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Vilken säsong! En nöjd publik går hem medan Daisy går in för landning efter ett väl genomfört sommarprogram. Fotot från Kallinge Karl-Axel Waplan.

FÖRENINGEN FLYGANDE VETERANERS MEDLEMSTIDNING NR 144 • DECEMBER 2019

Ur innehållet
• Daisys flygningar 2019    
  Sida 6   

• Utflykt Kinda kanal   
  Sida 7

• Världens DC-3:or i dag
  Sidorna 8-12

• Svenska kurirflyg- 
  ningar Sidorna 14-17  
• Puff, Spooky, Gunship   
   Sidorna 18-19

• Medlemsflygningar     
   2020  Sidorna 20-21

• Daisy nu Big in Japan!   
   Sid 23

• Årets julklappar
   Sid 24
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Vilken säsong, 2019!



T
ID

NINGEN

2

Med stor glädje kan vi kons- 
tatera att vår Daisy haft en 
strålande säsong 2019, nå-
got som framgått redan i 
föregående nummer av vår 
tidskrift. Nu tar Daisy en 
paus efter sommarens väl 
förrättade värv, samtidigt 
som Flygande Veteraners 
tekniker och mekaniker går 
mot årets intensivaste pe-
riod. Vi tackar dem – lik-
som piloter, kabinpersonal, 
markpersonal och alla andra 

som hållit Daisy flygande 
detta år! Inför komman-
de säsong väntar ännu ett 
digert reseprogram, några 
godbitar presenteras i denna 
utgåva.

I detta nummer har vår 
nederländske vän Coert 
Munk gjort en intressant ex-
posé över världens DC-3:or, 
med en försiktig prognos 
över hur framtiden kan te sig 
för vår typ av verksamhet.

Sture Friedner har bidra-
git med två intressanta ar-
tiklar om DC-3 i ofred – i 
det ena fallet som angripen, 
i det andra som anfallare.

Återstår att tillönska oss 
alla riktigt  

God Jul & Gott Nytt År!
Michael Sanz
Redaktör

Redaktörens rader Ordföranden har ordet
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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
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Flygplatsinfarten 39. 168 67 BROMMA
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Flygsäsongen 2019 är till 
ända. Det har varit en såväl 
krävande som lyckosam sä-
song. Det blev en jakt mot 
klockan i slutet av maj, när 
vi på kort tid – men efter 
noggrann plan – skulle fär-
digställa Daisy, checka ut 
piloter, provflyga planet 
och sedan flyga till Dux-
ford inför 75-årsminnet av 
Dagen D. Jag tror att många 
med mig bävade lite inför 
mellanlandningen i Hol-
land, som ju spelat oss obe-
hagliga spratt de senaste två 
åren. Men allt gick perfekt! 
Flygningarna nere i Europa 
blev mycket lyckade och 
gav god reklam för oss. 

Åter i Sverige, var det 
”business as usual”. Som-
marens resor var mycket 
välbelagda. Resan till en 
grillafton på Kjula flygfält 
fulltecknades på ett dygn! 

Nästa år kan vi glädja oss 
åt en ”come-back” i pilotkå-
ren: Eric von Rosen. Han är 
mycket välkommen tillbaka 
och jag vet att många gläds 
med mig över hans åter-
komst.

Förutsättningen för Dai- 
sys fortsatta flygande är 
en stabil medlemskår, vars 
årsavgifter ger oss en eko-
nomiska bas. I många för-
eningar av vår typ är med-
lemmarnas medelålder hög. 
Det kräver förnyelse – både 
av verksamhet och med-
lemskår. Under 2019 vär-
vade vi visserligen 400 nya 
medlemmar, men nettoök-
ningen blev ändå knappt 
100. Det finns flera sätt att 
öka rekryteringen. Vi kan 
vara aktiva på flygdagar, 
vilka dessvärre är få. Vi kan 
också samarbeta med andra 
teknikhistoriska föreningar 
i gemensamma aktiviteter. 
När det gäller rekrytering, 
är det ändå du själv som är 

den viktigaste resursen. Du 
kan berätta om Flygande 
Veteraner för vänner och ta 
dem med till olika aktivite-
ter så att de får en bild av 
vad föreningen gör. Läs på 
annan plats i tidningen om 
vår värvningstävling!

Endast en del av våra 
medlemmar har möjlighet att 
flyga med Daisy. Vi vill där-
för gärna erbjuda alla våra 
medlemmar andra former 
av gemenskap, när det inte 
är flygsäsong. I vår kommer 
vi att erbjuda tre intressanta 
medlemsträffar med före-
drag i Bromma flygplats 
gamla passagerarhall. 

Vi undersöker nu också 
möjligheten för våra med-
lemmar att få flyga med 
andra DC-3-operatörer, ut-
omlands. 

Naturligtvis ska den som 
lägger ner energi och ökar 
antalet medlemmar upp-
märksammas för sin insats. 
Det kommer vi att skriva 
om i kommande nummer. 

En viktigt arbete inom 
Flygande Veteraner är det 
som funktionärerna utför. 
Det är de som med olika 
uppgifter håller verksam-
heten igång, i luften och på 
marken. Vi behöver nu fler 
som kan arbeta med rese-
bokning eller som vill bli 
reseledare. Kan det vara av 
intresse för dig eller någon i 
din bekantskapskrets? 

Lars Wissing
Ordförande
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Sven Stridsberg till minne
Sven Stridsberg, redaktör för Svensk Flyghistorisk Tid-
skrift, har som tidigare meddelats avlidit. Sven var en av 
Sveriges främsta experter på flyghistoria och han saknas av 
de flesta av oss som delar detta intresse. 

Sven producerade under 25 år oslagbara 150 nummer 
av Svensk Flyghistorisk Tidskrift, därtill en mängd böcker. 
Med saklighet och humor höll han också många bejublade 
föredrag. 

Flygande Veteraner och 
Daisy hade en stor vän i 
Sven. Han beredde gärna 
plats om vår verksamhet, 
även på SFT:s omslag.

Sven var till yrket docent 
i paleontologi vid Lunds 
universitet. 

Jag saknar en vän och re-
daktörskollega.

Michael Sanz 

 
Du som inte redan är medlem i föreningen Flygande Vete-
raner kan enkelt avhjälpa detta! 

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

Fyll i formuläret för medlemsanmälan på hemsidan www.
flygandeveteraner.se  Betala årsavgiften 350 kronor till 
Flygande Veteraners bankgirokonto 5045-7118. Familje- 
medlem skriven på samma adress betalar halv avgift. För 
3 500 kronor får du ständigt medlemskap.

Uppdatera dina kontaktuppgifter! 
Har du bytt adress, telefonnummer eller e-postadress? 
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

Följ oss på Facebook och hemsidan!

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

På Flygande Veteraners Facebookkonto, och på hemsidan, finner 
du aktuell information från föreningen. Håll dig uppdaterad ge-
nom att besöka Facebook och hemsidan!

Dela med Dig av Dina trevliga minnen med Daisy och Flygande 
Veteraner – Föreningen behöver Dina foton! Skicka till 
fotoarkivet@flygandeveteraner.se

Använd filöverföringstjänsten sprend.com vid stora filer och/
eller många bilder.

När Du sänder in bilder godkänner Du samtidigt en eventuell 
publicering i Flygande Veteraners tidskrift, hemsida och/eller på 
föreningens Facebooksidor.

Skicka oss Dina bästa Daisy-bilder!

Bli medlem i Flygande Veteraner!

Av Bernt Olsson
Radio- och tv-journalisten 
Bengt Feldreich har avlidit 
vid en ålder av 94 år.

Bengt Feldreich var tek-
nik- och flygintresserad 
samt en trogen gäst hos Fly-
gande Veteraner. Förutom 
som passagerare på flyg-
ningar med Daisy, medver-
kade Bengt Feldreich även 
som speaker i Flygande Ve-
teraners DVD-film om vår 
DC-3 Daisy. För sin insats 
utsågs han till Hedersmed-
lem i Flygande Veteraner.

Vi kommer länge att 

Vår hedersmedlem Bengt Feldreich har lämnat oss
minnas denne radio- och 
tv-veteran, programledare 
för många populärveten-
skapliga program som ”Ti-
otusenkronorsfrågan” och 
”Snillen spekulerar”. I det 
senare programmet inter-
vjuade han Nobelpristagare 
på ett avslappnat och trev-
ligt sätt. Den oförglömliga 
berättarrösten – och sångin-
satsen – under julaftnarnas 
Kalle Anka-program på tv 
inte att förglömma.

Våra tankar går till 
Bengts närmaste.

Bengt Feldreich på besök i Flygande Veteraners butik 2013, i 
sällskap med sin son, den kände basketspelaren Sten Feldreich. 
Till höger i bild, flygkapten Kurt Ivarsson. 

Värva, vinn och flyg!
Flygande Veteraner utlyser härmed en ”värvningstävling” 
med förnämliga priser.

Den medlem som värvar tre nya fullbetalande med-
lemmar får en Flyg med Daisy-tur. Den som värvar fem 
eller fler medlemmar får en flyglektion i Sveriges klassis-
ka skolflygplan Saab Safir, SK 50!

Meddela Flygande Veteraners servicecenter namnen 
på de medlemmar du värvat, telefon 08-29 50 33 eller 
medlemsservice@flygandeveteraner.se.
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Medlemsträffar med föredrag! 
Gamla charterhallen, Flygplatsinfarten, Bromma flygplats.
•22 januari 2020: Michael Sanz berättar om Caravelle.
•26 februari 2020: Kjell Nordström berättar om test- och 
ferryflygningar jorden runt med Saab 340 och Saab 2000.
Båda träffarna onsdag kl 18.  
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Redaktörer 
Izabella Roozitalab Flensburg 
och Lars Sveding
Bli fadder för en del av Daisy och bidra till att hålla 
henne flygande! 

