luckor av s.k. musselskalsmodell 
(byggda hos SAAB) inmonterade i utloppsdelen till Flygmotors RM 8. Bilden 
ovan (luckorna slutna) visar anordningen under reversering (omkastning av drag- 
kraften för bromsning under flygplanets utrullning i landningsmanövern). På 
bilden t.h. är luckorna under öppnande.

ningen på licens kommit i gång i Trollhättan, sändes färdigbyggda 
Goblin-motorer därifrån successivt till De Havillands flygplansfabrik 
i England. De byggdes där in i de serier jetjaktplan typ D H Vampire 
Mark I och Mark 50, som i avvaktan på den svenska jetplanproduk
tionen hos SAAB under en övergångstid måste beställas från England.78
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Flygvapnets övergång till jet ledde också fram till en ny flygma- 
terielplan för flygvapnet. Förslag om revidering av den i samband 
med 1942 års försvarsorganisations antagande fastställda materiel- 
planen av augusti 1942 sändes den 9 februari 1946 in av flygvapnets 
ledning. Den 16 mars samma år fastställde Kungl. Maj:t att vårt 
flygvapen skulle genomgripande moderniseras genom övergång till 
jetmotordrift. I periferin till den nya materielplanens utarbetande 
hade man redan den 2 februari 1945 hos ÖB bestämt, att det inom 
Flygförvaltningen skulle finnas en koordinerande, för hela krigsmak
ten gemensam, central ledning av hela utvecklingen på jet-, raket- 
och robotområdena. I mars 1948 tog denna ledning fastare former 79
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Flygmotors svenska 
jetmotorproduktion

och specialiserades såsom Försvarets robotvapenbyrå med uppgift att 
noga följa den utländska utvecklingen på området. Därmed fick ock
så försöken att konstruera ett svenskt robotvapen ett centralt forum.

Den svenska produktionen av jetmotorer från 1946 till nu kan i stort 
sett sägas ha omfattat följande tre skeden:
a) det första, 1946 till slutet av 1958: svensk produktion på licens 
av de brittisk-konstruerade jetmotortyperna De Havilland Goblin 
och Ghost, båda med radial- (centrifugal-) kompressorer. De svenska 
typbeteckningarna på dessa motorer var som nämnts RM 1A och 
RM 2.
b) det andra skedet, slutet av 1952 till slutet av 1970: ny produk
tion på licenser från Rolls-Royce, av denna fabriks jetmotorer typ 
Avon i flera successiva versioner, alla med axialkompressorer. Sven
ska typbeteckningar på de Trollhätte-byggda motorerna RM 5, RM 
6A, B och C.
c) det tredje skedet, från slutet av 1962 till nu: produktion på ame
rikansk licens av en hos Flygmotor utvecklad militärversion av Pratt 
& Whitney’s dubbelströmsmotor JT8D-1. Svensk beteckning på 
Trollhätte-versionen av motorn JT8D är RM 8.

När den av Flygförvaltningen 1945-46 i England förvärvade 
första De Havilland-licensen på Goblin-motorn omsattes i en svensk- 
byggd motorupplaga, kom denna att bli licensgivarens motortyp 
Goblin III. Dennas svenska version benämndes RM 1 A. Dessa först 
licensbyggda Goblin-motorer sändes till De Havilland för att där byg
gas in i från firman köpta jaktplan (senare också i attack- och skol- 
flygplan) typ D H Vampire. Dessa plan flögs efter färdigställande 
hem till Sverige av piloter ur svenska flygvapnet. Den sista i Troll
hättan tillverkade Goblin-motorn levererades 1952. En hel del så
dana motorer var i tjänst inemot 70-talet, en del med gångtider på 
ca 1.700-2.000 timmar.

