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Dags att boka årets resor! Foto Michael Sanz

Föreningen Flygande Veteraners medlemstidning nr 133 • mars 2017
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Flyg med Daisy i sommar! Ur programmet:
Duxford 
– Flying Legends
Peneemünde

Skagen
Karlstad, Lars Lerin
F 7 Såtenäs, F 21 Luleå
– och mycket mer...

Kętrzyn, Masurien

JO
, DÅ. VÅREN ÄR PÅ VÄG

–  VAR SÅ  S ÄK R A!
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Marsutgåvan är det num-
mer som så att säga fyller 
sig självt. Och det beror 
givetvis på det årligen åter-
kommande flygprogram-
met. Studera det noga och 
gläds åt att vi på 2010-talet 
kan flyga oss tillbaka till 
1930-talet – ett tidsspann 
som är unikt i flygsamman- 
hang! Resegruppen har 
åter gjort ett imponerande 
arbete.

Helt visst finns andra 
operatörer än Flygande 
Veteraner som flyger såväl 
DC-3 eller andra äldre flyg-
planstyper. Därför har vi i 
detta nummer försökt lista 
vilka operatörer av DC-3 
som finns i Europa. Vem 
vet, kanske vill någon i ära-
de läsekretsen likt Christop-
her Herbert (se föregående 
nummer) försöka flyga med 

fler DC-3? Förhoppningsvis 
kan vi senare återkomma 
till andra flygplanstyper i 
Europa som Super Constel-
lation, Douglas DC-6 och 
Junkers Ju 52.

Detta nummer bjuder 
också på den spännande 
upplösningen i förra num-
rets jultävling. Det vill säga 
de rätta svaren och tävling-
ens vinnare. 

Michael Sanz
Redaktör

Redaktörens rader

foto fredrik SvenSSon

När flygsäsongen startar 
har en mängd ideellt arbete 
utförts inom olika ansvar-
sområden av engagerade, 
ideellt verkande medlem-
mar/funktionärer. Allt för 
att erbjuda trevliga och 
attraktiva och, inte minst, 
prisvärda utflyktsmål för 
medlemmarna. Det sist-
nämnda givetvis särskilt 
viktigt. Genom åren har vår 
verksamhet, liksom annan 
flygoperativ verksamhet, 
drabbats av prishöjningar 
och skatter. Det inverkar på 
den självkostnad per flyg-
timme som alla resenärer 
solidariskt har att dela på.

Från ledningens sida ar-
betas hårt på att hålla denna 
utveckling i schack, och på 
reseledarna ankommer att 
erbjuda en upplevelse som 
är prisvärd. Ofta eftersträ-
vas besök på platser som 
ligger bortom ”turistfällor-
na”. Det kan betyda över-
raskningar, nästan alltid 
positiva har det visat sig.

När det gäller val av res-
mål har vi i år lutat oss mot 
den enkät som besvarades 
av nära 300 medlemmar. 
Den vägen har vi fått tips 
liksom genom medlemmar, 
som vid återkomsten från 
någon resa, förkunnat att 
denna måste vi göra om. 
Då försöker vi ta med den 
i kommande program med 
förhoppningen att få återse 
de gamla resenärerna plus 
ett antal nya på resmålet. 

Vår ambition med 
programmet för 2017 har 
varit att skapa en blandning 
av gamla och nya resmål 
samt långa och korta resor. 
Vi har också som nyhet 
i år samarbetat med en 
researrangör för att kunna 
erbjuda kompletta lösningar 
avseende några resor med 
förhoppningen att ytterli-

gare förbättra utbytet av 
resan. 

Likaså har vi utökat 
samarbetet med andra för-
eningar/organisationer för 
att bredda basen för våra 
aktiviteter och resor. Am-
bitionen har också varit att 
genomföra rundflygningar 
på många platser i Sverige 
för att öka möjligheten för 
de medlemmar som inte bor 
i Mälardalen att få avnjuta 
en flygning med Daisy. 

Ambitionen har varit 
att erbjuda ett program 
som möter förväntningar 
och krav från gamla och 
nya medlemmar, men som  
också gör vår verksamhet 
intressant för nya med-
lemmar. Eftersom de flesta 
av våra medlemmar kan 
betraktas som vuxna med 
krav på resmål med kva-
litet, försöker vi tillfreds-
ställa dessa önskemål, men 
även söka nya djärva mål. 
Resegruppen är hela tiden 
beroende av förslag för att 
kunna skapa ett program 
som motsvarar förväntning-
ar och önskemål.

De som hoppas att få 
se er ombord i sommar är: 
Gabriella Blomquist, P O 
Bortas, Anna Palmer, Börje 
Thelin, Margaretha Wåhlin, 
Lars Cedwall och under-
tecknad,

Karl-Axel Waplan
Reseansvarig

Reseledarens spalt

Styrelse 
Ordförande
Lars Wissing 070 630 60 43
Vice ordförande
Lars Sveding 070 342 45 27
Sekreterare
Mona Cedwall 070 587 77 11
Kassör
Mona Cedwall 070 587 77 11
Ledamöter
Anders Jacobsen 070 796 86 72
Martin Ingfeldt 070 895 67 52
Kjell Nordström 070 531 91 25
Lars Rosén 08-511 724 87
Börje Thelin 070 610 90 80
Michael Östergren 070 330 50 94
Suppleanter
Birgitta Sköldqvist 070 742 38 48
Billy Nilsson 070 999 68 22
Göran Fransson 070 543 79 54

Redaktion 
Ansvarig utgivare: Lars Wissing
Redaktör detta nummer: Michael Sanz
Redaktion: Lars Cedwall, Bernt O 
Olsson, Christer Persson, Gunnar 
Sannergren och Solveig Widing
Tidskriftens adress och e-post:
Flygplatsinfarten 39, 169 67  BROMMA
red@flygandeveteraner.se 

Föreningen Flygande Veteraners Informations- och 
Medlemstidning

Nr 133 Mars 2017
Tidningen utkommer med fyra nummer per år: mars, juni, september och december.

Prenumeration genom medlemskap 350 kr/år.
Bankgiro 5045-7118 för medlemsavgifter

Bankgiro 245-5657 för resor och övrigt
Annonsörer är välkomna.

Flygsektionen
Flygchef
Anders Jacobsen 070 796 86 72
Teknisk chef 
Lars Rosén 08-511 724 87
Kabinchef
Eva Jönelid 070 825 44 68

Servicecenter
Programinformation:
Sökes på webbsida eller Facebook
Telefon, postorderförsäljning:
08-29 50 33 kl 11-14, må-fre 
Flygprogram, ansvarig: Karl-Axel Waplan
Bokning:
www.flygandeveteraner.se
Tel 08-29 50 33 mån-fre kl 11-14, 
e-post:
programgruppen@flygandeveteraner.se
Medlemsservice:
Tel: 08-29 50 33 mån-fre kl 11-14, 
e-post:
medlemsservice@flygandeveteraner.se
Postadress:
Flygplatsinfarten 39, 168 67 BROMMA
Webbsida http://flygandeveteraner.se
Facebook:
www.facebook.com/flygandeveteraner
För att gå med i vår grupp söker du på 
“Föreningen Flygande Veteraner” på 
Facebook.
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Karl-Axel Waplan
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Så blir du medlem i 
Flygande Veteraner
Som medlem flyger du till självkostnadspris med vår 
DC-3 – bara medlemmar får flyga med! Årsavgiften är 
350 kronor, eller 3 500 kronor för ständigt medlemskap, 
halv avgift för familjemedlemmar på samma adress.  

Fyll i formuläret för medlemsanmälan på hemsidan 
www.flygandeveteraner.se

Betala till bankgironummer 5045-7118, mottagare 
Flygande Veteraner. Välkommen!

Flygande Veteraners medlemmar har genom avtal 
med Taxi Kurir upp till 10 procents rabatt på taxi- 
resor enligt ”Avtal 10”. Ett särskilt rabattkort, som 
ska uppvisas före färd, kan beställas genom Ser-
vicecenter. Taxi Kurir ser dock helst att kunderna 
laddar ner bolagets app på www.taxikurir.se.Följ Flygande Veteraner på Facebook!

www.facebook.com/flygandeveteraner

Då är tiden kommen att flyga DC-3!
Och i juni kommer nästa nummer av 
tidningen Flygande Veteraner.

Sommaren är 
(snart) här!

Under hösten genomfördes en medlemsenkät för att 
utröna medlemmarnas önskemål och förväntningar 
avseende vårt flygprogram. Vi fick in många goda 
förslag och vissa av dem har vi inkluderat i årets 
reseprogram, presenterat på annan plats i detta num-
mer. Vi lovade lotta ut två rundflygningar bland dem 
som svarade på enkäten. 

De lyckliga är Jerry Rosenqvist i Ystad och 
Mårten Thorén i Almunge. Grattis!

Vinnare 
Jultävlingen 2016
Jultävlingen var tydligen inte så enkel som redaktionen 
kunde tro. Av alla inkomna tävlingsbidrag så var det 
faktiskt bara två som innehöll alla rätt. Fru Fortuna i 
form av redaktionens Solveig Widing inkallades för att 
dra vinnaren ur den tunna högen. Den lycklige visade 
sig vara:

Nils-Yngve Oscarsson i Frövi. Vi ber att få gratulera!
Nils-Yngve kan nu utkvittera Flygande Veteraners 

tjusiga keps. 
Tack till alla deltagare i tävlingen!
Gunnar Sannergren och Michael Sanz  

De rätta svaren:
Fråga 1:  2  Amsterdam
Fråga 2:  1  Amsterdam
Fråga 3:  X  Nordfugl
Fråga 4:  X  DST
Fråga 5:  2  Etiopien
Fråga 6:  1  Skyline
Fråga 7:  2  1943
Fråga 8:  X  Linjeflyg och Flygvapnet
Fråga 9:  1  Flygmotor STWC-3
Fråga 10:  X  B-23 Dragon 
Fråga 11:  2  Arthur Raymond
Fråga 12:  1  13883

Vinnare i 
Medlems-
enkäten

Daisy väntar!

FOTO GuNNAR SANNERGREN
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Datum: Söndagen den 26 mars 2017 
Tid: 13:00
Plats: Armémuseum, hörsalen
Adress: Riddargatan 13, Stockholm.
Närmaste T-banestation Östermalmstorg (uppgång Östermalmstorg, Sibyllegatan).
Buss 54, 69 och 76 samt spårvagn 7 har hållplats Nybroplan, buss 2 och 55 hållplats Stureplan samt Sjövägens 
linje 80 kajplats Nybroplan.

Ta med dig ditt medlemskort!

Det är nu för sent att lämna in motioner, vilka skulle ha vara föreningen tillhanda senast den 15 januari.

För rösträtt vid stämman skulle medlemsavgiften varit betald senast den 28 februari.