Ditt namn publiceras på fadderlistan i medlemstid-
skriften, på hemsidan och på en tavla i flygplanet. Du 
kan välja mellan tre olika tidsperioder för ditt fadder-
skap: ett, tre eller fem år.

På www.flygandeveteraner.se finner du den aktuella 
listan över lediga objekt, som du kan bli fadder för 
samt priserna för de olika fadderskapen. Där anmäler 
du ditt intresse för ett fadderobjekt. Den 1 november 
2019 inleddes en ny fadderperiod, varför hela listan nu 
är ”nollställd”. Undantaget är de delar av Daisy som 
listas här:

Leif Andersson  Höger startmotor – till 2024
Ulla Järvinen  Passagerarstol 2 C – till 2022
Lillis Finnborg  Nödsändare (ELT) – till 2024
Göran Fransson  Navigatörsstol – till 2022
Aero-Tronic Ltd 
   Björn Thelin Färdmekanikerstol – till 2024

Bli fadder för en bit Daisy!
Fadderlotteriet 
Grattis Gunilla och 
Gunnar!

Inför den senaste säsongen blev det en justering av sor-
timent och en utökning av antalet komponenter. Fadder-
året sträcker sig som bekant från och med den första no-
vember till och med den sista oktober. 

Det intjänade kapital som så förtjänstfullt bidragit till 
Daisys välmående uppgår i år till 49 600 kronor. Det är 
en markant höjning mot föregående år, då beloppet var 
35 350 kronor.

Efterfrågan har varit stor och vissa delar är helt klart 
mer efterfrågade och populära bland våra medlemmar. 

Det har också utvecklats en möjlighet att få fadder-
skapet att sträcka sig över tre eller fem år för att hålla ner 
administration och underlätta hanteringen för dem som 
är återkommande faddrar. Det utgår en liten mängdrabatt 
så att tre år kostar lite mindre än tre separata år och fem 
år är ytterligare något billigare per år. 

Ett fadderskap är förstås en utmärkt present till någon 
som har allt utom ett vackert diplom på väggen. Blotta 
vetskapen att personen ifråga på detta sätt stödjer en sig-
nifikant del eller komponent i vårt kära flygplan, skapar 
välbefinnande och energi!

Detta år var antalet faddrar något färre än 100 vilket 
föranleder oss att utse två vinnare. Som tidigare är vin-
sten en ”Flyg med Daisy”-tur, vilket innebär en uppstig-
ning och kortare flygning när tillfälle ges. Värdet är 500 
kronor. 

Inför kommande år hoppas vi att det blir fler än 100 
faddrar och därmed tre vinnare!

Under rafflande lottdragning har Gunnar Sköld och 
Gunilla Bäckström blivit de lyckliga tu att hedras 
för deras insats som faddrar för en eller flera delar 
av Daisy under 2019.
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Kallelse till årsmöte 
Välkommen till Föreningen Flygande Veteraners årsmöte!
Datum: Söndagen den 29 mars 2020
Tid: 13:00
Plats: Gamla charterhallen, Bromma flygplats. Om 
du har svårt att hitta – gå till vårt servicecenter!
Adress: Flygplatsinfarten 39
Ta sig dit: Med flyg från ett tjugotal platser i Sveri-
ge och i utlandet.
Från Alvik: Buss 110 till hållplats Bromma flygplats.
Från Sundbybergs station: Buss 152 till hållplats 
Bromma flygplats.

Ta med dig ditt medlemskort!

Motioner ska vara föreningen tillhanda senast den 
15 januari 2020.
Den som vill beställa kaffe/te och smörgås kontak-
tar info@flygandeveteraner.se eller ring Servicecen-
ter 08-29 50 33 (vardagar 11-14).
För rösträtt ska medlemsavgiften vara betald senast 
den 28 februari 2020.
Om du inte har möjlighet att delta i årsmötet kan 
årsredovisning rekvireras från föreningens kansli.

Efter årsmötesförhandlingarna blir det kaffe-
paus. Därefter föredrag: ”Mitt liv med DC-3” 
Åke Jansson berättar om sitt mycket spännan-
de flygarliv.

  Dagordning för årsmötet

 1. Val av mötesordförande och mötessekreterare.

 2. Val av två justeringsmän tillika rösträknare, att jämte mötesordför- 
  ande justera protokollet.

 3. Fråga om årsmötets behöriga utlysande.

 4. Fråga om fastställande av röstlängd och godkännande av fullmakter.

 5. Styrelsens årsredovisning.

 6. Revisorernas berättelse.

 7. Fastställande av balans- och resultaträkning.

 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning.

 9. Verksamhetsinriktning och budget för innevarande verksamhetsår.

 10. Beslut om årsavgifter för kommande verksamhetsår.

 11. Val av ordförande, vice ordförande, styrelseledamöter och supp-
  leanter i den ordning och utsträckning som de är i tur för val.

 12. Val av två revisorer och en revisorssuppleant.

 13. Val av tre personer till valberedning varav en sammankallande.

 14. Eventuella förslag och val av hedersmedlem.

 15. Behandling av styrelsens propositioner och medlemmars motioner.

 16. Övriga frågor. I övriga frågor kan årsmötet inte fatta beslut men  
  kan hänskjuta sådan fråga till styrelsen.

 17. Årsmötets avslutande.

Programgruppen 
behöver 
förstärkning!
Är Du intresserad av att hjälpa oss i arbetet 
med att hålla Daisy i luften och samtidigt få 
träffa likasinnade? 

Vi behöver förstärka den programgrupp 
som säkerställer att alla resebokningar och 
därmed sammanhängande uppgifter fung-
erar – en nödvändighet för att vi ska kunna 
genomföra vårt reseprogram.

Arbetet utförs framförallt på vårt Servi-
cecenter på Bromma flygplats – klassisk 
flygmiljö! – ett par dagar varje vecka.

Kunskap i datorhantering och speciellt 
Excel är viktigt.

Är Du intresserad och för mer information, 
kontakta Mona Cedwall, 070 587 77 11 
eller Karl-Axel Waplan, 070 510 42 39.
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Under sommarhalvåret 2019 kunde 
Flygande Veteraner genomföra de 
framgångsrika flygningarna till Eng-
land, Normandie och Tyskland samt 
de flygningar som utgick från Västerås 
 Datum Från Till Start Landning Flygtid Flygningens syfte
 

 29 maj Linköping Västerås 21:40 22:25 0:45 Kontroll/Ferry 
 31 maj Västerås Västerås 16:30 17:30 1:00 PC (skolflygning)
 31 maj Västerås Västerås 18:00 18:45 0:45 PC (skolflygning)
 31 maj Västerås Västerås 19:00 19:45 0:45 PC (skolflygning)
 31 maj Västerås Västerås 19:50 20:35 0:45 PC (skolflygning)
 2 juni Västerås Västerås 11:05 12:35 1:30 PC (skolflygning)
 2 juni Västerås Västerås 13:00 13:20 0:20 Skolflygning
 2 juni Västerås Västerås 14:15 15:40 1:25 PC (skolflygning)
 3 juni Västerås Groningen 09:35 14:05 4:30 Ferry
 3 juni Groningen Duxford 15:05 18:45 2:10 Ferry
 5 juni Duxford Caen-Carpiquet 16:15 18:40 2:25 Fallskärmshoppning Daks Over Normandy
 8 juni Caen-Carpiquet Caen-Carpiquet 17:50 18:25 0:35 Skolflygning
 8 juni Caen-Carpiquet Caen-Carpiquet 18:25 18:45 0:20 Skolflygning
 8 juni Caen-Carpiquet Caen-Carpiquet 19:35 20:00 0:25 Fallskärmshoppning Daks Over Normandy
 8 juni Caen-Carpiquet Caen-Carpiquet 20:15 20:40 0:25 Fallskärmshoppning Daks Over Normandy
 8 juni Caen-Carpiquet Caen-Carpiquet 20:57 21:22 0:25 Fallskärmshoppning Daks Over Normandy
 9 juni Caen-Carpiquet Lessay 09:20 09:44 0:25 Ferry
 9 juni Lessay Lessay 10:40 12:20 1:10 Fallskärmshoppning Daks Over Normandy
 9 juni Lessay Caen-Carpiquet 12:37 13:02 0:25 Ferry
 9 juni Caen-Carpiquet Wiesbaden 16:59 19:53 2:55 Ferry
 10 juni Wiesbaden Wiesbaden 08:07 08:43 0:35 Fallskärmshoppning
 13 juni Wiesbaden Nordholz 08:16 10:49 2:35 Ferry
 13 juni Nordholz Faßberg 13:57 14:58 1:00 Ferry
 15 juni Faßberg Faßberg 12:25 13:15 0:50 Medlemsflygning
 15 juni Faßberg Faßberg 16:30 17:00 0:30 Demo 
 16 juni Faßberg Schönhagen 11:45 13:45 2:00 Berlin Airlift
 18 juni Schönhagen Västerås 08:14 11:39 3:25 Medlemsflygning
 24 juni Västerås Västerås 08:56 10:10 1:11 PC (skolflygning)
 24 juni Västerås Västerås 12:44 14:03 1:19 PC (skolflygning)
 29 juni Västerås Kallinge 07:05 08:42 1:37 Medlemsflygning
 29 juni Kallinge Kallinge 10:12 10:45 0:30 Medlemsflygning
 30 juni Kallinge Kallinge 10:15 10:30 0:15 Medlemsflygning
 30 juni Kallinge Kallinge 11:07 12:12 1:10 Medlemsflygning
 30 juni Kallinge Västerås 13:10 14:45 1:35 Medlemsflygning
 6 juli Västerås Bunge 07:05 08:05 1:00 Medlemsflygning
 6 juli Bunge Västerås 13:50 14:58 1:08 Medlemsflygning
 17 juli Västerås Västerås 09:25 10:12 0:47 PC (skolflygning)
 19 juli Västerås Jurmala 14:05 16:05 2:00 Medlemsflygning
 20 juli Jurmala Jurmala 09:00 09:10 0:10 Display
 21 juli Jurmala Jurmala 09:07 09:25 0:18 Display
 21 juli Jurmala Västerås 10:35 12:33 1:55 Medlemsflygning
 28 juli Västerås Karlskoga 09:12 09:49 0:36 Medlemsflygning
 28 juli Karlskoga Karlskoga 11:05 11:45 0:40 Medlemsflygning
 28 juli Karlskoga Karlskoga 15:48 16:25 0:37 Medlemsflygning
 28 juli Karlskoga Västerås 17:10 17:55 0:45 Medlemsflygning
 17 augusti Västerås Lidköping 07:37 08:45 1:18 Medlemsflygning
 17 augusti Lidköping Västerås 14:15 15:15 1.00 Medlemsflygning
 21 augusti Västerås Linköping 10:17 11:06 0:50 Medlemsflygning
 21 augusti Linköping Linköping 15:44 16:08 0:25 Medlemsflygning
 21 augusti Linköping Västerås 16:43 17:30 0:45 Medlemsflygning
 25 augusti Västerås Ronneby 08:05 09:50 1:45 Medlemsflygning
 25 augusti Ronneby Ronneby 15:54 16:14 0:20 Medlemsflygning
 25 augusti Ronneby Västerås 17:00 18:35 1:35 Medlemsflygning
 29 augusti Västerås Eskilstuna 18:14 18:27 0:13 Medlemsflygning
 29 augusti Eskilstuna Eskilstuna 19:55 20:10 0:15 Medlemsflygning
 29 augusti Eskilstuna Västerås 20:19 20:36 0:07 Medlemsflygning
 31 augusti Västerås Skavsta 09:34 10:08 0:34 Medlemsflygning
 1 september Skavsta Skavsta 12:20 12:31 0:10 Fallskärmshoppning
 1 september Skavsta Skavsta 14:30 14:54 0:25 Medlemsflygning
 1 september Skavsta Västerås 16:03 16/29 0:25 Medlemsflygning
 14 september Västerås Skå-Edeby 09:40 10:00 0:20 Medlemsflygning
 14 september Skå-Edeby Skå-Edeby 11:30 12:25 0:55 Medlemsflygning
 14 september Skå-Edeby Skå-Edeby 14:05 14:35 0:30 Medlemsflygning
 17 september Skå-Edeby Västerås 13:52 14:12 0:20 Ferry
 18 september Västerås Såtenäs 08:40 09:45 1:15 Medlemsflygning
 18 september Såtenäs Västerås 16:04 17:19 1:15 Medlemsflygning
 21 september Västerås Mariehamn 09:15 10:10 0:55 Medlemsflygning
 21 september Mariehamn Västerås 16:20 17:15 0:55 Medlemsflygning
 29 september Västerås Västerås 11:39 13:10 1:30 Medlemsflygning ”Slott runt Mälaren”
 29 september Västerås Västerås 14:05 16:00 1:55 Medlemsflygning ”Marinspaning”
 5 oktober Västerås Arlanda 09:30 09:55 0:25 Medlemsflygning
 5 oktober Arlanda Västerås 16:55 17:20 0:25 Medlemsflygning
 6 oktober Västerås Västerås 13:30 14:05 0:35 Medlemsflygning
 6 oktober Västerås Västerås 15:05 15:35 0:30 Medlemsflygning