Efter Goblin - från åren 1947-48 - kom licensbyggnad av De Ha
villands motor Ghost 59 (DGT 3), dragkraft ca 2.300 kp. Den mo
torn valdes som kraftpaket åt SAAB:s första, helt som jet jaktplan 
konstruerade, pilvingade plan / 29, provfluget i slutet på 40-talet. 
Ett ingående samarbete mellan motor- och flygplantillverkare före
kom självfallet under båda produkternas tillkomsttid. Det hos SAAB 
präglade smeknamnet på 29:an, ”Flygande tunnan”, kan knappast 
anses vackert. Det betingades emellertid av den fylliga form, som80



RM 8 (flygplan SAAB 37 ”Viggens” motor) av dubbelströmstyp (med nära 
12.000 kp dragkraft och kompressorsystem av axialtyp) i en provbock vid (dåv.) 
Svenska Flygmotor AB i Trollhättan. Motorns ebk ses längst t.h. på bilden. Den 
28 oktober 1970 levererades den första serietillverkade RM 8-motorn. Dess 
dragkraft på ca 12 ton motsvarar populärt uttryckt ca 100.000 hk vid för flyg
plan 37 aktuell fart.



RM 8-motorer (licens Pratt & Whitney JT 8 D-l) under montering hos Flyg
motor i Trollhättan. Endast gasgeneratorn synlig på bilden. De i arbete varan
de personerna ger en viss uppfattning om ”kraftpaketets” dimensioner.
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den stora diametern hos motorn Ghost 50 gav flygplanet. En annan 
version av motorn - Ghost 48 - förekom senare på det brittiskbygg- 
de allvädersjaktplanet / 33. Ghostmotorerna blev de som intill pe
riodens slut tillverkades på licens till det största antalet - över 1.000 
(närmare se tabellen sid. 84-85). Leveranstakten blev så hög som 20 i 
månaden.

På Ghost-typen debuterade den första svenska efterbrännkamma
ren, kallad typ Svantesson efter sin upphovsman. De monterades på 
flertalet av de tillverkade Ghost-motorerna. Flygmotor svarade för 
typens närmare utformning och tillverkning. Också Ghost-motorerna 
fick lång livstid. Ännu 1971 var ett antal kvar i tjänst, vissa med 
en gångtid av över 1.500 timmar.

För att tillmötesgå framställda krav på lägre luftmotstånd än de 
första svenska jetplanen 21 R och 29 kunde uppvisa, konstruerade 
SAAB sin nästa typ 32, där man tillmötesgick de framställda önske
målen om slankare linjer. Planet byggdes först i attackversion, senare 
för allvädersjakt. Flygvapnets ledning riktade in sin uppmärksamhet 
på den jetmotorvariant, som 1945 inte varit fullt utvecklad, men som 
sedan hunnit bli klar - jetmotortypen med axialkompressor. Den 
möjliggjorde en slank flygkropp och därmed ökad fart. I slutet på 
1952, när beställningarna av flygplan typ 32 blev aktuella att läggas 
ut, ansåg Flygförvaltningen tiden inne att försäkra sig om licens för 
tillverkning av lämplig jetmotor med axialkompressor.

Vid samma tid börjar hos Flygmotor det andra skedet i företagets 
jetmotorproduktion. Flygförvaltningen köpte från Rolls-Royce till- 
verkningslicens för licensgivarens jetmotorer typ Avon (med ebk). 
De fick svensk motortypbeteckning RM 5A (för den först tillverkade 
typen). Statisk dragkraft till en början 3.400 kp (utan ebk), 4.400 kp 
(med ebk). De vid Flygmotor byggda första Avon-serierna (till flyg
plan 32) levererades 1956-59. Sistnämnda år börjar de följas av 
Avon Mk 47 A och 48 A (svenska beteckningar RM 6 A och B). De 
erfordrades bl.a. till från SAAB nytillkomna plan typ 35 (”Dra
ken55). En tid därefter licensbyggdes Avon Mk 60 (RM 6 C). Den 
skulle driva fram de senare versionerna av Draken. Alla Avon-moto- 
rer av typerna RM 6 A, B och C till de SAAB-byggda planen typ 32 
(”Lansen55) liksom även Drakenplanens (typ 35) motorer försågs 
med ebk av svensk konstruktion. Dragkraftssiffrorna steg efter hand. 
För RM 6 C noterade man 7.750 kp med, 5.650 utan ebk (jfr tab. 
sid. 84-85). 83
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VIKTIGARE JETFLYGMOTORER

