JERK ~'I~HLI%TG

~1lina flygäven~yr i T~el~ebo~g

Urrader rriin uppväxt fick jag två stora intressen, flyg och jazzmusik,
som båda kom att ta mycken tid i anspråk. Mitt första flygplan såg jag
från ryggläge ~ en barnvagn. Det var hösten 1934 och vår lilla familj
hade just anlänt till ;staden. Platsen var Söderslättsgatan nere vid
Kapellplan, där vi tillfälligt var inkvarterade i väntan på vårt första.
permanenta boende. Flygplanet. var ett biplan av Tiger Moth-typ sorti
passerade på några hundra meters höjd, och jag såg tydligt de svarta
registreringsbokstäverna På tpndervingen.
Vinkelgatan
På Vinkelgatan 21 blev vårt värdfalk guldsmedsparet Arne och 1Vlargit 1lilårtensson, som var friluftsintresserade och brukade göra ut-

Eldsjälarna Trelleborgs Modellflygklubb. Bröderna Arne, Lennart oeh
Gunnar Friberg.
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flykter på en tandemcykel. Snart hade jag hittat en lekkamrat. Finn
fanns på Vinkelgatan 1~ och hette Bengt Stahre, son till redaktören
på Allehanda. Bengt var ett halvår äldre än jag och hade gott ozn roliga ideer men var samtidigt lugn. till humöret och hetsade inte upp
sig i onödan.. Vinkelgatan 21 låg längst in vinkeln, sch eless trädgård
där vi brukade leka gränssele ti11 en liknande trädgård som utgjorde
begynnelsen av nästa vinkelben. Där fanns två :grabbar som var betydligt äldre än vi, bröderna Fulle och Bengt Svensson. Den r©elhårige Kalle var ungefär ]~5 år garnmal, och brodern Bengt ungefärr
1~. Grabbarna Sveason brukade leka med oss småttingar, kasta ball
eller kurragömma. Kalle hade byggt ett modellflygplan av en typ som
man benämnde "~'Vakef"ield" efter en engelsk lord som instiftat ett
vandringspris i form av en stor pokal som det tävlades om varje år.
Flygplanets spännvidd var drygt en meter, och kroppen var uppbyggd som en fackverkskonstruktion ined kvadratiskt tvärsnitt, vilken innehöll "gummimotorn" i form av ett sjok tvinnade gummiband
av .ansenlig längd. Den i den uppvridna gummimotorn lagrade energin drev en stor propeller via ett litet kullager i nosblocket. Byggmaterialet var balsaträ, och klädseln utgjordes av s k japanpapper..
Landningsstället utgjordes av en kraftig bygel av pianotråd, infäst i
flygplanets nos_ I bygelas båda ändar satt ett par svarvade hjul av
trä. Starten skedde antingen med handkast mot vinden., eller från en
startbana i form av en bred planka. 1VFed propellerns hjälp steg sedan
flygplanet ti11 ca 50 meters höjd innan det glidflög ner till landning
när gummimotorns kraft 'var förbrukad. Flygningarna brukade äga

Bogserplanet lågsniffar över Söudefältet.
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rum på ängen omedelbart norr om Hedvägen, sorn vid denna tid vår
helt obebyggd. Någon trafik att tala om fanns inte heller, rnöjligen
någon enstaka cyklist eller hästskjuts. De snälla bröderna Svensson
lät oss vara med och följa deras hanterixxg av det avancerade flygplanet på nära håll. Flygningarna samlade efterhand en mindre publik
av ungdomar från grannskapet, och några inf`cirskaffade själva från
Resins butik på Algatan modellflygplan i balsaträ av enklare. typ för
att delta i flygandet. Det fanns t ex mycket enkla små flygplan vilka
startades med gummisnodd av typ "slangbella". Från dessa övningar
tror jag mig kommå ilxåg Carl-Eric Bogren och Golge liarvdsson.
En händelse som blev mycket omtalad var haveriet med ABA:s
stora trafikflygplan "Lappland" på Bulltofta den 9 juni 196. Motorstopp på alla fyra motorerna direkt efter start tvingade piloten att
nödlaxidå i ett åkeri på Södra 13ulltoftavägen, Den tidens :åkerier
drevs med hästar, och när flygplanet brakade ned befånn sig hästarna ute på alika jobb. Ilet stora landningsstället fångades upp av
hästarnas tomma boxar, vilket mildrade markkontakten. De flesta
passagerare och besittningsmän klarade slg med smärre blessyrer
eller helt oskadda. En amerikansk affärsman omkom dock. Tidningarna var snabbt på plats, och i Trelleborgs Tidningen följande dag
fanns ett omfattande. reportage med bilder fran olycksplatsen. 1Vu
råkade det slumpa sig så att min pappa arkitektens första utkast till
varmbadhus fanns presenterat i samma tidning på första sidan, parallellt rased skiYdri.ngen av flyghaveriet. Tidningen kom därför att
sparas i "familjearkivet" och jag själv, som då ännu int€; fyllt 4 år, blev
fascinerad av bilden av det söndertrasade flygplanet. Jag började då
tjata om att få åka till Bulltofta och titta på flygplan. l samband med
ett besök hos en av mina fastrar som då bodde i Malmö tog föräldrarna en extra tur ut till flygplatsen för att få stopp på den påstridige
sonens tjat.
Fäget i omvärlden hade börjat. bli oroligt, och jag fick en rejäl
verklighetsbild våren 1938 när ett av svenska flygvapnets. nya bombflygplan av typ B 3 havererade 49 km söder om Trelleborg under
leveransflygning från fabriken i Dessau. Vid bärgningen lades de
återfunna flygelandelarna tillfälligt upp på en av kajerna nere i ham~
asen, och min mamma, som. alltid var på alerten når något särskilt
inträffade i Trelleborg, drog iväg Till hamnen med rnig i ezxa handen
och i den andra en barnvagn med min tre år yngre bror Clas. I)e
söndertrasade militärgrå ~lygplandelarna utgjorde en dyster anblick, xxxen jag förstod nog inte vidden av tragedin (de tre besättningsmännen omkom. Vid Landstormsföreningens 25-årsjubileurn
samma vår kuride jag bevittna en flyg€xppvisning vid Stavsten, utfärd
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av feam piloter från Ljungbyhed. Återigen hade jag min pigga anamma att
tacks för att jag fick vara åskådare.