Daisy flygningar 2019
till olika platser i Sverige. Därtill 
”Flyg med Daisy”-turer, kontrollflyg-
ningar och skolflygningar. Totalt blev 
det 73 flygtimmar. 

Det är oerhört imponerande att Fly-

gande Veteraner har lyckats att leve-
rera detta program med ett flygplan 
från 1943! Totalt har Daisy flugit cirka 
34 000 timmar. Här följer en lista över 
dessa flygningar:

Av Tomas Rinman



T
ID

NINGEN

7

Av Bertil Lindholm
Född samma år som Daisy!

Upplevelser tillsammans med Flyg- 
ande Veteraner ger absolut mervärde! 
Oavsett om det är invasion av Nor-
mandie eller ett litet skutt till Nykö-
ping! Medlemsflygningarna är så fint 
planerade och tack till er som jobbat 
och jobbar, knogar och strävar med 
spekulativa idéer till praktisk ”perfor-
mance”!

Flight 44, den 21 augusti 2019 – 18 
passagerare! Vi ropades upp av resele-
daren Gabriella Blomquist och erhöll 
våra ”boarding card”. Målet var Lin-
köping City (alltså Saabs flygplats) 
med lunchkryssning på Kinda kanal.

Det är kul och intressant att vid 
flygningar med Daisy träffa nya per-
soner, medlemmar med mycket livs-
erfarenhet som skapar behaglig res-
glädje. Vid denna resa var det flera 
nya medlemmar som gjorde sin första 
”åktur”. Traditionsenligt fick de nöjet 
att embarkera först och därmed välja 
plats i flygplanet. Befälhavare Pelle 
Scherdin, assisterad av piloten Martin 
Ingfeldt, hade beställt bra flygväder 
och väntade tillsammans med flygvär-
dinnan Majvor Gullung vid ”stegen”.

När certmek Leif Krogstad sköter 
tekniken känns allt tryggt. Instruktio-
ner enligt standard av kapten och väl-
komnande av flygvärdinnan.

Utflykt till Linköping och Kinda kanal
Väl nere på marken i Linköping 

väntade en Scania-Vabis-buss modell 
1965 som transporterade oss till kanal-
båten M/S Kind. Lunch med ugnstekt 
lax och rostade flingor. Utmärkt väl-
smakande.

Vid flygfältet väntade en skara me-
kaniker som i vintras medverkat vid 
reparation av motor out of order. Ett 
strålande initiativ att bjuda in dessa 
”hjältar” att bli medlemmar samt att 
bjuda dem på en rundtur med Daisy.

Åter till Västerås, nöjda efter en 
trevlig utflykt. 

Vid Linköpings Flygklubb gäller det att se upp med vingspetsarna, när Daisy ska passera med sin vida famn. Givetvis en lätt match för 
piloterna Pelle Scherdin och Martin Ingfeldt. 

FOTO LARS SVEDING
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En av dagens piloter, Martin Ingfeldt, på 
Linköpingsresan. 

Omnibuslinjens rullande veteran, en Sca-
nia-Vabis BF5659 årsmodell 1965, stod 
för marktransporterna  i Linköping. 

Artikelförfattaren i sällskap med flygvärdin-
nan Majvor Gullung.
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Douglas Aircraft developed the DST / 
DC-3 for the transport of passengers, 
their luggage and some freight. In to-
tal some 600 aircraft were built for 
civil use, most of them before World 
War Two. The other 15,400 + pla-
nes of some hundred variants of the 
DC-3 were built for military use. The 
peak years of the DC-3 operations 
are long gone. DC-3 historian Jen-
nifer Gradidge wrote in 2010 on the 
occasion of the 75th anniversary of 
the type, that a thousand aircraft had 
survived, of which some 281 were 
active flyers. 

Last summer however, some speci-
alists did a survey on the actual num-
ber of active flying DC-3s in all their 
variants. They concluded on the inter-
net forum ‘Warbird Information’ that 
there are 193 flying survivors. This ar-
ticle gives details on the developments 
and expectations for the future use. 

Workhorses or showhorses

At the time of writing (November 
2019) there are 193 flying DC-3s in 26 
countries. Most of them are active in 
the USA (95 aircraft), with Canada (24 
aircraft), Colombia (16 aircraft) and 
South-Africa (12 aircraft) following. 
The numbers per continent are listed 
below:

Some details on the developments 
per continent:

Most African DC-3s fly in the Re-

public of South Africa. The Air Force 
operates seven 65TP turboprop-engined 
aircraft, apart from the five aircraft fly-
ing the Three with civil owners. In Asia, 
the Thai AF is the main user with seven 
Basler BT-67 turboprops, the two others 
with original big round radials arrived 
earlier this year. The ‘Vintage Flight 
of the Indian Air Force’ received her 
long-awaited Dakota from the UK and 
Åke Jansson sold and ferried his ‘Con-

By Coert Munk
In 2020 the Douglas DC-3 will celebrate her 85th birthday, Tuesday 
17 December 1935 was the day of the first flight of the aircraft type, 
the DST-version. It is unique to see these veteran transports still fly-
ing with civil and (para)military operators. The question is, how many 
flying DC-3s are there still around?

Continent Number Radial Turbine
  engines engines

Africa 14 4 10
America 138 106 32
Asia 9 2 7
Australia 10 10 0
Europe 22 22 0
Total 193 144 49
 100,0% 74,6% 25,4%

 Number Radial Turbine
  engines engines

America – detailed
North 120 97 23
Mid- & South 18 9 9
 138 106 32

Coert Munk, engagerad i nederländska 
DC-3-operationer sedan 1980-talet, låter 
oss vänligen publicera hans artikel om 
dagsläget för världens DC-3. Vi återger 
den här i engelsk originalversion. Svensk 
resumé på sida 12. Dankjewel, Coert!

Breitling stopped sponsoring Swiss DC-3 HB-IRJ. The plane was sold to Turkey and parti-
cipates as ‘Turkish Delight’ in airshows like the SHG Airshow on 12 September 2019.

PHOTOGRAPHY UĞUR ÖZKAN



T
ID

NINGEN

9

Workhorses or showhorses
European fliers were in the spotlight 
during the D-Day and Market Garden 
memorials. The Hungarian Lisunov 
Li-2 is the last representative of the al-
most five-thousand aircraft built. The 
three airworthy DC-3s in Russia stand 
in the shade, two of them are for sale.

The number of flying DC-3s in 

Mid- and South America is decreasing 
at a high rate. Recently Air Colombia 
announced to stop flying their DC-3s. 
Several of paramilitary BT-67s that 
were delivered on behalf of the US 
Government to several governments 
are grounded. Taildraggers have 
lost their attraction with the modern 

Keep pushing!! How to load a DC-3 at Opa Locka, FL, USA in 2016.

go Queen’ to a museum with an unpro-
nounceable name in China. The former 
Swedish plane attended an airshow in 
Nanchang China in CNAC colours.