Original-
beteckning

Svensk
beteckning

Dragkraft Kp Varv
per

minut
Släckt

ebk
Tänd
ebk

DH Goblin 2 RM 1 ^ 1.360 — 10.200
DH Goblin 3 RM 1A^ 1.500 — 10.750
DH Ghost DGT 3 RM 2 ^ 2.270 — 10.250
DH Ghost 48 RM2A3' 2.200 — 10.250
DH Ghost DGT 3 RM 2B ^ 2.160 2.800 10.250
RR Avon 21A RM BA3''5' 3.460 4.700 8.100
RR Avon 47A RM BA3' 4.840 6.520 8.000
RR Avon 48A RM 4.750 6.340 8.000
RR Avon 60 RM 6C2' 5.650 7.750 8.100
P&W JT8D RM 8 ^ 6.690 11.790 11.620

1/Vikten är inklusive ebk ( i de fall ebk finns) fr.o.m jetmotorn 
RM 2B (DH Ghost) t.o.m RM8.

2;Första i Sverige använda typ. Tillverkad och levererad från 
britt iska De Havilland koncern ens motorfabrik. Utöver 
motorer, monterade i England i flygplan Vampire (J28) 
inköpta till flygplan SAAB 21R och såsom reservmotorer.

3;Typ tillverkad av Svenska Flygmotor AB i Trollhättan, 
på licens från originaltillverkaren. (10st RM 1A- 
motorer tillverkade vid dåvarande STAL, Finspång)
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ANVÄNDA I SVERIGE 1946-71

Luftflöde 
(utan ebk) 
Kg / sek

Frontyta

m

Vikt

Kg

Levererat 
år /antal 
motorer

27,8 1.26 770 (1946-47/130 )
29,3 1,26 770 1949-52 / 438
39.5 1,42 1.070 1951- 55 / 793 ^
39,5 1,42 . 1.070 1952 - 54 / 77
39.5 1.42 1.190 1955-58 /387
55,5 0.9 1.380 1956 -59 /406 ^
70,5 1,08 1.675 1957-60 /144 ^
70,5 0,95 1.720 1958-62
78,0 0,95 1.770 1959 -71

144,7 1,42 2.100 1970 -

4/Varav 789 levererades av Svenska Flygmotor AB. 
387st. modifierades till RM2B(försågs med ebk) 
under aren 1955-58.

5/RM 5B (RR Avon 23) byggdes hos Rolls Royce.
144st. importerades. (Köptes direkt i England) 
i flygplan J 34 ( Hawker Hunter F MK4 ) och såsom 
reservmotorer. Levererade 1955-57.

6/Varav 346 levererade av Svenska Flygmotor AB. 
7/Varav 104 levererade av Svenska Flygmotor AB.
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86

RR 2-rammotor från ca 1968, konstruerad och tillverkad av Flygmotor. Två 
motorer av denna typ driver bl.a. fram flygvapnets forskningsrobot Rb 322. 
Fart nära Mach 3 (tre gånger l)udhastigheten). Dragkraft 1.200 kp (motsvarande 
ca 25.000 hk). Motorvikt 43 kg. Drivning från start till ca Mach 1 med krut
raket. Därefter tänder rammotorerna.

Under 1962 följde en ännu mer radikal omsvängning inom flyg
vapnets jetmotor-policy än 1952. Statsmakterna hade då, prelimi
närt men dock klart, godtagit en planerad tillverkning vid SAAB 
av ett nytt, då som särdeles avancerat ansett ”universalstridsflygplan” 
37 Viggen. För de flyghastigheter och övriga prestanda, som därmed 
blev aktuella, behövdes det en jetmotor, som gav större dragkraft på 
alla aktuella höjder än vad Rolls-Royce-firmans typer dittills förmått 
ge eller inom en nära framtid kunde förväntas ge. Flygförvaltningen 
övergav då sitt samarbete med De Havilland och Rolls-Royce och 
köpte i stället tillverkningslicens från USA för en där utvecklad, 
lovande jetmotor. Det välbekanta företaget Pratt & Whitney, en 
gammal bekant till både flygvapnet och Flygmotor sedan 1940-ta- 
lets kolvmotortid, fick förtroendet att svara för licensunderlaget. 
Den valda motorn hette i USA JT8D-1 och var där framtagen för 
kommersiellt trafikflyg.
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Arbetet på modifiering av den amerikanska originalversionen till 
en för svenskt stridsflyg lämplig version - i Sverige benämnd RM 8 
- igångsattes ungefär samtidigt med licensavtalet. Motorns dragkraft 
(med ebk) har uppgivits till 12.000 kp. Den 28 oktober 1970 kunde 
Flygmotor leverera den första seriebyggda RM 8-motorn till Flyg- 
materielförvaltningen, för vidare befordran till inbyggnad i ett plan 
37 Viggen hos SAAB.

