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Aeromodellers "Electra" 1953
 
Pappa och jag hade börjat så smått med radiostyrning ca 1953. Själv hade jag då hållit på med linstyrning litet på 
skoj och min pappa Arne hade alltid varit radiointresserad. Vintern 1952/53 byggde han en modell, "Electra" enligt 
ritningar i "Aeromodeller" samt även sändare och mottagare. Motor var en dansk "Viking" diesel på 2,5 kubik. En 
motor jag ännu inte sett på någon utställning av "historiska motorer". Men mitt exemplar finns kvar. 

Motorn var svårstartad ibland och jag minns att pappa en gång skar sönder en fingertopp på den mycket vassa, röda, 
plastsnurran. 

Electran kraschade redan första flygningen en sommardag efter en handstart från hagen intill det hus vi hyrde på 
landet. Pappa styrde. Om det var radiofel eller om roderverkan var för svag vet jag inte men i varje fall försvann 
modellen snart bakom en skogsridå. Snart hörde vi en krasch och efter en tags skogsströvande fann jag den. 
Modellen finns bevarad på foton.
 
Ållebergskursen 1955 

Hur jag kom med på Ållebergskursen vet jag inte riktigt. Jag modellflög ensam med linstyrda enkla "stuntkärror" 
(Webra 1,5 kubik) även om jag blev medlem i MFK Örnarna i vår förort Västertorp i södra Stockholm, som drevs av
Hjalmar Martinelle och där sönerna Hans och Bengt var med. Det flögs teamracing men jag deltog egentligen bara i 
den sociala samvaron vid familjen Martinelles köksbord före veckans biobesök på Västan. Kanske jag och Hasse M 
anmäldes genom klubben men jag kan tänka mig att min pappa eller jag haft kontakt med Bertil Beckman. Kanske 
besökte vi hans kontor på Jakobsgatan 24. 

Jag anlände till kursen litet försenad eftersom jag hade drabbats av påssjuka någon vecka innan. Jag var ensam 
hemma, resten av familjen var på en länge planerad bil-rundresa med en faster och hennes lilla dotter. Jag minns hur
jag tvingade mig upp med min feber och klädde Skyskoter-stabben med en avlagd nylonskjorta. När jag 
spännlackade den blev den böjd som en banan. Dess konstruktion med en "öppning" på ovansidan var sådan.
 
Dåtidens "nylonskjortor" var också något i hästväg. Mycket olämpliga att ha på kroppen men rätt bra att klä RC-plan
med.

Jag vill minnas man skulle ha modellen, en Skyskoter, halvt färdigbyggd med sig. Kanske jag inte fick mitt plan 
med mig? Jag är ju heller inte med på någon bild från kursen. 

Jag minns inte mycket av vad vi gjorde under själva kursen utan mest detaljer vid sidan om. En mycket blåsig dag 
flög Per-Axel på västhanget med en gammal svart Skyskoter utan motor som han tyngt ned ordentligt. Så fanns att 
beskåda det tvåsitsiga segelflygplanet Slingsby som det gjordes looping med - och som jag gjorde min första 
flygning i segelplan med någon gång under de två kursveckorna. Så kom också Ållebergs årliga flygdag inför vilken
skolchefen Olle Haglund tränade att klippa av toapapperremsor som han slängde ut från sin Moth. Jag minns hans 
entusiastiska kommentarer när han landat. Men det blev inget av det - det var mulet och regnigt på flygdagen. 
Ceylon Utterborn kunde dock avancera med sin Saab Safir och gjorde looping med kvickroll på toppen minns jag.
 
1956 - Skarpnäck och tävlingar 

Häromåret återupptäckte jag det diplom jag fick efter kursen, undertecknat av Nils Söderberg och Georg Dérantz 
och som visar att jag utnämnts till "modellflyginstruktör". Jag har dock aldrig instruerat någon utan radioflygandet 
var något som pappa och jag höll på med på egen hand. Hasse var med det första året med sin Skyskoter (som av 
någon anledning flög ganska annorlunda än min). Vi höll i allmänhet till på Skarpnäcks flygfält, i Stockholms södra 
förorter. Och visst samlades nyfikna omkring oss där och man fick berätta. Men jag minns också en gnistrande fin 
vinterdag på Mälarens is - kanske mest för att det finns bilder från den gången. 

