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Daisy är hemma i Västerås igen! Tre nöjda piloter i Flygande Veteraner ser fram emot 2019 års spännande flygsäsong. Från vänster, i hangaren på 
Hässlö: Kjell Nordström, Claes Martinsson och Jozsy Wengström. Foto Sture Friedner.
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Efter en lång spänd väntan, 
då Daisys vistats under vin-
terns stjärnhimmel i Linkö-
ping, har vår DC-3 återvänt 
till Västerås och fullföljer 
nu sitt flygprogram ute i Eu-
ropa. Vi tackar den tekniska 
och operativa organisation 
som gjort detta möjligt! 

Nu ser vi fram emot att 
sommarens flygningar ska 
utföras enligt programmet 
och att Daisy ska fortsätta 
att sprida glädje i Sveri-

ge och utomlands. Även i 
detta nummer återfinns ett 
stort utbud av planerade 
resor med Daisy. Passa på 
att njuta av sommaren på 
de platser som vårt flygplan 
besöker.  

Redaktionen önskar att 
detta nummer av medlems-
tidskriften ska erbjuda en 
god mix av Föreningens ak-
tiviteter och allmäna histo-
riska betraktelser över DC-3. 

Med stort vemod har vi 
nåtts av budet att styrelsens 
tidigare sekreterare, tillika 
funktionär, Rolf Nylund av-
lidit. Vår förre ordförande 
Gert Jönelid tecknar ett min-
nesord över Rolf. Våra tan-
kar går till Rolfs närmaste.

Michael Sanz
Redaktör

Redaktörens rader Flygchefen har ordet
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Mitt namn är Jozsy Weng-
ström. Jag föddes 1958 i 
Steinkjer i Norge. På grund 
av min fars yrkeskarriär 
växte jag upp lite varstans. 
Flyget fastnade jag för som 
elvaåring, när jag en mörk 
natt fick kliva in i cockpit 
på en resa mellan Wien och 
Graz. Synen av alla belysta 
instrument var obeskrivlig! 
Sedan dess har jag haft ett 
brinnande intresse för flyg 
– både som arbete och på 
fritiden. 

Yrkesutbildningen till pi-
lot gjorde jag 1980 i USA, 
där jag också blev kvar och 
arbetade som pilot fram till 
1985. Då gick flyttlasset till 
Stockholm och julen firades 
med släkt för första gång 
på flera år. Sedan dess har 
Stockholm varit min hem-
stad tillsammans med min 
fru Yvonne och våra två 
söner.

Arbete som flygkapten 
fick jag ganska omgåen-
de på Skyways med bas på 
Bromma. Två år senare tog 
jag anställning på Tran- 
swede som styrman. Där 
finns jag kvar än idag som 
kapten på Boeing 767 – men 
numera heter flygbolaget 
TUIfly Nordic. 

Jag blev medlem i Fly-
gande Veteraner 2007 för 
att, som många andra, få 
möjlighet att hålla Daisy 
flygande. Under hösten 
2009 blev jag antagen som 
en av Daisys piloter. Strax 
före Flygande Veteraners 
årsstämma i år blev jag till-
frågad om jag kunde ta över 
ansvaret som flygchef. 

Att på min fritid få flyga 
Daisy är inte bara utmanan-
de men otroligt givande och 
kul. Vi är många som har ett 
stort intresse att hålla henne 
flygande. Att få träffa lika-
sinnade och umgås på olika 

evenemang är helt enkelt 
skitkul! 

I dag är vi nio piloter, 
fem flygvärdar och -vär-
dinnor med Eva Jönelid i 
spetsen. Den tekniska stab 
som håller Daisy i flygform 
består av 15 färdmekani-
ker, mekaniker och tekniker 
med Berndt Kvist som tek-
nisk chef.

På tal om flygform så 
har sex av oss piloter ge-
nomgått träning i världens, 
och av den europeiska flyg-
myndigheten EASA enda,  
godkända DC-3-simulatorn, 
FTSD-II. Värdet av att träna 
i simulator är mycket högt 
och beslut är taget, att vi 
fortsättningsvis skall in i si-
mulator en gång per år.

En teknisk kontrollflyg-
ning genomfördes den 29 
maj av kapten Pelle Scher-
din, styrman Martin Ing-
feldt samt Leif Krogstad 
som färdmekaniker. Däref-
ter väntar kontroller, Pro-
ficiency Check, på flera av 
oss piloter. 

Jag avslutar med att säga, 
den som väntar på något 
gott väntar alltid för länge!

Jozsy Wengström
Flygchef

Anders Jacobsen slutar 
sin befattning som flyg-
chef på grund av andra 
åtaganden. Han kvarstår 
dock som kapten och, 
senare, instruktör.
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Förnyelse i styrelsen
Av Michael Sanz

Den 24 mars hölls föreningen Flygande Veteraners årsmöte 
på Militärsällskapet i Stockholm.

Till mötesordförande valdes Peter Gustafsson, vd 
för Bromma Air Maintenance, och till mötessekreterare 
Michael Sanz. 

Under årsmötet, som följde sedvanlig dagordning, re-
dogjorde vår ordförande Lars Wissing för föreningens verk-
samhetsinriktning. Tekniske chefen Berndt Kvist berättade 
om teknikernas arbete under 2018, inklusive förnyandet 
av avioniken i flygplanet. De tekniska problemen med en 
motor beskrevs liksom den brand som drabbade planet i 
Linköping under ferryflygning från Nederländerna.

Ekonomiansvarige Lars Sveding presenterade per länk 
från Toulouse resultat- och balansräkning och budget för 
det kommande verksamhetsåret. Årsmötet beslutade att 
bibehålla årsavgiften på 350 kronor för år 2020. Vidare 
bestämde mötet att i enlighet med revisorernas förslag att 
bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Reseansvarige Karl-Axel Waplan berättade om det gång-
na årets begränsade flygprogram som delvis fått genomför-
as med inhyrd materiel. 

Flygkapten Kjell Nordström berättade att Anders Jacob-
sen lämnar över posten som flygchef till Jozsy Wengström. 
Anders fortsätter dock som kapten. Kjell underströk vidare 
hur allvarligt piloterna ser på flygsäkerheten, något som tar 
sig uttryck i föreningens nya simulatorträningsprogram.  

Under årsmötet avtackades Börje Thelin, mångårig sty-
relseledamot i Flygande Veteraner, av ordföranden. Börje 
som också varit reseledare önskar trappa ner sin aktiva verk-
samhet i föreningen. Redaktören framför också här sitt tack 
till Börje för alla trevliga bidrag till vår medlemstidskrift! 

Ny styrelse
Valberedningen, representerad av sammankallande Bo Ahl-
gren, presenterade sitt förslag till ny styrelse, vilket antogs 
av årsmötet i sin helhet. Den nya styrelsen, för verksam-
hetsåret 2019, är sammansatt på följande sätt:

Bli medlem i Flygande Veteraner!
Du som inte redan är medlem I föreningen Flygande 
Veteraner kan enkelt avhjälpa detta! 

Som medlem får du flyga med vår DC-3 Daisy till 
delat självkostnadspris. Myndigheterna kräver medlem-
skap i Flygande Veteraner för att få flyga med Daisy.  

Fyll i formuläret för medlemsanmälan på hemsidan 
www.flygandeveteraner.se  Betala årsavgiften 350 kro-
nor till Flygande Veteraners bankgirokonto 5045-7118. 
Familjemedlem skriven på samma adress betalar halv 
avgift. För 3 500 kronor får du ständigt medlemskap.

Uppdatera dina kontaktuppgifter! 
Har du bytt adress, telefonnummer eller epostadress? 
Uppdatera dina kontaktuppgifter genom att ringa 
Flygande Veteraner 08-29 50 33 eller maila 
medlemsservice@flygandeveteraner.se 
Eller använd formuläret på hemsidan, gå via: 
www.flygandeveteraner.se/kontakt

Ordinarie ledamöter:
Lars Wissing, ordförande, omval på ett år
Lars Sveding, vice ordförande, (kvarstår ett år)
Karl-Axel, ledamot, omval två år
Claes Martinsson, ledamot, omval två år 
Jozsy Wengström, ledamot, flygchef, nyval två år
Martin Ingfeldt, ledamot, kvarstår ett år
Michael Östergren, ledamot, kvarstår ett år
Berndt Kvist, ledamot, teknisk chef, kvarstår ett år
Peter Östergren, ledamot, nyval två år

Suppleanter: 
Henrik Boresäter, kvarstår ett år
Sture Friedner, nyval två år
Christina Hellberg, nyval två år

Revisorer:
Tomas Ransemar, ordinarie, omval ett år
Bo Ahlgren, ordinarie, nyval ett år
Ragnar Persson, suppleant, omval

Valberedning:
Bo Ahlgren, sammankallande, omval
Lars Cedwall, omval
Pelle Scherdin, nyval 

Följ oss på Facebook och hemsidan!

www.facebook.com/flygandeveteraner-
www.flygandeveteraner.se

På Flygande Veteraners Facebook-konto, liksom på 
hemsidan, finner du aktuell information och senaste 
nytt från föreningen. Håll dig uppdaterad genom att 
besöka Facebook och hemsidan!

Härlig 
Daisysommar
till oss alla!



4

T
ID

NINGEN

Redaktörer 
Izabella Roozitalab Flensburg 
och Lars Sveding

Bli fadder för en del av Daisy och bidra till att hålla 
henne flygande! På www.flygandeveteraner.se finner 
du den aktuella listan över lediga objekt, som du 
kan bli fadder för samt priserna för de olika fadder-
skapen. Där anmäler du ditt intresse för ett fadder-
objekt. 

Ditt namn publiceras på fadderlistan i medlems-
tidskriften, på hemsidan och på en tavla i flygplanet. 
Sedan hösten 2018 erbjuder Flygande Veteraner 
möjlighet till fadderskap för ett utökat antal delar av 
Daisy. Dessutom kan du välja mellan tre olika tids-
perioder för ditt fadderskap: ett, tre eller fem år.