De år 1962 beslutade 800 planen hade emellertid till 1970 skurits 
ner till 175, däribland inte ett enda jaktplan. Minskat antal flygplan 
betyder kortare serier, både av plan och motorer, och därmed högre 
priser per enhet. Kostnadsstegringen rör sig om ca 50 procent eller 
mer, varför besparingen för statsmaktens del i längden blir fiktiv. 
Lyckas och tillåtes man erhålla och effektuera beställning från utlan
det på Viggen-plan och RM 8-motorer i mera betydande antal, kan 
läget ljusna, inte minst för den i flygmotorindustrin och i flygplan
fabriken arbetande personalen. Export av så starkt krigsbetonad ma
teriel som den nämnda är emellertid en angelägenhet med åtskilliga 
frågetecken. En tabellöversikt över Flygmotors samlade jetmotor
produktion återfinns på sid. 84-85.

En svårighet som mött Flygmotor under licenstillverkning av de 
brittiska och amerikanska jetmotortyperna har varit, att inköpskällor 
för hjälpaggregat av diverse slag, som erfordrats till motorerna, inte 
alltid stått att finna i Sverige. Flygmotor och längre tillbaka Flygför
valtningen har måst utifrån skaffa sig tillverkningslicenser på bl.a. 
bränslesystem (pumpar o.d.). Man har sedan måst tillverka även 
dessa detaljer i vårt land. Detta extra arbete har blivit en ökad be
lastning.

På sina håll har man kanske den uppfattningen, att det för licens
tillverkning inte krävs så värst mycket ifråga om bidrag från licens- 
tagarens sida till utvecklingsarbetet. Flygmotors erfarenheter ger klart 
vid handen, att när det gäller så komplicerade tekniska produkter 
som jetflygmotorer, är tillgång till egen mycket högt kvalificerad 
personal ofrånkomligen nödvändig för att fullgoda resultat skall 
uppnås. Flygförvaltningen har alltid sökt skaffa sig licens för mo
torer, som varit tekniskt högt utvecklade. Motorerna har vanligen 
varit så nya, att licensgivarna inte hunnit samla önskvärd erfarenhet 
av den nya konstruktionen. Det svenska motorföretaget har därför 
måst bidra med sitt kunnande och parallellt därmed driva sitt eget,

Utveckling av 
licenstyper
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Några drag från 
RM 8-produktionen

VR 3, en vätskeraketmotor, som konstruerats av Flygmotor i Trollhättan. Drag- 
kraft 2.600 kp. Bränsle jetbensin. Oxidator väteperoxid. Brännkammartryck 
45 ggr atmosfärtrycket. Motorn kan användas för t.ex. flygplan och robotar.

motsvarande typutvecklingsarbete, givetvis i samförstånd med Flyg
förvaltningen (nu Flygmaterielförvaltningen). Det svenska motor
företagets samarbete med sina licensgivare på båda sidor om Atlan
ten har alltid varit utomordentligt gott.

Svenska flygvapnets val 1962 av RM 8 till kraftpaket i Viggen-pla- 
nen föregicks av flera års undersökningar av tänkbara inköpsmark
nader och motorindustrier. Som flygvapenchef och chef för dess för
valtning fungerade då generallöjtnanten Lage Thunberg, tidigare 
känd som flygtävlingspilot och flyglärare på Ljungbyhed. Eftersom 
flygplan 37 Viggen skulle bli ett slags universalplan med olika ut- 
rustningsalternativ för olika uppdrag ställdes extra stora krav på 
den valda motorns prestationsförmåga. Motorn skulle kännetecknas 
av:
a) stor högsta dragkraft för att ge flygplanen snabb acceleration och 
möjlighet att flyga med hög supersonisk fart (Mach 2-3), med mått
lig drivmedelsåtgång;88
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b) mycket stor dragkraft för att ge möjlighet till kort startsträcka, 
och dessutom omkastbar (”reversibel”) dragkraft, för att planen skall 
kunna landa på kortast möjliga sträcka;
c) låg bränsleåtgång vid hög underljudsfart (under Mach 1), för att 
erhålla lång flygsträcka;
d) högt förhållande dragkraft: flygplanvikt.