Kom till årsmötet!
Välkommen till Föreningen 
Flygande Veteraners årsmöte 
på Armémuseum i Stockholm!
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Flygande Veteraners 
tidigare certmekaniker 
Ingvar Stålander avled 
den 18 december 2016 i 
Färjestaden, 92 år gam-
mal. Föreningens förre 
flygchef och ordförande 
Gert Jönelid tecknar här 
ett minnesord.

En kär gammal vän och 
kamrat har lämnat oss efter 
ett långt liv. Redan som 
artonåring anställdes Ingvar 
1942 vid Kungliga Flyg-

förvaltningen på Bromma 
flygplats. Där deltog han 
i monteringen av jaktpla-
net J 22. Efter värnplikten 
började Ingvar 1946 i 
SAS som mekaniker och 
färdmekaniker på Douglas 
DC-7C. Efter tiden med 
DC-7C gifte sig Ingvar 
och flyttade till Tokyo där 
han tjänstgjorde som SAS 
stationsmekaniker.

Under sin tid i SAS 
ackumulerade Ingvar inte 
mindre än 14 typcertifikat. 

En svårslagen meritlista: 
Douglas DC-3, DC-4, DC-6, 
DC-7, DC-8, DC-9, DC-
10, Saab Scandia, Convair 
Metropolitan, Sud-Aviation 
Caravelle, Convair Coro- 
nado och Boeing 747. Där-
till versioner av dessa typer.

Efter Ingvars pensio-
nering 1989 hade vi turen 
att få över honom med sin 
långa tekniska erfarenhet 
till Flygande Veteraner. 
Minnena är många, men 
jag kommer särskilt ihåg en 
episod som jag gärna vill 
berätta:

Jag hade nöjet att ha 
Ingvar med på en flygning 
från Stockholm till Liepaja 
i Lettland via Visby. Efter 
att ha parkerat skulle vi pas-
sera lettisk tull- och pass-
kontroll. Då blev det stopp 
för Ingvar – han hade glömt 
sitt pass hemma! Andra 
id-handlingar gillades inte. 

– Inget att göra, sade 
Ingvar, jag får stanna kvar i 
DC-3:an.

Då bad jag den guide 
som mött oss vid planet, att 
försöka lösa passproblemet 
med gränspolisen. Jag bad 
henne förklara för dem att 
vår ordinarie mekaniker 
blivit sjuk vid mellanland-
ningen i Visby. Lyckligtvis 
hade Ingvar råkat vara på 
semester på ön och turligt 
nog hade vi lyckats få tag i 
honom. Annars hade vi ju 
inte kunnat flyga till Lett-
land alls. Efter lite palaver 
gav passpolisen med sig. De 
”köpte” vår lilla vita lögn.

Väl inkomna i hallen, 
sade jag till Ingvar:

– Nu är vi här, men ut 
kommer du ju inte! 

Nästa morgon åkte me-
kanikerna ut mycket tidigt 
för att klargöra flygplanet 
innan pass- och tullkontrol-
lanter var på plats…

Vi hade många roliga 
och spännande år tillsam-
mans i Flygande Veteraner.

Gert Jönelid

Ingvar Stålander
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Minnesgoda läsare kom-
mer ihåg Gunnar Sanner- 
grens artikel ”Världens 
enda DC-3-simulator” i 
Flygande Veteraner nr 
127, september 2015. 
Han berättar där var no-
sen till den nederländska 
simulatorn kommer ifrån 
– den franska DC-3:an 
F-BAIF. 

DC-3-simulatorns hård-
vara är efter hårt arbete 
nu nästan helt färdig. 
MPS-teknikerna har res-
taurerat ett nosparti från en 
DC-3 som utgör grunden 
för simulatorn. Flight deck 
är ombyggt från en analog 
cockpit anno 1944 till en 
komplett digital simulator 
av vår tid. Cockpit ser i 
stort sett identisk ut som 
den i DDA Classic Airlines 
DC-3 PH-PBA. Bakom 
panelerna finns dock inte 
längre kablar och analoga 
instrument utan enbart 
digital utrustning. Mjukva-
ran avläser hjälpinstrument 
och styr alla instrument och 
lampor så att ”flygningen” 
kan programmeras efter 
önskemål.

Under 2016 har MPS 
koncentrerat arbetet på 
programutvecklingen. Det 
är självklart en stor utma-
ning att tillämpa modern 
programmering på en 
flygplanstyp från 1935. Till 
dagens flygplan levererar 
tillverkaren ett helt datapa-
ket, en enorm kvantitet med 
ytterst noggrann informa-
tion över flygplans- och 
systembeteende under alla 
tänkbara förhållanden. En 
programmerare behöver då 
bara ta över denna infor-
mation och voilà: du har en 
simulator som ”flyger” och 
beter sig likadant som det 

DC-3-simulator snart klar

riktiga flygplanet. Men för 
DC-3 finns det inget färdigt 
datapaket att hämta från 
tillverkaren.

För att uppnå en så 
realistisk simulering som 
möjligt har MPS och DDA 
Classic Airlines studerat 
stora mängder handböcker 
och rapporter samt gjort 
ett antal mätningar och 
iakttagelser i PH-PBA. Hur 
exakt reagerar flygplanet 
vid en bestämd styrrörelse? 
Hur reagerar motorerna 
under olika omständigheter 
som tryck, temperaturer 
med mera? Antalet para-
metrar är givetvis oändligt. 
Med input av all denna 
information utvecklar MPS 
programmerare simulatorn 
steg för steg så att den 
till sist beter sig som en 
riktig DC-3. Därefter är 
det piloternas tur att testa 
simulatorn och bedöma 
om dess beteende stämmer 
överens med det riktiga 
flygplanets för att därefter 
ge sina synpunkter till MPS 
programmerare. På så sätt 
börjar simulatorn sakta men 
säkert att likna flygplanet.

Det slutliga målet är att 
göra simulatorn så bra att 
den kan bli certifierad av 
Inspectie Leefomgeving en 
Transport (Nederländernas 
transportstyrelse) som en 
Flight Training Device 
Level 2. Piloter kan då 

”officiellt” öva DC-3-flyg-
ning i simulatorn, vilket re-
sulterar i en bättre träning. 
Det innebär dessutom lägre 
kostnader tack vare att färre 
skoltimmar i riktigt flyg-
plan är nödvändiga.

Simulatorn är ännu 
inte certifierad. Dock så 
pass bra att DDA Clas-
sic Airlines piloter redan 
kunnat träna vissa moment 

inför stundande flygsäsong. 
De piloter som provat 
simulatorn är eniga om, 
att den har ett mycket bra 
övningsvärde, vilket gör 
dem bättre förberedda inför 
riktig flygning. Det är alltså 
troligt att världens enda 
certifierade DC-3-simulator 
så småningom kommer att 
finnas i Groenekan. 
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Överst: DDA Classic Airlines piloter provflyger MPS nya, helt 
digitala DC-3-simulator i Groenekan.
Ovan: ”Trubbelpanelen” i MPS DC-3-simulator är givetvis 
även den digital.

Av Paul van den Berg översättning Jan-Hein Morel

Världens första helt digitala flygsimulator i en DC-3-
cockpit färdigställs nu hos Multi Pilot Simulations 
(MPS) i Groenekan i Nederländerna. DDA Classic 
Airlines DC-3-piloter har för första gången provat 
den. När simulatorn är helt färdig innebär den ett 
stort steg för utbildningen av nya piloter på DC-3.

Artikeln publicerad i tidskriften Logboek, utgiven av DDA 
Classic Airlines, i augusti 2016. Dankjewel!
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Find out more at:  

www.airbp.com

Norway

Sweden

Finland

Germany

UK

Belgium

Neth.

Greenland

Denmark

Air BP is now offering AVGAS in drums!
Contact Air BP Sweden for direct delivery to your flight strip 
within Scandinavia.
For order and price info, please contact 
Oskar Björk +46(0)70 916 13 73 oskar.bjork@bp.com 
AVGAS 100LL and AVGAS UL91 both available.

Scandinavian_drum_advert_85x127mm.indd   1 29/10/2015   17:08

Gör en tidsresa.
Bli medlem i Flygande Veteraner 

och  flyg med Daisy!
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Nu har du möjligheten att bära våra unika 
tröjor för att visa ditt intresse och enga-
gemang för Flygande veteraner och för vår 
DC-3 Daisy. 

De olika motiven är skapade exklusivt 
för Flygande Veteraner av industridesigner 
Mikael Thelin som har skänkt dem för att 
skapa intäkter till föreningen. Tröjorna är 
av hög kvalitet, de finns med flera olika 
motiv och i olika färger och utföranden. 

Och de är väldigt sköna!

Nu finns våra nya fina
TRÖJOR I WEBBSHOPEN

Du beställer direkt på vår webbshop 
https://shop.spreadshirt.se/FlygandeVeteraner

Ett av tjugotalet motiv du kan välja mellan för trycket på din tröja. 
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Bli fadder för en bit Daisy!

FADDRAR per den 1 mars 2017

Adopterade delar Namn

Stege till ingångsdörr Conny Eriksson 
Navigatörsstol Lars Cedwall
Vänster ratt Alexander Lagerberg 
Höger ratt Bo Wretling 
Sporrhjul Carlos Costa 
Vänster motor Lars-Erik Eriksson 
Vänster startmotor Lars-Erik Eriksson
Höger startmotor  Jan Carlerud
Vänster generator 200 A Bernt Eriksson 
Vänster bränslepump eldriven Johan Söderblom 
Höger bränslepump eldriven Johan Bock 
Höger bränslepump motordriven Anders Tenor 
Höger höjdmätare Gunnar Söderlind 
Motorbrandsläckare  CO2  Christer Hellgren 
ELT Emergency locator transmitter PA Nordwaeger 
SSR Transponder Garmin No 1 Eva Nordwaeger
Passagerarstol 1 Arne Rylin  
Passagerarstol 2 Olle Eriksson
Passagerarstol 3 Bo Törnros  
Passagerarstol 4 Ulf Hagman
Passagerarstol 7 Ulla Järvinen
Passagerarstol 10 Joakim Holmström
Passagerarstol 16 Christer Persson
Passagerarstol 17 Björn Åhblom 
Passagerarstol 20 Henrik Holmgren 
Gardinuppsättning 1 Bengt Fredriksson 
Gardinuppsättning 8 Hannu Ristiaho 

Bli fadder till en del av Daisy och bidra till att hålla henne flygande! På hemsidan finner du aktuell lista över 
lediga objekt samt priserna för dessa. Där anmäler du också det objekt du vill adoptera. Fadderskapet gäller 
ett kalenderår i taget. Ditt namn kommer med på fadderlistan på den här sidan och på hemsidan. Dessutom 
deltar alla faddrar under året i ett lotteri om två rundflygningar med Daisy 2018.