Bernt Eriksson  Vänster magnet vänster motor
Gunnar Mitlid  Transponder #1 - Garmin GTX 330D
Lars-Gunnar Fredriksson 
 Transponder #2- Garmin GTX330D 
Åke Höjerts  Vänster pilotstol
Kent Oderud  Höger pilotstol
Aero-Tronic Ltd Björn Thelin 
 Färdmekanikerstol – till 2024 
Åke Höjerts  Flygplansur
Gunnar O Johansson Höger huvudhjul
Carlos Costa  Sporrhjul
Bertil Lindholm  Stege till ingångsdörr
Gunnar Sköld  Höger fartmätare 
Gunnar Sköld  Vänster höjdmätare 
Gunnar Sköld  Höger höjdmätare 
Richard Heltzen  Vänster startmotor
Leif Andersson  Höger startmotor – till 2024
Stefan söderlundh  Höger propeller
Johan Bock  Höger bränslepump, motordriven
Bo Törnros  Handbrandsläckare, vatten
Richard Heltzen  Passagerarstol 1A 
Peter Strand  Passagerarstol 1D
Ulla Järvinen  Passagerarstol 2 C – till 2022
AB O Hallquist  Passagerarstol 4 A 
AB O Hallquist  Passagerarstol 4 B 
AB O Hallquist  Passagerarstol 4 C 
AB O Hallquist  Passagerarstol 4 D 
AB O Hallquist  Passagerarstol 6 B
AB O Hallquist  Passagerarstol 6 C
AB O Hallquist  Passagerarstol 7 C
AB O Hallquist  Passagerarstol 7 D
Joakim Holmström  Passagerarstol 3 A
Anders Hallquist  Passagerarstol 3 B

Noah Hallquist  Passagerarstol 3 C
Henrik Holmgren  Passagerarstol 3 D
Christian Case  Passagerarstol 6 A
Jonas Wallin  Vänster generator
Jan Erik Andersson Ljudregistrator (CVR)
Ulf Abrahamsson  Skevrodertrim 
Robert Heierson  V bränslepump-motordriven
Roland Fahlin  Vänster ratt
Peter Abraham  Vänster fartmätare
Göran Fransson  Navigatörsstol – till 2022
Peter Hellqvist  Vänster hydraulpump-motordriven
Peter Hellqvist  Höger hydraulpump-motordriven
Gunnar Moberg  Sidrodertrim
Johan Sundberg  Motorkåpa #1 
Johan Sundberg Motorkåpa #2 
Johan Sundberg Motorkåpa #3
Lillis Finnborg  Nödsändare (ELT)
Crister Norin  Främre fäste för automathopp
Crister Norin  Bakre fäste för automathopp
Crister Norin  Wire för automathopp
Fadderskap per den 1 juni 2019. Gäller i ett år där inte annat angives.

Bli fadder för en bit Daisy!
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Efter den tragiska händelsen den 
4 augusti 2018 då det schweiziska 
flygbolaget Ju-Airs Junkers Ju 52 
HB-HOT havererade vid Piz Segnas, 
har helt naturligt fokus riktats på sä-
kerheten i bolagets verksamhet. Den 
schweiziska luftfartsmyndigheten 
BAZL-OFAC-UFAC förbjöd i mars 
Ju-Air att flyga kommersiellt med Jun-
kers Ju 52. Myndigheten medger dock 
Ju-Air att fortsätta privata flygningar 
för medlemmar. Någon haverirapport 
föreligger ännu inte. 

Ju-Air meddelade dock i april att 
för att kunna genomföra ett grundligt 
översynsarbete på sina tre återståen-
de flygplan avser Ju-Air att återuppta 
sina flygningar föst våren 2021. Efter 

en noggrann genomgång av dessa Ju 
52 har inget fel av betydelse för flyg-
säkerheten hittats. Ett genomgripande 
översynsprogram har inletts av flyg-
planen. Endoskop-kamera och rönt-
gen har använts i undersökningen av 
vingbalkar, svetsfogar och andra bä-
rande element i flygplanet. Ett externt 
institut specialiserat i hållfasthet har 
anlitats men inga brister har återfun-
nits i det hittills undersökta flygplanet, 
HB-HOS. Planet har försetts med nya 
el- och bränslesystem. Ju-Air plane-
rar att låta tillverka nya delar till sina 
Ju 52, eftersom reservdelar till dessa 
80-åriga plan är svåra att få tag i. 

Vartefter kommer även flygplanet 
HB-HOP, som redan monterats ner i 

sina beståndsdelar, att underkastas mi-
nutiösa kontroller. I framtiden hoppas 
Ju-Air kunna återföra HB-HOY, en 
CASA 352, till sin flotta. Det planet 
finns utställt på museum i Möncheng-
ladbach.

Eftersom tillverkaren Junkers se-
dan länge är nedlagd kräver luftfarts-
myndigheten att en ny innehavare av 
typcertifikat för Ju 52 skapas. En or-
ganisation som i framtiden kan reglera 
och övervaka underhållet av flygplan-
stypen.

Ju-Air vill flyga igen 2021

mar som vinter. Han var en skicklig 
skidåkare som oförskräckt antog Vasa-
loppets utmaningar.

Vi minns Rolf som den alltid vän-
lige och lojale medarbetaren i vår för-
ening. Han var en fast klippa som det 
alltid gick att luta sig tryggt emot.

Gert Jönelid
Ordförande Flygande Veteraner 
2008–2014

Rolf Nylund till minne

Rolf Nylund förärades 2009, mycket välför-
tjänt, Flygande Veteraners fina utmärkelse 
”Glasblocket” för sina insatser. Här räcks 
det över av Margarete Wärme, hustru till 
föreningens grundare Ingemar Wärme.
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Rolf Nylund har efter en kort tids sjuk-
dom avlidit vid 81 års ålder. Med Rolf 
har en försynt hedersman lämnat oss i 
Flygande Veteraner. Rolf var ledamot 
av föreningens styrelse från 2003 till 
2014. Förutom sin roll som sekretera-
re i styrelsen, var Rolf under många år 
verksam i Flygande Veteraners butik 
på Bromma flygplats. Där arbetade 
han bland annat med försäljningen och 
med  bokning av resorna med Daisy. 

Rolf förblev vänligt lågmäld i alla 
lägen, han var inte den utåtriktade 
typen. För Rolf var handling det vik-
tigaste, han lyssnade mer än han pra-
tade. Han stod alltid beredd att räcka 
en hjälpande hand, ständigt med för-
eningens bästa ständigt i åtanke. 

Som ordförande i föreningen hade 
jag ibland anledning att be sekretera-
ren om någon tjänst. När jag sade till 
Rolf att ”det här bör vi nog göra”, så 
svarade han: ”Det har jag redan gjort!” 

Rolf Nylund härstammade från 
Härjedalens vida vidder. Naturen hade 
en stor plats i hans liv. Rolf tog ofta 
långa promenader på Järvafältet, som-



6

T
ID

NINGEN

Höstens, vinterns och vårens tekniska arbete

Vägen tillbaka – Daisy flyger igen!
Av Tomas Rinman

Våren 2019 har Daisy stått på Saab-fäl-
tet i Linköping. Den stora plåtkåpan 
som sitter bakom vänster motorn, na-
cellen, hade tidigare skickats till före-
taget Basler i Oshkosh i USA för repa-
ration och renovering.

I väntan på att nacellen skulle bli 
klar så gjordes förberedande arbeten, 
dels i Västerås, dels i Linköping. I Väs-
terås förberedde våra tekniker bland 
annat de verktyg och reservdelar som 
skulle behövas under det förestående 
arbetet i Linköping.

När högermotorn kontrollerades 
så konstaterades sprickor i avgasröret 
samt att brandskottet var nedsmutsat 
av olja. Ett nytt avgasrör beställdes och 
monterades samt brandskottet rengjor-
des. Det pumpades också varm olja ge-
nom högermotorn vilket ska göras när 
flygplanet står uppställt under längre 
perioder.

Nya hydraulslangar anlände från 
USA för montering. Flera målnings-
arbeten utfördes i förberedande syfte. 

Nacellen anlände från Basler sista 
veckan i mars och såg verkligen ut som 
ny. Basler hade gjort ett fint jobb! Nu 
kunde monteringen av nacellen äntli-
gen börja. Den skulle dock skruvas fast 
med hundratals bultar vilket inte var 
helt enkelt. 

Samtidigt som monteringen av na-
cellen och vänstermotorn pågick, har 
även mycket av det ordinarie under-
hållet av flygplan och komponenter ut-
förts enligt det program som utarbetats 
och godkänts av Transportstyrelsen. 
Dels på plats i Linköping, dels på vår 
bas i Västerås.

Vi har fått bidrag av Riksantikva-
rieämbetet för att komplettera flyg-
planet med wire i kabinen avsedd för 
fallskärmshoppning. I samband med 
arbetet i Linköping har vi installerat 
samma typ av wire med fästen som 
var monterad i flygplanet under andra 
världskriget. Såväl fästen och wire är 
nyproducerade efter originalritningar, 
installationen likaså. 

Vi har också haft kontakt med pilo-
ter och tekniker från Flygvapnet som 
var med när DC-3 (Tp 79) opererades 
militärt. De har gett oss mycket vär-
defull information, bland annat har vi 
tagit del av de säkerhetsinstruktioner 
för fallskärmshoppning som Försvars-
makten utfärdat avseende Tp 79. Detta 
möjliggör att vi nu kan erbjuda auto-
mat-uthopp med kalottfallskärmar till 
dem som har kvalifikationer och till-
stånd för att göra sådana hopp. Detta 
är mycket efterfrågat och bland annat 
en förutsättning för Daisys deltagande 
i Daks over Normandy. Saab har hjälpt 
oss med utrustning, verktyg och kun-
nande för att montera inköpta plåtprofi-
ler och fästen i flygplanets struktur.

En hel del arbete har utförts med 
att dra nya elektriska ledningar samt 
att installera nya hydraulledningar. I 
början av maj kunde det stora tält som 
hade skyddat Daisy under vintern änt-
ligen tas bort. Detta möjliggjorde även 
åtkomst av lyftkran och återmontering 

Daisy flyger igen! Den 29 maj kunde hon efter ett oerhört idogt arbete 
av föreningens tekniker och mekaniker åter lätta mot skyarna. Tack 
till alla som lagt ner sin själ och sin tid på detta!

Daisy tillbaka hemma i Västerås igen, 
under de byggnadsminnesmärkta valven i 
CVV-hangaren på Hässlö.

FOTO STURE FRIEDNER
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Xxxxxx xxxxxx. 

Vid pressläggningsögonblicket, den 3 
juni, nåddes redaktionen av den glada 
nyheten att Daisy gjort en lyckad resa 
från Västerås till Duxford via Groning-
en.Hon landade på brittisk mark strax 
efter klockan 17 lokal tid. Besättningen 
bestod av piloterna Kjell Nordström, 
Pelle Scherdin, tekniske chefen Berndt 
Kvist samt tekniker Michael Åström.

av vänstermotorn och dess propeller. I 
syfte att få bort sot och oljerester efter 
motorbranden anlitades en firma som 
polerade över- och undersida på ving-
en samt delar av kroppen. Detta har va-
rit eftersatt i flera år och vi har nu fått 
Daisy riktigt blank och snygg. 