Såväl Rolls-Royce som Pratt & Whitney ställde 1961-62 upp till 
visningar av dubbelströmsmotorer med ebk. Bland alla undersökta 
alternativ befanns de vara de lämpligaste. Tyvärr var på den tiden 
båda firmornas för militärt bruk tilltänkta motorversioner för små 
för ett enmotorsflygplan som ”Viggen”. Att bygga ett plan med två 
sådana motorer som de erbjudna skulle ställa sig för dyrt.

Pratt & Whitney höll emellertid på med att utveckla en annan 
dubbelströmsmotor, kallad JT8D-1. Den var då endast avsedd för 
civilt trafikflyg men var i närheten av avsedd dragkraftsklass. Den 
befanns kunna utvecklas så att den uppfyllde kraven på en militär 
svensk version. I maj 1962 tecknade därför svenska flygvapnet ett 
licensavtal med Pratt dl Whitney, gällande för produktion och ut
veckling hos Flygmotor i Trollhättan av den nämnda motortypen 
för svensk del.

När licensköpet beslutats kunde Pratt & Whitney (PWA) inte ta 
hand om utvecklingen av en militär version av JT8D-1, eftersom de 
var fullt sysselsatta med arbeten på en tidigare beställning, utveck
ling av motorn TF 30. Flygmotor fick då i uppdrag att göra upp de 
behövliga detaljritningarna till den svenska versionens gasgenerator 
och ebk på basis av från PWA lämnade layouts. Flygmotor skulle 
vidare producera sex försöksmotorer och utveckla en driftsäker pro
totyp, som svarade till specifikationen.

Under 1963 började deltillverkning av det första ebk-exemplaret. 
I slutet på samma år kunde man provköra detta på en modifierad 
civil motor JT8D-1. Enligt programmet kunde den första svensk
tillverkade motorn i militärversion provköras i augusti 1964. De 
återstående fem försöksmotorerna nådde därefter utvecklingsstadiet. 
Till 1966 hade Flygmotor hunnit med en total provgångtid på för
söksmotorerna av över 1.000 timmar, allt i nära anslutning till det 
1962 uppgjorda programmet.

Hög flyghastighet och ebk-körning medförde stora ändringar i 
motorns bränslesystem. Utvecklandet av denna speciella utrustning 89
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Flygvapnets forskningsrobot Rb 322. 
Försedd med två av Flygmotor i 
Trollhättan konstruerade och till
verkade rammotorer typ RR 2 (bild 
sid. 86). Forskningsroboten når över 
20 km höjd, med en toppfart av nära 
Mach 3.

beställdes från leverantörer i USA. En pump för reglering av det 
bakre utloppets storlek utvecklades hos den brittiska specialisten 
Lucas.

De schematiska skisserna och uppskuren bild sid. 75 av motorn 
JT8D-1 visar konstruktionen i stort. Lågtryckskompressorn, vars två 
främsta steg utgör fläkt, drivs av en trestegsturbin. Högtryckskom- 
pressorn drivs av en turbin med ett steg. För den totala gasströmmen 
är tryckförhållandet 17:1. Ytterströmmen är i det närmaste homo
gen. Motorns brännkammarsystem består av nio separata flamrör, 
placerade cirkulärt. Till en början använde man för turbinerna okyl
da turbinblad. Man förberedde dock ganska snart övergång till kyl
da blad. Alla turbinblad är precisionsgjutna.

Efterbrännkammaren, som är konsolupphängd bakom gasgene-90
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TILL VINDTUNNLAR 
OCH PROVRIGGAR

LADDNINGS-
KOMPRESSOR

TRYCKLUFTMAGASINET 
RYMMER 130 TON LUFT

MOTOR

LJUDDÄMPARE

LUFTIN-
JEKTORl

FRAN TRYCK- 
LUFTMAGASIN 

^----- -175 KG LUFT/SEK
|35 KG LUFT/SEK

LUFTKOMPRESSOR

35KG LUFT/

FORVÄRMNING AV LUFT

”Flygmotors” högeffektiva pr ov anordningar i Trollhättan: Vatten från Göta älv 
trycker ut luften i tryckluftsmagasinet (85 m under vattnets yta) med konstant 
lufttryck. Rammtrycksriggen är en provanordning, där motorn utsätts för sam
ma driftsförhållanden som vid flygning med hög hastighet. RM 8 behöver da 
ca 245 kg luft/sek och 17 liter flygbensin/sek.