Vänster pilotstol
Höger pilotstol
Jumpseat (mekanikerstol)
Vänster landningsställ
Höger landningsställ
Vänster huvudhjul
Höger huvudhjul
Höger motor
Vänster propeller
Höger propeller
Vänster motorkåpa
   (tre delar)
Höger motorkåpa 
   (tre delar)
Vänster höjdroder 
Höger höjdroder

Höger generator 200 A 
Vänster bränslepump 
   motordriven
Vänster batteri 12/88 V/Ah Gill 
Höger batteri 12/88 V/Ah Gill
Vänster hastighetsmätare
Höger hastighetsmätare
Vänster höjdmätare
Flygplansur Sundy K 2
Handbrandsläckare  H2O 
Handbrandsläckare  Halon
SSR Transponder Garmin No 2
Cockpit voice recorder
GPS Garmin 155
Vänster hydraulpump
Höger hydraulpump

* Gällde vid denna tidskrifts pressläggning, omkring  den 1 mars 2017

Vakanta delar* – redo att adopteras!
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Vänster vakuumpump
Höger vakuumpump
Bränsletank vänster main
Bränsletank höger main
Handtelefon King 
Passagerarstol 5
Passagerarstol 6
Passagerarstol 8
Passagerarstol 9 
Passagerarstol 11
Passagerarstol 12
Passagerarstol 13
Passagerarstol 14
Passagerarstol 15
Passagerarstol 18
Passagerarstol 19

Passagerarstol 21
Passagerarstol 22 
Gardinuppsättning 2
Gardinuppsättning 3 
Gardinuppsättning 4
Gardinuppsättning 5
Gardinuppsättning 6
Gardinuppsättning 7
Gardinuppsättning 9 
Gardinuppsättning 10
Gardinuppsättning 11
Gardinuppsättning 12
Gardinuppsättning 13
Gardinuppsättning 14 
Gardinuppsättning 15

Hur blir man fadder till en del av Daisy?
På vår hemsida, under rubriken Bli fadder, finns listan över de 
objekt som finns lediga. Klicka på Anmäl dig här och anmäl 
önskat objekt på blanketten. Vill du bli fadder för en passage-
rarstol eller en gardinuppsättning anger du där också om du 
önskar dig ett speciellt nummer – annars tilldelas du första 
lediga stols- eller gardinsnummer. Du kan också ge fadder-
skapet i gåva.

Din anmälan tas om hand inom några dagar vilket bekräf-
tas med ett svarsbrev som anger det objekt du bokat samt 
hur och när du ska betala. Därefter skickar vi snarast möjligt 
ett diplom undertecknat av vår ordförande. 

Fadderskapet gäller ett år i taget. Vill man variera sig och 
sponsra olika objekt för varje år, så kan man få en fin samling 
diplom att rama in hemma. Många bäckar små… 

Föreningen Flygande Veteraner är mycket tacksam för alla 
bidrag – allt för att kunna hålla Daisy flygande så länge som 
möjligt.

Fadderskap tecknade i november-december gäller även för 
kommande år.

Föreningen Flygande Veteraner framför ett varmt 
tack till följande faddrar som har bidragit till att 
finansiera verksamheten genom att adoptera delar av 
Daisy:

Båda Daisys höjdroder är lediga för fadderskap*– passa på!
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80 år
Under 76 år flög Douglas DC-3 på Bromma i Stock-
holm. Den DC-3 som varit baserad på flygplatsen 
allra längst, hela 31 år, är Flygande Veteraners 
SE-CFP. Innan dess hade vårt flygplan frekventerat 
Bromma i 36 år. Alltså har Daisy i sina olika skepna-
der flugit på Bromma i sammanlagt 67 år.

Douglas DC-3 flög första 
gången i december 1935. 
Följande sommar togs 
flygplanstypen i trafik i 
USA. 1936 kom de första 
exemplaren i delar med båt 
till Holland, där Fokker 
satte ihop dem till färdiga 
DC-3:or för den europeiska 

da Lisunov Li-2. Under 
1930-talet tillkom inga fler 
reguljära DC-3-operatörer 
i Stockholm – även om 
Swissair företog några 
specialflygningar. Under 
andra världskriget använde 
såväl brittiska BOAC som 
Lufthansa DC-3 i så kallad 
kurirtrafik på Bromma. 
Det gjorde givetvis också 
ABA som dessvärre fick 
två flygplan, Gladan och 
Gripen, nedskjutna av tyskt 
flyg över Nordsjön.

Att ABA låg så långt 

marknaden. Nederländska 
flygbolaget KLM blev först 
att flyga DC-3 reguljärt i 
Europa.

Den allra första DC-3 
som landade på Brom-
ma var KLM:s flygplan 
PH-ALI Ibis. Den anlände 
den 5 april klockan 17:21, 

efter mellanlandning på 
Bulltofta.

Bland de första europe-
iska DC-3-kunderna var 
svenska AB Aerotransport, 
ABA, som tog emot sina tre 
första maskiner sommaren 
1937. Flygplanen fick namn 
efter fåglar, de första tre 
döptes till Örnen, Höken 
och Falken och baserades 
på Bromma.

Sovjetiska Aeroflot tra-
fikerade från 1937 Sverige 
med ”äkta” DC-3, senare 
också med sovjetiskbygg-

80 år sedan första DC-3 
landade på Bromma

Av Michael Sanz

SE-BAA Örnen var AB Aerotransports (ABA) första DC-3. Planet levererades sommaren 1937 och gjorde tjänst i både 
ABA och SAS. Flygplanet såldes på 1950-talet till charterflygbolaget Transair.
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framme i satsningen på 
moderna flygplan, som 
DC-3, kan i mångt och 
mycket tillskrivas bolagets 
visionäre vd Carl Florman. 
Han såg att framtiden fanns 
i flygplan byggda i metall. 
ABA hade redan köpt hel-
metallflygplan som ameri-
kanska Northrop Delta och 
Gamma. Goda kontakter 
med Fokker hjälpte också 
ABA till goda leveranspo-
sitioner.

DC-3 blev som vi vet ett 
stort steg framåt i teknisk 
standard och passagerar-
komfort jämfört med flyg-
planstyper som Junkers Ju 
52 eller Fokker F.XII. Med 
DC-3 följde 1937 ett nytt 
sätt att resa. I ABA:s tjänst 
flög DC-3 inledningsvis 
med 21 passagerarplatser. 
Nu fick även en steward 
plats till fromma för säker-
hets- och servicenivå. 

Byggde upp trafikflyget
Efter kriget kom den stora 
DC-3-boomen i världen. 

I militära överskottslager 
fanns mängder av flygplan 
som snabbt kunde byggas 
om till trafikflygplan. DC-3 
byggde bokstavligen upp 
trafikflyget. På sina linjer 
till Sverige flög nästan 
alla utländska flygbolag 
reguljärt med DC-3: Aero 
(senare Finnair), Air Fran-
ce, BEA, ČLS och ČSA, 
DDL, DNL, Kar-Air, KLM, 
LOT, Sabena och Swissair. 
Till och med American 
Overseas Airlines och Pan 
American använde en DC-3 
på en pendellinje Bromma- 
Helsingfors.

1948 bildades ett europe-
iskt samarbete inom ramen 
för det interkontinentala 
konsortiet SAS. Det tog 
över de danska, norska och 
svenska moderbolagens 
DC-3. SAS opererade ett 
50-tal DC-3 fram till 1957.

Med tiden tog DC-3 över 
mindre belastade sträckor. 
Svenskt inrikesflyg, åtmins-
tone på en bredare front, 
grundades av flygbolag som 

transportade tidningar från 
Stockholm ut i Sverige. 
Flygbolag som Transair och 
Airtaco använde DC-3 när 
tidningsvolymerna vuxit. 
Transair blev sedan grun-

den för svenskt charterflyg 
och ur Airtaco bildades in-
rikesflygbolaget Linjeflyg, 
som flög DC-3 till 1965. 

En mängd små charter-
bolag har använt 

DC-3 lade grunden till ett brett svenskt inrikesflyg. Från 1957 och 1965 använde Linjeflyg totalt 14 egna DC-3, de flesta 
övertagna från SAS. På bilden SE-BSN.

FO
TO

 u
LF ÅH

R
B

O
M

Passagerare vandrar över plattan på Bromma på väg att 
embarkera finska Kar-Airs DC-3. Planet finns numera beva-
rat i München.
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DC-3 i Sverige och på 
Bromma: Skandinaviska 
Aero, Hilair, Capella, Tor-
Air, Swedair… Otaliga 
utländska operatörer har 
besökt Bromma liksom 
militära DC-3 av olika 
varianter. USA:s ambassad 

stationerade en DC-3 på 
Bromma efter andra världs-
kriget och 15 år framåt. 
Flygvapnet har varit flitigt 
representerat med DC-3 – 
eller Tp 79 – på Bromma 
från 1949 till 1984. 

Swedairs DC-3 var den 

sista ”yrkesmässigt” nytt-
jade DC-3:an som fanns 
baserad på Bromma, fram 
till 1988.

Flygande Veteraners 
SE-CFP hade Bromma 
som sitt hem från 1982 till 
2013, i 31 år. Det gör Daisy 

Linjeflygs sammanlagt 14 DC-3 byggde upp svenskt inrikesflyg från 1957 till 1965. Här står fyra av dem uppställda vid 
Brommas hangar IV. Längst bort i bild två Lockheed Lodestar.
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till den DC-3 som funnits 
stationerad på flygplatsen 
allra längst. 

2013 var det slut, efter 
ett beslut i miljödomstolen. 
Men det är ju en annan 
historia.  
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1947 blev DC-3:an PH-PBA regeringsflygplan i Nederländerna. Prins Bernhard flög det själv (därav registreringen!), bland 
annat på resor till Stockholm. I dag används flygplanet av nederländska DDA Classic Airlines.
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Denna översikt är tänkt att ge en uppfattning om vilka 
europeiska DC-3 som flyger i dag. Kanske någon av våra 
medlemmar vill vidga sina vyer och flyga med någon 
annan DC-3 än Daisy? 

I några fall har det varit svårt att få fram exakta uppgif-
ter om flygplan och operatörer. Det är ibland också ovisst 
om en viss DC-3 verkligen är luftvärdig eller håller på att 
restaureras.  Rättelser och kompletteringar från läsekretsen 
välkomnas därför. Vi tackar Coert Munk, DDA Classic 
Airlines, som hjälpt oss med denna sammanställning. 

Redaktionen hoppas kunna återkomma till ämnet, kan-
ske också med andra veteranflygplan än DC-3.