Down Under in Australia and New 
Zealand, DC-3s are flying with seve-
ral museum collections, occasionally 
on scenic and nostalgic flights. The 22 

Alaska is prop-lovers’ heaven since long! This very special formation shows a Trans Northern 1949 built Super DC-3 and the Desert Air 
C-47 on 28 September 2019.

PHOTOGRAPHY DIETMAR SCHREIBER

PHOTOGRAPHY MICHAEL S PROPHET



T
ID

NINGEN

10

PHOTOGRAPHY PAUL VAN DEN BERG

younger air force pilots… The posi-
tion of Eduardo Poma in El Salvador 
is a unique one. He restored a DC-3 
and flies it very frequently.

The theme of this article is ”work-
horses and showhorses”. It refers in 
special to the situation of the flying 
DC-3s in all variants in the USA. The 
real workhorse avoids the spotlight 
while a showhorse revels in it! Old 
and weary DC-3s fly (special) freight 
all over the country and to remote are-
as in the wilderness of Alaska and Ca-
nada, or help with relief flights to the 
Bahamas. Several former workhorses 

were restored in their original WWII 
dress, many of them were ferried to 
Europe for the memorials of the 75th 
anniversary of the D-Day landings in 
Normandy. These former workhorses 
belong among the new showhorses.

There’s not only bad news on the 
Three! Buffalo’s Mikey McBryan suc-
ceeded in restoring a long forgotten 
DC-3 and flew her in June of this year. 
Frequent visitors of the ‘Plane Savers’ 
news know all about that restoration. 
The McBryan family from Yellowknife, 
NT, Canada, keeps a number of old 
workhorses, including the Three, fly-

ing. Another ‘new’ one is the former 
North Central DC-3, saved and flown 
home by the ‘Aviation Heritage Center 
of Wisconsin’ last October. The oldest 
surviving flying DC-3 is ‘Flagship De-
troit’, built back in 1937 for American 
Airlines. She’s back in the original co-
lours with a right-hand side entrance 
door.

The number of turbine-engined ver-
sions is increasing! More than a quar-
ter of the flyers flies on JetA1 fuel for 
the AMI in Basler converted aircraft. 
The Basler BT-67 is a popular ver-
sion of these turbine-engined DC-3s. 

Messy, as usual with aircraft parts, a very common situation in Colombia.

A quad is used for dirt strip operations, they board the plane as did the Jeeps back in WWII. Photos taken 23 September 2019.

PHOTOGRAPHY DIETMAR SCHREIBER
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The North Star BT-67 fleet in Canada 
delivers bulk and drum fuel for custo-
mers, they have a bulk-capacity of 
6,800 litres. Last year they flew more 
than one million litres diesel to remo-
te areas where generators supply the 
electricity. The paramilitary AC-47T 
‘Fantasma’ (Ghost) version of the 
Basler conversion is an armed DC-3… 
The gunship has a .50 cal machine-gun 
in the fuselage slaved to an infrared 
system under the nose of the aircraft. 

The future
There are several potentially airworthy 
DC-3s, several of these might come to 
life in the future. Time will tell! Dedi-
cated volunteers are happy to restore 
their ‘baby’ with the big radials on a 
low budget-basis. More fortuned fans 
buy a good DC-3 and have it restored 
to ”better than original condition” as 
a shiny toy. Specialised companies 
are available to do that job. Basler is 
busy converting old workhorses to 
brand-new BT-67s for future commer-
cial and military use. Precision tries to 
find her share in the market with her 
65TP-turboprop version. We’ll see 
what happens.

There are several reasons to assume 
that the number of flying DC-3s will 
decrease: The passion is over, there’s 
a lack of financial funds and govern- 
ments are not too willing to facilita-

te flying the big large old props. The 
main threats for keeping the Douglas 
DC-3 in the air are known already for 
a number of years: money, knowledge, 
parts and fuel. The end of the low-le-
aded AvGas is a reality, like it was 
with the fuels for automobiles. What 
the consequences of the new fuels are 
for the big, fat radial engines is now 
uncertain. Time will tell, we’ll not 
jump into conclusions.

More information on the flying 
DC-3s in all variants can be found 
at Warbirds Information Exchange, 
WIX, in the thread ”Worldwide Num-
bers of Warbirds Flying by Type”. The 

actual score of flying DC-3s and many 
other aircraft types is kept up-to-date 
by dedicated volunteers. On page one 
of the thread are the registrations of 
all current fliers. Apart from that, the 
Facebook page ”The Douglas DC-3 
Appreciation Society” gives day to 
day news on older and current DC-3s.

On these pages, some of the now 
flying DC-3s are shown. ‘Keep them 
flying’ and enjoy it as long as possible!

Many thanks to John Terrell, Edo-
ardo Poma, Pete van der Spek, Ray 
Watts, Steve Ozel, Michael S. Prophet 
and the editorial team of DDA’s maga-
zine Logboek. 

PHOTOGRAPHY NIGEL HITCHMAN

A unique D-Day Memorial flyby was one of the items in the program of the September airshow at Melun near Paris (France). The French 
Chalair DC-3 leads two P-51 Mustangs and Patrouille de France in a very special formation.

Airborne Imaging in Texas, USA, operates three DC-3s for laser mapping, survey flights 
after hurricanes, supporting and test flight. A very special company!

PHOTOGRAPHY MICHAEL S PROPHET
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Douglas utvecklade DC-3 för passa-
gerartransporter och totalt byggdes 
omkring 600 stycken för civilt bruk. 
Under andra världskriget tillverkades 
över 15 400 plan i något hundratal va-
rianter för militära ändamål. 

Vid DC-3:ans 75-årsjubileum 2010 
skrev DC-3-historikern Jennifer Gra-
didge att 1 000 exemplar av typen 
hade överlevt, av vilka 281 stycken då 
flögs aktivt. I somras gjorde några ex-
perter en ny utvärdering av antalet fly-
gande DC-3. I november 2019, flyger 
193 DC-3 i 26 länder. De flesta av dem 
i USA (95 flygplan), Kanada (24), Co-
lombia (16) och Sydafrika (12). Antal 
per kontinent i tabell på sida 8.

Flertalet afrikanska DC-3:or flyger, 
som framgått, i Sydafrika. Flygvapnet 
använder sju turbopropdrivna 65TP 
och fem används av civila operatörer. 
I Asien är thailändska flygvapnet den 
främsta användaren med sju konver-
terade Basler BT-67 turboprop. Två 
kolvmotordrivna plan kom till Thai-
land tidigare i år. Vintage Flight of the 
Indian Air Force tog under året emot 
en Dakota från Storbritannien.

I Australien och Nya Zeeland finns 
flera DC-3 som utför nostalgi- och 
rundflygningar. Europas 22 flygande 
DC-3 stod i centrum vid evenemang-

Av Coert Munk
2020 kommer Douglas DC-3 att fylla 85 år. Den 17 december 1935 
flög en DC-3, version DST, för första gången. Det är en unik upplevelse 
att ännu kunna se dessa veteraner flyga för civila och militära använ-
dare. Frågan är dock, hur många flygande DC-3:or finns i dag?

Workhorses and showhorses 
Översättning i sammanfattning av artikeln på sidorna 8–11

en kring 75-årsminnet av Dagen D och 
operation Market Garden. Lisunov Li-2 
i Ungern är den sista flygande represen-
tanten för nästan 5 000 sovjetiskbygg-
da DC-3. De tre flygvärdiga DC-3 som 
finns i Ryssland för en undanskymd 
tillvaro och två av dem är till salu.

Antalet flygande DC-3 i Mellan- 
och Sydamerika minskar i snabb takt. 
Många av de paramilitära BT-67 som 
en gång levererades från USA:s rege- 
ring står nu på marken. Salvadoranen 
Eduardo Poma har dock restaurerat en 
DC-3 som flygs regelbundet. 

Artikelns rubrik, ”workhorses and 
showhorses”, syftar speciellt på DC-3:or 
i USA. De riktiga ”arbetshästarna” hör 
man sällan talas om medan de som res-
taurerats av entusiaster givetvis söker 
sig till rampljuset under flygdagar med 
mera. DC-3:or i nyttotrafik strävar på 
med frakt till avlägsna platser, särskilt i 
den nordamerikanska ödemarken. 

Det finns också goda DC-3-nyheter. 
Kanadensiska Buffalo Airways chef 
Mikey McBryan har exempelvis ny-
ligen restaurerat en sedan länge bort-
glömd DC-3 till flygande skick. En 
annan DC-3 har på senare tid räddats 
av Aviation Heritage Center of Wis-
consin. Den nu äldsta flygande DC-
3:an är Flagship Detroit, levererad till 

American Airlines 1937. Med passa-
gerardörren på höger sida – förstås!

Antalet turbindrivna DC-3 ökar. En 
fjärdedel av alla flygande DC-3 drivs 
numera med Jet A1-bränsle. Basler 
BT-67 är en populär version av dessa 
DC-3:or. Kanadensiska North Star 
Airs BT-67:or levererar exempelvis 
bränsle till elgeneratorer på avlägsna 
platser i landet. Den militära versionen 
AC-47T ‘Fantasma’ (Ghost) i Baslers 
konvertering, är en beväpnad DC-3 
försedd med .50 kalibers maskingevär.

Framtiden
Flera DC-3 kan åter sättas i flygbart 
skick och flera av dem skulle kunna 
vakna till liv i framtiden. Många fri-
villiga skulle till förhållandevis låga 
kostnader kunna restaurera dessa flyg-
plan. Det finns också specialiserade 
företag som kan åta sig sådana upp-
drag. Basler är fullt sysselsatt med att 
konvertera gamla ”arbetshästar” till 
skinande nya BT-67:or. Företaget Pre-
cision försöker ta sin del av markna-
den med sin 65TP-turbopropversion. 