Som läsaren konstaterat, var det en
rad händelser under 1930-talet som
satte fart på mitt flygintresse. En eftermiddag cirklade ett enmotorigt
långsarntgående flygplan runt över
Trelleborgs nordöstra delar, vilket jag
och några lekkamrater givetvis observerade. P1Qtsligt sänkte sig flygplanet
ned över banvallen där tågen mot
TVlalmö brukade rulla, och. %rsvamn sedan ur vårt blickfält på banvallens bortre sida.: Vi rusade förstås ~ä snabbt vi
kunde över det närbelägna gräsfältet
bort mat banvallen för att se vad sorxa
hänt. Detta var förstås. strängeligen
förbjudet område för oss. barn, men
.Karl-Erik Nilsson
äventyret tag överhanden, och med
bakvända kepsar smält vi osts nu igenom ett trådstängsel och över ett
vattenfyllt dike f©r att sedan. krypa. uppför den gräsbevuxna vallen. På
respektfullt avstånd från rälsen reste vi oss upp och spanade av området på vallens andra sida, 1'+Iågot hundratal meter ut på den plöjda
åkern stod ett gråmålat spaningsplan av typ S 14 Reseler "Starch",
nyligen inköpt från 'Tyskland av det svenska försvaret. En mindre
tropp militär personal fanns på plats, samtalande med liesättningen.
Anledningen till den militära provlandningen i den skånska myllan.
fick vi inte klart för oss, och inte heller tordes vi stanna kvar och avvakta fortsättningen. Vi hade ju varit. på "förbjudet område" och smög
oss därför herråt utan att tala om för nägon vuxen vad vi hade sett..
1"~Tågot senare, i skolan inom ramen för ämnet "Teckning", framställde
jag dock en bild av händelsen,
I veckotidningen Alters fanns en serie som hette "Vi7illy på äventyr'°
där det förekom ett fantastiskt #tygplan med beteckningen SM-3.
Flygplanet var tvåmotorigt och hade ett konventionellt utseende,
men ganska. extrema egenskaper i övrigt. Motorerna kunde vid behov vridas uppåt 90 grader varvid flygplanet fick helikopterns möjligheter. Vidare kunde vingarna fällas bakåt och en liten båtmotor i
planets stjärt kopplas in. Då gick det att använda Sly-3 sam båt. eller
t o m som ubåts Under de snart 7~ år sorn gått har inan faktiskt, i
USA .och med stora konstruktiva svårigheter, lyckats utveckla ett
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vertikalstartande propellerflygplan. Att få detta att fungera även i
undervattensläge är dock ett problem som återstår att lösa.. Men vem
har sagt att allt ska vara enkelt?
Hemmets Veckotidning hade samtidigt en serie vid namn "Tom
Trick". Här vår det mera futuristiskt med rymdfarkoster och expeditioner till Jordens amedelpunkt, givetvis med ett antal skurkar nblandade. Såväl Willy som Tom Trick var blonda och blåögda, meclan
skurkarna undantagslöst hade sydeuropeiskt eller latinamerikanskt.
utseende. Något sådant skulle vål knappast få passera opåtalt idag,
men min vän Bengt Stahre oeh jag slukade dessa serier med snor aptit och lärde oss dessutom läsa på kuppen.
Strandgatan
Sommaren 1940 klev det nödvändigt för oss att söka en större lägenhet. Vår nya adress blev Strandgatan 2, och vi hamnade högst upp i
ett 5-våningshus. I)et skulle visa sig bli ett verkligt eldorado för en
flygintresserad yngling. Lägenheten var i sydlig och ostlig riktning
omgärdad av en altan med fri utsikt. Söderut såg vi hela hamnområdet och havet utanför. [österut kunde vi se i stort sett hela staden utom de västra och nordvästra delarna, Dessa kunde emellertid
avspanas från husets piskbalkong som var lätt att nå via trapphuset..
I anslutning till piskbalkongen disponerade vi också ett litet extrarum, som skulle bli centrums. för mitt modellbyggande under några år
framöver. Min m©retor hade efter en resa i Tyskland några år tidigare glömt kvar en Zeiss-kikare när hon vid återkomsten passerade
oss i Trelleborg. Kikaren blev nu min ständiga följeslagare.
Våra närmaste grannar var den bistre telegrafkommissarien Landgren med familj i lägenheten bredvid, och i lägenheten under oss den
alltid så gemytlige färjebefälhavaren Eric Knutsson med hustru. lien
respektingivande vicevärden fanns några trappor ner och hette Tore
Helgesson. 1`,Tågra med mig jämnåriga fanns inte i huset, men i
Strandgatan 4 hittade jag snart Lars B Svenson oeh Gert Bååth.
Kantakterna med Bengt Stahre blev nu mera sporadiska, men vi var
fortfarande klasskamrater och förblev så även i klass 3, när vi kom
till Centralskolan och fick den fordrande Harald Lindal som lärare. I
samma klass fanns nu också Lars. 13 Svenson, och i en högre klass
gick Gert som var några år äldre. I det lilla rummet vial piskbalkongen började nu vårt modellbyggande, Det handlade o~n s k
replikamodeller av våra vanligaste krigsflygplan i skala 1:~0. Modellerna var i trä och levererades. i halvfabrikat från firma Model-Craft
i Malmö mot postförskatt. Som bakgrundsmaterial måste vi läsa. in.
en del, och de gjorde vi i tidskrifterna "Flyg" och "Svensk Flyg1&9

tidning" , vilka inköptes som lösnumFner o loasken på Centralstationen.. "Flyg" var englandsvänlg och innehöll allt om Spotfire och
Hurricane, medan "Svensk Flygtidning" var tyskinsprerad och gav
oss allt vi ville veta. om Messerschmitt och Facke-~Tulf. Veckopengen
räckte förstås inte till allt detta, men vi cirkulerade tidskrifterna
mellan oss och förstärkte dessutom ekonomin med ett och annat extraknäck. Ett mycket bra sådant var att som dörrknackare sälja medlexnskort i Trelleborgs Luftförsvarsförening. Medlemskorten kostade 2 kronor, och för varje försålt kort erhöll vi 10 öre i provision
och på köpet god kondition genom allt spring i trapporna.