Andra veckan i maj startades den 
högra motorn. Den startade fint och 
kontrollerades noga i jakten på ol-
jeläckor innan den ”plåtades på”. 

Start av den vänstra motorn följde 
veckan därpå, efter en del installationer 
av motorplåtar och inpassning av nya 
slangar. 

Onsdagen den 29 maj var det äntli-
gen dags. På kvällen, klockan 21:44,  
kunde Daisy åter prova sina vingar ef-
ter en nio månader lång basering i Lin-
köping och flyga hem till Hässlö, där 
hon landade efter 37 minuters flygning. 
Besättningen bestod av piloterna Pel-
le Scherdin och Martin Ingfeldt samt 
färdmekaniker Leif Krogstad.

Renoveringen av Daisy möjliggjor-
des genom hårt arbete av Flygande 
Veteraners teknikgrupp under ledning 
av den tekniske chefen Berndt Kvist. 
Denna period har i många fall innebu- 
rit långa resor och långa arbetsdagar 
för flera i Berndts team. 

Det har verkligen gjorts en fantas-

tisk insats från höst till vår för att få 
Daisy klar i tid.

Allt arbete har skett enligt förening-
ens manualer och instruktioner som 
är godkända av Transportstyrelsen. 
Vi har i samband med motorbytet och 
översynen förfinat och etablerat pro-
cedurer och arbetsbeskrivningar med 
kommersiell luftfart som förlaga. Re-
parationen av nacellen har gjorts av 

FOTO ANDERS JACOBSEN

Äntligen hemma igen! Kvällen den 29 maj var Daisy tillbaka på Hässlö efter den över 
nio månader långa ”exilen” i Linköping. Ett enormt arbete har lagts ned av Flygande 
Veteraners teknikergrupp och mycket god hjälp har kommit från vänliga krafter utanför 
föreningen.

Basler i enlighet med Structural Re-
pair Manual som listar alla moment 
där tillverkaren Douglas (numera Boe-
ing) ger ett underlag till en av myndig-
heter godkänd flygverkstad.

Vad gäller reservdelar så har vi be-
ställt – översedda eller nyproducerade 
– från USA i de fall vi inte haft godkän-
da delar tillgängliga här i Sverige. 

Daisy i Duxford!

Fotot är taget av Maria-Pelagea 
Keurulainen från finska Air Veterans 
DC-3 OH-LCH. Kiitos! Bilden togs 
någon timme efter att Daisy landat på 
Duxford och visar henne, längst till 
höger i bild, i sällskap med ett tiotal 
andra DC-3 som samlats på Duxford. 

Vi ser fram emot ett fylligt reporta-
ge i nästa nummer!  

Eftermiddagen den 5 juni fortsatte 
Daisy över Engelska kanalen till Caen, 
tillsammans med ett 20-tal andra DC-3 
för att delta i 75-årsminnet av Dagen 
D, invasionen av Normandie. Hon har 
också fält fallskärmshoppare under 
Daks Over Normandy. Vi önskar Da-
isy all lycka under det fortsatta evene-
manget och senare i Berlin Airlift. 

M
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kurs, procedurträning samt de nödför-
faranden som stipuleras av tillverkare 
och myndigheter. Till detta läggs även 
några ytterligare pass som operatören 
ansvarar för vad gäller inflygningsme-
toder, speciella flygplatser samt spe-
cifika procedurer. Ett pass i en proce-
durtränare eller en riktig simulator är 
normalt c:a fyra timmar. Det föregås av 
en rejäl genomgång på ett par timmar 
samt minst 30 minuters summering 
och avrundning efter passet. Det inne-
bär en rejäl arbetsdag eller -natt bero-
ende på tidpunkt. En full kurs består av 
ett tjugotal pass med ett antal ”lediga” 
dagar inlagda för att kunna läsa in och 
förbereda inför kommande pass. 

Är simulatorn av en viss kategori 
och pilotens bakgrund tillräcklig så 
genomförs första flygningen som en 
ordinarie flygning med passagerare 
samt givetvis en dedikerad instruktör. 
Efter ett antal flygningar, ”leggar”, är 
träningen avslutad och piloten ifråga 
kan schemaläggas utan restriktioner. 
Dagens simulatorer är mycket realis-
tiska och du känner dig mycket väl 
förberedd och redo när du väl sätter 
dig i flygplanet.

I nästa nummer följer en redogö-
relse för hur våra piloter upplever trä-
ningen i den simulator för DC-3 som 
finns i Nederländerna. 

En av anledningarna att vara medlem 
i Flygande Veteraner är ju känslan av 
det genuina och möjligheten av att ta 
del av ett riktigt flygplan som både har 
dofter och egenskaper som inte går att 
finna på annat sätt. Det var alltså med 
lite blandade känslor och förväntning-
ar som jag hörsammade möjligheten 
att åka till Utrecht i Holland för att fly-
ga en DC-3-simulator som finns hos 
Multi Pilot Simulations, MPS.

Simulatorn och dess förmågor pre-
senterades för oss av Dutch Dakota 
Association, DDA, i samband med 
det symposium Flygande Veteraner ar-
rangerade i november 2018. Flera and- 
ra DC-3-piloter har redan testat MPS 
simulator. Några piloter från Dakota 
Norway har varit synnerligen entusi-
astiska och intygat att träningsvärdet 
är stort. Vi har alla tidigare tränat och 
simulerat händelser och handgrepp i 
flygplanet – med stor hänsyn till sä-
kerhet och till materiel. Att stänga av 
en motor precis vid lättning för att trä-
na och ”känna hur det känns” låter sig 
inte göras i ett historiskt flygplan, både 
med tanke på risker och på att under-
hållskostnader skulle skjuta i höjden.

Att i simulator kunna testa allt fullt 
ut ”på låg höjd” och vid kritiska farter 
utan att riskera varken livet eller flyg-

planet leder till en förbättrad förståel-
se, kunskap och skicklighet.

Simulatorer är ett naturligt inslag i 
all flygträning och är numera en för-
utsättning för trafikflyget. En typkurs 
på Boeing 737 eller Airbus A320 tar 
omkring åtta veckor inklusive teknisk 

Sex av Flygande Veteraner Piloter har nyligen tränat i den unika flyg-
simulator för DC-3 som finns hos Multi Pilot Simulations i Nederlän-
derna. Vår pilot Lars Sveding redogör för intrycken i två artiklar. I den 
första delen berättar han om fördelarna med simulatorflygningen, inte 
minst när det gäller ett historiskt flygplan!   

FOTO MULTI PILOT SIMULATIONS

Flyga DC-3 i simulator Del 1

Av Lars Sveding

Claes Martinsson är en av Flygande Veteraners piloter som tränat i MPS simulator i 
Utrecht. Utöver DC-3 har MPS även simulatorer för Boeing 737 och Airbus A320.

FOTO LARS SVEDING
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Till jul 2018 utkom något obe-
märkt en mycket intressant och 
välskriven bok, Flygplanet Daisy 
i andra världskriget. Boken är 
skriven av den militärhistoriske 
experten Christer Bergström, se-
dan många år medlem i Flygande 
Veteraner. 

Boken ger en levande berättelse av 
händelserna runt kriget, med Daisy 
i centrum. Med hjälp av bland annat 
forskare vid National Archives and 
Records Administration (NARA) och 
Tom D Martin, son till en förbands-
kamrat till Daisys pilot Norbert Moh, 
berättar författaren om Daisys föreha-
vanden från den till stor del kvinnliga 
tillverkningen av planet i Long Beach 
i Kalifornien, till krigsslutet och fram 
till dags dato. Tonvikten ligger vid an-
fallen mot Sicilien och runt Dagen D 
samt händelserna vid Arnhem 1944.

Bokens endast 127 sidor innehåller 
en mängd tidigare okänd information 
om Daisy och är lättläst som en spän-
nande roman. De många personliga 
berättelserna, porträtten om och med 

de personer som var med, återberät-
tat av piloten Norbert Mohs döttrar, 
soldater och många andra, gör boken 
levande och spännande, trots sitt stora 
faktainnehåll.

Om Dagen D den 6 juni 1944 kan 
man bland annat läsa att Daisy antagli-
gen blev träffad av den tyska beskjut-
ningen från marken eftersom hon bara 
genomförde en enda flygning över 
Normandie och sedan stod på marken 
ända till den 9 juni. Två av de arton 
män som hoppade från Daisy den 6 
juni stupade under slaget om Norman-
die, och dessa två tillägnar Christer 
Bergström sin bok.

Författaren har även lyckats få med 
Daisys kompletta flygdagbok från 
1943 till 1945, därtill sex sidor noter 
med förklaringar, en lång källförteck-
ning och mycket mer – ett konststycke 
på dessa fåtaliga sidor.

Boken om

Daisy 
– berättelsen om en 
veteran och männen 
som flög henne i strid

Av Sture Friedner

Köp boken genom Flygande 
Veteraner:
Medlemsservice på Bromma, 
tel 08-29 30 55
eller maila din beställning till: 
medlemsservice@flygandeveteraner.se

Ett extra plus är en bilaga med ett 
antal filmer från kriget, allt från Dagen 
D till instruktion om hur man flyger en 
C-47. Filmerna laddas ner med en QR-
kod till en smartphone.

Själv sträckläste jag boken och kan 
verkligen rekommendera alla som gil-
lar Daisy att inhandla och läsa den. 
Boken säljs på Flygande Veteraners 
expedition på Bromma och betingar 
där det subventionerade priset av 145 
kronor. Kan även beställa därifrån mot 
portokostnad. 

Norbert Moh, Daisys pilot under andra 
världskriget.

Framför Daisy på Barkston Heath april 1944, Daisys hemmafält i England.
Från  vänster: Pilot Norber Moh, Charles W. Adamson, staff Sergeant William H. Gray och 
signalist Arvid J. Blomdal.

"Rosie the Riveter" - symbol för att värva 
kvinnor till USA´s krigsindustri under 
andra världskriget. Original-Rosie, Naomi 
Parker, avled 2018, 96 år gammal.
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Vintern 1984 hade den unga förening-
en Flygande Veteraners tekniker och 
mekaniker arbetat med att få DC-3:an 
SE-CFP i perfekt flygbart skick efter 
ett och ett halvt år parkerad utom-
hus. Efter vinterns slit i den tillfälli-
ga hangarplatsen på Bromma skulle 
så provflygningen ske. De rutinerade 
flygvapenpiloterna Ingemar Persson 
och Bertil Skogsberg ställde upp på att 
utföra provflygningen. De hade båda 
flugit SE-CFP, det vill säga 79006 
i Flygvapnet, många gånger under 
många timmar – så ett par mer lämpa-
de provflygare var svårt att tänka sig. 