Det finns dock flera skäl att befara 
ett minskande antal flygande DC-3:or 
i framtiden: Den stora entusiasmen 
verkar vara över. Det saknas finansi-
ellt stöd. Regeringar är inte särskilt 
välvilliga till att underlätta operatio-
ner med stora, äldre propellerflygplan. 
Sammanfattningsvis är dock de främ-
sta faktorerna som hotar framtida flyg-
ning med DC-3 sedan några år: peng-
ar, kunskap, reservdelar och bränsle. 
Slutet för lågblyad AvGas är en reali-
tet, precis som det var, när det gällde 
bilbränsle. Vad konsekvenserna av nya 
bränslen blir för stora stjärnmotorer är 
ovisst. Tiden får utvisa – låt oss inte 
dra förhastade slutsatser.

Mer information om flygande 
DC-3:or finns på Warbirds Informa-
tion Exchange, WIX, under tråden 
”Worldwide Numbers of Warbirds 
Flying by Type”. Aktuellt läge för 
flygande DC-3 hålls här uppdaterat. 
Facebook-sidan ”The Douglas DC-3 
Appreciation Society” ger dagliga upp-
dateringar om det aktuella DC-3-läget.

Tack till John Terrell, Edoardo Poma, 
Pete van der Spek, Ray Watts, Steve 
Ozel, Michael S Prophet och DDA:s 
magasin Logboeks redaktion.  

Denna bolivianska  
Super DC-3 var i 
november  2019 
till salu i flygbart 
skick. Den har dock 
inte setts flyga på 
ett tag.

For sale as flyer, 
but not seen flying 
for a while, this Bo-
livian Super DC-3 
(Platinum Fighter 
Sales September 
2019)

FOTO PLATINUM FIGHTER SALES
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Dagen D-veteranen Tico Belle från 
1943, som också var med och räddade 
innevånarna i Berlin 1948–49, har nu 
fått hjälpa till igen. Ägarna på Valiant 
Air Command Museum lät henne fly-
ga in förnödenheter till Bahamas efter 
att orkanen Dorian i augusti drabbat 
öarna med vindstyrkor på uppemot 
82 m/s. C-47:ans robusta konstruktion 
gjorde henne speciellt lämpad att lan-
da på de stormhärjade öarna.

Sture Friedner

C-47 Tico Belle i arbete på Bahamas

Flygande Veteraners medlemmar är 
välkomna till Svensk Flyghistorisk 
Förenings (SFF) medlemsmöten, se-
minarier, föredrag, studiebesök  eller 
andra aktiviteter, där SFF medverkar. 

Svensk Flyghistorisk Förening, 
SFF, är Sveriges största flyghistoris-
ka organisation med 6 000 med-
lemmar – flyghistoriker, flyghistoriskt 
intresserade eller flygintresserade i 
största allmänhet. Välkommen som 
medlem du också! Genom medlem-

skapet stödjer du bevarandet av det 
svenska flygkulturarvet! Anmäl dig på 
hemsidan: www.flyghistoria.org    

SFF är indelad i 14 regionavdel-
ningar, se din hemmaregion på hem-
sidan www.flyghistoria.org (Regioner). 
En välfylld hemsida med flygnostal-
gi, frågeforum, bildarkiv (220 000 
bilder!) försäljning av flygböcker, 
webshop, medlemsanmälan, flygda-
gar, aktuellt och senaste nytt. Fören-
ingens bibliotek har drygt 5 000 titlar.

SFF Region Stockholm har med-
lemsmöten  på Armémuseum, Hör-
salen, 4 tr, lördagar kl 14.00. T-ba-
na Östermalmstorg. 

Kommande möten  lördag 8 febru-
ari, regionens årsmöte samt lördag 

7 mars. Mötesprogram, se Svensk 
Flyghistorisk Tidskrift eller regionens 
hemsida www.sffsto.se (aktiviteter).  
Prenumerera gärna på Stockholms-
regionens nyhetsbrev.  

Se www.sffsto.se  (nyhetsbrev)
Besök gärna Svensk civil luft-

fartshistoria på Arlanda flygplats: 
www.arlandaflygsamlingar.se
Öppettider:  Helgfria tisdagar 

och torsdagar 10-15 och första 
helgfria lördagen i månaden 
11-15 eller efter överenskom-
melse.

Text: Bernt O Olsson

Av Sture Friedner 
I Flygande Veteraner december 2018 
och mars 2019 skrev jag om C-47:an 
Placid Lassie. Anledningen var att jag 
2010 upptäckte flygplanet i ett hörn av 
flygfältet på Oshkosh i USA  – platsen 
för världens största flygshow. Flyg-
planet hade anlänt för sent till showen 
på grund av motorproblem. Men det 
speciella med det medfarna och skab-
biga planet var att det, efter över tio år 
bland buskar och snår, gjorts i ordning 
till flygbart skick på endast sju veckor 
– rekord! Planets ägare fick efter flyg- 
showen reda på att maskinen, precis som 
Daisy, släppt fallskärmshoppare över 
Normandie Dagen D 1944. Hon måla-
des då i Dagen D-märkning och började 
delta i flyguppvisningar runt om i USA. 

2014 var det 70 år sedan Dagen D 
och flygplanet flög över till Normandie 
för att vara med vid högtidligheterna. 
Då fick man veta att en av besättnings-
medlemmarna, radiotelegrafisten un-
der kriget, Ed Tunison, ännu levde och 
skickade efter honom. Ed berättade att 
flygplanet tidigare hette Placid Lassie, 
vilket genast målades på nosen.

2017 grundades Tunison Founda-
tion, uppkallad efter Ed, som då just 
avlidit. Stiftelsen äger sedan dess pla-
net och har fortsatt att visa upp henne.

2019 ledde Placid Lassie åter en for-
mation C-47 den långa vägen via Grön-
land till Europa. Tillsammans med 

Fantastisk seger för Placid Lassie!
Daisy släppte hon fallskärmshoppare 
över Normandie 75 år efter Dagen D. 

Tillbaka på Oshkosh, vann hon, i 
stenhård konkurrens med 400 andra 
flygplan första pris i Peoples Choice 
Award, alltså publikens val. Det är 
inget mindre än en fantastisk presta-
tion, då hon vann över sådana rariteter 
som Mosquito, Skyhawk, Twin Mus-
tang Hellcat och många andra.

Stort Grattis Lassie!

FOTO STURE FRIEDNER
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Ovan Placid Lassie i sin lite skabbiga ap-
parans på Oshkosh 2010. Nedan samma, 
prisvinnande, Placid Lassie i dag.

FOTO STURE FRIEDNER
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När kriget bröt ut var det många i 
Sverige som väntade på transport till 
Storbritannien samtidigt som de allie-
rades behov av kullager och special-
stål i krigsindustrin var enormt. Brit-
terna började därför flyga transporter 
med civila, obeväpnade flygplan från 
BOAC mellan Skottland och Sverige. 
Men allt eftersom kriget fortsatte, öka-
de trycket att få igång även en svensk 
flyglinje – som ju skulle vara neutral 
och därför ”säker”.

För att påskynda de svenska flyg-
ningarna lånade BOAC ut personal 
till AB Aerotransport, ABA, från sina 
egna kurirflygningar. Dessa tjänstgjor-
de som vägvisare förbi de tyska områ-
dena vid de första flygningarna.

DC-3 – en livlina till omvärlden under andra världskriget  

De svenska kurirflygningarna

Sommaren 2019 avled flygkapten Lars-Axel ”L A” Nilsson, den siste 
av dem som flög i svensk kurirtrafik mellan Sverige och Skottland 
1942–45. Jag har tagit mig friheten att utifrån L A Nilssons bok 
”Kurirflyg” och hans kollega – förre medlemmen i Flygande Veteraner 
– Marshall Lindholms bok ”Flyg i natt” göra ett sammandrag av de 
svenska kurirflygningar som ABA bedrev med, i första hand, DC-3.

Av Sture Friedner

Första turen till Scotland
Den 16 februari 1942 skedde den för-
sta svenska provflygningen på ”sträcka 
1630”. Med på planet var kapten Mars-
hall Lindholm, kapten Sven Gibson, 
ABA:s vd Carl Florman, ABA:s re-
presentant i England och två represen-
tanter från UD som skulle placeras vid 
den svenska beskickningen i London 
samt flygtekniker och radiotelegrafist. 
Det vimlade av spioner i Sverige och 
det rådde därför extrem sekretess.

Resan företogs med Gripen, en 
Douglas DC-3 försedd med Wright 
Cyclone-motorer på 1 100 hk vardera. 
Man flög på en höjd av 6 000 meter 
och planet var därför försett med syr-
gasutrustning för besättning och pas-

sagerare. Flygning på denna höga höjd 
skedde för att minska risken för be-
skjutning från maken och för att man 
även skulle ha ett bättre läge i händel-
se av anfall från tyska jaktplan – något 
som senare skulle visa sig komma.

Flygplanet var målat orange och 
med stora bokstävar stod SVERIGE 
och SCHWEDEN på kroppen för att 
tyskarna inte skulle kunna ”ta fel” på 
ABA:s neutrala flygplan och ett allie-
rat plan. Att detta var ett osäkert skydd 
insåg man, men det fanns inte något 
val. På grund av den orangea färgen 
kallades den svenska DC-3:an för The 
Orange Bomber av engelsmännen.

Av Air Ministry i London hade man 
fått en hemlig igenkänningskod som 
användes vid radiokontakten med brit-
tiska stationer. Vidare lät man DC-3:an 
ha hjulen utfällda som igenkännings-
signal då man närmade sig kusten.

Gripen landade, efter sin första 
hemliga resa från Bromma, på Aber-
deens flygplats Dyce i Skottland. Där 
sammanträffade besättningen och 
ABA:s ledning med BOAC:s ledning 
för diskussioner om praktiska frågor 
inför de fortsatta flygningarna. Man 
lyckades även utverka att Svenska 
Amerikalinjens fartyg S/S Drottning-
holm under sommaren 1942 från USA 
kunde leverera tio nya motorer av typ 
Pratt & Whitney Wasp R-1830 SC-G, 
något som Sverige var i stort behov av.