En dag kom en militär delegation sam via en väggfast stege utanför
vår bygglolal tog sig upp på hustaket. I`~ågon veeka senare började
man bygga en spaningsplattform ikraftigt trävirke, som målades i
brun färg. Riktigt spännande blev det när nuan sedan monterade en
20 mm luftvärnskanon däruppe och började släpa upp långa patronband. Främmande överflygningar var vid. denna tid vanliga, och snart
trädde "vår" kanon i ektian. "1'atjonk, patjonk, patjonk, patjonk" lät
det, ackompanjerat av skramlet från tomhylsorna. Kanonen försvann
dock efter ett tag, placeringen var väl inte helt lyckad mitti bebyggelsen,. och dessutom klarade inte hustakets konstruktion av rekylkrafterna. När militären nu var borta från plattformen var det fritt
fram för oss, och jag kom att tillbringa mycket tid. däruppe med min
kikare på spaning efter intressanta flygplan. Under somrnarperiaderna förflyttades spaningsverksamheten till sommarhuset i
Ljunghusen, vars platta tak pryddes av en gul tegelskorsten, vilken
blev en perfEkt utsiktspunkt. Idärifrån såg jag sommaren 1942 för
första gången det nya jaktplanet d 20, som just hade tagits i tjänst vid.
F 19 på Bulltofta. ~' 20-roten brukade komma på låg höjd och ostlig
kurs på förmiddagarna, Flygplanet var betydligt snabbare än den
gamla Gladiatorn ach hade en tuff franatonong med sin italienska camouflagemålning och stjärnmotorn av typ Piaggio med över 1(}a0
hästkrafter. Bet hände att piloterna vingtippade lite lätt när de passerade mig där jag satt på skorstenen med inin kikare. Under sommaren fortsatte samarbetet med Lasse Svenson, som även då bodde
på gångavstånd från oss, samt med Bengt Stahre sam fanns på cykelavstånd borta i Kämponge. Bengt hade dock blivit. lite. svårare att. nå
sedan Falsterbokanalen byggts.
1 Samrealskolan fick jag en del nya kamrater. lin av dessa var
Bengt Eberhard, som jag ungefär samtidigt fått kontakt mecl genom
scoutlåren. 1:?enne hade i likhet aped sin namne Bengt Stahre roliga
ideer och visade sig även han vara flygintresserad. `iTi var nu fem
grabbar samma ålderskategori som delade detta intresse, och nå17(~

gon tipsade ass arra att det fanns en modellflygklubb i staden, TMFK.
Medlemmarna där var betydligt äldre än vi, men efter en kantakt
visade man sig positiv till att ta hand om oss juniorer. Den sam ledde
det hela hette karl-Erik Nilsson och bodde i hörnet av Söderslättsgatan och Ripagatan, där hans far drev en speceriaffär.. När vi första
gången besökte honom för att ordna upp det administrativa med registrering has KSAK och medlemskort, blev vi mäkta imponerade av
ett engelskt jaktplan av typ "Hurricane" som han byggt i skala 1:~0.
l~et var tydligt att vi kommit rätt, Snart var det dags att delta i vår
första flygning, innebärande att vi en söndag på cykel tog oss till de
stora åkrarna i ~Iaglösaområdet. Första anhalten på vägen dit var någon kilsmeter norrut längs Klärupsvägen, där vi hämtade upp de tre
bröderna Lennart, Arne oeh Munnar Friberg. De utgjorde klubbens
verkliga drivkrafter med ett påtagligt intresse att ta hand om oss
yngre och dela med sig av sina omfattande kunskaper. ~1i kände ass
genast välkomna i gänget. Klär Friberg-bröderna sarrrlat ihop sina flygplan och. transportlådor fortsatte färden norrut, och vi var väl ett 15tal ynglingar som kämpade ass framåt i blåsten denna mulna dag. Väl
frarrrrrae vid fältet sattes flygplanen ihop och trimmades i korta glidflygningar. Jag skulle snart få bevittna rn~n första häjdstart, en aförglörrrlig upplevelse för en intresserad 11-åring. På grund av kriget gick
det inte att få tag på balsaträ, gummisnoddar och japanpapper, varför

Hur högt lzom det upp? Hittar det termin? Sptitinande frägor uid modellflygtäulingar.
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Wakefield-flygplan av den typ som Kille Svensson byggt på Vinkelgatan inte förekom längre. I stället var det nu friflygande segelmodeller av furu som gällde, klädda rned zaponlackat specialpapper,
iarapregnerat siden eller väv. I det kraftiga nosblocket fanns ett hålrum
som delvis fylldes med blyhagel iär att tyngdpunkten. skulle hamna
rätt. Det fanns tre storleksklasser, och såväl Karl-Erik sam Eribergbröderna byggde ofta flygplan i den största klassen med spännvidder
över 150 cm. Ytterligare en äldre grabb med ett större flygplan fanns
med. Han var lite originell (spelade t ex saxofon) och hette Stig Karlsson. bians vackra flygplan kallades "1Vloses". lie större flygplanen
kunde väga 3-4 kg eller mer, .gott och väl som en stor rovfågel. Den.
höjdstart jag naz fick bevittna skedde med vinsch, en tunn stållina på
en rulle med vev. Iainan drogs ut till f Od m eller mer och fästes i flygplanets startkrok, varefter startern vinschade in linan med ryggen
mot vinden och blicken på flygplanet, som nu steg upp till ca 1QQ m.
höjd ocla planade ut. Det susande ljudet från linan och det stora flyg=
planet var något alldeles speciellt, 1'~är linan sedan slaskade skedde
urkopplingen, varefter flygningen vidtog i stora cirklar xned vindriktningen. `I'idsstyrda spoilers och radiostyrning fanns årsnu inte, så det
blev att till fots jaga efter flygplanen. över fälten i den skånska. anyllan.
I~7e kunde hamna lite hur som helst, och när ett stort växthus blev
landningsplats fick "drazlleförsäkrngen" träda in. Bröderna f+'riberg
lärde oss mycket och tänkte också på vår säkerhet, t ex att vara färsiktiga anad vinsehlinan när det fanns kraftledningar i närheten. I'å kvällen återvände vi hem, dödströtta och med leriga. skar. 1VIen vi. hade haft
kul. Det h:är var något jag verkligen gillade.