”Vad stort sker, sker i tysthet” heter 
det ju. Det gällde också vid Flygan-
de Veteraners flygpremiär. Jag minns 
det så väl. Någon gång i juni var det 
tänkt att den första flygningen skulle 

Flygande Veteraner 35 år

genomföras i föreningens regi. Exakt 
när var dock inte känt bland oss ”van-
liga medlemmar”. Målet var att kunna 
flyga till Röstånga i Skåne den 20 juni 
för att delta i en minnesceremoni efter 
en under andra världskriget havererad 
B-24 Liberator. 

Av en tillfällighet fick jag morgo-
nen den 18 juni veta att en provflyg-
ning kunde vara nära förestående. 
Jag kastade mig ut till Bromma – och 
mycket riktigt! Jag hade knappt kom-
mit fram till flygplatsen då SE-CFP 
sakta började taxa ut till start.

”Ett fantastiskt jobb!”
Spänningen stegrades när piloterna 
varvade upp de båda svenskbygg-
da STWC-3-motorerna. Planet kör-
de fram till banänden, ställde upp på 

bana 12 och åter hördes motorernas 
musik. DC-3:an rullade, lättade, steg 
och försvann mot en molnig junihim-
mel: Drömmen hade blivit sann. För 
första gången i Sverige hade en ideell 
förening i egen regi flugit med ett så 
stort transportflygplan.

De båda piloternas omdöme om 
SE-CFP efter landning var:

– En av de bästa DC-3 vi flugit, för-
eningen har gjort ett fantastiskt jobb!

Den 20 juni genomförde Flygande 
Veteraner en rundtur över Stockholm 
för press och andra inbjudna. Direkt 
efteråt anträddes flygningen till Ljung-
byhed och evenemangen i Röstånga – 
äventyret hade dragits igång! 

Av Michael Sanz

Det är 35 år sedan – ett svenskt trafikflygplan flög för första gången i 
en ideell förenings regi! Flygande Veteraners Douglas DC-3 har sedan 
dess spridit glädje och kunskap om detta legendariska flygplan.

FOTO MICHAEL SANZ

Bromma den 18 juni 1984. Tre herrar som har anledning att vara nöjda: Flygande Veteraners ordförande Sten ”Sten-Calle” Carlsson 
samt dagens provflygare Bertil Skogsberg och Ingemar Persson som just premiärflugit DC-3 SE-CFP för Flygande Veteraner.

Nästa sida: Den 18 juni 1984. Douglas 
DC-3 SE-CFP startar från Bromma flygplats, 
för första gången i Flygande Veteraners 
regi. Föreningens tekniska team fick hög-
sta betyg av testpiloterna.

Del 3
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FOTON MICHAEL SANZ

Hon FLYGER!!!
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Daisys reseledare:
Gabriella Blomquist
gabriella-blomquist@tele2.se
070 761 49 14

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

Lars Cedwall
larscedwall@live.se
070 634 33 00

Björn Crantz
bjorn.crantz@gmail.com
070 632 66 96

Daniel Löfgren
daniel3725511@gmail.com
070 372 55 11

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

Lasse Wissing
lars.j.wissing@gmail.com
070 630 60 43

OBS! För deltagande i samtliga resor 
krävs medlemskap i föreningen Flygande 
Veteraner. En kostnad, för närvarande 
350 kronor per kalenderår, som tillkom-
mer på resekostnad för den som inte 
redan är medlem. Se vidare vår hemsida.

För detaljer och uppdateringar gällande 
resorna, se hemsidan www.flygandevete-
raner.se eller kontakta Flygande Vetera-
ner per telefon 08-29 50 33.

Medlemsflygningar 2019

VIKTIGT! Besök föreningens 
hemsida för utförligare beskriv- 
ningar av resorna samt för 
uppdateringar av program och 
eventuella ändringar!

Bokning
Boka genom vår hemsida eller på Servicecenters 
telefon: 08-29 50 33, onsdag och fredag kl 11-
14. När en resa är fulltecknad skapas en vänte-
lista. Vid avbokningar fyller vi på passagerarlis-
tan 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 betalning 30 dagar innan avresa vid 
utlandsresor. Betalning görs på bankgiro 245-
5657, kom ihåg att ange namn på resenär/rese-
närer samt resans nummer och namn. Betalning 
kan även göras på vårt servicecenter Bromma 
flygplats. OBS! För vissa resor ska betalning ske 
tidigare än vad som här angetts. Detta framgår av 
bokningsbekräftelsen.

Avbokning
Vid avbeställning senare än 30 dagar före avre-
san, men tidigare än 14 dagar före avresan, åter-
betalas 50 % av resans pris. Vid avbeställning 
senare än 14 dagar före avresan ska resenären 
betala fullt pris för resan dvs. återbetalning görs 
inte. I fall av sjukdom, gäller egen försäkring.
Vid resor till utlandet gäller den sista boknings-
dag som anges i beskrivningen av resan.

Regler och förutsättningar för våra flygningar 2019
Försäkringar
Passagerare som flyger med Daisy är försäkrade i 
försäkringsbolaget Marsh. I princip gäller samma 
villkor som gäller för resor med charterflygbolag. 
Varje passagerare är sålunda försäkrad för en 
miljon kronor och har en bagageförsäkring. Beta-
lar man resan med kreditkort, ger en del kortföre-
tag ett visst skydd.

Force majeure
Föreningen har inte ekonomi som tillåter att för-
eningen bekostar passagerarnas hemresa om 
flygplanet skulle bli stående på en avlägsen flyg-
plats 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 flyghistorisk 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 Fly-
gande Veteraner. Barn till och med 12 års ålder får 
medfölja vuxen medlem utan att själv vara med-
lem. 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 säkerhetskraven på flyg-
platserna påverkar även vår verksamhet. Daisys 
passagerare kan räkna med att passera flygplat-
sernas säkerhetskontroller. Allt bagage räknas 
som handbagage när vi flyger med Daisy. Lämna 
knivar, saxar och liknande hemma. Vätskor inklu-
sive parfym och smink som krämer och tandkräm 
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 
säkerhetskontrollen.

På hemsidan www.flygandeveteraner.se 
finns rubriken Medlemsflygningar.

Där hittar du flygprogrammet och 
kan läsa om alla de intressanta desti-
nationerna. Vi hoppas att du finner det 
så lockande att du bokar en resa med 
Daisy.

När du funnit en resa, som intresse-
rar dig, så klickar du på ”boka här” och 
fyller i blanketten som då visar sig. Här 
kan du även anmäla om du skall resa 
tillsammans med andra.

I rutan ”övrigt” anger du om du vill 
framföra någon särskild upplysning.

Ifall du önskar anmäla ett resesäll-
skap, som ännu inte är medlem, anger 
du det på anmälningsblanketten ”ny 
medlem”. Sedan ska medlemskapet 
anmälas på vår hemsida under rubriken 
”Bli medlem”.

När blanketten är ifylld och du 
tryckt på ”skicka” ska du få ett kvitto 
på att anmälan har skickats till 
programgruppen@flygandeveteraner.se 

Du ska sedan invänta en bekräftelse på 
att du verkligen blivit bokad. Du får då 
också veta hur och när du ska betala 
resan. Om du inte fått bekräftelse inom 
en vecka bör du ringa vårt servicecen-
ter och höra dig för vad som hänt.

Servicecentret på Bromma flygplats 
tar hand om bokningarna och skickar 
bekräftelser i tur och ordning vartefter 
anmälningarna kommer in. 

Helst önskar vi anmälningar via 
hemsidan. Det går självklart även att 
ringa Flygande Veteraner på Service-
centers telefon 08-29 50 33 onsdag och 
fredag 11-14 och boka resan. Har du 
frågor om resor mejla dessa till 
programgruppen@flygandeveteraner.se

Så bokar du en medlemsflygning med Daisy
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Ronneby, Karlskrona Nostalgiafestivalen • 29–30 juni 2019

Flight 222
Avresa från Ronneby Flygklubb:
Söndag 30 juni 2019 kl 12.00
Timslång tur över Blekinge 
skärgård. 
Kostnad: 1 000 kr.

Flight 221 
Avresa från Ronneby Flygklubb:
Lördag 29 juni 2019 kl 12.00
Se Ronneby och Nostalgia Festi-
valområde från ovan! 
Kostnad: 550 kr.

Flyg med Daisy! Flyg med Daisy!

Resfakta Flight 22
Avresa Västerås:
Lördag 29 juni 2019 kl 08:30
Reseledare: Karl-Axel Waplan
Kostnad: 5 475 kronor
Ingår: Busstransporter, alla 
inträden, tur med T 38, lunch 
och dryck i Nostalgia Festivals 
VIP-tält på lördagen. Övernatt-
ning Scandic Hotel Karlskrona 
inkl frukost.
Enkelrumstillägg: 400 kr
Åter i Västerås: söndag ca 17:00

Nostalgia Festival är ett evene-
mang för alla som gillar läckra 
fordon från förr: bilar, vackra trä-
båtar, motorcyklar och mopeder 
– allt ryms på Nostalgia Festival 
som lockar tiotusentals besökare 
till vackra och idylliska Ronneby 
Brunnspark. Även en stor veteran-
marknad ordnas här. 

Se festivalens annons på sista 
sidan i denna tidning!

Lördag kväll tar vi in på hotell 
Scandic Karlskrona, vackert belä-
get vid Östersjön.

Under söndagen tar vi en fart-
fylld tur Med T 38, (www.t38.se) Vi 
besöker också tre mycket intres-
santa museer:

Marinmuseum som på ett fan- 
tastiskt sätt beskriver Sveriges 
marina historia, se hemsidan 
samt Fabas porslin- och bilmu-

seum. Dessutom ges det tid att 
vandra i Karlskrona med sin unika 
sjöfartsprägel.

Under Daisys besök i Blekinge 
görs flera medlemsflygningar från 
Kallinge flygplats, Blekinge Flyg-
klubb, varav en timslång tur längs 
Blekinges kust och skärgård.