FOTO I SVENSK FLYGHISTORISK FÖRENINGS ARKIV

ABA:s DC-3 SE-BAF Gladan i orange neu-
tralitetsmålning. Gladan sköts ned över 
Skagerak av tyskt jaktflyg natten den 27–28 
augusti 1943. Sju personer dödades, bland 
dem ABA:s chefspilot K G Lindner.

Färdmekaniker Andreas-
son, Lars-Axel ”L A” Nilsson 
och Marshall Lindholm 
under utbildning på Boeing 
F-17 Felix. Lindholm var 
chef för ABA:s Skott-
landslinje under andra 
världskriget – senare med-
lem i Flygande Veteraner! 

FOTO I SVENSK FLYGHISTORISK FÖRENINGS ARKIV
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Hemfärden från Dyce förlöpte utan 
intermezzon och i bra väder. En stör-
ningssändare försvårade dock pejling-
en av de svenska radiofyrarna, men 
Motala rundradiosändare gav stadig 
bäring. ”Frakt” denna första hemresa 
var UD-folk och chefer på Ostindiska 
Kompaniet. Resan till Bromma tog 
fyra timmar och 40 minuter.

Nästa resa med Gripen företogs 
den 8 mars med samma besättning 
men med Sven Gibson som kapten 
och Marshall Lindholm i högersits. 
Efter detta flög man sträckan mer re-
gelbundet, men från och med maj 
gjordes mellanlandning på F 7 Såtenäs 
för att tanka och för att lättare kunna 
lasta kullager från SKF i Göteborg. 
Man misstänkte att spioner i Stock-
holm rapporterade starttiderna och att 
tyska jaktplan kunde ligga och lurpas-
sa. Starttiderna från F 7 kunde lättare 
hemlighållas.

Allt eftersom flygningarna fort-
satte utan några allvarliga störningar 
började man emellertid invaggas i 
tron att ABA:s orangefärgade Gri-
pen fick operera ostörd för det tyska 

Luftwaffe. Man började till och med 
anse att det kunde vara bättre att flyga 
i fullt dagsljus. Detta visade sig dock 
vara helt fel!

Första anfallet
Midsommarnatten den 20–21 juni 
1942 (flygning nummer 16) på hem-
väg från Skottland, blev Gripen an-

fallen av ett tyskt jaktplan i höjd med 
Skagen. Radiotelegrafisten försökte 
sända ett SOS men radioantennen var 
sönderskjuten. Genom skickliga un-
danmanövrar som Marshall Lindholm 
övat in med det svenska bombplanet B 
3 i Västerås, lyckades man skaka av sig 
den anfallande tysken och rädda planet 
med last och passagerare. Tysken gjor-
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De svenska kurirflygplanens färdvägar under andra världskriget. AB Aertransport, ABA, flög på Skottland 1942–45.

KARTA MICHAEL SANZ

ABA:s DC-3 SE-BAG Gripen orangemålad. Planet sköts ned av tyskt jaktflyg natten den 
21–22 oktober 1943 och havererade på Hållö utanför Smögen. Två personer överlevde 
attacken men 13 omkom.

FOTO I SVENSK FLYGHISTORISK FÖRENINGS ARKIV
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de fem anfall och avbröt inte förrän 
vid territorialgränsen. Gripen kunde 
dock fortsätta flygningen och landa på 
Bromma. Flygplanet hade ett stort an-
tal kulhål efter träffar, en oljetank var 
genomskjuten, högra hjulet punkterat 
och många andra skador hade upp-
stått. En kvinnlig passagerare hade en 
mindre brännskada på halsen troligen 
förorsakad av splitter. Andrepiloten 
klämde tummen i en lyspistol så att 
blodet stänkte – annars var alla fysiskt 
oskadda.

Efteråt fick besättningen av tekni-
kerna på Bromma en hel cigarrlåda 
fylld med tyska kulor som fastnat i 
postsäckarna bak i kabinen. Kapten 
Marchall Lindholm lär hela livet ha 
burit en kula i en kedja om halsen. 
Kulan hade träffat hans kaffeburk som 

stod bakom honom i förarkabinen och 
när han öppnade den tillskrynklade 
burken föll kulan ut. Den hade lika 
gärna kunnat träffa honom själv.

  Efter incidenten med det tyska jakt-
planet iordningställdes en annan DC-3, 
Gladan, medan Gripen reparerades. 
I oktober var Gripen åter flygklar och 
flygningar med bägge planen påbörja-
des. Man mötte då betydligt starkare 
motstånd i form av tyskt jaktflyg som 
med strålkastare sökte i området. Det-
ta ledde till att flera flygningar fick av-
brytas. Samtidigt behövde flygtrafiken 
utökas, bland annat genom att planen 
flög fram och åter samma natt. Efter jul 
sattes ytterligare en DC-3 in i trafiken 
till Skottland, Falken. Flera nya besätt-
ningar hade checkats ut och ibland var 
alla tre flygplanen i luften samtidigt. 

Radarspaning hade utvecklats av 
både de allierade och Tyskland. Tys-
karna hade placerat radar i sina jakt-
plan och kunde genom detta hitta och 
beskjuta flygplan även i moln.

Gladan skjuts ned
Under somrarna 1942 och 1943 gjor-
des uppehåll i flygningarna, då risken 
för upptäckt var för stor på grund av 
sommarljuset. Den 26 augusti 1943 
återupptogs kurirflygningarna efter 
sommaruppehållet. Gladan, Gripen 
och Falken startade efter mörkrets 
inbrott. Men på hemvägen från Dyce 
försvann Gladan. Först långt senare, 
1952, hittades i ett tyskt arkiv bevis för 
att det verkligen varit Luftwaffe som 
skjutit ner Gladan.

…och även Gripen
Natten den 4–5 september observe-
rades spårljus bakom höger vinge på 
Gripen, men inget mer hände. 

Den 23 september kl 21.25 upp-
täckte kapten Lindholm strålkastarljus 
i backspegeln omkring en kilometer 
bakom flygplanet. Gripen blev sedan 
förföljd i 1,5 timmar under ständiga 
undanmanövrar. 

Kurirtrafiken återupptogs med 
Gripen den 21 oktober med ABA:s 
chefspilot K-G Linder som kapten. 
Utflygningen gick problemfritt men 
på hemvägen senare på natten anfölls 

FOTO I SVENSK FLYGHISTORISK FÖRENINGS ARKIV

Kulhål i taket på Gri-
pen efter tysk attack 
över Nordsjön, natten 
den 20–21 juni 1942, 
under flygning från 
Aberdeen. Denna 
gång nådde Gripen 
hela vägen fram, hem 
till Bromma.
Notera kaptens namn-
skylt på cockpitdörren.

FOTO I NORDISKA MUSEETS ARKIV

De tragiska resterna efter ABA:s SE-BAG Gripen på Hållö utanför Smögen. Luftwaffe sköt 
ner Gripen natten den 21–22 oktober 1943, 13 personer omkom medan två överlevde.

Ett propellerblad från Gripen utgör sedan 
2004 ett minnesmärke på Hållö.

FOTO SVEN LÖV / I SVENSK FLYGHISTORISK FÖRENINGS ARKIV
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Gripen av tyskt jaktflyg och hamnade 
brinnande på en bergklack vid Hållö 
fyr i Bohuslän. Gripens färdmekani-
ker Stig Grupp och en av passagerarna 
överlevde, men 13 människor omkom.

Luftwaffe medgav den här gången 
att det var de som skjutit ned Gripen, 
då man i mörkret inte kunnat se att det 
var ett svenskt plan. 

  ABA lyckades efter denna olycka, 
och med hjälp av bland annat Carl Gus-
taf von Rosens goda kontakter med den 
tyske generalen Göring, få till stånd 
ett avtal med Tyskland, där man under 
vissa omständigheter fick flyga fullt 
synligt på ny rutt över Oslo. Falken 
utrustades därför med många extraljus 
för att synas. Planet blev, på grund av 
den svenska eftergivenheten mot tys-
karna, av britterna spefullt kallad the 
Flying Christmas Tree, ”Den flygande 
julgranen”. Den 5 mars 1944 började 
ABA flyga på detta sätt, men fick sluta 
redan den 19 april eftersom de allierade 
förberedde sin invasion av Frankrike.

Efter sommaren kom kurirtrafiken 
åter igång, men nu med i Sverige nöd-
landade amerikanska B-17 ”flygan-
de fästning” som av Saab byggts om 
till passagerarflygplan. De före detta 
bombarna hade skottsäkra bensintan-
kar och skyddsplåtar och planen kunde 
flyga på höjder av 10 000 meter. Ris-
ken för fientliga anfall minskade häri-
genom betydligt.

Första kurirflygningen gjordes med 
SE-BAH Sam i början av oktober 1944. 
Med som styrman var nu för första 
gången Lars-Axel Nilsson. Man tog en 
nordlig route över Norge mot Trond-
heim och ut över Nordsjön till den nya 
destinationen Prestwick, i närheten av 
Glasgow. Flygningen gick bra, men 
man hade kraftiga varvtalspendlingar 
på motorerna och fick punktering vid 
landningen. Vid en senare flygning 
råkade man även ut för att det stora 
flygplanet vek sig och hamnade i spinn 
efter att ha drabbats av nedisning. Situ-
ationen klarades dock upp.

Brinnande motor
Vid den fjärde kurirflygningen med 
B-17, i civilserad version kallad F-17 
Felix, användes för första gången 
SE-BAK Jim med Marshall Lindholm 
som pilot. Flygningen blev dramatisk, 
då en av de fyra motorerna började  

brinna och de andra motorerna började 
hacka. Höjden gick inte att hålla och 
man slängde därför lasten av kullager 
överbord. Branden släcktes och med 
nöd och näppe lyckades man nödlanda 
på Sumburgh på Shetlandsöarna. Där 
blev man kvar i två veckor tills Jim fått 
tre nya motorer från England.