Iglu måste vi bygga egna flygplan för att hänga anad de stora pojkarna och så småningoan kunna vara anad och tävla. Själv hade jag
den tidigare nämnda bygglokalen på Strandgatan 2 där oftast Kasse
Swenson var med, men vi kunde nu också utnyttja klubbens lokal
soral låg högt upp i femgården vid Stortorget_ Där kunde vi få sakkunnig hjälp i byggandet: och dessutom låna verktyg. Vanligen körde
man två byggen parallellt, de enklare hemma och de mera komplice~
rada i klubbens bygglokal $engt Eberhard kunde bygga sina flygplan på vinden i Östergatan 23, och då började också hans yngre bror
Göran att hänga med på ett hörn. Görans intresse måste ha stannat
kvar, eftersom han så smånia7gom blev flygläkare i reserven, Vi började med en nybörjarmodell sam hette "Vargen" och som var mycket
lättbyggd. Vingen var klädd enbart på översidan och vanligt omslagspapper dög bra som klädsel Stabilisator och fena klipptes ut ur en
pappkartong. 1Vlodellen byggdes på ungefär två timmar och visade
sig flyga bra. I)e flesta av oss tog så småningom våra järn- och brons172

märken i T1V1F1~ just med "Vargen". 1'~ästa flygplan i nybörjarserien
hette "Tigern" och var mera avancerat. Fenan var vänd nedåt,. vilket
borde flygplanet lättstartat, och den tunna vingprofilen var av en ny
typ med liten nosradie oeh väld undersida. Klubben hade r1u }aestämt sitt deltagande i en större tävling i Höör under våren 1944, och
jag beslöt att delta med "'Tigern". En intensiv byggverksamhet började nu, följd av flygprov i Strandpromenaden eller Östervångsparken. Träribbor i olika dimensioner och lien inhandlades has cykelhandlaren Mattsson p~ Västergatan. Den snälle och saktmodige
Mattasen kunde inget om flyg och utvecklade därför en alldeles egen
vokabulär när slet gällde benämningen på de alika prylarna. I)e små
limtuberna blev dyra, och vi hade snart ordnat egen limtillverkning
efter ett tips från de mera erfarna grabbarna i klubben. Man köpte en
flaska aceton på apoteket och i den löste man upp strimlar av celluloid som införskaffats i Ragnar Nilssons järnaffär. Där kunde vi
också köpa blyhagel i lösvikt att steppa i nosblocken för reglering av
tyngdpunktsläget.
Vi var också tvungna att lära oss mera om det teoretiska, oeh speciella tidskrifter och böcker anskaffades oeh gick laget runt. Biblioteket i Skyttsgården blev en kunskapskälla, oeh bibliotekarien Malte
Tillberg fick jobba hårt med att skaffa fram all flyglitteratur som
gömde sig i hyllorna. Tag läste precis allt som fanns och cyklade varje
gång hem med en välfylld kasse på pakethållaren..

Gert Båäth provfly~er "Tibern"i Strarzdprornednaderz, uåren 1946.
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7'MFK•s tun~uti~tare, Haglösa 1944.

Läsaren av dessa rader förstår givetvis att. inte enbart alla våra
pengar gick åt. Flygandet och byggandet tag också avsevärd tid, oeh
skolbetygen sjönk som stenar. lUnder terminerna kom det nu "varvingar'' hem till föräldrarna i flera av ämnena, oeh i mitt #'all framförde lärarna också tecken på "ohörsamhet". Lärarna hade förstås
helt rätt.. Böjningen av tyska verb och procenträkning stod sig slätt i
jämförelse med de senaste vingprofilerna och deras Reynoldska tal.
Tillsaznxnans med Bengt Eberhard låg jag illa. till i ämnet matematik.
`rån läraren hade vi fått ett ultimatum: en avgörande skrivning
skulle ske i april, klarade vi denna så var möjligheten till godkänt
slutbetyg stor, annars inte. 1Miu råkade det slumpa sig så, att helgems
omedelbart f©re skrsvningen var finplanerad fär den stora tävlingen i
Höör. Eftersom vi inte kunde svika kompisarna i ~'MFK blev det dåligt med mattepluggandet och resultatet på provet. blev därefter, liksom betyget vid terminens slut. Läraren fick förstås reda på att vi
varit I-löör och tävlat, och jag hade sedan bekymmer med honom
ända upp i gymnasiet. 17on klurige Bengt Eberhard klarade sig dock
elegant undan genom att välja Latinlinjen.
Svensl~ skrivning hade alltid varit mitt favoritämne, och lärarna
vax utmärkta: Sonja Oarlberg och Elsa Taghall i saxnrealskolan samt
senare i gymnasiet Elof Bilfors och Åke Ljungfors.. På skrivningarna
gav jag mig oftast på något av de "fria" ämnena, där det gick lätt att
spåra in på något om flyg. Lärarna tröttnade förstås på detta och försökte sätta ämnen där det inte gick. Då hade jag möjlighet att välja
något fackämne oeh vränga till storyn så att flyget ändå krm med på.
ett hörn. l~et uppstod ett slags psykologisk krigföring mellan mig
och lärarkollegiet, som försökte "mota 011e i grind". ~v'id ett tillfälle
1'~4

hade jag gett mig på ett geografiännne som skulle handla om den afrikanska öknen. Jag disponerade då uppsatsen så att äknen
avspanades från ett tekniskt mycket avancerat flygplan. Elsa Turhalls: kortfattade bedömning blev: "~Ttrnärkt språkbehandling. Men
man hade gärna velat veta lite raser om äkneri".
1 min lilla kamp mot lärarkollegiet i samrealskolan stod jag ändå
till slut som segrare, med hjälp av turen och Skolöverstyrelsen. Det
var dags för uppsatsen i realexamen 1947', och vi satt utplacerade i
gymnastiksalen rned stora avstånd mellan bänkarna. Jag satt längst
bak, ocia när lärarna på utsatt klockslag sprättade upp det hemliga
kuvertet med ämnena, vilka ju hade bestämts centralt i Stockhalm,
såg jag genast att något hade hänt. Lärarna började. tissla och tassla,
och ttnan kastade förstulrra blickar åt mitt håll. Förklaringen fick jag
när lappen med ämnena delats ut. Ett av dessa hade lydelsen: "Flygets utveckling och dess betydelse för samfärdseln". Bingos Efter två
timmar lämnade jag in ett 1~-sidigt mattauskript och gick hem. Då
hade mina kamrater ytterligare två timmar på sig att kämpa med
sina alika ämnen.