Hasse gjorde sedan värnplikten i flottan. En uppgift han fick där var att bygga en RC-modell, en rätt stor Cessna 180
efter en byggsats, som en kapten Beckman skulle pröva som tänkbart "målflygplan" för luftvärn om jag minns rätt. 
Hasse servade kaptenen som förstås skulle styra när det begav sig på Skarpnäcksfältet. Jag såg aldrig planet komma 
upp i luften. Men om detta kanske Hasse har berättat. 



Jag och pappa deltog i tre tävlingar, den första på F 16 i Uppsala 7 maj 1956 som jag faktiskt vann! Pappa kom på 
sjätte plats; hans namn är felstavat i resultatlistan. Sedan gick det sämre på Kungsängen i Norrköping 7 oktober 
1956, vilket var en mycket blåsig dag. En tävling i Nyköping slutade med att min Skyskoter flög bort men en vecka 
sedan ringde en markägare (vid namn Wachtmeister) och meddelade att han hittat planet (oskadat). Jag tror Hasse 
var med alla tre gångerna. 

Våra plan
 
Jag hade 2 st Skyskoter. För det mesta hade jag en vinge med betydligt mindre v-form och jag ser att det hade de 
flesta även på ållebergskursen. Jag var orolig att den skulle gå av så jag hade gjort "vingstöttor" av 1,0 (?) mm 
pianotråd. Vingen med full v-form hade jag begåvat med torsionsnäsa. Jag använde den sällan. Senare modifierade 
jag planet ytterligare både vad avser nos, stabbe och landningsställ (duralplåt-ben och sporre). Jag byggde några 
egna konstruktioner, bl a då två deltavingar. Den första var väldigt snygg, och var baserad på en tysk ritning i 
Aeromodeller. Jag hade dock råkat förstora den sju gånger i stället för sex och då jag dessutom alltid byggt tungt så 
kom den bara med största möda upp i luften med en 1,5 kubiks Webra. Där var sidroderverkan alldeles för liten 
eftersom det satt en skjutande propeller längst bak. Jag tror förresten att varken Webran eller den ED 1,5 kubik, som 
jag också hade ett tag, gillade att gå med skjutande snurra.
 
Den andra deltavingen var kantigt ful men flög faktiskt riktigt bra. Den hade ett Gyron-manövrerat sidroder och 
finns fångad på några sekunder smafilm från ett tillfälle på isen utanför Hässelby. Man får där även se Jan 
Lewenstam flyga en Piper Cub (med ordentlig v-form) samt även Owe Hessler som hade en lågvingad mörkblå sak 
med sig. 

Jag gjorde också ett tafatt försök med "Galloping Ghost" vilket innebar att jag också byggde en "joystick" med 
tillhörande elektronik. Ingen framgång! Styrning av motorpådraget prövade jag också med någon styrteknik som jag
glömt. Det var fortfarande en-kanal som gällde. 

Det sista jag flög med på 60-talet var en egenkonstruktion som till min besvikelse inte alls flög bra och den blev 
stående - eller snarare hängande i taket. Men så fick jag ett ryck och snodde ihop ett par flottörer till den. Den ville 
dock inte lätta från vattnet trots att den förutom hick-hack för sidrodret även hade en sådan för höjdrodret i något 
specialarrangemang. Fortfarande en enkanalsradio. Sändaren var förresten nu inte längre en av pappa hembyggd sak 
som stod på marken med sin NIFE-ackumulator och en anodspänning på kanske 130 volt som kunde ge kyssar. Nu 
var det en avlång plåtlåda som man kunde hålla i handen av en svensk typ som jag tror Bertil Beckmans firma sålde.
Jag fick handstarta planet från vår roddbåt och det flög bra. Men så plötsligt tystnar motorn och vi ser något falla 
från planet och med ett plums falla i vattnet. Det var motorn (Webra 2,5 kubik) med propeller! Jag hade glömt att 
dra fast fästskruvarna sedan modellen varit oanvänd i kanske ett år. Dagen därpå gör pappa en vattenkikare (en 
trälåda med en glasskiva i botten) och efter några timmars sökning i den grunda Hargeviken av Vättern med sitt 
klara vatten hittar vi motorn och lyckas fiska upp den! 