Sverige
Flygande Veteraner flygandeveteraner.se 
Flygplan: Douglas DC-3C (C-47A Skytrain), SE-CFP Daisy
Bas: Västerås-Hässlö
Närmare presentation överflödig – det omfattande flygpro-
grammet framgår av denna tidning!

Vallentuna Aviatörförening     www.vallentuna-aviators.se 
Flygplan: Douglas C-47B-35-DK Skytrain, N41CQ Congo Queen
Bas: Vallentuna
Tyvärr har nu flygplanet fastnat i FAA:s adminstrativa kvarnar 
efter registrering i USA. Vi hoppas att det flyger snart!

Danmark 
DC-3 Vennerne   www.dc3vennerne.dk    
Flygplan: Douglas DC-3 (C-47 Skytrain), Oy-BPB
Bas: Roskilde
DC-3 Vennerne är en förening liknande Flygande Veteraner. 

Finland
DC-yhdistys ry (DC-Association)  www.dc-ry.fi 
Flygplan: Douglas DC-3 (C-53C Skytrooper), OH-LCH
Bas: Helsingfors-Vanda
Även den finska DC-3-föreningens flygprogram liknar vårt eget. 

Frankrike
Dakota et Compagnie - France DC-3 www.francedc3.com
Flygplan: Douglas DC-3 (C-47A), F-AzTE
Bas: Paris-Orly
Air France gamla dekor med fiktiv registrering F-BBBE. 

Association Un Dakota sur la Normandie-Chalair Aviation
dakota-normandie.org respektive www.chalair.eu 
Flygplan: Douglas DC-3C (C-47), F-AzOX
Bas: Caen

Ytterligare en DC-3, N49AG, flyger i Frankrike.  

Island 
DC-3 Thristavinir   www.dc3.is 
Flygplan: Douglas DC-3 (C-47A), TF-NPK Páll Sveinsson
Bas: Akureyri
Flygplanet konverteras till passagerarplan. Har tidigare an-
vänts som bepudringsflygplan på Island. Se även flygmuseet 
Flugsafn Íslands hemsida www.flugsafn.is

Flygande DC-3 i Europa 2017
Nederländerna
DDA Classic Airlines   www.dutchdakota.nl 
Flygplan: Douglas DC-3 (C-47 Skytrain), PH-PBA Prinses Amalia
Bas: Lelystad
Formellt sett bolag men med grund i Dutch Dakota Associa-
tion, en förening som startade 1982. En av DDA:s DC-3 (PH-
DDZ) har nyligen sålts till flygmuseet Aviodrome i Lelystad. 

Norge
Dakota Norway   dakotanorway.no  
Flygplan: Douglas DC-3 (C-53), LN-WND
Bas: Sandefjord-Torp
Dakota Norway erbjuder ett flygprogram liknande de andra 
nordiska DC-3-operatörerna. 

Schweiz
Aéro Passion SA/Breitling Super Constellation Flyers Association
 www.superconstellation.org
Flygplan: Douglas DC-3-277B, HB-IRJ
Bas: Genève-Cointrin
Något så ovanligt som en ”äkta DC-3”, byggd för American 
Airlines.     
Classic Formation  www.classicformation.com
Flygplan: Douglas DC-3 (C-47A), N431HM
Classic Formation disponerar också två Beech B-18. 

Storbritannien
Aces High Ltd   www.aviationfilming.com
Flygplan: Douglas DC-3 (C-47A) N147DC och N473DC Drag em 
Out. ytterligare tre DC-3 är nära luftvärdigt skick.
Bas: Dunsfold Park
Företaget är specialiserat på medverkan i filminspelningar.

The Royal Air Force Battle of Britain Memorial Flight 
www.raf.mod.uk/bbmf
Bas: RAF Coningsby
Flygplan: 
Douglas C-47, zA947 
Douglas C-47, Fz692 Kwicherbichen

Tyskland
Air Service Berlin GmbH/Rosinenbomber eV 
air-service-berlin.de och www.rettet-den-rosinenbomber.de
Flygplan: Douglas DC-3C (C-47 Skytrain), D-CuNP
Bas: Berlin-Schönefeld
En DC-3, D-CXXX, under restaurering.

Ungern
Goldtimer Foundation   www.goldtimer.hu  
Flygplan: Lisunov Li-2, HA-LIX
Bas: Budapest-Budaörs
Europas enda flygande sovjetiskbyggda DC-3, baserad på ett 
gräsfält intill Budapest.  

Fortsättning följer…
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Medlemsflygningar
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Gabriella Blomquist
gabriella-blomquist@tele2.se
070 761 49 14

Per-Olov Bortas
po.bortas@gmail.com 
070 778 27 35

Lasse Cedwall
larscedwall@live.se 
070 634 33 00

Anna Palmer
palmair35@hotmail.com 
070 767 07 94

Börje Thelin
biitii@telia.com 
070 610 90 80

Lasse Wissing
lars.wissing@comhem.se 
070 630 60 43

Karl-Axel Waplan
ka@waplan.se
070 510 42 39

Kartans gröna prickar 
anger programmets 
huvudresmål medan de 
gula visar platser som 
besöks på vägen till eller 
från resmålet.

Behöver du trans-
port till och från 
Västerås-Hässlö? 
Säg till när du bokar din 
resa så försöker vi sam-
ordna marktransporten!

2017
VIKTIGT!VIKTIGT! Besök föreningens hemsida 
för utförligare beskrivningar av 
resorna samt för uppdateringar av 
program och eventuella ändringar!

Våra reseledare 2017:
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Regler och förut-
sättningar för våra 
flygningar 2017

Bokning 
Boka genom vår hemsida eller per 
telefon: 08-29 50 33, onsdag och 
fredag kl 11-14
När en resa är fulltecknad skapas 
en väntelista. Vid avbokningar 
fyller vi på passagerarlistan från 
väntelistan. 
För att bokningarna ska gå snabbt 
– tänk på att vi vill ha följande 
uppgifter:
• Ditt medlemsnummer
• Önskemål om enkel- eller 
dubbelrum, kost och eventuellt 
personnummer
• Fast och mobilt telefonnummer 
• E-postadress
• Din vikt

Betalning
Resan ska vara betald 14 dagar 
innan avresa, dock gäller betal-
ning 30 dagar innan avresa vid 
utlandsresor. Betalning görs på bg 
245-5657, glöm inte ange namn 

på resenär/resenärer samt resans 
nummer och namn. Betalning kan 
även göras på vårt servicecenter 
Bromma flygplats.

Avbokning
Vid avbeställning senare än 30 da-
gar före avresan, men tidigare än 
14 dagar före avresan återbetalas 
50 % av resans pris. Vid avbe-
ställning senare än 14 dagar före 
avresan ska resenären betala fullt 
pris för resan dvs. återbetalning 
görs inte. I fall av sjukdom, gäller 
egen försäkring.

Försäkringar
Passagerare som flyger med Daisy 
är försäkrade i försäkringsbolaget 
Marsh. I princip gäller samma 
villkor som gäller för resor med 
charterflygbolag. Varje passage-
rare är sålunda försäkrad för en 
miljon kronor och har en bagage-
försäkring. Betalar man resan med 
kreditkort, ger en del kortföretag 
ett visst skydd.

Force majeure
Föreningen har inte ekonomi som 
tillåter att föreningen bekos-
tar passagerarnas hemresa om 

flygplanet skulle bli stående på 
en avlägsen flygplats på grund av 
tekniska fel eller andra orsaker 
utanför föreningens kontroll. 
Föreningen gör då vad den kan 
för att medverka till passagerarnas 
hemresa, men se till att du har 
kontanter, betal-, eller kreditkort 
för att själv bekosta din hemresa 
med annat färdmedel. Kontrollera 
med ditt eget försäkringsbolag 
vad som gäller.

Inställda flygningar
Huvudsyftet med våra flygningar 
är att erbjuda en trevlig flyghis-
torisk upplevelse. Om inte detta 
kan uppnås, till exempel på grund 
av dåligt väder, kan flygningar 
inställas eller uppskjutas, ofta 
med kort varsel. Resa kan även 
komma att ställas in då allt för få 
medlemmar bokat en resa. Betald 
resa återbetalas.

Vem får flyga med?
För att få flyga med Daisy krävs 
medlemskap i Flygande Veteraner. 
Barn till och med 12 års ålder får 
medfölja vuxen medlem utan att 
själv vara medlem. Full avgift för 
flygningen måste dock betalas.

Bagage
Resande får medföra bagage om 
högst 8 kg.

Incheckning
Inställelse ska ske på anvisad 
flygplats en timma före avgång. 
Utgång för transport till planet 
sker ca 30 minuter före avgång. Vi 
har inte möjlighet att vänta på den 
som kommer för sent.

Säkerhetsrutiner
De ökade internationella sä-
kerhetskraven på flygplatserna 
påverkar även vår verksamhet. 
Daisys passagerare kan räkna med 
att passera flygplatsernas säker-
hetskontroller. Allt bagage räknas 
som handbagage när vi flyger med 
Daisy.
Lämna knivar, saxar och liknande 
hemma. Vätskor inklusive parfym 
och smink som krämer och tand-
kräm får innehålla: Högst en dl 
vardera och allt måste förvaras i 
en liten plastpåse som kan erhållas 
på flygplatser. Påsen ska visas upp 
vid passering av säkerhetskon-
trollen.

Sammanställning resor 2017
Resa/Destination  Dag/datum  Flight nr  sida
Ängelholm, SFFs årsmöte  Lör-sön 22–23 april  01 15
Medlemsdag Hässlöflygförening  Lördag 29 april  02 15
Arlanda  Lördag 6 maj  03 15
Karlstad, Lars Lerin  Söndag 7 maj 06 16
Peneemünde, via Ängelholm  Lör/sön 13–14 maj 04 16
F 7 Såtenäs  Onsdag 17 maj 05 16
Västerås-Hässlö, Öppet Hus  Lördag 20 maj  25 17
Skå-Edeby, rundflyg över Stockholm  Söndag 21 maj 07 A 17
Kalmar och Öland  Söndag 28 maj 08 17
Falköping, EAA Fly-inn Lördag 3 juni 09 18
Skå Flyg- och veterandag  Lördag 17 juni   11 18
Skå Flyg- och veterandag, rundflygning Lördag 17 juni   11 A 18
Ronneby, Nostalgia Festival Lördag 1 juli   12 18
Ronneby, rundflygning Lördag 1 juli   12 A 18
Visby, Almedalen – Flygets dag  Tisdag 4 juli 13 19
Duxford – Flying Legends, via Ängelholm Lör-mån 7–10 juli 14/14 A 19
Falköping, Flyg- och Motordag  Lördag 29 juli 15 19
Falköping, rundflygning  Lördag 29 juli 15 A 19
Karlskoga, Rudskoga teknikdag  Söndag 30 juli 16 20
Karlskoga, rundflygning Söndag 30 juli 16 A 20
Kętrzyn (Rastenburg) Masurien, Polen  Fre-sön 4–6 augusti  17 20
F 21 Luleå, Försvarsmaktens huvudflygdag  Fre-sön 25–27 augusti 18/19 20
F 21 Luleå, rundflygning Lördag 26 augusti 18 A 20
Örebro flygdag  Lördag 2 september 20 21
Örebro, rundflygning  Lördag 2 september 20 A 21
Nyköping Flyg- och motordag  Söndag 3 september  21 21
Nyköping, rundflygning  Söndag 3 september  21 A 21
Skagen Lör-sön 9–10 september 22 21
Åland, Skördefest Lördag 23 september 23 22
Mälarrunda och Flygspaning  Lördag 30 september 24 22
Bunge och norra Gotland Datum och flygnummer ej fastställda 22
Karlskoga, besök hos aviatör Dan Borgström Datum och flygnummer ej fastställda 22
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Hur går det till när man vill boka en 
medlemsflygning med Daisy?