Vi återvätader nu till den stora anodellfl~gtävlingen i Höör. Det var
en mulen Dela blåsig' dag, dessbättre utan regn. Flygplanen. blåste
iväg med vinden, och tävlingen blev chansartad eftersom man då blev
beroende av tidtagarnas synskärpa. Min första start gick bra, och jag
fack dagens bästa tid i minsta klassen — en och en halv minut. Tyvärr
valde mitt flygplan att samband med landningen ta sig igenom ett
taggtrådsstängsel, och så var dagen färstärd. Skadorna gick inte att
reparera på plats, så jag fick lämna "valk over" f©r de resterande två
starterttaa. Det gick illa för flexa av kamraterna också, varför TMF
så småningom reste hem utan några större framgångar. Men vi fick
träffa likasinnade från andra klubbar i regionen, vi fick nya erfarenheter och mängder av frisk luft. Det senare var det ocks~ gatt om vid
vårens fortsatta flygande °vid Hagläsa. %1'är solen. sken och lärkorna
drillade i skyn var det etta härlig tillvaro. Under den varma årstiden
hände det också att klubben förlade sina övningar till Skanörs ljung
med sin mycket speciella miljö. Då delade vi arenan med ett antal
nötkreatur, och man flick se upp så att inte kreaturen provsnnakade
på flygplanen. Det var uppenbart att zaponlackat papper ach impregnerad väv tillhörde läckerheterna. Nackdelen med Skanörs
ljung var annars att flygplanen ofta hamnade i vattnet eller försvann
ut över sjön. Det senare hände min "Sunnanvind" sorn jag lagt ned
mycket arbete på. Avien Dengt Stahre flög bort ett av sina plan. Idan
var annars den av oss som bäst kombinerade teorier med praktiskt
byggande, och lyckades erövra det åtrådda guldmärket.
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Någon gång under 1944 rekvirerades vår lilla bygglokal på Strand
gatan ~ av försvaret. Det gillade vi inte, och en Iätt försvarsfientlig
stängning: infann sig. Men den fo'rbyttes snart till nyfikenhet när två
unga grabbar i flyguniformer infann sig och började packa upp kikare, identifieringshandböcker oclg en telefon. Det var en av F 10:s
luftbevakningsstationer som nu etablerats uppe i tornet där luftvärnskanonen tidigare stått:, och Lasse Swenson och jag kom att tillbringa egg del tid rised de trevliga flygsoldaterna Lennart Svensst~n
och Arne Sjölin med sina flygplansilljuetter. (Jverflygningar skedde
dagligen,. och det dröjde inte länge förrän rasan insett att jag med mitt
musiköra ganska lätt kunde skilja mellan olika motortyper, och
flygplanens utseende kunde jag Ju redan:. När det kört ihop sig för
luftbevakarna. ringde det vanligtvis på vår lägenhetsdörr oeh min
mamma ombads att "skicka upp grabben?". På så sätt blev jag en del
av Skånska Flygflottiljens södra försvarslinje.. Manga dramatiska
händelser
inträffade, föredömligt beskrivna av Pörje CTunnarsson
0
Asbok 2:000. Jag vill här bara komplettera några av dem zned själyupplevda intryck;
Det var den 5 januari 1944, trettondagsafton, och det var förstås
jullov från skolan. Vädret var lugnt med någon minusgrad och ett
tunt snötäcke.. Vid lunchdags befann jag mig på Hansagatan rised
några kamrater, när ett mäktigt rnotor}auller hördes på låg höjd.. Nå-

Lars B Swenso~L (Serger) och Gert Bc~cith, Flaggös¢ 1944.
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got flygplan. såg vi inte, men bullret rörde sig. norrut öch avtog efterhand. Vi började ..genast fi~rflytta ass rnot stadens norra .delar, gående, springande och på nykel:. Tlppe vid Hedvägen var det bara att
Tälja ined strömmen västerut, och sedan Tommarpsvägen åt nordväst. Något flygplan syntes inte till och vi var på väg att ge upp., men
spänningen drev ass och många andra vidare. I'~Tästan ända framme
vid Skegrie låg hon plätsligt framför oss 1'å en åker, en grågrön Flygande fästning med namnet "Lakan~ki" målat på nostim. De fyra
propellrarnas blad var krökta av den hårda markkontakten, l)et var
en mäktig syn för oss .som hittills bara sett detta. flygplan på avstånd,
eller på bild i tidningar. Någon besättning syntets inte till —den var
bjuden på julmiddag på Slättorps gård.
Den I~2 september 1944 började som en helt vanlig dag, och jag hade
gått. hem från skolan för att äta lunch. lUlatbordet hade vii vardagsrummet med utsikt över hamnområdet. Plötsligt hörs motorbuller
och kulspruteknatter, samtidigt .som luftvärnet träder i aktion. När
jag tittar ut får jag se ett stort mörkt flygplan, brinnande, i en skruvande rörelse slå i vattnet någon kilometer ut åt sydväst. Det var en
ruggig syn och maten smakade inte längre så bra. En av vedettbåtarna gick snabbt ut, och jag rusade ner till hamnen fyr att följa räddningsarbetet. Man fick papp två besättningsmän, varav den ene överlevde (senare återfanns en död, Qvrga sex återfanns aldrig). Även
detta flygplan var en Flygande fästning av ungefär samma typ sozn
vial Slättorp. Det £ärföljdes in på svenskt område av ett tyskt jaktplan, mot vilket den. svenska luftvärnselden riktades. Min ankomst
till skolan efter denna skräckupplevelse blev förstås rejält fördröjd,
och klasskamraterna stirrade när jag trädde in i klassrummet„ en
oeh en halv lektion försenad. Den obligatoriska anmärkningen i
klassboken "hängde i luften", rnen jag hade tur. Lektionen leddes av
den hygglige Gunnar vedergren, som var vår lärare i geografi och
kristendom.. Han lyssnade på min upphetsade berättelse och lät nåd
gå före rätt.
lin märklig upplevelse. hade jag natten mellan den $e och 9;e maj
1945. ~xiget var nu slut sedan flera dagar, men på natten väcktes jag
av motorbuller. Min pappa var också vaken, och tillsammans stod
vi nu ute på altanen för att se vad som stod på. Vädret var lugnt men
"grådaskigt" med nedsatt sikt. I dunklet såg vi en tremotörig
Dornier-flygbåt kryssa. fram. och. tillbaka i hamnområdet på låg häjd
mellan färjeläge,. spannmålssilo och. lyftkranar. Kollisionsrisken var
stor, det var klart olustigt, vilket ytterligare underströks av den
bensindoft som spreds över nejden. Slutligen gick flygplanet ned på
vattnet utanför hamninloppet och togs på släp in i hamnen av lots177

Har~ar~ ånträffade ofta„ men kunde rätt repcxreras.
båten. På morgonen, innan skolan började, sprang jag ned till hamnen. och snackade mig förbi vakten. Det oLivgrängrå flygplanet med
sina tyska nationalitetsbeteckningar låg nu förtöjt vid mittelkajen i
den vackra vårmorg`onex~ och allt var lugnt. Det hade kommit från
'Windau m.ed 37 flyktingar ombord, utöver besättningen på ~ man.