Kurirflygningarna med bombplanen 
till England fortsatte fram till Tysk-
lands sammanbrott och kapitulation i 

maj 1945. En vecka senare flög Mars-
hall Lindholm med SE-BAM Tom, den 
tredje ombyggda B-17, i fullt dagsljus 
till England, han skrev: 

”Jag tror detta var en av de angenä-
maste flygningar jag någonsin gjort”.

Bombflygplanen fick fortsatt liv 
som trafikflygplan på den nyöppnade 
routen till USA. Marshall Lindholm 
och Lars-Axel Nilsson blev framstå-
ende SAS-piloter på dessa router.

FOTO I SVENSK FLYGHISTORISK FÖRENINGS ARKIV

SE-BAC Falken förblev ett ”Happy ship”, om uttrycket tillåts. Planet klarade sig igenom 
alla kurirtrafikens faror. Här vid krigets början, ännu utan orange målning. Falken blev 
efter kriget Foke Viking hos SAS. Maskinen såldes sedan vidare till Kar-Air. I dag kan hon 
ses på Finlands Flygmuseum i Vanda! 

FOTO I SVENSK FLYGHISTORISK FÖRENINGS ARKIV

Boeing F-17 Felix blev i dubbel bemärkelse ett ”lyft” för ABA:s kurirtrafik. På 10 000 
meters höjd blev det svårare för för fientligt flyg att nå de svenska planen. Ovan SE-BAH 
Sam på Bromma. Nedan vacker illustration av SE-BAM Tom som tyvärr 
förolyckades vid ett haveri utanför Stallarholmen 1945.

ILLUSTRATION I SVENSK FLYGHISTORISK FÖRENINGS ARKIV
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AC-47 var i grunden samma militära 
DC-3 som Daisy. Genom de bakre 
fönsteröppningarna i flygplanskrop-
pen hade man monterat tre stycken 
fasta 7,62 mm kulsprutor, alla på väns- 
ter (pilotens) sidan av flygplanet. Kul-
sprutorna aktiverades av piloten, per-
sonal i kabinen skötte kulsprutorna 
och fyllde på ammunition. Idén med 

Puff – draken som 
kunde döda

Av Sture Friedner
Douglas AC-47 ”Gunship”, var ett helt nytt vapen som utvecklats av 
US Air Force under Vietnamkriget. C-47:an från andra världskriget för-
sågs med kulsprutor för att kunna ge eldunderstöd till markstyrkorna, 
när dessa behövde hjälp. Det nya vapnet var mer effektivt än vad tidigare 
flyginsatser, med lätta och medeltunga stridsflygplan, hade varit.

ett ”gunship” var att det i skydd av 
mörkret kunde kretsa runt sitt mål i 
timmar och skjuta undertryckande eld 
över ett specifikt område. Flygplanet 
kunde också skicka ut lysraketer.

Då idén kom upp att placera kul- 
sprutor i C-47 befann sig USA:s viet-
namstyrkor i ett osäkert läge och be-
hövde hjälp. Vid Eglin Air Force Base 

i Florida hade man provat ut ett system 
med fasta nedåtriktade kulsprutor, men 
proven hade fått avbrytas på grund av 
brist på pengar.

US Air Force Base vid Nha Trang 
i södra Vietnam beslöt ändå att i ok-
tober 1964 pröva de fasta nedåtriktade 
kulsprutorna i en C-47. Man kom fram 
till att det med både noggrannhet och 
lätthet gick att träffa ett stationärt mål 
för en pilot som flög i en snäv cirkel 
över målet.

AC-47 hade radioanropet ”Puff” 
och fick snabbt smeknamnet Puff, the 
Magic Dragon efter Peter, Paul and 
Marys hit vid denna tid. Dess primära 
uppdrag var att skydda byar och per-
sonal från massattacker av Viet Congs 
gerillaenheter.

Den första betydande framgången 
med flygplanet hade man natten den 
23–24 december 1964 då AC-47:an 
anlände till Tranh Yend i Mekongdel-
tat bara 37 minuter efter en begäran 
om luftunderstöd från de amerikanska 
marktrupperna. Här avfyrade man 
4 500 kulspruteskott och lyckades bry-
ta Viet Congs attack. AC-47:an skick-
ades sedan vidare för att stödja en an-
nan utpost vid Trung Hung ungefär 32 
km bort, där flygplanet åter tvingade 
en VC-attack till reträtt. Under de när-

FOTO STURE FRIEDNER

FOTO STURE FRIEDNER

Närbild av kulspru-
tor typ MXU-470/A 
”minigun” på en 
AC-47, med föns-
terrutor.

En AC-47 Spooky gunship med kulsprutor typ GAU-2/A, ”minigun”, utan glasrutor, på Air 
Force Armament Museum vid Eglin Air Force Base i Florida. Ursprungligen var flygplanet 
en TC-47B-25-DK Skytrain.
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flygande i en ”åtta” träffa alla hörnen 
på en yta så stor som en fotbollsplan 
inom tio sekunder. Spooky kunde vara 
i luften timmar i sträck och beskjuta 
sina mål – ett fruktansvärt vapen!

1966 utökades antalet ”gunship” i 
Vietnam till två skvadroner, vardera 
med 16 stycken AC-47. Flygplan från 
båda skvadronerna var stationerade 
vid baser i hela södra Vietnam – och 
de flögs av besättningar som var yngre 
än de flygplan som de flög.

Ingen by under Spookys beskydd 
förlorades under kriget. En mängd 
rapporter från civila och militär perso-
nal vittnar om AC-47:or som kom till 
undsättning och räddade deras liv. 

Eftersom AC-47 var en sådan 
framgång utvecklade USA efterhand 

maste veckorna avvärjde AC-47:an 
sedan flera ytterligare attacker.

Dessa tidiga insatser var så fram-
gångsrika att man skickade ett andra 
flygplan för att utbilda fler besättningar. 

I juli 1965 beslutades att upprätta en 
AC-47-eskader och redan i november 
fanns fem flygplan och senare hela 16 
stycken samt fyra i reserv.

Eftersom man flög om natten upp-
fattades flygplanen ibland som spöken 
av befolkningen. Personalen anamma-
de detta och bytte anropssignal från 
”Puff” till ”Spooky”.

Ett fruktansvärt vapen
Spökflygplanen kunde från en höjd 
av 3 000 fot (900 meter) och med en 
hastighet av 120 knop (220 km/h) 

en ny typ av Gunship, kallad modell 
2 och senare även 3. Dessa utgjordes 
av Lockheed Hercules, som med be-
teckningen AC-130 på samma sätt 
utrustats med kanoner och kulsprutor 
på vänster sida. De användes sedan i 
flera krig där USA var inblandat.

Efter Vietnamkrigets slut överför-
des ett antal AC-47 till Republiken 
Vietnams, Laos och Kambodjas flyg-
vapen. Så sent som 1985 levererade 
USA AC-47-vapen till El Salvadors 
flygvapen och utbildade flygbesätt-
ningar för att driva systemet.

Även Taiwans flygvapen konver-
terade några av sina C-47 till ”gun- 
ships”. Dessa maskiner var beväpnade 
med maskingevär som tagits från pen-
sionerade F-86.  

Spöket Spooky målat på nosen på ett 
”gunship”.

Tre kulsprutor av typ MXU-470/A ”minigun” monterade ombord på en AC-47D.

FOTO OFFICE OF AIR FORCE HISTORYFOTO STURE FRIEDNER

FOTO STURE FRIEDNERFOTO STURE FRIEDNER

Till höger och nedan: 
Lockheed AC-130A Spectre (Hercules) på 
Air Force Armament Museum vid Eglin Air 
Force Base i Florida. Maskinen har tillverk-
ningsnummer 3001 och dopnamnet First 
Lady – byggd redan 1955, en av de först 
tillverkade Hercules.
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Medlemsflygningar 2020
uppskattade resmål och nya spän-
nande resor. Ambitionen är också 
att programmet ska innehålla något 
även för dem som inte är flygnördar. 
Resorna kommer, som traditionen 
bjuder, i sin helhet att presenteras 
i nästa nummer, mars 2020, av tid-
skriften. Vi planerar även att succe-
sivt fram till mars beskriva resorna 
på vår hemsida. Det kommer att bli 
möjligt att boka resorna på traditio-
nellt sätt från och med att marsnum-
ret kommer ut. 

Kvällsflygningar från Hässlö på 
onsdagar
Vi kommer att genomföra kvälls-
flygningar från Hässlö tre onsdagar 
under våren och två onsdagar un-
der hösten. Det kan bli flygning till 
Eskilstuna-Kjula, Arboga eller någon 
annan flygplats runt Mälardalen. Detta 
ger en möjlighet till en kort men ändå 
spännande tur med Daisy.

Nedan följer en sammanfattning av 
några nya resmål med Daisy samt ett 
antal av gamla populära turer. 

Daisy och Klässbols Linneväveris 
100-årjubileum, 16 maj
Vi flyger till Arvika och tar oss land-
vägen till Klässbols Linneväveri som 
under 2020 firar 100-års jubileum. En 
fin flygresa i kombination med svensk 
textilhistoria. 

Skagen, 30–31 maj
Skagen under försommaren erbjuder 
en fantastisk upplevelse av natur, ljus, 
mat och dryck.

Skåflygningar, 7 juni
Vi kommer även i år att arrangera flyg-
ningar från Skå med turer över Stock-
holm och skärgården.

Nostalgia med Karlskrona och 
Torpedbåtstur, 27–28 juni
Nostalgiafestivalen i Ronneby Brunns-
park med bilar, motorcyklar, båtar och 
mycket folk följs av besök i Karlskro-
na samt tur med Torpedbåt T 38. Ett 
arrangemang som hunnit bli tradition!

F 15 Söderhamn 75 år, 1 juli
En fin flygtur till jubileumsfirande 
F 15, Söderhamn, med besök på ett 
fantastiskt flygmuseum.