Mer information:
• www.nostalgiafestival.se.
• www.marinmuseum.se
• www.fabas.se/vara-museer
• www.scandichotels.se/Sverige/ 
    Karlskrona

Karlskoga Rudskoga Teknikdag • 28 juli 2019

Resfakta Flight 31
Avgångstid Västerås:
28 juli kl 09:00
Reseledare:  Per-Olov Bortas / 
Daniel Löfgren
Kostnad: 2 400 kronor 
Åter i Västerås: ca 18:00

Flight 311
Avgång Karlskoga flygplats: 
Söndag 28 juli mitt på dagen. 
Tid och plats meddelas på hem-
sidan och bokade passagerare.
Kostnad: 550 kronor

Flyg med Daisy!Daisy tar oss till Karlskoga flyg-
plats, där Värmlands Bussvetera-
ner hämtar oss för en utflykt bland 
landsbygd, gammal teknik, smak- 
upplevelser och ett ölbryggeri.  

Vi besöker Teknikdagen i Rud-
skoga, Långeruds Hjortgård och 
Wermlands Brygghus. 

Teknikdagen erbjuder något för 
alla – gamla fordon och maskiner, 
slöjd och hantverk,  stora och små 
djur samt bygdens produkter. 

Långeruds Hjortgård bjuder oss 
på en lokalt producerad måltid i 

5 juli 2019• Gotland Bunge
Vi flyger till Bunge gamla militär-
flygfält. Vår Daisy-pilot Claes Mar-
tinsson driver här ett flygmuseum. 
I närheten finns Fårösunds Fäst-
ning och Gotlands Försvarsmu-
seum som är väl värda ett besök. 
Den som vill kan ta färjan till Fårö 
och bese Bergmancentrum.

På Gotland ska ingen behöva gå 

hungrig – prova saffranspannkake 
ti kaffit! 

Mindre personbilar kan hyras 
till rimligt kostnad. Eftersom resan 
företas under Almedalsveckan i 
Visby kan den som så önskar ta 
bussen in till öns huvudstad och 
det politiska folklivet därstädes.

Resfakta Flight 30
Avgångstid Västerås:
5 juli kl 09:00
Reseledare:  Lars Cedwall
Kostnad: 2 100 kronor 
Åter i Västerås: ca 18:00

gamla kvarnen på gården. Besö-
ket avslutas med en Hjortsafari. 

På Wermlands Brygghus lär vi 
oss ölbryggandets ädla konst med 
provsmakning av de prisbelönta 

dryckerna. Se vidare hemsidorna:
• www.rudskoga.se
• www.langerudshjortgard.se
• https://wermlandsbrygghus.se

20–21 juli 2019 • Flygdag Riga-Jurmala: Wings Over Baltics Airshow
Daisy och Flygande Veteraner är 
speciellt inbjudna till Wings Over 
Baltics Airshow 2019 med Baltic 
Bees Jet Team som våra värdar.

Vi tillbringar den mesta tiden på 
Jurmala flygplats utanför Riga och 
upplever två spännande dagar 
med flyguppvisningar. Vi får möj-
ligheter att provsitta och flyga med 
några av de maskiner som presen-
teras. Daisy kommer att göra ”dis-
playflygning” samt också Flyg med 
Daisy-tur. Möjlighet erbjuds också 
till ett besök i Riga för att uppleva 

denna vackra stad under ett par 
timmar. Hemsidor:

• www.wingsoverbaltics.com
• www.balticbees.com

Resfakta Flight 32
Avresa Västerås:
Fredag 19 juli  kl 12.00.
Reseledare: Karl-Axel Waplan 
Kostnad: 5 200 kronor 
Tillkommer: Lunch
Åter i Västerås: 
Söndag 21 juli ca 1800.
Tillkommer: Kost och logi samt 
del i lokala transportkostnader 
till och från hotell samt ev tur in 
till Riga.
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Resfakta Flight 41
Avgångstid Västerås:
Söndag 11 augusti kl 09.30.
Reseledare: Björn Crantz
Ingår: Flygresa med Daisy, buss-
transporter och guidningar. 
Kostnad: 2 850 kronor 
Tillkommer: Måltider. 
Åter i Västerås: ca 17.00

Flight 411
Avgång Mora-Siljans flygplats: 
Söndag 11  augusti kl 13:00 
Kostnad: 1 000 kronor
Häng med på en timslång oför-
glömlig flygtur över den fagra 
Siljansbygden. Filma och fota 
för fullt! 

Flyg med Daisy!

Efter en dryg timmes flygresa med 
Daisy landar vi på Mora-Siljans 
flygplats, där vi välkomnas av 
Ovansiljans Flygklubb. 

Med buss tar vi oss in till Mora 
där vi hälsar på i Zorngården som 
en gång var makarna Emma och 
Anders Zorns hem. På den tiden 

11 augusti 2019 • Zorngården och Mora

hette gästerna prins Eugen, Carl 
och Karin Larsson, Albert Eng-
ström samt Erik Axel Karlfeldt – 
gräddan av svensk kulturelit. 

Idag är det ursprungliga värdpa-
ret sedan länge borta men huset 
välkomnar ständigt nya besökare. 
Vi blir guidade genom det national-

romantiskt och okonventionellt in-
redda huset, där konst och konst-
hantverk blandas med kurbits och 
dalatradition från olika håll. För 
den som är extra intresserad av 
Zorns måleri finns också möjlighet 
att se Zornmuseets målerisamling-
ar, en mustig upplevelse!

17 augusti 2019 • Lidköping och Läckö slott

Resfakta Flight 43
Avgångstid Västerås:
Lördag 17 augusti kl 09.30.
Reseledare: Björn Crantz
Kostnad: 3 000 kronor 
Tillkommer: Måltider. 
Åter i Västerås: ca 17.00

Flight 431
Avresa Lidköping-Hovby: 
Lördag 17 augusti kl 14:00 
Kostnad: 1 600 kronor
Timslång tur med Daisy över 
Sveriges största sjö Vänern 
med dess omgivande landskap.

Flyg med Daisy!

Efter en timmes flygning landar vi 
på Lidköping-Hovby flygplats. En 
buss tar oss till Rörstrands porslins- 
museum för en guidad tur genom 

290 års spännande kulturhisto-
ria. Vi lär känna igen koppar från 
somriga bersåer, återser mormors 
finaste vas och förundras över de 

läckert blåvita 1700-talsfajanser-
na. Vi intar lunch i museets café 
och fortsätter till Kållandsö och 
Läckö slott som reser sig på en 

klippa invid Vänern. Under en gui-
dad tur bjuds vi barockprakt, en 
sinnlig trädgård, glänsande skat-
ter och ett anrikt medeltidsarv.

2–4 augusti 2019 • Masurien, Polen Kętrzyn (Rastenburg) 

Resfakta Flight 40
Avgångstid Västerås:
2 augusti kl 08.00
Reseledare:  Lars Cedwall
Kostnad: 7 000 kronor 
Tillkommer:  Kost och logi, even-
tuella inträden samt del i lokala 
transportkostnader. 
Åter i Västerås: 4 augusti, tid 
meddelas vid bokning.

I år hålls 21:a Lotnicze Mazury, Ma-
suriska Sjöarnas Årliga Flygshow. 
Flygande Veteraners välgörare och 
ägare av Wilamowo flygplats, Sta-
nislaw Tolwinski, håller i spakarna 
vilket borgar för ett gediget och pro-
fessionellt flygprogram.

Vi kombinerar de bästa bitarna 
av detta med egna utflykter i den 
omgivande gamla Ostpreussiska 
miljön. Varglyan från andra världs-
kriget har blivit ett måste liksom 
slott och herrgårdar som minner 
om bygdens storhetstid. 

Polen är ju ett land, som under 

historiens gång körts över från 
olika håll av den ena stormakten 
efter den andra, något som själv-
klart satt sin prägel på landet och 
dess innevånare. Om detta och 
mycket mer berättar vår guide 
Jadwiga, för hon är verkligen vår, 
under den planerade bussturen.

Vid ankomst till Wilamowo flyg-
plats tar vi en landningsöl på Ta-
vernan och hämtar något gott från 
grillen, innan vi åker till vårt nya 
stamhotell Koch. Det ligger inom 
promenadavstånd från centrum 
av Kętrzyn, på tyska Rastenburg. 
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Gamla hotellet Koch, som låg mer 
centralt, har offrats till Mammon 
och blivit ombyggt till bostäder.

Tillfälle att inhandla produkter 
ur den lokala polska produktionen 
finns givetvis.

Linköping Matresa Kinda kanal • 21 augusti 2019

Vi flyger med Daisy till Linkö-
ping-Saab flygplats i Tannefors. Där 
hämtas  vi av en veteranbuss som 
kör oss till Kinda kanal vid Tanne-

Resfakta Flight 44
Avgångstid Västerås:
Onsdag 21 augusti kl 10.00
Reseledare: Gabriella Blomquist
Ingår: Flygning med Daisy, vete-
ranbuss och båtturen med lunch 
ombord. 
Kostnad: 2 350 kronor 
Åter i Västerås: ca 17:00fors slussar. Här går vi ombord på 

kanalbåten M/S Kinda och påbör-
jar en tre timmar lång avkopplande 
och upplevelserik båttur. 

BOKNING SENAST DEN 10 AUGUSTI!

Under resans gång serveras vi 
en lunch från köket ombord på 
fartyget. 

Vi passerar först de tre slus-
sarna vid Tannefors, som tar oss 
upp 10,5 meter, sedan slussen 
vid Hackefors, som tar oss upp 
ytterligare 6,8 meter. 

Vid Hjulsbroslussen vänder vi 
och under återresan blir det sam-
ma slussar men ”nedför”. Under 
turen kommer vi att höra  mer 
om kanalen och dess historia. 

Dagen avslutas med bussresa 
och en skön flygning tillbaka till 
Västerås.
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25 augusti 2019 • Flygvapnets flygdag F 17 Ronneby

Daisy, Mackmyra och F15 30–31 augusti

Resfakta Flight 47
Avresa Västerås:
Fredag 30 augusti 14:00.
Reseledare: Daniel Löfgren 
Kostnad: 4 900 kronor 
Tillkommer : Enkelrum 350 kro-
nor – uppge vid bokning! Lunch 
lördagen. Ev simulator flygmuse-
et – anmäl vid bokning!
Åter i Västerås: 
Lördag 31 augusti c:a 16:00

Resfakta Flight 45
Avgångstid Västerås:
Söndagen 25 augusti kl 08:30
Reseledare: Karl-Axel Waplan
Kostnad: 3 300 kronor 
Åter i Västerås: ca 17:00

Flight 451
Avresa Kallinge: 
Söndagen 25 augusti efter 
avslutat flygdag. Exakt tid och 
plats för avgång på hemsidan. 
Meddelas även direkt till passa-
gerare som anmält sig. 
Kostnad: 500 kronor

Flyg med Daisy!