På vår hemsida 
www.flygandeveteraner.se 
finns rubriken Medlems-
flygningar. Där finns årets 
flygprogram i datum- 
ordning med intressanta 
destinationer att läsa om. 
Hoppas ni finner det spän-
nande och vill följa med på 
en resa i vår fina Daisy.

När du hittat en resa som 
du vill följa med på, klickar 
du på den text som anger 
”boka här”, och fyller i den 
blankett som kommer upp. 
Här kan du även anmäla 
om du skall resa tillsam-
mans med någon/några. 

Där finns även en ruta med 
texten ”övrigt” om du vill 
framföra någon särskild 
upplysning till oss.

Vill du anmäla ett 
resesällskap, som ännu 
inte är medlem, anger du 
på anmälningsblanketten 
”ny medlem” och anmä-
ler medlemskapet på vår 
hemsida under rubriken ”Bli 
medlem”.

När blanketten är ifylld 
och du trycker på ”skicka” 
kommer du få ett kvitto på 
att anmälan har skickats till 
programgruppen@flygande-
veteraner.se. På kvittot står 

också att du ska invänta en 
bekräftelse på att du verk-
ligen blivit bokad, och hur 
och när du ska betala resan. 
Om du inte fått bekräftelse 
inom en vecka bör du ringa 
vårt servicecenter och höra 
dig för vad som hänt. Även 
i den digitala världen kan 
små ”buggar” inträffa, som 
inte gagnar någon.

I servicecentret på 
Bromma flygplats tar för 
det mesta Anita Hellman 
och Birgitta Sköldqvist 
hand om bokningarna och 
skickar bekräftelser i tur 
och ordning vartefter an-

mälningarna kommer in. Vi 
har utvecklat en bra rutin i 
inboxen där varje resa har 
sin egen mapp så vi lätt kan 
överblicka bokningarna på 
varje resa.

Helst vill vi ha anmäl-
ningarna via hemsidan men 
naturligtvis kan man även 
ringa till vårt servicecenter 
08-29 50 33 mellan 11-14 
vardagar och boka en resa 
om man inte har möjlighet 
att anmäla via vår hemsida.

Har du frågor om resor 
mejlas dessa till 
programgruppen
@flygandeveteraner.se

Hoppas vi får se er i Daisy i sommar!
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Ängelholm SFF:s årsmöte 22–23 april 2017
Vi flyger till Ängelholm på tider 
som ska passa de medlemmar 
som deltar i Svensk Flyghisto-
risk Förenings, SFF, årsmöte i 
Ängelholm.  

Tiderna ska också ge våra 
skånska medlemmar  möjlig-
het till en flygtur över Kullabyg-
den och Öresund.  

Gör en rundtur över Västerås 
och Mälaren med Daisy! 

Passa på att delta i Hässlö 
flygförenings Medlemsdag och 
se Sveriges största flygför- 
enings aktiviteter. 

utförlig information om 
rundflygningen på Flygande 
Veteraners hemsida: 
http://flygandeveteraner.se.

Resfakta 
Flight 01
Avresa: Lördag 22 april
Avgångstid Västerås: 10:00
Återresa: Söndag 23 april
Åter i Västerås: ca 17:00
Reseledare: Lars Wissing
Kostnad för resan: 3 500 kr
Tillkommer: Samtliga kostna-
der i Ängelholm

Rundflygning Västerås 
Flight 02
Avresa: Lördag 29  april
Avgångstid Hässlö: Exakt tid 
och plats för avgång på hemsi-
dan. Meddelas även direkt till 
passagerare som anmält sig.
Kostnad för resan: 500 kr
Tillkommer: Medlemskap i 
Flygande Veteraner

Följ med till Sveriges största 
flygplats! I resan ingår besök 
på Arlanda Flygsamlingar, tur 
i buss runt flygplatsen samt 
kaffe ombord på Le Caravelle 
Clubs SE-210 Caravelle. 

Resfakta 
Flight 03
Avresa: Lördag 6 maj
Avgångstid Västerås: 09:00
Åter i Västerås: ca 17:30
Reseledare: Anna Palmer
Kostnad för resan: 1 000 kr*
Tillkommer: Måltider och buss-
rundtur. ytterligare detaljer på 
hemsidan.
*Preliminär kostnad.

Rundflygning Arlanda 
Flight 03A
Avresa: Lördag 6 maj
Avgångstid Arlanda: Mitt på 
dagen. Exakt tid och plats för 
avgång på hemsidan. Medde-
las även direkt till passagerare 
som anmält sig.
Kostnad: 500 kr
Tillkommer: Medlemskap i 
Flygande Veteraner

Västerås Medlemsdag Hässlö flygförening 29 april 2017

Arlanda Flygplatsen, Flygsamlingarna och Caravelle 6 maj 2017

Rundflygning Ängelholm 
Flight 01A
Avresa: Söndag 23 april
Avgångstid Ängelholm: Förmid-
dag. Exakt tid och plats för 
avgång på hemsidan. Medde-
las även direkt till passagerare 
som anmält sig.
Kostnad för resan: 500 kr
Tillkommer: Medlemskap i 
Flygande Veteraner

Logi ordnas av var och en.
I Ängelholm erbjuds möjlig-

het att uppleva motorkörning 
av J 22 – med en av Daisys 
tidigare, svenska motorer!

utförlig information om resa 
och rundflygning finns på Fly-
gande Veteraners hemsida: 
http://flygandeveteraner.se
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rundflygning på Flygande Vete-
raners hemsida: 
http://flygandeveteraner.se 
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Rundflygning Karlstad 
Flight 06A
Avresa: Söndag 7 maj
Avgångstid Karlstad: Förmid-
dagen. Exakt tid och plats för 
avgång på hemsidan. Medde-
las även direkt till passagera-
re som anmält sig.
Kostnad för resan: 500 kr
Tillkommer: Medlemskap i 
Flygande Veteraner

Låt dig inspireras av konstnä-
ren Lars Lerins verk i museet 
på Sandgrund, där även 
gästkonstnären Laggar Jan 
Tigerstrand ställer ut.

Vi börjar med en vacker flyg-
resa över Mälaren, Hjälmaren, 
Närke, över Kilsbergen och till 
Karlstad flygplats. Där hämtas 
vi av Värmlands Bussvetera-
ner som tar oss till en trevlig 
restaurang för lunch. 

Därefter far vi vidare mot 
Sandgrund vid Klarälven där 
en guide väntar oss för en 
fullödig tur genom Lars Lerins 
konstnärskap. Lerin har under 
30 år gestaltat det nordiska 
landskapet och dess ljus med 
skicklig teknik och ett säre-
get och personligt bildspråk. 
Oavsett om motivet är frostigt 
gräs, vinteröppet vatten, en 

bensinmack eller mörklagda 
husfasader – där finns ofta 
en strimma ljus som kallar på 
betraktaren från ödsligheten.

Efter visningen finns möjlig-
het att på egen hand återse 
favoriter och ta en kopp kaffe i 
trädgården vid Klarälven.

Lars Lerin har även givit ut 
en lång rad böcker. För sin bok 
”Naturlära” fick han 2014 Au-
gustpriset. En miljonpublik har 
också sett hans TV-program. 
Mer information på 

www.sandgrund.org 
Före återresan stannar vi till 

vid Värmlands Bussveteraner 
och ser deras fina samling av 
gamla bussar. Se 
www.varmlandsbussveteraner.se 

utförlig information om 
resan på vår hemsida: 
http://flygandeveteraner.se 

Resfakta 
Flight 06
Avresa: Söndag 7 maj
Avgångstid Västerås: 09:00
Åter i Västerås: ca 18:00
Reseledare: 
Gabriella Blomquist
Kostnad för resan: 1 700
Tillkommer: Busstransport, 
guide, inträde och lunch 

Följ med på en nostalgiresa 
till den tyska ön usedom och 
Świnoujście (på tyska Swi-
nemünde) i Polen. 

En tvådagars kulturhistorisk 
resa under ledning av svensk-

Resfakta
Flight 04
Avresa: Lördag 13 maj
Avgångstid Västerås: 08:30 
Avgångstid Ängelholm: 11:30
Återresa: Söndag 14 maj
Åter i Ängelholm: ca kl 17:15
Åter i Västerås: ca kl 20:00
Reseledare: Karl-Axel Waplan
Kostnad för resan: 10 900 kr
Ingår: Sightseeing, transpor-
ter, hotell och måltider

talande historikern Dr Rainar 
Schwenke.

Efter landningen i Peene- 
münde besöker vi platsen där 
Gustav II Adolf landsteg med 
14 000 soldater midsommaren 
1630. Vi gör en rundtur i områ-
det där Hitler etablerade den 
enorma och delvis bevarade 
anläggningen åt tyska krigs-
makten år 1936. Här arbetade 
tusentals forskare, tekniker, 
ingenjörer och arbetare. 

Det var här Werner von 
Braun utvecklade ”vedergäll-
ningsvapnen” V1 och V2. Hela 
området hölls stängt 1936–
90. under Kalla kriget använde 
dock ryssarna flygplatsen, 
hamnen och kraftverket. 

Peenemünde och Polen, via Ängelholm 13–14 maj 2017

Karlstad Konstresa Lars Lerin 7 maj 2017

Vi landar med Daisy på en 
aktiv flygflottilj och gör där ett 
unikt studiebesök. På F 7 finns 
Försvarsmaktens centrum för 
utbildning av JAS 39 Gripen-
piloter samt verksamhet kring 
transport- och specialflyg. 

Förutom studiebesök på 
flottiljens huvuddelar kommer 
vi även få möjlighet att besöka 
Swedish Historic Flights unika 
samling samt förbandsmuseet. 
Lunch intages på mässen. 