131ärt överlastat, och troligen med tyngdpunktsproblem. Katästrofen
var nog närmare än någon kunnat ana,
Under de sista krigsgen inträffade mycket soir~ man senare ]haft
anledning att fundera över. Min skolväg var kort: I~ansagatan, Va11dammsgatan fram till Nygatan, sedan var man nästan framme. Det
Bände att jag med mina kamrater på trottoarerna och i rännstenarna
hittade pappersremsor med ena sidan metallbelagd. l~,emsorna var
ca 3D cm långa -och 1,~ cm breda.. Vi brukade på skoj samla ihop ett
entall remsor, losta upp dem i luften. ©ch iaktta hur de virvlade runt
innan de nådde marken. Föga anade vi .att det var frågan om
"ViTndow", engelsmännens hemliga motrnedei mot den tyska radarn.,
som släpptes från bombflygplanen i stor mängd och som vid sydlig
vind kunde driva in över svenskt område.
Min vän Lasse Svensons far, som vare speditör, fick under 1941 förflyttning till Malmö och familjen flyttade givetvis med. Men vårt
samarbete fortsatte, nu med besäk på Bulltofta. När jag samlat ihop
3,60 till en tågbiljett ringde jag upp Lasse, sim mätte på Malmö ~.
Sedan blev det gräns spårvagnen till ~Iohäg söder om flygfältet. Med.
näsorna mot staketet spanade vi in alla intressanta flygplan,, och det
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var åtskilliga,. ~n dag landade en 1~`ock~-V~ulf ~9~ medan vi såg på.
Det vår spännande. På vår väg runt fältet kunde vi också prata ened
internerade. amerikaner, och hade man tur kair~de inan komma.. Qver
tuggummi. av typ ~uVigley"s PK, so:rn i skolan. hade bra mycket högro
status än det svenska. Toy. Helst hade vi ju velat kom,txra in på fältet
och titta närmare. på flygplanen. Eon av grabbarm. i '1`IU1~`1~ hade de
rätta kanalerna. och fick kontakt rened 13111 13ergrnan, som då var rn~jor
vid F 10, Resultatet blev att lxela klubben en vacker vårkväll 1.9~ö
släpptes in av flottiljen och. fick en visning av de nödlandade flygplaners. Själv hade jag turen att få kliva upp och sätta mig i flottiljens
senaste jaktplan J ~2, av svensk konstrriktion och tillverkning. Att se
J ~~-roten snabbt svepa förbi utanför "Trelleborg på låg hejd över havet var mäktigt, Antligen lite fart på det svenska jaktflyget, lavgom
till ett kriget just tagit slut!
l slutet av sommaren 19~~ö hälls en stor flygdag på 11u11tofta i s~mband med flottiljens f~yttnirig till Angelholm. Jag hade förstås tagit
mig dit trots obefintlig ekonomi och satt uppklättrad på taket ti11 en
barack i filtets sydvästra hörn. Det bjäds på en hisnande uppvisning°
av en rote J 26 "1Vlustang", som d.å var det allra senaste inorm Flygvapnet. Det slagets uppvisningar med "gräsklippning" tätt inpå publiken är sedan länge förbjudna, naen häftigt var det så länge det pågick..
Sornrmaren 1945 hade man lagt ut en skrotad Flygande fästning på.
Skanörs ljung,.. att användas som skjutmål eller för andra militära
syften. Flygplanet var rensat på motorer, instrument oeh vapexx, men
tilldrog sig givetvis vårt intr~.sse. Jag fick för mig att plocka ihop det
så gott det nu gick, och det var inte svårt att entusiasmera Lasse
Svvenson, Bengt Fberlrard och ytterligare några. Att få den stora stabilisatorn på plats (~J m spännvidd?) var förvånansvärt enkelt. Det
var första gången jag ställdes in%ir begreppet "lättkonstruktion".
1'doppets låga tändes, skulle vi rentav kunna flyga? Då behövdes ju
motorer, enen .det. var ju egentligen inget problem. Världen var ju full
av outnyttjade stjärnmotorer nu när kriget var slut, resonerade vi,
och de nya jetmotorerna skulle snart göra dem helt överflödiga. IVlen
sommarlovet tog slut,. och året därpå var vårt stora flygplan borta.
Danske hade. vi tur som. inte blev beskjutna under vårt skruvande.:.
1`*Tu var kriget slut och många hemligheter blev snabbt kända.
Svensk Flygtidning, den tysktil~vända, hade en stor artikel ozn
raketbasen Peenemunde och raketgeniet Wernher von Braun. Raskt
beslöt jag mig f`ör att bygga 'TN1Fl~:s första raketdrivna modellflygplan. Det blev en specialversion av °'Vargen" med plats f`®r en raketmotor under kroppen. N1in Ide var nu att kipa en fyrverkeripjäs
lämplig storlek och förändra dess impuls så att den brann längre tid
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med mindre kraft. Jag djupgrävde alika kemibäckar och inköpta de
nödvändiga kemikalierna i linsvikt p.å Apoteket.. Därefter skar jag
s®rider raketen ooh spädde ut {sam jag trodde) brinnsatsen, varpå
raketen sattes ihop igen. Den stora gräsmattan i Ostervångsparken
blev försöksplats. Bengt Eberhard fick uppdraget att springa upp
flygplanet med 15 m lina. Själv dirigerade jag det hela, höll i flygplanet och tände stubinen. Starten gick bra, men Hågat ilade ändå blivit
fel. Tio meter upp exploderade allt sned en jättelik violett knall, och
förbrända flygplandalar regnade ned över gräsmattan. Folk kam tillskyndande och undrade vad som hade hänt. Skam och nesa' Jag beslöt att låta ;Vernhar von Braun fortsätta utan min hjälp. Längre
fram i livet när jag blivit klokare insåg jag hur farligt det varit när jag
med. otillräckliga kunskaper och obefintliga. säkerhetsanordningar
blandade till en ny brinnsats i bygglokalen på Strandgatan 2.