Försvarsmaktens flygdag genom-
förs i år på F 17 Kallinge utanför 
Ronneby. Vi flyger fram och till-
baka till Ronneby över dagen. På 
plats kommer vi att få uppleva ett 

omfattande program med fokus 
på dagens Flygvapen men också 
Kallinges flyghistoria. 

Daisy kommer att delta i själva 
uppvisningen och våra medlem-

Daisy tar oss norrut på en smak- 
och upplevelserik resa. Vi tar sikte 
på Gävle och ett av Sveriges störs-
ta whiskydestillerier, nämligen 
Mackmyra Svensk Whisky. Där 
bjuds vi på en visning av destilleri-
ets gravitationsdestilleri och dess 
skogslager. Därefter erbjuds både 
whiskyprovning med fyra av de-
stilleriets märken och en whiskyin-
spirerad middag. Övernattning på 
Scandic Väst i Gävle. 

Efter frukost tar Daisy oss ytter-
ligare en liten bit norrut till Söder-

mar får möjlighet att se det omfat-
tande programmet, en uppvisning 
i förnämlig svensk teknologi!

Information och uppdateringar 
om flygdagen: 

• www.forsvarsmakten.se/sv/
aktuellt/uppvisningar-och-evene-
mang/flygdagen/ 

FOTO LENNART BERNS/FLYGVAPENBLOGGEN
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1 september 2019 • Flyg- och motordag Nyköping-Skavsta
Söndag 1 september kommer luft-
rummet ovanför Skavsta flygplats 
att fyllas med många legendaris-
ka flygplan. Dessutom kommer 
marken att prydas med en mängd 
vackra entusiastfordon. F 11 Mu-
seum arrangerar åter en Flyg- & 
Motordag.

Njut av flygplan, helikoptrar och 
modellflyg med mera. Daisy kom-
mer att medverka i flygprogrammet 
– liksom många andra häftiga ve-

Resfakta Flight 50 
Avresa Västerås:
Söndag 1 september
Reseledare: Gabriella Blomquist/
Per-Olov Bortas 
Kostnad: 1 500 kronor 
Tillkommer: Lunch 
Åter i Västerås: ca kl 17:00

teranfordon: bilar, MC och traktorer. 
En ”Flyg med Daisy!”-tur plane-

ras från Skavsta. 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. Vi kommer 
att försöka flyga flera turer men 
antalet platser är begränsade så 
boka i tid. 

Mer information finns på:
• www.f11museum.se

Flight 502
Avgång Nyköping-Skavsta: Mitt på 
dagen. Tid och plats meddelas 
på hemsidan och till bokade 
passagerare. 
Kostnad: 550 kronor
En tur över ett sensommarfa-
gert Södermanland.

Flyg med Daisy!

Lettland med smalspårig järnväg! • 6–8 september 2019

En unik möjlighet att uppleva en 
av Baltikums få smalspåriga järn-
vägar som fortfarande opereras 
kontinuerligt. 

Vi flyger till Riga fredag morgon 
och får en sightseeing efter an-
komst. 

Lördag morgon reser vi med 
ett specialtåg till Gulbene där vi 
besöker den smalspåriga järnvä-
gens lokstallar och verkstäder. Vi 
gör sedan en resa med den smal-
spåriga järnvägen till Alūksne med 
uppehåll på flera stationer, där det 
bjuds på uppträdanden samt mat 
och dryck från lokala producenter. 
På kvällen återvänder vi till Riga 
med specialtåg. 

Ett besök i Rigas järnvägs- och 
motormuseer ingår också. 

Vi bor på det nyöppnade Grand 
Poet Hotel by Semarah*****

Resfakta Flight 51
Avresa Västerås:
Fredag 6 september kl 08:30
Reseledare: Karl-Axel Waplan 
Kostnad: 8 425 kronor 
Ingår: Flyg med Daisy, transfer, 
tågresor, två hotellnätter inkl 
frukost. 
Enkelrumstillägg: 1 200 kr
Åter i Västerås: 
Söndag 8 sept ca kl 17:00

Hemsidor:
• www.banitis.lv/eng
• https://grandpoet.semarahhotels.com
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hamn/F 15 Flygmuseum, på den 
tidigare flygflottiljen. Här finns alla 
flygplanstyper som flugit på flottil-
jen. Det finns även möjlighet att 
flyga 37 Viggen-simulator och se 
en autentisk divisionsmiljö. 

I resan ingår flyg med Daisy,  
visning av Mackmyra, whiskyprov-
ning, middag inklusive drycker, del 
i dubbelrum, lokala busstranspor-
ter och inträde på Flygmuseet. 
Hemsidor:
https://mackmyra.se
www.soderhamnflygmuseum.se

NYHET!
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12–16 september 2019 • Goodwood Revival

Åland Skördefest • 21 september 2019

28 september 2019 • Marin flygspaning

Slott runt Mälaren • 29 september 2019

I slutet av september kommer vi 
som traditionen bjuder att genom-
föra flygspaning från Daisy. 

I år satsar vi på en flygning över 
de intressanta marinbaserna i 
Stockholms skärgård. 

Under den omkring två timmar 
långa flygningen kommer vi att 
passera över såväl aktiva som 
nedlagda  flottbaser och kustar-
tillerianläggningar. 

Det var inte länge sedan Stock-
holm hade mycket omfattande 
kustförsvar, av vilket det mesta 

Resfakta Flight 56
Avgångstid Västerås: 
Lördag 28 september: 11:00 
Åter i Västerås: c:a 13:00 
Reseledare: Karl-Axel Waplan/
Björn Crantz
Kostnad: 2 000 kr

nu är ett minne blott. Spåren kan 
man dock fortfarande finna, inte 
minst från luften. 

Det blir ett kungligt inslag på årets 
flygsäsong då Daisy tar oss runt 
Mälaren. 

Att se dessa historiska slott från 
luften ger upplevelsen en speciell 
krydda och dimension. 

Vi gör en tur tillsammans och 
lär oss lite mer om slotten som vi 
flyger över. Vi följer med på kartan 
i Slottsguiden som med text och 
bilder förmedlar fakta kring varje 
slott. En tur med både historia, 
kultur 

Efter flygningen blir det samling 
med kaffe och ”kunglig” tårta.

Resfakta Flight 57
Avgångstid Västerås: 
Söndag 29 september 10:30
Åter i Västerås: c:a 11:30 
Reseledare: Gabriella Blomquist
Kostnad: 1 100 kr
Förutom flygningen med Daisy,  
så ingår Slottsguiden samt sam-
ling på Hässlö efter flygningen 
med kaffe och tårta.

Daisy tar oss till Åland och traditio-
nella skördefesten, en folkfest av 
stora mått!

Marknaden erbjuder lantbruks-
produkter från åländska gårdar – 
kan något bli färskare? Även ett 
stort urval av åländskt hantverk 
finns till salu under skördefesten.

Här serveras omsorgsfullt tilla-
gade specialiteter från det åländ-
ska köket. Och även i år hoppas vi 
på höstsolens smekande strålar!

Resfakta Flight 55  
Avresa Västerås:
Lördag 21 september kl 09:00
Reseledare: Per-Olov Bortas 
Kostnad: 2 400 kronor 
Tillkommer: Lunch och inträde 
Åter i Västerås: ca kl 18:00

Flight 551
Avgång Mariehamn: 
Lördag 21 september, mitt på 
dagen. Tid meddelas på hemsi-
dan och till bokade passagerare. 
Kostnad: 550 kronor
En tur över ett sensommarfa-
gert Södermanland.

Flyg med Daisy!

Efter spaningsturen har vi en 
gemensam debriefing över en 
kopp kaffe med smörgås.

Kom ihåg karta, kikare och ka-
mera!

Såtenäs Skaraborgs flygflottilj • 18 september 2019

Resfakta Flight 58  
Avresa Västerås:
Onsdag 18 september kl 08.30
Reseledare:  Per-Olov Bortas
Kostnad: 2 400 kronor 
Tillkommer: Lunch
Åter i Västerås: ca 17:30

Flygande Veteraners resa till Goodwood Revival kommer inte att genomföras 2019.
UTGÅR

Flyg med Daisy för studiebesök på 
en aktiv flygflottilj!

På F7 Såtenäs finns Försvars-
maktens centrum för utbildning 
av Gripen-piloter liksom transport-
flygsdivisionen med Sveriges Her-
cules-flotta. En gång i tiden hade-
Daisy sitt hem här. 

Vi besöker Swedish Historic 
Flights unika samling av flygande 
militärflygplan med 29 Tunnan, 32 
Lansen, 35 Draken, 37 Viggen...  
På Såtenäs finns ett intressant för-
bandsmuseum som vi också kom-
mer att få se.

Lunch intages på mässen. Ett 
detaljerat program om studiebesö-
ket på Såtenäs publiceras på Fly-
gande Veteraners hemsida.
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5 oktober 2019 • Arlanda

Resfakta Flight 60
Avresa Västerås:
Lördag 5 oktober kl 09.00.
Reseledare: Karl-Axel Waplan 
Kostnad: 1 800 kronor 
Tillkommer: Lunch
Åter i Västerås: ca 17:30

Ännu en möjlighet att följa med till 
ett studiebesök på Arlanda. 

Precis som vid vårens resa gör 
vi efter landning en bussrundtur 
inom flygplatsområdet  och får tit-
ta in ”bakom kulisserna” på Sveri-
ges största flygplats. 

Vi får se en sida av Arlanda som 
man normalt inte ser, bland annat 

planerar vi ett besök på Arlandas 
östra brandstation.

Vi besöker också Le Caravelle 
Club och får en visning av deras 
flygplan.

Besöket avrundas med ett be-
sök på Arlanda Flygsamlingar inn-
an det är dags att anträda återre-
san till Västerås.

FOTO DAKS OVER NORMANDY

FOTO GUNNAR ÅKERBERG

För deltagande i samtliga resor krävs medlemskap i föreningen Flygande Veteraner.

För detaljer och uppdateringar gällande resorna, se hemsidan 

www.flygandeveteraner.se eller kontakta Flygande Veteraner per telefon 08-29 50 33.
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Så inleder Christer Bergström sin bok 
”Flygplanet Daisy i andra världskriget”.

Den 6 juni 1944 lyckades de alliera-
de västmakterna landstiga i Norman-
die i norra Frankrike. Invasionen som 
gick under beteckningen Dagen D, 
är den största landstigningsoperation 
som gjorts i historien.