Detaljerat program om 
studiebesöket publiceras på 

Flygande Veteraners hemsida 
innan flygning, liksom övrig 
information om resan: 
http://flygandeveteraner.se

Resfakta
Flight 05
Avresa: Onsdag 17 maj
Avgångstid Västerås: 08:30 
Åter i Västerås: ca 17:30
Reseledare: Karl-Axel Waplan
Kostnad för resan: 2 400 kr
Tillkommer: Lunch

F 7 Såtenäs Skaraborgs flygflottilj 17 maj 2017

Efter Peenemünde besöker 
vi Johan Oxenstiernas slott 
Mellinthin. Vi passerar sedan  
polska gränsen. I Świnoujście 
får vi se en bunker och går på 
stadens fantastiska marknad.

Övernattning på hotel Mari-
tim Kaiserhof **** i Herings-
dorf. CAB-Resor bistår med 
lokala arrangemang. Se: 
www.cab-resor.se 
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Gör en rundtur över Västerås 
och Mälaren med Daisy! 

under dagen får du infor-
mation om Hässlö flygplats. 
Inte minst får du också träffa 
likasinnade!

utförlig information om 
rundflygningen på Flygande 
Veteraners hemsida: 
http://flygandeveteraner.se.

Västerås Medlemsflyg, öppet hus Hässlö 20 maj 2017

Skå-Edeby Rundflygning över Stockholm 21 maj 2017
Daisy kommer till Skå-Edeby 
på Mälaröarna den 21 maj. Vi 
erbjuder då våra medlemmar 
rundflygning. 

Vi flyger från Skå och plane-
rar att göra en tur över staden 
samt Djurgården och Gärdet 
för att från Daisy kunna se Gär-
desloppet med alla gamla bilar, 
och denna gång också båtar.  

Utförlig information  om flyg-
ningarna på vår hemsida: 
http://flygandeveteraner.se

Rundflygning Skå-Edeby 
Flight 07
Avresa: Söndag 21 maj
Avgångstid Skå-Edeby: Mitt på 
dagen. Exakt tid och plats för 
avgång på hemsidan. Medde-
las även direkt till passagerare 
som anmält sig.
Kostnad för resan: 600 kr
Tillkommer: Medlemskap i 
Flygande Veteraner

En resa präglad av vacker na-
tur och kultur. Efter landningen 
på före detta Kungl. Kalmar 
Flygflottilj, F 12, åker vi med 
egen buss till Kalmar Museum 
och den uppmärksammade 
utställningen om skeppet “Kro-
nan” på sin tid ett av världens 
största skepp som sjönk 1676 
och upptäcktes för för ca 30 år 
sedan. Därefter besöker vi det 
magnifika Kalmar slott för att 
sedan fortsätta till Öland med 
sin säregna natur. Där äter 
vi också lunch för att senare 
återvända till Kalmar och 
flygplatsen.

utförlig information om resa 
och senaste nytt om rundflyg-
ning finns på Flygande Vetera-
ners hemsida: 
http://flygandeveteraner.se

Kalmar och Öland 28 maj 2017

Resfakta 
Flight 08
Avresa: Söndag 28 maj  
Avgångstid Västerås: 09:00
Åter i Västerås: c:a 18:00
Reseledare: Lars Wissing
Kostnad för resan: 3 400 kr
Ingår: Busstransport
Tillkommer: Inträden, måltid.

Rundflygning Kalmar 
Flight 08A
Avresa: Söndag 28 maj
Avgångstid Kalmar: Mitt på 
dagen. Exakt tid och plats för 
avgång på hemsidan. Medde-
las även direkt till passagera-
re som anmält sig.
Kostnad för resan: 500 kr
Tillkommer: Medlemskap i 
Flygande Veteraner
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Rundflygning Västerås 
Flight 25
Avresa: Lördag 20  maj
Avgångstid Hässlö: Exakt tid 
och plats för avgång på hemsi-
dan. Meddelas även direkt till 
passagerare som anmält sig.
Kostnad för resan: 500 kr
Tillkommer: Medlemskap i 
Flygande Veteraner
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I år flyger vi med Daisy till årets 
stora träff för amatörbyggda 
flygplan, EAA Fly-in i Falköping. 
Många flygplan av olika slag 
från Sverige och andra länder 
kommer att delta. Du får tillfäl-
le att beundra många vackra 

Daisy medverkar även i år på 
Skå Flyg- och Veterandag. Här 
finns möjlighet att se många 
fina flygplan av olika slag 

Nostalgia Festival är en gemen-
sam tillbakablick för alla som 
gillar karaktärsfulla fordon från 
förr. Vackra gamla träbåtar, 
motorcyklar och mopeder 
med klädsam patina, A-Fordar 
och GT-Mustanger. De får alla 
utrymme på Nostalgia Festival i 
Ronneby Brunnspark. 

Festivalen bjuder inte bara 
på fordon utan även storsla-
gen underhållning som musik, 
tävling samt defilering. I den 
idylliska parken, med anor från 
1700-talet, arrangeras också 
en stor veteranmarknad. 

Evenemanget, sommarens 
stora nostalgitripp, lockar tiotu-
sentals besökare till Ronneby. 
Karta över området och annan 
information hittar du på festiva-
lens hemsida: 

Falköping EAA Fly-In  3 juni 2017

Resfakta 
Flight 09
Avresa: Lördag 3 juni  
Avgångstid Västerås: 09:00
Åter i Västerås: c:a 18:00
Reseledare: Börje Thelin
Kostnad för resan: 2 200 kr
Ingår: Busstransport
Tillkommer: Inträden, måltid.

Rundflygning Falköping 
Flight 09 A
Avresa: Lördag 3 juni 
Avgångstid Falköping: Mitt på 
dagen. Exakt tid och plats för 
avgång på hemsidan. Medde-
las även direkt till passa- 
gerare som anmält sig.
Kostnad för resan: 500 kr
Tillkommer: Medlemskap i 
Flygande Veteraner

försöka flyga flera turer, men 
platserna är begränsade så det 
är säkrast att boka i god tid.

utförlig information om 
resan och senaste nytt om 
rundflygning finns på Flygande 
Veteraners hemsida: 
http://flygandeveteraner.se 

Skå-Edeby Flyg- och veterandag – Rundflyg över Stockholm  17 juni 2017

Resfakta 
Flight 11
Avresa: Lördag 17 juni  
Avgångstid Västerås: 09:30
Åter i Västerås: c:a 18:00
Reseledare: Börje Thelin
Kostnad för resan: 1 300 kr

Rundflygning Skå-Edeby 
Flight 11 A
Avresa: Lördag 17 juni
Avgångstid Skå-Edeby: Mitt på 
dagen. Tid och plats för av- 
gång på hemsidan. Meddelas 
även till bokade passagerare.
Kostnad för resan: 500 kr
Tillkommer: Medlemskap

Ronneby Årets Nostalgia Festival 1 juni 2017

Resfakta 
Flight 12
Avresa: Lördag 1 juli  
Avgångstid Västerås: 08:30
Åter i Västerås: c:a 18:00
Reseledare: Karl-Axel Waplan
Kostnad för resan: 4 100 kr
Ingår: Busstransport, inträde 
till Nostalgia-festivalen samt 
lunch med dryck i VIP-tältet.

Rundflygning Ronneby 
Flight 12 A
Avresa: Lördag 1 juli 
Avgångstid Kallinge: Mitt på 
dagen. Exakt tid och plats för 
avgång på hemsidan liksom 

www.nostalgiafestival.se 
under Daisys besök i Ble-

kinge görs en medlemsflygning 
från Kallinge flygplats.

utförlig information om 
resan och senaste nytt om 
rundflygning på vår hemsida: 
http://flygandeveteraner.se  

Se även festivalens annons 
på sista sidan i denna tidning!

och unika maskiner både på 
marken och i luften. under 
dagen pågår många aktiviteter. 

Läs mer om dagen på:
www.falbygdensfk.se
Läs om EAA på följande sida:
www.eaa.se

I Falköping erbjuder vi med-
lemmar rundflygning. Det blir 
en unik möjlighet att bekanta 
sig med Daisy på plats i Falkö-
ping. Vi startar från Falköpings 
flygfält och gör en fin tur på låg 
höjd över Falbygden och det 
vackra Ålleberg. Vi kommer att 
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utförlig information om 
resan och senaste nytt om 
programmet på vår hemsida:
http://flygandeveteraner.se

både i luften och på marken. 
Och här finns också civila och 
militära klassiska markbund-
na fordon av alla slag. Dagen 

brukar också bjuda på andra 
intressanta aktiviteter. Resan 
från Västerås erbjuder mycket 
vackra vyer över Mälarbygden.
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direkt till de passagerare som 
bokat plats.
Kostnad för resan: 500 kr
Tillkommer: Medlemskap i 
Flygande Veteraner
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Dagen kallas Flygets Dag och 
inget vore väl naturligare än 
att visa upp Daisy för flygfolk, 
politiker, beslutsfattare och 
icke minst gutarna. Flygande 
Veteraner har tidigare repre-
senterats på plats tillsammans 
med SFF och andra kulturbära-
re från båt-, bil-, buss- och järn-
vägssällskap – en möjlighet att 
göra vår röst hörd i nätbruset!

Det blir en dagsutflykt med 
möjlighet till egna strövtåg 

Visby Almedalsveckan och Flygets dag 4 juli 2017

Resfakta 
Flight 13
Avresa: Tisdagen 4 juli  
Avgångstid Västerås: 08:30
Åter i Västerås: c:a 19:00
Reseledare: Lars Cedwall
Kostnad för resan: 2 100 kr
Tillkommer: Marktransporter

och att studera myllret av 
tyckare och förståsigpåare 
samt en och annan sakkunnig. 
Vår statsminister har dock 
förkunnat att han inte tänker 
komma. Låt emellertid inte det 
hindra. Gotta er istället åt ett 
glas gotlandsdricke och ta en 
saffranspannkake till kaffit. 

utförlig information om re-
san finns på Flygande Vetera-
ners hemsida:
http://flygandeveteraner.se 

En av årets höjdpunkter! Missa 
inte tillfället att besöka Duxford 
och se Flying Legends samt att 
flyga Daisy till eller från detta 
fantastiska evenemang. Denna 
resa innehåller nästan allt för 
den som är intresserad av his-
toriskt flyg. I resan har vi, för-
utom evenemangen i Duxford, 
planerat besök på RAF-museet 
Hendon utanför London 
(www.rafmuseum.org.uk/lon-
don) och luftfartssamlingarna i 
Lelystad i Holland 
(www.aviodrome.nl).