Det blev drygt 10 plan som pappa och jag byggde och flög med under kanske 7 år. Pappas första konstruktion efter 
Electran, enligt egna idéer men "rationellt konventionell", var nog den som flög bäst. Kallad "Trean". Min Skyskoter
hade en etta på fenan; kan "Tvåan" ha varit den andra Skyskotern? "Nian" var ett elegant bygge pappa gjorde - målat
i vitt och rött till och med, men den flög uselt. För tung måhända även om mitt fotoalbum säger att med Treans 
vinge flög den bra. Av "Fyran" har jag svaga minnen men sedan är det tomt i huvudet på nummer - även om jag 
minns själva modellerna. Tror jag.
 
En båt och flerkanalplaner som det inte blev något av 

Vi, och nu var nog min yngre bror Mats med, byggde också en enkel RC-båt efter en byggsats från Bertil Beckman. 
Den hade en helt plan botten men vi (pappa?) hade klätt den med mahognyfaner, med ljust faner på fördäck med 
markerade nåtlinjer. Mycket elegant sedd snett uppifrån. Den var försedd med en vattenkyld Webra 1,5-kubikare 
samt Gyron-roderservo för vilken jag gjort en transistoriserad styr-ratt av marin modell så att man slapp Gyron-pulsa
för hand. Min bror Mats kan ses köra den på en stump dubbelåtta smalfilm.
 
Under en Amerikaresa som pappa gjorde i jobbet i televerket, en resa som var en stor upplevelse för honom, var det 
tal om att han skulle köpa en multi-kanalutrustning men det blev inget av det. Jag började under hans frånvaro att 
bygga en Smog Hog men jag hade nu börjat tappa intresset för radioflygandet. Det kan väl ha varit 1958-1960 och 
då hade jag börjat plugga på KTH. Pappa och jag blev visserligen medlemmar i "Starflyers" där Bertil Beckman, P-
A Eliasson, Svante Hellström, Jan Levenstam m fl framåt RC-flygare var med, men vi blev aldrig aktiva där.
 
I modern tid



 
Långt långt senare, när den äldste sonen lekt färdigt med sin RC-bil, fick jag idén att min yngste son och jag skulle 
bygga en Blue Phoenix RC-segelmodell och sätta in bilens radio och servon i planet. Det blev nu så att jag byggde 
allt själv. Det var bekvämt att bygga med en byggsats fann jag; det mesta av mitt byggande tidigare hade gällt egna 
konstruktioner. Det var också en upplevelse att ha en "modern" radio, och en ordentligt styrbar och välflygande 
modell med höjdroder och graderade (proportionella sa' man väl en gång) roderutslag. Någon riktig flygvana fick vi 
aldrig men jag lyckades faktiskt hangflyga på två meter höga sanddyner (plus strandgräset!) på vår gotländska 
badstrand! Det finns ett foto av detta från sommaren1988 som redan är nostalgiskt. 

Jag gjorde faktiskt också ett försök med en radiostyrd flygande vinge à la Horten, en egen konstruktion, men den 
blev alldeles för tung. Jag hade testat konceptet med några enkla balsaflakvingar att slänga för hand och de var 
väldigt kul i sig. Det funkade bra utan fena men ibland kunde modellen förstås kana i sidled. Och ibland uppstod en 
"oscillation" kring tväraxeln, något som jag förresten långt senare sett på andra flygande vingar.
 
Ibland har jag tänkt att pröva på el-motorflyg. 

Mitt flygintresse är obrutet nu när jag är 65 men jag ägnar mig nu främst åt flyghistoria framför PC -tangenterna 
eller i läsefåtöljen. Jag segelflög under en 13-årsperiod och fick ihop bortåt 180 timmar och en del därav var 
vågsegelflygning i fjällen.
 
Tre RC-modeller pryder min lägenhet. Flottörkärran och Blue Phoenix hänger i taket och Horten-vingens form gör 
sig bra på väggen. 