Av Karl-Axel Waplan
I skrivande stund råder rusk och slask – kanske något juleljus lyser 
i mörkret. Men innan vi vet ordet av är våren och en ny sommar här! 
Här följer några av Flygande Veteraners resmål, som Programgruppen 
arbetat fram åt oss inför säsongen 2020 – dags att börja planera dina 
resor med Daisy! 

Dags att planera kommande flygningar med Daisy!
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Daisys planer för 2020
Arbetet med planeringen av Daisys 
flygningar för kommande säsong har 
startat och huvudparten av program-
met är i princip klart. Vi kan lova 
ett omväxlande program med gamla 

Vi startar Daisys flygningar på 
Hässlö den 1 och 2 maj
Ta tillfället att flyga med Daisy när sä-
songen drar igång. Planera redan nu att 
komma till Hässlö och Flygmuseet den 
1 och 2 maj och delta i säsongstarten.

Snart står Daisy åter redo med flaggan i topp!

Skagen har något för alla: Unik natur, konst och danskt hygge. Vid Danmarks norra udde 
möts två hav. Ljuset här har inspirerat konstnärer från när och fjärran, vilket speglas väl 
på Peder Severin Krøyers Sommeraften på Skagen Sønderstrand från 1893.
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Wings over Baltic Flygshow - Riga, 
1–2 augusti
En utmärkt möjlighet att få göra en 
fin flygtur med Daisy till ett av våra 
grannländer i öster, Lettland. Upplev 
två välfyllda dagar med mycket flyg 
av alla varianter.

Destilleribesök längs ostkusten, 
8–9 augusti
Detaljplanering pågår. Så mycket kan 
vi redan nu lova: Det kommer att bli 
intressant.

Dalslands kanal – flyg, båt och tåg, 
18 augusti
En dag med Daisy, historisk järnväg 
och båt på Dalslands kanal med Håve- 
ruds unika akvedukt – en garanterat 
oförglömlig upplevelse.  

Riga och smalspårig järnväg i 
Lettland, 4–6 september
Vi flyger till Riga och avnjuter Lett-
lands vackra huvudstad. 

På lördagen tar vi ett specialchartrat 
tåg för att sedan åka med en mycket 
intressant smalspårig järnväg. Denna 
resa har allt för den som är motorhisto-
riskt intresserade då vi också planerar 
att besöka museer i Riga.

• • •

Möt uppvisningsgruppen Baltic Bees aerobatic och deras sex L-39C 
Albatross på hemmaplan i Lettland.

FOTO BALTIC BEES

En närmare genomgång av reseprogrammet kommer att göras i samband 
med ett föredrag om ”D-dagen nu och då”, senare under våren. Tid ej 
fastställd men kommer att meddelas i nästa tidning, på hemsidan och 
Facebook.

Utöver…
…ovan nämnda, planeras följande resor: 

Arlanda i maj och september, Got-
land och Bunge den 13 juni, Karl-
skoga/Kristinehamn den 26 juli, 
Norrköping den 15 augusti, Skövde/
Karlsborg den 22 augusti, Försvarets 
huvudflygdag på Såtenäs den 29 au-
gusti, Mariehamn den 19 september 
samt tur över Mälaren sista helgen i 
september.

Notera! Datumen kan komma att 
ändras under det återstående arbetet 
med programmet. Har Du frågor av-
seende programmet skicka en mail till 
karl-axel.waplan@flygandeveteraner.se. 
Ni kan även ringa Servicecentret, tele-
fon 08-29 50 33, för att ställa er fråga, 
så återkommer Karl-Axel.  

FOTO DALSLANDS KANAL AB

Akvedukten i Håverud leder Dalslands kanal över en strid fors. Den färdigställdes av Nils 
Ericson 1868 och korsar såväl en järnvägsbro som en landsvägsbro. Ericson ledde även 
arbetet med byggandet av de svenska järnvägarnas stambanor.

FOTO MICHAEL SANZ

Riga var en gång Sveriges största stad. 
Här finns ”Gamla stan” och runt om denna 
ett bälte av magnifika jugendbyggnader 
från förra sekelskiftet.

Klässbols Linneväveri i Värmland är 
Kunglig hovleverantör. Väveriet förser 
både kungamiddagar och Nobelfester med 
linne. Men kanske har du också Klässbols 
handdukar hemma i ditt kök?

FOTO KLÄSSBOLS LINNEVÄVERI

En närmare genomgång 
av reseprogrammet kommer att 
göras i samband med ett föredrag 
om ”D-dagen nu och då”, senare 
under våren 2020. Datum är ännu 
inte fastställd men kommer att 
meddelas i nästa tidning, på hemsi-
dan och på Facebook.
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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!

Vår pressgranne Grönköpings Vecko-
blad (utkommer varje månad) presen-
terar en lösning för dem som drabbats 
av flygskam, enligt notisen ovan.

Inom vår DC-3-värld vill vi inte 
vara sämre. Som framgår av det fo-
tografi vi fått av Peter Östergren kan 
man åka DC-3 utan att lämna marken 
med en enda centimeter!  

Flygskam?

För övrigt: En prenumeration på 
Veckobladet rekommenderas å det all-
ra bästa!

PS. Bakgrund till fotot: Efter ett par års 
renovering av den berömda DC-3:an 
i Norrtälje, var planet runt 2005 klart 
att transporteras till sin uppställnings-
plats vid Hotell Roslagen i Norrtälje. 
Renoveringen hade skett i lokaler på 

det forna regementsområdet LV 3 som 
Norrtälje kommun ställde till förfogan-
de. Bogseringen skedde nattetid efter 
Åke Janssons VW-pickup. Slutmon-
tering skedde därefter av vingar och 
motorer. Fotot är taget på Stockholms-
vägen i Norrtälje utanför Statoilmack-
en. I juni 2017 flyttades DC-3:an på 
nytt, då till Norrteljeportens handels-
område.
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Daisy – nu även Big in Japan! 
ビッグ・イン・ジャパン！
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Nyköping-Skavsta 
1 september 2019
Att vår vackra Daisy beundras lite 
varstans i världen vet vi redan. 
Många är de i Sverige, Norden och 
Europa som flockas runt henne – 
var hon än landar. Men nu börjar 
hon även bli ”Stor i Japan”! Takumi 
Banno är en nybliven japansk 
beundrare som sökte upp Daisy på 
flygdagen i Nyköping-Skavsta den 
1 september, när han var på besök 
i Sverige. Han blev så förtjust i 
vår blänkande skönhet att han nu 
ämnar skriva om henne i japansk 
press. Vad kan vi egentligen mer 
begära? Takumi låter oss fritt 
använda hans fina bilder (varav 
ni ser en redan på sidan 20) – an 
offer we couldn’t refuse! 

Tack! ありがとう!
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FOTO TAKUMI BANNO
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Returadress:
 Flygande Veteraner
 Flygplatsinfarten 39
 168 67  BROMMA

SVERIGE

PORTO BETALD

Nytt från Flygande Veteraners Medlemsservice:

Årets julklappar!
Bromma upp 
och ner
Av Jan Berggren, Göran
Nilzén, Mats Ekdahl. 
183 sid. inbunden. 
Julklappspris 250 kr

1936 invigdes Sveriges största 
och modernaste flygplats: 
Bromma. På den tiden en glest 
bebyggd del av ett växande 
Stockholm. Sedan dess har 
flygplatsen efter hand blivit 
något av en ö i en allt tätare 

bebyggelse. 
I denna väl illustrerade bok får läsaren följa arkitekten i 

byggprocessen, om åren före, under och efter andra världskri-
get, om flygtull och smuggling, om Bromma som krigsflygfält 
och om kurirflyget. Vidare om personligheter som passerat och 
om charterflygets start. Dessutom om vilka typer av passage-
rarplan som använts.

Time Flies
Av Björn Larsson 
120 sid. inbunden. 
Rikt illustrerad. 
Julklappspris 150 kr

Här visas ca 250 
vackra, påkostade och 
intressanta flygtidta-
beller och resebroschyrer från 
hela världen. Björn Larsson har samlat sådana sedan 
tidigt 1960-tal och har nu en mycket stor samling ur 
vilken han nu valt ut de mest intressanta. Ofta var det 
DC-3 som användes vid passagerartrafik vid denna tid, 
både för linjetrafik och semesterresor. Många intres-
santa dokument och fina bilder! Texten i boken är på 
engelska.

Priser Flygande Veteraners sortiment
Dekal, rund, 8,5 X 10 cm 20 kr
Dekal, Daisy profil, 7 X 11,5 cm 20 kr
Broderat klubbmärke, runt, 7 X 8 cm 90 kr
DC-3-smycke, gulddoublé, spännvidd 3 cm 220 kr
Rund pin, emalj, 1,5 X 1,5 cm 100 kr
Nyckelring 80 kr
Kulspetspenna 20 kr
Almanacka 2020, medlemspris 100 kr
Tygkasse, regntålig, 35 X 40 cm, handtag 63 cm 70 kr
Filmen om Daisy, DVD  70 kr

Porto tillkommer på alla priser. Beställ hos föreningens 
Medlemsservice, telefon 08-29 50 33 eller e-post 
medlemsservice@flygandeveteraner.se

I vårt sortiment av DC-3-artiklar finner du garanterat 
presenter till dina närmaste och dig själv: DC-3-
smycke, medlemsmärke, nyckelring och dekaler. Med 
vår praktiska och regntåliga tygkasse sprider du 
garanterat vårt budskap varje gång som du handlar. 

En klassisk almanacka slår allt! Dessutom gör du 
reklam för vår förening varje gång du tar fram den. 
Det gör du knappast med din mobil…  

DVD:n om Daisy berättar mycket intressant om 
vårt flygplan och vår förening. Producerad av Mikael 
Öqvist och Team M med vår hedersmedlem Bengt 
Feldreich som speaker.

Presenter till nära och kära – och dig själv!