Ett fulladdat heldagsevene-
mang för alla smaker med 
flygplan i luften och klassiska 
fordon av alla slag på marken. 
Förra årets besök var mycket 
uppskattat av resenärerna – 
så följ med i år! Det kommer 
att finnas c:a 1 500 klassiker 
utställda: bilar, motorcyklar, 
traktorer, militär- och rädd-
ningsfordon samt mopeder. 
Det är också marknad, olika 
uppvisningar, tivoli, utställning-
ar och rundflygningar. Daisys 

Falköping Flyg- och motordag  29 juli 2017

Resfakta 
Utresa med DC-3 Daisy, 
återresa med reguljärflyg
Flight 14
Avresa: Fredag 7 juli
Avgångstid Västerås: 08:30 
Avgångstid Ängelholm: 11:30
Återresa: Måndag 10 juli 2017
Reguljärflyg från London till 
Arlanda, Landvetter eller 
Kastrup på kvällen

Nyhet! Denna resa genom-
förs alltså som enkel resa med 
Daisy ena sträckan och regul-
järflyg den andra. Liksom vid 
resan till Peenemünde erbjuds 
möjligheten att påbörja eller 
avsluta resan med Daisy i Äng-
elholm. CAB resor hjälper med 
arrangemangen på marken 
liksom övriga transporter.

Resedetaljer på vår hemsida:  
http://flygandeveteraner.se 
och CAB resors hemsida: 
www.cab-resor.se

Resfakta 
Flight 15
Avresa: Lördag 29 juli  
Avgångstid Västerås: 09:00
Åter i Västerås: c:a 17:30
Reseledare: Börje Thelin
Kostnad för resan: 2 200 kr
Ingår: Lunch och kaffe

Rundflygning Falköping 
Flight 15A
Avresa: Lördag 29 juli 
Avgångstid Falköping: Mitt på 
dagen. Tid och plats för av-
gång på hemsidan och direkt 
till bokade passagerare.
Kostnad för resan: 500 kr
Tillkommer: Medlemskap i 
Flygande Veteraner

resenärer från Västerås bjuds 
på lunch och kaffe. 

En rundflygning planeras 
från Falköpings flygplats denna 
dag. På låg höjd flyger vi över 
den sommarfagra Falbygden. 
Ett minne för livet – ta med 
kameran! Berätta gärna för 
dina vänner om möjligheten till 
rundtur. Nyblivna medlemmar 
embarkerar och väljer plats 
först. Vi försöker flyga flera 
turer men antalet platser är 
begränsat, så boka i god tid.

Reseledare: Karl-Axel Waplan

Kostnad för resan: 14 300 kr
Ingår:  Resa med Daisy och reguljär flyg, hotell inklusive frukost och 
middag alla dagar, busstransporter, museibesök samt inträde på 
Duxford

Duxford Flying Legends, via Ängelholm, 7–10 juli 2017

Utresa med reguljärflyg, 
återresa med DC-3 Daisy
Flight 14A
Avresa: Fredag 7 juli, på 
morgonen med reguljärflyg 
från Arlanda, Landvetter eller 
Kastrup till London.
Återresa: Måndag 10 juli 2017 
Åter i Ängelholm: c:a 17:00
Åter i Västerås: c:a 20:00
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utförlig information om 
resan och senaste nytt om 

programmet på hemsidan:
http://flygandeveteraner.se
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Daisy flyger oss till Karlskoga 
där buss väntar och tar oss 
de tre milen till evenemanget. 
Programmet för Rudskoga 
teknikdag 2017 är inte be-
stämt ännu, men årets tema är 
”Hästar & Maskiner till Nytta & 
Nöje”. Hemsida: 
www.rudskoga.se/evenemang/
teknikdagen-1998914 

En rundflygning planeras 
från Karlskoga.

Vår polske välgörare Stanislaw 
Tolwinski har i år igen bjudit in 
oss att delta i Masuriens Årliga 
Flygdag, där vi förväntas göra 
ett par överflygningar av upp-

Försvarsmaktens flygdag 
genomförs i år på F 21 Kallax 
utanför Luleå. Daisy kommer 
att delta i denna uppvisning. 
Den långa flygsträckan gör att 
Daisy flyger till Luleå dagen 
innan flygdagen och åter dagen 
efter. Vid utresan mellanlandar 
vi på Midlanda. På vägen hem 
planerar vi att besöka Söder-
hamn/F15 Flygmuseum.

Resan genomförs som två 
enkelresor. Antingen flyger 
du Daisy båda vägarna eller 
endast den ena. Sedan väljer 
du själv annat färdsätt för den 
andra sträckan. 

Information om flygdagen 
www.forsvarsmakten.se/sv/
aktuellt/uppvisningar-och-eve-
nemang/forsvarsmaktens-hu-
vudflygdag-2017   

utförlig information om resa 
och rundflyg på hemsidan: 
http://flygandeveteraner.se

Karlskoga  Rudskoga teknikdag– för hela familjen!  30 juli 2017

Kętrzyn (Rastenburg) Masurien, Polen 4–6 augusti 2017

F 21 Luleå Försvarsmaktens huvudflygdag 25–27 augusti 2017

Resfakta 
Flight 16
Avresa: Söndag 30 juli 
Avgångstid Västerås: 09:00
Åter i Västerås: c:a 17:00
Reseledare: Per-Olof Bortas
Kostnad för resan: 1 400 kr
Ingår: Busstransport
Tillkommer: Lunch

Rundflygning Karlskoga 
Flight 16A
Avresa: Söndag 30 juli 
Avgångstid: Mitt på dagen. 
Exakt tid och plats för avgång 
på hemsidan. Meddelas även 
direkt till passagerare som 
anmält sig.
Kostnad för resan: 500 kr
Tillkommer: Medlemskap i 
Flygande Veteraner

Resfakta 
Flight 17
Avresa: Fredag 4 augusti 
Avgångstid Västerås: 08:00
Återresa: Söndag 6 augusti
Åter i Västerås: c:a 17:00
Reseledare: Lars Cedwall
Kostnad för resan: 7 000 kr
Tillkommer: Kost och logi, 
eventuella inträden samt an-
del i transportkostnader.

Rundflygning Luleå 
Flight 18A
Avresa: Lördag 26 augusti 
Avgångstid Kallax: Efter 
avslutat flygdag. Exakt tid och 
plats för avgång på hemsidan. 
Meddelas även direkt till pas-
sagerare som anmält sig.
Kostnad: 500 kr
Tillkommer: Medlemskap i 
Flygande Veteraner

utförlig information om 
resan och senaste nytt om 
rundflygning på Flygande Vete-
raners hemsida.

visningsområdet och närvara 
vid den kvällskryssning på de 
masuriska sjöarna som han 
och turistnäringen på orten 
arrangerar för flygdagsdeltagar-

Resfakta 
Flight 19
Avresa: Söndag 27 augusti 
Avgångstid Luleå: 10:00,
    återresa via Söderhamn
Åter i Västerås: c:a 17:00
Reseledare: Karl-Axel Waplan
Kostnad enkelresa: 2 500 kr
Tillkommer: Kostnad utresa.

na, till vilka vi hör. under vis-
telsen på plats gör vi utflykter 
i det gamla Ostpreussen, tittar 
kanske på Varglyan utanför 
Kętrzyn (på tyska Rastenburg) 
där vi förhoppningsvis guidas 
av vår kunniga guide Jadwi-
ga. En tur till kringliggande 
städer är under planering, och 
orgelspelet i Święta Lipka är ett 
måste.

Tanken är att vi skall hinna 
med att hälsa på våra vänner i 
Kaunas på den mindre flygplat-
sen som är döpt efter Litauens 
största flyghjältar, Darius och 
Girėnas. Det blir tillfälle att be-
söka flygmuseet och att inta en 
speciell sorts öl kallad Pilot.

På båda destinationerna är 

vi väl sedda efter vårt kontakt-
byggande genom flera resor.

Efterhand som programmet 
växer fram i samarbete med ar-
rangörerna kommer hemsidan 
att uppdateras:
http://flygandeveteraner.se

Resfakta 
Flight 18
Avresa: Fredag 25 augusti 
Avgångstid Västerås: 11:00,
    utresa via Sundsvall
Ankomst Luleå: c:a 15:00
Åter i Västerås: c:a 17:00
Reseledare: Karl-Axel Waplan
Kostnad enkelresa: 2 500 kr
Tillkommer: Kostnad återresa.

FO
TO

 VLAD
IM

IR
 VASILIEV

FO
TO

 B
Ö

R
JE

 T
H

EL
IN



T
ID

NINGEN

21

Örebro Flygdag 2017 arrange- 
ras av Örebro flygklubb i sam-
arbete med Örebro Airport. Pro-
grammet för årets flygdag är i 
skrivande stund ej fastställt.  
Se arrangörens hemsida www.
orebroflygdag.se

utförlig information om 
flygdagen och senaste nytt 
om rundflygning på Flygande 
Veteraners hemsida: 
http://flygandeveteraner.se  

F11 Museum vid Stockholm 
Skavsta flygplats arrangerar 
åter en Flyg- & Motordag. 
Räkna med mycket aktivitet 
i luften och på marken. Se 

Örebro Flygdag 2 september 2017

Resfakta 
Flight 20
Avresa: Lördag 2 september
Avgångstid Västerås: 09:00
Åter i Västerås: c:a 17:00
Reseledare: Per-Olof Bortas
Kostnad för resan: 900 kr
Tillkommer: Lunch

Rundflygning Örebro 
Flight 20A
Avresa:  Lördag 2 september
Avgångstid: Mitt på dagen. 
Exakt tid och plats för avgång 
på hemsidan. Meddelas även 
direkt till passagerare som 
anmält sig.
Kostnad för resan: 500 kr
Tillkommer: Medlemskap i 
Flygande Veteraner

Nyköping Flyg- och Motordag 3 september 2017

Resfakta 
Flight 21
Avresa: Söndag 3 september
Avgångstid Västerås: 09:30
Åter i Västerås: c:a 17:00
Reseledare: Börje Thelin
Kostnad för resan: 1 100 kr

Rundflygning Nyköping 
Flight 21A
Avresa:  Söndag 3 september
Avgångstid: Mitt på dagen. 
Exakt tid och plats för avgång 
på hemsidan. Meddelas även 
direkt till passagerare som 
anmält sig.
Kostnad för resan: 500 kr
Tillkommer: Medlemskap i 
Flygande Veteraner

exempelvis Spitfire, Tiger Moth, 
Vampire, Saab Safir, Saab B 17 
samt helikoptrar och modellflyg 
med mera. Daisy kommer att 
medverka i flygprogrammet – 

  Höstdagar i Skagen 9–10 september 2017

Resfakta 
Flight 22
Avresa: Lördag 9 september
Avgångstid Västerås: 09:00
Åter i Västerås: Söndag 10 
september, c:a 17:00
Reseledare: 
Gabriella Blomquist
Kostnad för resan: 3 700 kr
Tillkommer: Hotell, 
marktransporter och måltider 

Vad går upp mot en sensom-
mardag på det vackra Skagen 
med dess särpräglade natur? 