Jag övergick nu t11 mindre farliga experiment med "plastiskt trä"
och konsthartslim i två komponenter sned h;ärdare. Elastiskt trä
lyckades jag inte med särskilt väl, men idag finns det i handeln i form
av "Plastis Padding". Bättre gick det mad tvåkomponentlimmet, som
faktiskt f~,~ngerade på mina flygplan. Där halo jag gal hjälp av en
intresserad klasskamrat, Göran Göransson från Simunge, som på
något sätt hjälpte mig att skaffa fram ingredienserna.
Senvintern 1947 låg isen kvar länge utanför Trelleborg. Ij1n dag landade ett enmotorigt kar~ariegult flygplan på isen utanför Solfjädern.
Av annonser i tidningarna framgick att dat erbjöds rundflygning till
priset 25 kr timmen. Jag kunde från vår altan iaktta flygplanets starter och landningar, och visst vore det spännande med en stjärtsväng
så att man hade något att skryta med till )~engt Stabsas födelsedagskalas dan 17 mars. En halvtimma kunde räcka, och hur sktiille jag nu
kunna .samla ihop kr 12, 1?? Enfemma hade jag förstås redan. lena på
vinden hittade jag familjens gamla trasiga vevgrammofon, som jag
utan föräldrarnas vetskap sålde till affärsgeniet lisor Falklind för 5
kr. Resterande 2,ö0 lyckades jag på något sätt tigga ihop, .och med
slantarna i fickan styrdes stegen nu mot Sol~ädern ocb, det gula flygplanet som var tresits>Lgt av typ "fluster". Piloten var en ljushårig
tuan i. 25-årsålders, troligen en tidigare militärflygare. klan var
iklädd en vit militärpäls och solglasögon,. och stod och huttrade i
snålblåsten när jag anlände. Jag klättrade upp bredvid honom i framsätet, och så drog han. igång motorn. 1Vlitt första intryck var att flygplanet riste och skramlade alldeles förfärligt, men väl uppe i luften
blev dat lugnt.. Piloten visade instrumenten och jag kunde konstatera
att vi kretsade runt Trelleborg mad omnejd 1x11 kmr'h och på li200 m
höjd. Det var en malnfri dag med klar sikt, och den skånska slätten
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gnistrade i sitt kvarliggande snötäcke.. Halvtimzneza gick ovanligt
fnrt, och snart stod flygplanets skidor pä den snQbelagda isen igen.
Jag tackade för skjutsen och var en erfarenhet rikare.
Vår family hade skaffat en radiogrammofon, och den trasiga
vevgrammofonen var det därför ingen som saknade. Jag fick senare
höra att Bror falklind hade reparerat den i sin verkstad hemma på
Crönegatan och lyckats sälja den för 2ä kr. Hans bana som affärsman
och entreprenör hade börjat, samtidiga som jag själv fått mitt luftdop.
Aren närmast efter krigen var entusiasmen för flyget stor. Man talade om folkflygplan och "luftens motorcyklar", det skulle snart bli
lika. vanligt som bilinnehav. Nled facit. i hand kan man konstatera att
det tagit betydliga längre tid, Några förhoppningsfulla kallade till ett
möte på Stadshotellet för att diskutera planer på ett flygfäla i Trelleborg. Det lät förstås spännande,, och jag snikade mig inpå mötet trots
att jag förmodligen betraktades som underårig av arrangörerna.
danske var mötet startskottet till. det lilla flygfält som finns idag..
Någonstans måste man börja, oeh utan eratusiasxn och drivkraft kommer man ingenstans, i synnerhet inte inom flygbranschen.
När krisget nu var slut minskade de uppseendeväckande flyghändelserna fantal. Jag hade också. fått ett nytt intresse som tog allames av min tid: modern jazzmusik med rötterna i LISA (se Årsbok
199). Men jag höll fortfarande kontakt med flyget, som nu genomgick en intressant utveckling mot flygning i överljudfart. Trelleborgs
Tidningen hade vid sitt kontor på l~ontnentgatan en glassmonter
som ofta innehöll bilder och namn på de nya amerikanska försöksflygplanen och testpiloterna. Dit gick jag ofta för ana informera mig
orn det senaste och lära. mig de nya namnen:, Chuck `Yeager, Scott
Crossfield m fl. Mina föräldrar hade halvt om halvt lovat att jag
skulle få åka till Å.Tleberg
och segelflyga, men löftet
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att invänta £©r~.ldrarnas dogn tog jag nu saken i egna händex och anmälde mig has ISAK till. en kurs under sommaren 1948', Jag fick ett
vänligt. svar att plats fanns reserverad på en kurs i augusti, och nu
haeie mina föräldrar en svårare sits.. Efter lite "gnöl" innan familjen
godkändes dock det hela. bidragande anledning var förstås att dit
blev billigt. Stipendier fanns att söka från affärskedjan Tempo, v~ch
bakom det hela stod flyggeneralen l~lordenskiöld som ville att alla
skulle lära sig flyga.
Att som 16-åring komma som elev till Segelflygskolan Ålleberg utanför Falköping var n2~got speciellt, Sk©lchef var flygjournalisten ~n,gve
ItTorrvi och inkvarteringen skedde i primitiva baracker. Maten var hyfsad och disciplinen var av halvmilitär art med krav på ordning. eeh
reda. Vi var ca 20 elever på korsen. Efter några dagar med teort,
roderverkaxi oeh en1~a balansövningar med glidflygpla~aet stånde på
backen, var det så dags för några mindre "bopp" och sedan den. första
g~xmmirepsstarten på västhanget. Kamraterna Dängde på gummirepen nedför sluttningen,. oeh på den primitiva f`~irarstalen med enbart
styrspaken att hålla sig i, datt man fastspänd i det fria med. en "störtpralin" på hunsa dit. På komrnandat "loss!" for rasan iväg som skjuten ux
en jättelik .slangbella, och fann sig plötsligt svävande på 70 m höjd över

TIVIF`l~•s tävlande minsta rrzadellflygblossen (S'I) i Höör den 9 april 1944.