Ända sedan Tyskland hade anfallit 
Sovjetunionen i juni 1941 hade Josef 
Stalin krävt att de västallierade skul-
le öppna ”en andra front” mot Hitlers 
arméer i Europa. Men de västallierade 
ansåg under flera år att de inte hade 
resurser till det. Först måste Italien 
besegras och detsamma gällde de tys-
ka ubåtar som härjade i Atlanten och 
störde tillförseln av krigsmateriel och 
förnödenheter till Storbritannien.

Men planer på ett anfall mot ett av 
Tyskland ockuperat Frankrike hade 
planerats under flera år av England 
och USA. Tusentals landstigningsbå-
tar hade byggts och även två konst-
gjorda betonghamnar.

Tyskarna hade i flera månader vän-
tat på ett angrepp. Längs Normandies 
kust väntade soldater i bunkrar. Hitler 
trodde emellertid att anfallet skulle 
komma där Engelska kanalen är som 
smalast, vid Calais. Hans tro förstärk-
tes av att britterna satte upp en arma-
da på engelska sidan, något tyskarna 
såg. Armadan bestod emellertid av at-
trapper, landstigningsfartyg av trä och 
uppblåsbara tanks. Den verkliga arma-
dan lyckades de allierade märkligt nog 
dölja trots dess omfattning.

Idén att använda fallskärmssoldater 
hade tidigare förkastats av USA, men 
i april 1940 dalade tyska fallskärmsjä- 
gare ner över Danmark och Norge. 
Tillsammans med Nazitysklands an-
fall västerut månaden därpå, med luft-
landsättningsförband som spjutspets, 
ökade USA:s intresse för att använda 
luftburen förmåga. Redan den 16 au-
gusti gjordes det första officiella hop-
pet av en amerikansk fallskärmsenhet. 
Huvuduppgifterna för en luftburen 
trupp var att snabbt, på djupet av fien-
dens område och i samverkan med 
egna markförband, kunna inta strate-
giska platser. Till sådana hörde broar, 
viktiga för förbandens framryckning.

Men begränsningarna med fall-
skärmsförbanden var omfattande: rör-
ligheten i luften var ju mycket god, 
men utan fordon vad rörligheten på 
marken desto sämre. Skyddet, speciellt 
under den känsliga landsättningsfasen, 
var dåligt. Utan tillgång till tunga va-
pen var förbandens eldkraft beroen-
de av samverkan med flyg och andra 
förbands artilleri. Med användning av 
glidflygplan skulle emellertid ”vanlig” 
trupp kunna användas tillsammans 
med fallskärmstrupperna och mer last 
medföras. Allt skulle dessutom ham-
na på samma ställe. Man kom därför 
fram till att såväl fallskärmstrupper 
som glid- och transportflygplan skul-
le utnyttjas vid landsättningen i  Nor-
mandie.

Grundpelarna i divisionens flyg-
transporter var C-47 Skytrain samt  
glidflygplanen Waco CG-4A och Air-
speed AS.51 Horsa. Waco hade en ka-
pacitet på 13 utrustade soldater, Horsa 
kunde embarkera 30. 

Tre stora vita ränder och två svarta 
målades på flygplanens bakkropp och 
båda vingarna för att undvika vådabe-
skjutning. Flygningen över Kanalen 
planerades på avstånd från flottenhe-
terna. Flottan anföll från norr medan 
fallskärms- och glidflygplan kom in 
från söder.

75 år sedan Dagen D: 

Slaget om Normandie
Av Sture Friedner

En Douglas C-47 bogserar ett glidflygplan 
av typ Airspeed Horsa från ett engelskt 
flygfält. Planen lastades med soldater 
som deltog vid invasionen i Normandie.

Tre C-47 fäller fallskärmshoppare som 
dalar ner mot slagfälten.

”Strax efter midnatt den 6 juni 1944 väcktes människorna i hela det väldiga 
området mellan Lincoln och Leicester av ett väldigt dån från sextonhundra-
fyrtiofyra starka flygplansmotorer. Åttahundratjugotvå amerikanska transport-
flygplan, flertalet av dem av typ Douglas C-47 Skytrain, startade från nio olika 
flygfält och brummade i en lång, utdragen formation sydväst ut. De medförde 
över 13 000 soldater från de amerikanska 82. och 101. luftburna divisionerna. 
Dessa skulle, tillsammans med brittiska fallskärmsjägare, inleda den stora 
invasionen av Normandie, operation ’Neptune’. Detta var Dagen D.”
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Dagen D
Invasionen genomfördes i två faser. 
Det första skedet utgjordes av en attack 
inledd strax efter midnatt den 6 juni. 
Luftburna trupper landsattes med hjälp 
av fallskärm eller glidflygplan och här 
deltog Daisy. Invasionens andra skede 
påbörjades senare samma natt, då drygt 
150 000 soldater skeppades över Ka- 
nalen på 5 000 fartyg under ett dygn.

Daisy låg som nummer tre i en V-for-
mation snett bakom divisionschefen. 
Över franska kusten kom flygplanen in 
i tjocka moln och stark turbulens. Där-
till möttes de av oväntat kraftig tysk 
luftvärnseld. Några timmar tidigare 
hade så kallade ”pathfinders”, vägvi-
sare, flugits in över Normandie med 
uppgift att märka ut landningsplatser-
na för de efterföljande hopparna. Men 
tyska soldater hade upptäckt dem och 
det fanns därför inga markeringar av 
fällningszonerna vilket ledde till kaos 
och förvirring. 

Under Daisy var det, när fallskärms- 
jägarna hoppade, fullt krig med strids-
vagnar och störtande flygplan. De fles-
ta av hopparna missade fällningszonen 
med flera kilometer och spreds över 
stora områden på landsbygden. Någ-
ra av dem hamnade i vatten eftersom 
Tyskarna hade dämt upp en flod. 

Förödande förluster
13 000 amerikanska fallskärmssolda-
ter hoppade över Normandie natten 
till den 6 juni 1944 och inledde inva-

sionen av det tyskockuperade Europa. 
Men bara hälften av dem landade så 
pass rätt att de deltog i striderna och 
resultaten blev inte de avsedda. Ope-
rationen under natten visade att det var 
stora problem med att få förbanden 
fällda på avsedda platser. Nattflyg-
ning i stora formationer med tidvis då-
lig sikt längs en komplicerad flygväg 
under fientlig eld och med stridsova-
na besättningar fungerade helt enkelt 
inte. Speciellt glidflygplanens piloter 
var orutinerade. 

Följden av felfällningarna blev för-

dröjda återsamlingar och att få av de 
angivna målen intogs i tid. Därutöver 
var förlusterna höga: hälften av de luft-
burna soldaterna stupade, sårades eller 
rapporterades saknade. Kritiken mot 
insatsen blev därför stor hos flera höga 
amerikanska officerare. De med mot-
satt åsikt gjorde emellertid en annan 
bedömning: De utspridda lufttrupper-
na orsakade stor tysk förvirring, vilket 
skulle ha varit en viktig orsak till att 
inga avgörande motanfall gjordes un-
der Dagen D. Denna natts offer i männ-
iskoliv räknades likväl i tusental.  

Över 800 amerikanska transportflygplan, de flesta av typ Douglas C-47, deltog vid inva-
sionen av Normandie den 6 juni 1944.

Daisy i USAAF vid Dagen D
Det är svårt att göra en korrekt illustration av Daisy under andra världskriget. Det finns 
få kända foton eller dokumentation kring flygplanets märkning i US Army Air Froce. En 
stor insats har gjorts av Tomas Rinman och hans kontakter utomlands. Flera värdefulla 
uppgifter finns i boken ”Flygplanet Daisy i andra världskriget”. Men fortfarande saknas 
detaljer, som flygplanets tail letter (radio call sign), den anropsbokstav som målades på 
C-47:ornas fenor. 

Inte heller vet vi vilka mission symbols som fanns bakom flygplanets cockpitfönster. 
Dessa utgjordes av bland annat röda kors, åsnor, kameler, fallskärmar, lokomotiv 
beroende på uppdragens art – en symbol för varje utfört uppdrag. Denna illustration ger 
därför en tänkt bild av hur Daisy kan ha sett ut kring den 6 juni 1944. USAAF-numret 
3303732 på fenan och Squadron Code 3I på framkroppen stämmer dock.                                                                                                                  
                   Michael Sanz          

Daisy hörde till de C-47 som utrustades 
för bogsering av truppförande glidflygplan. 
Därav ett något rumphugget utseende, nå-
got som fortfarande kan ses på Vallentuna 
Aviatörförenings DC-3. På bilden ansluts 
ett glidflygplan till en C-47.

ILLUSTRATION MICHAEL SANZ
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Efter andra världskriget delades Tysk-
land upp i fyra ockupationszoner se-
dan Frankrike fått delar av USA:s och 
Storbritanniens ursprungliga zoner. 
Staden Berlin delades på motsvarande 
sätt i fyra zoner men var i övrigt helt 
omgärdad av Sovjetunionens del av 
Tyskland, ett Östtyskland i vardande. 
Öst stördes mycket av en västenklav 
i Berlin och försökte på olika sätt att 
störa livet där. 

När de allierade västmakterna be-
slutade att ersätta den svaga riksmar-
ken med en ny valuta för att lättare 
stabilisera ekonomin, blev måttet rå-
gat för ryssarna. De spärrade den 24 
juni 1948 av alla landförbindelser till 
Västberlin som på så sätt isolerades. 
Dessutom stängdes eltillförseln av från 
kraftverket som låg i östra zonen. Den 
redan undernärda befolkningen hade 
livsmedelsförråd för en dryg månad 
och eldningskol för 45 dagar. 

Från väst fanns tre 16 kilometer bre-
da flygkorridorer till Berlin. Dessa vå-
gade ryssarna inte spärra av eftersom 
det kunnat innebära krigsrisk, sam-
tidigt som de ansåg luftkorridorerna 
mindre betydelsefulla.

Det fanns i väst en viss beredskap 
för problem i Berlin. Redan i gryning-
en den 28 juni startade en C-47 från 
Wunsdorf i västra Tyskland med last av 
tre ton mjöl. Därmed hade den hittills 
största lufttransportaktiviteten någon-
sin dragits igång. Första dagen flögs 
44 ton förnödenheter av 13 C-47. Men 
behovet beräknades till 4 000 ton per 
dag. Från början fanns två flygfält till-
gängliga i Berlin, Gatow och Tempel-
hof. På två månader byggdes ett nytt 
flygfält, Tegel, med Europas längsta 
bana (2 500 m) i Berlins franska sek-
tor. Till detta kom möjligheten att flyga 

främst kol, med Sunderlandflygbåtar 
till sjön Havel i Berlin. I Västtysk-
land användes åtta flygfält som baser 
för luftbron. Amerikanske generalen 
William H Tunner, med erfarenhet av 
att organisera stora flygtransporter un-
der svåra förhållanden, fick ansvar för 
operationen. 