(Bilden ur ”Flygmotor” nr 5/1970)

ratorn, är anordnad för zonförbränning. Den avslutas bakåt av ett 
ställbart utlopp. Den där bakom anbragta luckmekanismen för drag- 
kraftsomkastning (reversering) har utformats vid SAAB.

Sedan STAL:s Dovern-motor annullerats 1952 och Flygförvaltningen 
köpt den första licensen för tillverkning i Sverige av Rolls-Royce’ 
motor Avon Mk 21 A (RM 5), inträdde en tillfällig minskning i ut
vecklingen av jetmotorer. Flygförvaltningen var dock angelägen att 
behålla den kunskap på utvecklingen av jetmotorer som samlats, och 
att använda de för utvecklingsprogrammet beräknade anslagen till 
förbättring av själva flygplanens prestanda. Det gällde närmast typ 
SAAB 29. I detta syfte fick Flygmotor uppdrag att i nära samarbete 
med förvaltningens motorbyrå ta fram ett ebksystem till 29:ans mo
tor Ghost (RM 2 B). Här kom den Svantessonska konstruktionen 
med i bilden. Uppdraget resulterade efter hand i ett flertal olika ebk
system för olika jetmotorer och andra tillämpningar. De problem 
man mötte under arbetet löstes i god samverkan.

Efterbränn
kammare
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Den utfärdade ebk-specifikationen föreskrev en konstruktion, som 
medförde så få och så små modifieringar som möjligt av flygplanet. 
Detta krav uppfylldes därigenom, att man ritade ebkm konsolupp
hängd från turbinkammarhöljet. Diffusordelen (spridaren) blev då 
ytterst kort och fick en konvinkel av 14°. Flamhållaren blev den 
detalj, som fick den största diametern. Den består av två ringar med 
V-formad sektion. Bränslet sprutas in vid framkanterna. En mindre 
del sprutas dock in i gasströmmens s.k. vändzoner bakom flamhållar- 
ringarna för att ge homogen förbränning. Utloppsdelen smalnar av 
bakåt och avslutas med ett hydraulmanövrerat lucksystem av mussel- 
skalstyp för två alternativa lägen. Erfarenheterna blev goda och sam
ma principer har sedan följts i stort vid Flygmotors alla efterföljande 
ebk-system.

Det första ebk-systemet till Ghost-motorn följdes sedan av de nya
re systemen 61, 65, 66 och 67 till Avon-motorerna. Diffusordelen 
kunde där göras längre utan risk för gasens utspädning inom ström
mens yttre gränsskikt. Fr.o.m. ebk typ 65 användes ejektorer (mun
stycken), som kunnat ge upp till 6 % dragkraftsökning vid flygpla
nets toppfart på 11.000 m höjd. Ejektorerna åstadkommer dessutom 
bättre kylning åt det till utloppsdelen hörande hydraulsystemet för 
slutluckornas manövrering.

Under 1957 tog Flygmotor fram ett ebk-system till Avon-motorn 
i flygvapnets jaktplan / 34 Flawker Hunter. I detta fall blev det åter
igen fråga om att skapa något som kunde byggas in utan alltför stora 
förändringar av flygplanets stomme. Ebkm gjordes då i ett stycke 
med motorns diffusordel och dess förbränningsrum försågs med en 
långsgående uppskärning, så att systemet kunde föras in i planet bak
ifrån. Ett antal kilar höll ebkm på plats. Systemet prövades praktiskt 
under flygning men sattes aldrig i serietillverkning.

Det sista för Avon-motorerna framtagna ebk-systemet, typ 67, har 
sex radialsegment, som byggs in under ebk-höljet. Bränsleinsprut- 
ningen sker genom ett flertal spridare, placerade ”uppströms’’ i för
hållande till fyra brännarhållare med V-sektion. Ebkm kyls med 
luft från intag på flygkroppen, kompletterat med en luftspridare.