Ste°zende från vänster: okänd; Arne Friberg (i bakgrunden), Bengt Eberhard, olzänd,
Gert Bååth. I~näst~ende.• Lars B .Swenson, .Anderberg.
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det stora gräsfältet. Landningen var a`pget problem,. men kunde ibland
bli lite klumpig och då kändes det i ryggslutet, 25 starter ingick i kur=
sen, och. de längsta. flygningarna. varade i ca 40 sekunder. Det var väldigt spännande och kul, alla ställde upp för varandra och begreppet
"team-work" var påtagligt. I baracken hade vi en radio, och på kvällarna lyssnade vi pä sändningarna från OS i London, där de svenska
guldmedaljerna rullade in nästan varje dag. Själv var jag intresserad
av att dölja hur det gick för min tidigare klasskamrat Gisela Thidhalm
på 4Q0 m fritt, men efter vad jag kan minnas blev det ingen medalj för
Gisela. Men vilken prestation bara att få komma med'
När skolan sedan började efter sommaruppehållet blev det snart
känt att jag varit på Ålleberg och flugit. Jag hade väl tidigare betrakfats som en "närd" med mina udda intressen och obefintliga resultat
på idrottsbanorna. 1`1u bemöttes jag med viss respekt från kamraternas sida. Segelflygning betraktades som lite våghalsigt, ungefär som
hängflygning eller fallskärmshoppning nuförtiden.
Gråbrödersgatan
Hösten 1'949 flyttade vi till en rymlig etagelägenhet på Grabrödersgatan ~, och jag fick en egen studerkammare högst upp rased snedtak
och fönster mot kyrkparken. Nu var det dags att göra något åt mina
medelmåttiga skolbetyg. Min synskärpa hade försämrats och mitt
vänsteröga dessutom blivit astigmatiskt, vilket utestängde mig från
militär flygutbildning. Istället beslöt jag att satsa på flygtekniska
linjen vid KTH i Stockholm. Då krävdes höga betyg i en rad viktiga
ämnen. Men det fungerade bra i studentexamen 1951 rased bröderna
Ljungfors och Manne Mohlin som lärare. In på KTH kom jag,. och
med god marginal dessutom.
Sommaren 1955 återvände jag till. Trelleborg för att läsa in några
tentamina som inte hunnits isled p g a allt musicerande och flygande
under terminerna. Dessutom hade jag ett vikariat som pianist i The
~ontinentals före Sune Ekberg som skulle ini "lumpen". J'ag hade
1952 med hjälp av ett stipendium vid KTII lyckats få gratis flygutbildning tyll ~.-certifikat och omsatte sedan dess alla ihopskrapade
extrapengar till flygtimmar.
Sommaren 1955 gynnades av ett fantastiskt väder och det började
snart suga i flygtarmen. Jag lånade familjens bil för ett besök hos Aeroklubben iMalmö på Bulltofta. Längst in i hangaren hittade jag ett flygplan som tilldrog sig mitt intresse. 17et var ett danskt öppet plan med
beteckningen KZ 2 Sport., läckert målat i ljusgrönmetallc och med
registreringsbokstäverna SE -ANM. Flygplanet dammades av och
rullades ut, Bas av trafikledarna tjänstgjorde också som flyglärare
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och flög in xnig på typen. Han hette Carl~Ake Starkman och vi kom
mycket väl överens. l~et visade sig att lian tidigare flugit J 20'och d 22
på Bulltofta under F 10-epoken,. när jag sona 13-åring .stad. utanför
staketet och stirrade.. "Håll farten uppe, annars håmnar du på kyrkogården direkt", var hans råd till mig under landningsplanen, som visade sig gå just över Ostra I~yrkogårdern i Malmö,
dag kom att trivas förträffligt. med flygplanet, sozn var nyöversett
och med pigg motor.. Många släktingar och goda vänner blev nu pas.sagerare i .det vackra sommarvädret, och flygningarna gick över
Falsterbonäset, Trelleborg och Söderslätt. 131and de modiga fanns
min. musikkompis Y~idde Persson, samt. förstås min flygsugne lillebror Thomas. Efter sommaren återvände jag till Stockholm, och jag.
kände att min trelleborgstillvaro nu var slut. ll~len avslutningen hade
varit något alldeles extra. Med tillgång till amerikansk automatväxlad bil av senaste. modell, pianostolen i ett populärt dansband och
"eget" flygplan, upplevde jag en status som inte kam att överträffas.
någon gång senare livet. Men. slet visste jag inte just då. Jag kom
förstås atp sakna den avspända tillvaron i Aeroklubben i Malmö,. och
inte.. minst. mitt helt suveräna flygplan Sly - A1~M.
Arne Friberg — fortfarancl.e aktiv ~0 år senare
En somrnaar i mitten av 199Q1-talet passerade. jag igenom Trelleborg
rrxx.ed min familj och vi tog en titt. på den iAnponerande "~rellehorgen".
Efteråt lät jag bilen stå ocla tog en promenad. till bända trakter vid
Gamla torg och :längs Algatan. Plötsligt fick jag se en ,skylt "Fribergs
M©tor &Cykel'? på Algatan 69. Då jag erinrade mig att Årne Friberg
under min gymnasietid etablerat sig i cykelbranschen, klev jag in i
affären och frågade en yngre: man am han tillhörde modeLlflygdynastin Friberg. "Iden finns därute" blev svaret när han, visade naig
vägen .genom butiken ut mot .gården. Och där, i en Iiten bygglokal,
fanns Arne Friberg, intensivt jöbbande på en jättelik Sptflrernodell
med bensinmotor och radiostyrning. Harli kände förstås inte igen mig
förrän efter en stund, 50 år hade ju gått sedan sist, Arne demonstrerade med djup kunskap sin Spitfire. "Ar du kvar härpå lördag. kan du
följa med till Skanör, då ska vi flyga med. den här". Iiet lät frestande,
rn7en jag. måste. tyvärr avböja p g a min fortsatta resa.. TVledan vi står
där och pratar om gamla. tider kommer en grabb i 10-årsåldern in i
bygglokalen och frågar Arne: ~ "När bortjat bystsäsongen ??"
Plötsligt står tiden .stilla, ach jag last svårt att hålla mig för :skratt,.
Grabben last tröttnat på sommarlovet och längtar till bygglokalen.
Det. kunde ha varit jag själv — på 194Q-talet..
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