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Hej!

Jag tillhör inte tidningens trägna läsare men höll på med modellflyg på 
50-talet (är född 1938) och bläddrar  väl i den då och då. Men igår ringde 
min flygintresserade kamrat Stig Wahlgren, en älskare av bl a BHT-1 Beauty,
och talade om att jag, Lars Sundin, skymtar på en bild på sidan 44 i nr 
4/98 i Gunnar Ågrens artikel om "Sveriges allra (?) första RC-tävling".

Så iväg till Hobbybokhandeln på Pipersgatan här i Stockholm för att köpa 
ett exemplar. Bläddrar och får veta av bokhandlaren att Bertil Beckman 
fortfarande är i farten. Skymtade honom för bortåt 10 år sedan på ett RC-VM
på Skavsta men kom då inte mig för att ta kontakt.

Och Hasse Martinelle som också avbildas i artikeln såg jag helt 
överraskande i ABC-Nytt på TV för något år sedan bli intervjuad om hur det 
var att bli räddad till livet tack vare Landstingets nya rutiner för att 
hand om infarktpatienter.

Gunnar Ågren ser bekant ut, jag måste ha sett honom även senare. Kanske 
bara i bild.

Jag tror tävlingen i Uppsala var 1955, gissningsvis i september. Har för 
mig att en J29:a visades upp i luften (senast jag såg en 29:a i luften var 
på planets 50-årsdag i tisdags på Malmslätt). Och jag vann någon klass med 
min Skyskooter vilket ju helt och hållet var min pappa Arne Sundins 
förtjänst. Jag var den som bara tryckte på knappen. Pappa stod för det 
radiotekniska som ju var mycket enkelt - eller snarare svårt - på den 
tiden. Han byggde både sändare och mottagare själv och även hick-hackar. 
Han var hela livet radiofrälst men blev sändaramatör först vid sin 
pensionering från televerket där han tagit fram metoder för att lägga kabel
så billigt och rationellt som möjligt. Radiointresset var kanske en slags 
freudiansk kompensation. 

Mycket bra skriven artikel som väcker minnen, skulle kunna skriva mycket 
mer. Jag har tagit en titt i mitt fotoalbum och erinras om att i samarbete 
med KSAK ordnade Bertil Beckman en kurs i RC-flyg på Ålleberg sommaren 
1955. Per-Axel Eliasson var ledare. Man fick en Skyskooter-byggsats 
hemskickad och så byggde man färdigt på "Berget". En bild visar Hans 
Martinelle och Stig Skogstedt "från Jönköping" byggande och jag har även 
foton av hela gänget med namn, kanske vi var bortåt 10 st. 



Jag anlände litet senare till kursen eftersom jag hade drabbats av påssjuka
strax innan. Minns hur jag febersvag försökte få färdig min Skyskooter, 
klädde stabben med en kasserad nylonskjorta och med Wedevåg spännlack blev 
den svaga balsakonstruktionen nästan massakrerad. Kanske jag aldrig fick 
min kärra klar förresten.

Per-Axel hade en svart "risig" Skyskooter som han tyngde ned och sedan flög
motorlöst med på Västhaget med i stark vind. Och G Pettersson från Tibro 
kom på besök med en jättestor kärra som råkade landa mitt på kaffepannan 
hos ett picknickande sällskap.

Flygdag på Ålleberg, Ceylon Utterborn görande kvickroll med en Safir. 

Har även bilder från en tävling i Nyköping (Norrköping?) i oktober 1956 med
bl a Far och Son Berglund och Erik Sjögren, en äldre man, med en vacker 
J3-Cub. Erik led av huvudskakningar, inte orsakade av Gyron-styrandet. 
Gösta O´Konors "Bomb" har jag avbildad och på en bild samtalar Hasse 
Martinelle med G Pettersson från Tibro. Bakom ser man min far och hans 
första bil, en ljusbrun Hillman Minx med sidventilmotor. 

Framför mitt tack till Gunnar Ågren (och gärna hela brevet). Det finns 
mycket mer jag skulle kunna berätta. Bara ordet "Silvercell" väcker minnen,
något grumliga men i alla fall.

Med bästa modellflyghälsningar!

Lars Sundin
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