Alla Flygmotors ebk för Ghost- och Avon-motorer använder ett 
av företaget konstruerat bränslesystem. Bränslepumpen är av centri- 
fugaltyp och drivs av en luftturbin. Bränsleflödet grovregleras ge
nom drivluften till turbinen med hänsyn till kompressortrycket i mo
torn, och finregleras vid pumputloppet, så att konstant tryckför-92
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hållande hålles i motorturbinen. För att åstadkomma ögonblicklig 
antändning finns ett system av extra spridare placerade långt fram i 
diffusordelen eller framför denna i tilloppsdelen. För att förhindra 
stopp i ebkms bränsleledningar blåses dessa igenom med komprimerad 
luft.

Också på området robotmotorer har Flygmotor sedan 1950 lyckats 
ta fram ett flertal goda typer. Av utrymmesskäl omnämns här blott 
en del av dem utan alltför många detaljer. 1954 konstruerades och 
1960 provflögs en rammotor RR 2/1 A till luftförsvarsrobot. Om
kring mitten av 1954 mottog fabriken en order på en vätskeraketmo
tor VR 3 avsedd för dragkraftsökning i vissa situationer på Draken- 
plan. Den fordrade siffran var 2.175 kp. I slutet på 1958 vunna er
farenheter visar, att den framtagna motorn blivit tillförlitlig, lätt 
att kontrollera när den skall användas och starkare än begärt. På 
något över 18.000 m höjd uppgår dragkraften till 2.575 kp. Under 
de senaste åren har Flygmotor även utfört forsknings- och utveck
lingsarbeten inom ytterligare ett raketområde, hybridraketernas. Det 
gällde bl.a. att ta fram nya, tidigare inte allmänt kända slag av ra
ketdrivmedel. I juli 1971 meddelades i pressen, att Flygmotors arv
tagare Volvo inlett ett lovande samarbete med ett av Västeuropas 
största företag inom raket- och robotområdet, Erno Raumfahrttech- 
nik GmbH i Bremen.

Flygmotorproduktion i stora serier kräver bl.a. väl planerade samt 
skickligt utformade och uppbyggda provningsanordningar. Vid jet
motorprovning tillkommer krav på lufttillförsel i tidigare helt oana
de mängder. Hos Flygmotor uppfördes redan under det andra världs
kriget särskilda provhus för provkörningar i utvecklings- och kon
trollsyfte av då tillverkade motorer av kolvtyper. Dessa provnings- 
system har sedan utvidgats och omdanats för jetmotorerna. Kraven 
växte efter hand. 1947-48 lade man därför upp planerna till nya 
provanläggningar. Konstruktionsarbetet startades 1949, och år 1951 
var den största delen av provsystemet klart att tas i bruk.

Det centrala i den nya anläggningen är dess helt unika system för 
tillförsel av luft. Det sker från ett i berg utsprängt luftmagasin 85 m 
under marknivån. Magasinet rymmer 130 ton luft, som pressas ut 
genom att man släpper in vatten från den invid fabriksområdet fram
flytande Göta älv. Den av vattnet utpressade luftmassan rusar upp

Robotmotorer

Provningsresurser
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Produktionsledning

till själva motorprovanläggningarna under ett nästan konstant tryck 
med - som det var i början - max. 200 kg/ sek. När luftmagasinet på 
nytt skall fyllas, pressas vattnet ut ur detsamma med hjälp av sär
skilda kompressorer. Själva provhusen och andra anordningar för 
provkörningen av jetmotorer eller komponenter därtill är anordnade 
i marknivå i nära anslutning till lufttillförselsystemet.

När RM 8-motorerna till slut skulle börja provas, visade det sig, 
att man behövde större luftmängder än vad som kunde fås från berg
magasinet. En del ombyggnader har därför utförts, och nu kan man 
öka luftströmmen under konstant tryck till ca 250 kg/sek genom att 
tillföra extra luft från en 15.000 hk kompressor och genom en ejek- 
toranordning. Allt detta bidrar till att minska åtgången på luft från 
bergmagasinet. Motorns inloppsluft kan förvärmas med fotogenbrän- 
nare men också kylas med luft från en 10.000 hk turbindriven kom
pressor. Det ”öppna” inloppssystemet gör det möjligt att provköra 
motorerna med eller utan tillförsel av rammluft upp till högsta på- 
drag.