Många flygplanstyper
Nu gällde det att snabbt få ihop flyg-
plan och besättningar. C-47 fanns 
i störst antal, men C-54 Skymaster 
(DC-4) blev den typ som transporte-
rade störst mängd gods. Nu behövdes 

Luftbron till Berlin
Av Lars Wissing

Sommaren 1948 spärrade Sovjetunionen av Berlin, som därmed iso-
lerades. Under nära ett år blev luftvägen enda möjligheten att förse 
berlinarna med förnödenheter. 2019 är det 70 år sedan luftbron till 
Berlin avslutades.

C-47:or upprada-
de under lossning 
på Tempelhof 
under luftbron till 
Berlin.

En C-47 på inflygning till Tempelhof be-
traktas av invånare i Berlin under luftbron 
1948–49. Stora delar av staden låg ännu i 
ruiner efter de alierades bombningar.

FOTO WIKIPEDIA

FOTO WIKIPEDIA
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Express- Bud- & Lastbilstransporter  
Åkeri med allt från budbil till lastbil med släp och en lösning
på det mesta i transportväg. Tveka inte att höra av Er!

Flytt & Magasinering
Varför hyra släpkärra och slita själv när Ni kan hyra 
oss med på arbetskostnaden?50% RUT-avdrag 
  OBS! 

 RUT-avdrag 

Ring oss för en prisuppgift 0550-82850  -  expressfrakt.se

Behöver Ni magasinera har vi även ett stort 
varmlager med förråd bekvämt beläget längs E18!

Vi löser både packning, flyttning och städning!

”allt som flög”. I början användes all 
tillgänglig materiel – från Ju 52 med 
lastkapacitet på 1,5 ton till en ensta-
ka C-97 Stratofreighter som lastade 
17 ton.  Mängden flygplanstyper led-
de till praktiska problem, särskilt vid 
lastning av plan med olika kapacitet 
från samma flygfält. Efter att en C-47 
besättning klagat på att de varit nära 
att haverera på grund av planets då-
liga flygegenskaper, visade det sig 
att man lastat gods avsett för en Avro 
York – som tog åtta ton. Då bestämdes 
att de olika typerna skulle flyga från 
separata flygfält i Tyskland och att 
de också skulle ha separera uppställ-
ningsplatser. 

Det kortaste flygavståndet var mel-
lan Faßberg i brittiska zonen och Ga-
tow. Eftersom C-54 fanns i stort antal, 
lastade mycket och var relativt snabb 
bestämdes att C-54 skulle flyga den 
korta rutten för att maximera mäng-
den ton per timme. Flygningarna var 
mycket standardiserade. Varje rutt 
flögs på en förutbestämd höjd och fart. 
Piloterna hade i princip 90 sekunders 
marginal vid landning, systemet förut-

satte nämligen en start och en landning 
var tredje minut. Flygningarna pågick 
dygnet runt och i alla väder. Vid riktigt 
dåligt väder utökades ”cycle-tiden” till 
fem minuter. 

Flygningarna på Tempelhof stördes 
i vissa fall av hinder. Kom planet in fel, 
gick det inte att dra på och gå om, utan 

man fick flyga tillbaka till startplatsen, 
där man bytte besättning, tankade pla-
net och startade på nytt. För dem som 
landat gällde att besättningen inte fick 
lämna flygplanet, eftersom det måste 
iväg så fort det var tömt. Turn around 
beräknades till 30 minuter för lossning 
av tio ton gods från en C-54. 

Den amerikanske piloten Gail Halvorsen blev känd som The Candy Bomber – på tyska 
Rosinenbomber – fritt översatt ”Godisbombaren”. Tillsammans med andra besättningar 
släppte Halvorsen ner över 20 ton choklad och andra godsaker till Berlins barn. De skulle 
lätt kunna känna igen godisbombarna genom de vickade på vingarna under inflygningen. 

FOTO WIKIPEDIA
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Såväl DC-2 som DC-3 användes i 
Japan och byggdes där på licens. För-
sta DC-2 levererades i Japan redan 
1934. Fem DC-2 tillverkades i Japan 
och 485 stycken DC-3 producerades 
av Nakajima och Showa.

Transport och spaning
I japanska flottans tjänst användes 
Showa L2D främst för olika trans-
portuppgifter men även för sjöspa-
ning. Åtskilliga transportflygförband 
baserade i Japan och de ockupera-

de områdena använde sig av Showa 
L2D. Ett exempel på där flygplanty-
pen användes i frontlinjen är Opera-
tion Gi, vilken ägde rum natten den 
26 november 1944. Fyra L2D3 lyfte 
då från Lipa strax söder om Manila. 
Ombord fanns 40 kommandosolda-
ter som skulle attackera amerikanska 
flygfält vid Leyte, drygt 50 mil syd-
ost om Manila. Avsikten var att flyg-
planen skulle buklanda på flygfälten 
för att kommandosoldaterna därefter 
skulle förstöra så många amerikans- 
ka flygplan som möjligt. Operatio-
nen misslyckades då piloterna flög 
vilse! En intressant flygning gjordes 
i mars 1945, då den indonesiske poli-
tikern Sukarno i en L2D flögs till för-
handlingar med den japanska ocku- 
pationsmakten för förhandlingar om 
nationell självständighet för Indone-
sien. 

Efter den japanska kapitulationen 
återvände holländska styrkor till om-
rådet – med krig som följd. Sukarno 
blev president i ett självständigt Indo-
nesien först 1949.

Av Jan Forsgren 

I förra numret inleddes en artikelserie om Douglas DC-3 tillverkade på 
licens i Japan. Här följer den intressanta fortsättningen på artikeln. 

Bensin pumpas 
över en ’Tabby’ för 
uppeldning efter 
krigsslutet, hösten 
1945.

FOTO US NAVY DEPARTMENT VIA JAN FORSGREN

Showa L2D ”Tabby”

För att enklare stapla de japanska flygplan 
som skulle förstöras efter krigsslutet an-
vändes bulldozers. Resterna av en Showa 
L2D kan ses på denna bild. 

FOTO US NAVY DEPARTMENT VIA JAN FORSGREN
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I början av 1945 led Japan av 
svår brist på aluminium, vilket ledde 
till försök att istället använda sig av 
icke-strategiska material, d v s trä. Ett 
tjugotal L2D hade roder, stabilisato-
rer, dörrar mm, tillverkade av trä. En 
prototyp, kallad L2D5, helt byggd i trä 
togs även fram. Flygkroppen var i det 
närmaste fyrkantig. Huruvida denna 
maskin kom i luften är oklart.

Efter kriget 
Efter att Japan kapitulerat, fanns tu-
sentals flygplan kvar. Det stora flerta-
let förstördes av amerikanarna, medan 
enstaka flygplan valdes ut för teknisk 
utvärdering i USA. Då en Showa 
L2D3 tidigare utvärderats på Filippi-
nerna våren 1945, kom samtliga kvar-
varande ’Tabby’ i Japan att skrotas 
eller eldas upp. Dock kom både Stor-
britannien, Frankrike och Kina att an-
vända sig av Showa L2D!         

RAF:s Gremlin Task Force (unge-
färlig översättning: elak tomte som 
ställer till med mekaniskt trassel-spe-
cialenheten) kom under hösten 1945 
att använda sig av Showa L2D3 i In-
dokina, medan det franska flygvapnets 
förband GT I/34 använde sig av sex 
L2D3 i samma område. Orsaken till 
detta var att de ordinarie transportflyg-
planen, AAC.1 Toucan (d v s fransk-
tillverkade Junkers Ju 52/3m) anlände 
per båt först i februari 1946. Den sista 
franska ’Tabby’ gick förlorad i ett ha-
veri den 30 juli 1946. Enstaka exem-
plar användes även civilt och militärt i 
Kina efter kriget.

Noterbart är att fyra Douglas R4D-6 
(C-47B-DL) användes av Japanese 
Maritime Self Defence Force mellan 
1958 och 1974. Tyvärr finns ingen 
Showa L2D ’Tabby’ bevarad, däremot 
finns diverse vrakrester kvar på olika 
platser runt om Stilla Havet. 

Även om ingen komplett Showa 
L2D har överlevt till våra dagar, finns 
vrakrester på Colonia airfield på ön Yap 
i Mikronesien samt i Lautem på Öst-
timors norra kust. Den senare maski-
nen hittades utbränd av australiensiska 
trupper den 11 september 1945. Vraket 
efter en L2D finns på botten av Subic 
Bay i Filippinerna.  Detta flygplan har 
varit föremål för olika dykexpeditioner.  
Mer information på www.youtube.com 
sökord Showa L2D Subic Bay. 

Varianter
L2D1  Två monterade av importerade komponenter. 
L2D2   Passagerarvariant, två Mitsubishi Kinsei 43 om 985 hkr   
 vardera.
L2D2-L Fraktvariant, två Mitsubishi Kinsei 43. Större tvådelad   
 fraktdörr. 
L2D3  Passagerarvariant, två Mitsubishi Kinsei 51 motorer om   
 1300 hkr vardera.
L2D3a Passagerarvariant, två Kinsei 53 motorer om 1300 hkr   
 vardera.
L2D3-L Fraktvariant, två Kinsei 51 motorer om 1300 hkr vardera.
L2D3-La Fraktvariant, två Kinsei 53 motorer om 1300 hkr vardera.
L2D4 Passagerarvariant, utrustad med kulsprutetorn. 
L2D4-L Fraktvariant, utrustad med kulsprutetorn.
L2D5 Byggd helt i trä, två Kinsei 62 motorer à 1560 hkr vardera.

FOTO US NAVY DEPARTMENT VIA JAN FORSGREN

Ovan: En ’Tabby’ brinner på ett japanskt flygfält, hösten 1945. I samband med kapitula-
tionen skulle transportflygplan målas vita, och förses med gröna kors, vilket kan skönjas 
under vingen. Nedan: En fortfarande intakt ”Tabby” parkerad.
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Välkommen till Nordens vackraste festival för genuina fordonsentusiaster. 
Ronneby Brunnspark lockar tusentalet klassikeri form av stiliga bilar, motorcyklar, 
mopeder, lastbilar och båtar av högsta klass. En sommarutställning utöver det vanliga.
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• Bilutställning • Concours de Charme • Traktorer • Veteranmarknad • Lastbilar
• Mc och mopeder • Underhållning • Klassiska båtar • Barnens Nostalgia Festival

Ronneby Brunnspark 29 juni 2019 • Öppet: 10.00 - 17.00
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