Det varma havet tillåter oss 
att njuta av sanddynerna och 
vattnet, där de två haven Ska-
gerack och Kattegatt möts.

Vi kan även upptäcka vad 
staden har att bjuda på, bl.a. 
Skagen-museet där många av 
Skagenmålarnas verk finns, 
eller fördjupa sig i bygdens 
historia på hembygdsmuseet.  
I staden finns gott om gallerier 
och utställningar med konst-
hantverk samt naturligtvis en 
mängd butiker och trevliga 
restauranger. Här finns även 
militärhistoriska platser och 
lämningar för dem som är 
intresserade, med bl.a. Skagen 
Bunker Museum. Fler sevärd-

heter hittar du på www.tripadvi-
sor.se och sök på Skagen.

På kvällen äter vi en gemen-
sam middag på en gemytlig, ty-
pisk dansk restaurang. Dagen 
efter finns tid för shopping och 
lunch innan vi gemensamt åker 
tillbaka till Daisy för hemfärd.

Flygresan som sker via 
Göteborg till Sindal i Danmark 
bjuder på vackra scenarier 
både på ner- och uppresa.

2015 års Skagenresa blev 
snabbt fullbokad och blev även 
rekord i kvinnliga deltagare – 
kan det slås i år?

liksom många häftiga veteran-
fordon: bilar, MC och traktorer. 

En rundflygning kommer 
att göras från Skavsta denna 
dag. Vi gör en fin tur på låg 
höjd över Sörmland. En härlig 
upplevelse för gammal och 
ung! Berätta för dina vänner 
om möjligheten till rundtur. 

Som vanligt får nyblivna med-
lemmar gå ombord först och 
välja plats. Vi försöker flyga 
flera turer men antalet platser 
är begränsat så boka i god tid. 
utförlig information om resa 
och rundflygning på Flygande 
Veteraners hemsida: 
http://flygandeveteraner.se 
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Två märkliga stridsflygplan 
finns i Karlskoga. Det ena är 
Douglas AD-4W Skyraider med 
en av världens kraftigaste 
stjärnmotorer, 18-cylindriga 
Wright 3350. Det andra är ett 
av världen snabbaste propel-
lerjaktplan, Hawker Sea Fury. 

Folkfest på den Åländska 
landsbygden! Skördefesten 
på Åland erbjuder nyskördade 
grönsaker, färskt lamm- och 
nötkött, matvaror omsorgsfullt 
tillagade av närproducerade 
härligheter och mängder av 
vackert hantverk. 

utförlig information om 
resan och senaste nytt om 
programmet finns på Flygande 
Veteraners hemsida: 
http://flygandeveteraner.se 

Resfakta 
Flight 23
Avresa: Lördag 23 september
Avgångstid Västerås: 09:00
Åter i Västerås: c:a 18:00
Reseledare: Per-Olof Bortas
Kostnad för resan: 2 750 kr
Tillkommer: Lunch och inträde

Skördefest på Åland  23 september 2017

Bunge och Norra Gotland Hösten 2017

Karlskoga  Besök hos Dan Borgström  Hösten 2017

Bungefältet intill Fårösund, 
som drivs av familjen Martins-
son, är ett gammalt krigsflygfält 
som vi besökt flera gånger. 

Förutom det sevärda flygmu-
seet bedrivs skolning i motor- 
och segelflyg samt övningar 
med young Pilots med mera. 
I mån av tillgång på småflyg-
plan kan kortare rundturer 

arrangeras. Till fältet gränsar 
Bungemuseet, ”Gotlands 
Skansen”. Närheten till Fårö 
erbjuder möjlighet att bese 
Bergmanmuseet. Tre mil syd-
väst om Bunge ligger Tingstäde 
träsk. Intill finns fästningen och 
Gotlands Försvarsmuseum. 
Museirestaurangens rökta 
flundror rekommenderas. 

Vid Tingstäde finns också 
Polhemsgården, uppfinnaren 
Christopher Polhems barn-
domshem. Bussar förbinder så-
väl Bunge som Tingstäde med 
Visby. Dessutom finns möjlig-
het att hyra mindre personbilar. 

Dessa flygplan och mycket 
annat intressant får vi se och 
förhoppningsvis höra när vi 
besöker Dan Borgström i hans 
fina verkstad. Dan som själv 
flugit racing i Reno i USA har 
mycket spännande att visa och 
berätta. 

Mälarrunda med Flygspaning 30 september 2017

Resfakta 
Flight 24
Avresa: Lördag 30 september
Avgångstid Västerås: 11:00
Åter i Västerås: c:a 13:00
Reseledare: Karl-Axel Waplan
Kostnad för resan: 1 500 kr

Anläggningar som under kalla 
kriget inte var tillgängliga för 
allmänheten eller ens tillåtna 
att flyga över. Nu kan vi med 
Daisys hjälp komma relativt 
nära och se dessa anlägg-

en gemensam debriefing över 
en fika som ingår i priset. Ta 
gärna med karta, kikare och 
kamera.

Vi kommer att flyga dit en 
kväll i september. Närmare 
datum och mer information 
kommer på hemsidan 
http://flygandeveteraner.se 
och i nästa nummer av vår 
tidning.

ningar från luften. Vi planerar 
en två timmars flygtur över 
Mälaren och Stockholms skär-
gård. Vi kommer att passera 
att antal ytterst intressanta 
platser. Flighten avslutas med 

I höst kommer vi åter att 
kombinera den lyckade 
Flygspaningen med en Mälar-
runda. Ett stort antal militära 
anläggningar finns inom lagom 
flygavstånd från Västerås. 

Resfakta 
Närmare information om 
datum, tider, resekostnad för 
resan kommer på hemsidan 
flygandeveteraner.se 
och i nästa nummer av tid-
ningen.

Resfakta 
Information om datum, tider, 
resekostnad för resan kommer 
på hemsidan och i nästa num-
mer av tidningen.
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SFF Region Stockholm: www.sffsto.se 
Facebook: SFF Stockholm
Telefonsvarare: 08-38 25 06
I Stockholm arrangerar vi föredrag med tema 
flyg eller flyghistoria i samarbete med Armé-
museum, hörsalen 4 tr, Riddargatan 13 (T-bana 
Östermalmstorg).  Fri entré till Armémuseum. 
Föredragen är kostnadsfria för SFF-medlemmar 
men för icke medlemmar tar museet 50 kronor i 
entréavgift till föredrag.
Program våren 2017. Se även vår hemsida, rubri-
ken Aktiviteter, www.sffsto.se 

Söndag 2 april, Armémuseum
Svensk flygmotorhistorik under 100 år!
Sven Stridsberg, flyghistoriker och redaktör för 
Svensk Flyghistorisk Tidskrift, SFT, gör nedslag i 
den spännande svenska flygmotorhistorien under 
100 år. Från propeller till jet!
Lördag 8 april–söndag 9 april, Solna
Modellexpo 08-Open, årets modellevenemang. 
Skytteholmsskolan i Solna. SFF Stockholm delar 
ut pris till byggare av bästa flygplansmodell eller 
modell av annat föremål med svensk militär eller 
civil flyganknytning. Se www.ipmsstockholm.se
Prenumerera gärna på regionens nyhetsbrev som 
ger information om kommande möten eller andra 
flyghistoriska nyheter eller föredrag i Stock-
holmsregionen. Se rubriken Nyhetsbrev på www.
sffsto.se Bjud gärna med en eller flera 
kompisar! Alla är välkomna på våra 
möten!

SFF Region Mälardalen:
Möteslokal i Gula Villan på Hässlö, Västerås, om 
inget annat anges. Program: 
www.sffmalardalen.se 
Läs om bokprojektet ”Flyget i Mälardalen”.
Övriga SFF-regioner i landet: 
se www.flyghistoria.org/regioner/regioner 
En välfylld hemsida med flygnostalgi, fråge-
forum, bildarkiv (155 000 bilder!) försäljning 
flygböcker, medlemsanmälan, flygdagar, aktuellt 
och senaste nytt etc. Välkommen som medlem! 
Enkelt att anmäla sig på hemsidan och ett läsvärt 
välkomstpaket ingår!

Besök gärna Arlanda Flygsamlingar! Svensk civil 
luftfartshistoria på Arlanda flygplats: 
www.arlandaflygsamlingar.se
Text: Bernt  O Olsson

Flygande Veteraners medlemmar 
är välkomna som gäster till 
Svensk Flyghistorisk Förenings 
(SFF) medlemsmöten, semina-
rier, föredrag och andra aktivite-
ter där SFF medverkar.

Av Michael Sanz
Det främsta landmärket 
i Frankrikes andra stad 
Marseille är basilikan 
Notre-Dame de la Garde, 
placerad på en 160 meter 
hög klippa mitt i staden. 
Utsikten är givetvis be-
tagande över hamnar och 
Medelhavet. Kyrkan, från 
1800-talet, är rikt utsmyck-
ad. Något som slår besöka-
ren är den stora mängden 
votivskepp som hänger ner 
från taket. Ett votivskepp 
är ett religiöst uttryck av 
tacksamhet från någon som 
exempelvis klarat sig från 
ett skeppsbrott eller annan 
svår händelse till sjöss. 

Mer ovanligt är att finna 
flygmaskiner i form av 
ex voto, som det latinska 
uttrycket lyder. Men i 
Notre-Dame de la Garde 
hänger faktiskt modellen av 
en Douglas DC-3 i taket! 
DC-3:an är fäst i en lina 
tillsammans med diverse 
fartyg och med en Lioré 
et Olivier LeO 45 som 
närmaste granne. Förutom 
50 votivskepp finns tre 
flygmaskiner hängande i 
taket i kyrkan. Den tredje 

är modellen av amfibiema-
skinen Canadair CL-215, 
en typ som använts av den 
”flygande brandkåren” i 
Marseille.

Tyvärr framgår det inte 
vilken händelse som föran-
lett någon att i tacksamhet 
placera en votiv-DC-3 i 
basilikan. Kanske får vi 
tillfälle att återkomma med 
svaret.

Ett votivskepp med 
flyganknytning på närmare 
håll finns att skåda i Djur-
gårdskyrkan i Stockholm. 
Där placerade anhöriga till 
aviatören Kurt Björkvall 
ett votivskepp (men denna 
gång verkligen en fartygs-
modell) i taket, i tacksam-
het över att han överlevde 
sitt misslyckade försök att 
korsa Atlanten 1936.

Votiv-DC-3

Flygplansmodeller i ovanlig miljö, den nybysantinska basi-
likan Notre-Dame de la Garde i Marseille. Modellen under 
DC-3:an föreställer stridsflygplanet Lioré et Olivier LeO 45.
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Returadress:
 Flygande Veteraner
 Flygplatsinfarten 39
 168 67  BROMMA