Bland Flygmotors övriga provningsanläggningar märks ett antal 
sådana för utprovning av ebk-system. Särskilda vindtunnlar finns 
också för prov med rammjetmotorer. En av de första vindtunnlarna, 
som kan anslutas till bergluftmagasinet, är utförd för prov vid trans- 
soniska och supersoniska hastigheter, med Mach-tal mellan 0,5 och 
3,6. Den används bl.a. för prov av modeller eller detaljer till flyg
vapnets tid efter annan framkommande nya konstruktioner.

På hösten 1970 fick Flygmotor sitt nuvarande namn Volvo Flygmo
tor AB. Volvokoncernen hade dessförinnan - redan 1941 - blivit 
ägare till aktiemajoriteten i företaget. Direktörer för Flygmotor har 
varit: Gunnar Dellner (1939-40), Nils Frenne (1940-43), Gunnar 
Engellau (1943-56), Erland Forslund (1956-61), Erik Andrén 
(1961-63), Arne Körling (1963-69) och Inge Löjdquist (1969-f.n.). 
De har biträtts av talrika och skickliga medhjälpare. Tekniske direk
tören under en lång följd av år Gustaf Gudmundson och hans efter
trädare, tekn. dr Gunnar Broman är bland andra särskilt värda att 
ihågkommas.

Flygmotors aktiekapital var i slutet på 1930 en halv miljon kronor. 
1941 ökades det till fyra, 1942 till åtta, 1951 till tolv och 1964-f.n. 
36 miljoner kronor. Rekordomsättningar på över 170 miljoner har 
noterats, bl.a. 1959 och 1969. Bolagets insatser har från dess första94
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tillkomst 1930 genom alla år varit utomordentligt förtjänstfulla och 
av omistligt värde för vårt flygvapen.

Till flygindustrins utveckling efter 1950 - i vad den gällt konstruk
tion och produktion av flygplan - hoppas författaren få tillfälle åter
komma. Han önskar vidare här frambära sitt tack till Flygmotors 
tekniske direktör (till 1970) Gustaf Gudmundson och till chefen för 
Flygmaterielförvaltningens motorbyrå överingenjör Bengt Sandelius 
för värdefull medverkan vid denna jetmotorartikels tillkomst.

Nils Kindberg, veteran-pilot, Lt.-Col., R.Sw.A.F., continues his previous sur- 
veys of the Swedish aviation industry (Dasdalus 1965-1967). In this new survey 
he discusses the introduction of jet aero-engines in Sweden in about 1946 and 
their development and manufacture up to 1971.

In 1946 the Svenska Flygmotor AB at Trollhättan (from October 1970 the 
Volvo Flygmotor AB) started producing jet-engines for the Swedish Air Force. 
The author gives an account of the cooperation on license-basis between the 
Swedish company and the British manufacturers De Havilland and Rolls-Royce 
and later with the American company Pratt & Whitney. He also relätes the 
Swedish work on development and improvement of the licensed motor types.

An account of the Swedish jet-plane industry is intended to follow.

Med detta avsnitt har överstelöjtnanten Nils Kindbergs skildring av den svenska 
flygindustrins historia förts fram till våra dagar. Med hänsyn till det begrän
sade utrymme som Dcedalus kan ställa till förfogande för en sådan skildring är 
det tydligt, att en ganska sträng gallring av det rikliga materialet måst ske. 
Därmed framställer sig den frågan, vilka händelser som skall anses viktiga nog 
för att medtagas, och vilka som kan sparas för en framställning med större ut
rymme till förfogande. Denna fråga, i och för sig svår att besvara, blir natur
ligtvis besvärligare, när händelserna ligger så nära i tiden som fallet är i den nu 
aktuella skildringen. Redaktionen är därför medveten om, att andra meningar 
än dem författaren gjort sig till tolk för ibland kan göras gällande, likaså att 
författarens uppfattning om orsak och verkan någon gång kan röna motsägelse. 
Redaktionen vill även påpeka att den intressanta historien om efterbrännkam- 
marens utveckling på svensk botten är avsedd att få sin särskilda skildring i en 
kommande årgång av Dcedalus.

Summary
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