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Skarpnäck – en modellflygare minns

Barndom & bakgrund

Lars Sundin heter jag, född 1938 i Gävle. Flygintresset kom efter sådär 5 år. På försommaren 1946 flyttade vi till
Årsta, där jag flög med mina gummimotormodeller på öppna hällmarker i skogen bakom lamellhuset eller på 
Sköntorpsvägen där den då slutade med en vändplan utanför port nr 101. Omkring 1951 flyttade vi till 
Västertorp men redan innan dess hade jag sett Skarpnäck. Det så allmänt kända Flatenbadet förblev dock okänt 
för mig mycket länge. 1964 kom jag som nygift till Hökarängen och 1970 blev det radhus i Norra Sköndal samt 
snart också en odlingslott mellan fältet och Tyresövägen i väst. 1989 flyttade jag till Handen när jag skilde mig 
efter 24 år som gift och far till tre söner.

Ungdomstiden

Skarpnäck har betytt mycket för mig och mest då för mitt och min pappa Arnes flygande med radiostyrda 
modellplan under åren 1954 till 1959. Jag har segelflugit senare i livet men faktiskt bara gjort en enda start från 
Skarpnäck med en polsk motorseglare typ ”Ogar” på 70-talet. Jag minns då hur bred motorvägen var jämfört 
med de smala sörmländska grusvägar jag var van vid från flygandet från Vängsö flygfält norr om Gnesta.

Någon gång under mina tidiga skolår i Högre Allmänna Läroverket i Enskede vid Gullmarsplan, där jag började 
1949 och gick kvar tills jag tog studenten 1957 trots att vi redan 1951 flyttat till Västertorp, hade min klass en 
friluftsdag på fältet. Jag minns hur en bandyinstruktör då försökte övertyga oss om att bandy var minst lika tufft 
som ishockey även om det inte såg så ut. Under min uppväxtstid ansågs bandy lätt töntigt.

Fältet användes ju för diverse sportändamål, eller Stockholms stad hade åtminstone då kring 1950 den 
ambitionen. Detta föranledde lätt sarkastiska kommentarer i samtida flyghistoriska krönikor (mitt flygintresse är 
numera främst historiskt inriktat). Jag minns hur Stockholms Stad lagrade idrottsattiraljer och annat uppåt 
vindstrutberget i sydost. Mot Tyresövägen, i kanten på skogspartiet, fanns väl länge förresten ”spanska ryttare” 
från beredskapsåren staplade.

På några av mina fotografier från det sena 50-talet syns nära norra ”bankorsningen” en rutmarkering målad på 
asfalten. Kanske den hade med biltävlingarna att göra. Jag såg som åskådare aldrig någon sådan tävling. Jag var 
visserligen en gång omkring 1961 på väg till en, men kom aldrig fram. För att undvika bilköerna hade jag 
sneddat med min Vespa genom villagator i Enskededalen och jag kolliderade då med en bil. Jag blev skjutsad 
hem av gänget i bilen. Vespan blev skrot.

Jag hade ingen kontakt med segelflygklubben – men visst var jag nyfiken. Man frågade förstås var man fick 
hålla till med sina modellplan för att inte störa segelflygverksamheten. De radiostyrda planen var ju på den tiden 
inte så styrbara som idag och ibland flög de bort. Man kunde bara kontrollera sidorodret medan motorn gick för 
fullt ända tills bränslet tog slut. Så glidflög man ned och försökte landa snyggt och nära. En gång förlorade jag 
kontrollen över mitt plan som drev iväg och så småningom landade mitt på Tyresövägen. Jag lyckades rädda det.
Det var inte så stark biltrafik då!

Vi tog oss in via segelflygklubbens infart, men det gick också att ta sig igenom staketet nära Bergholmsstugan. 
Kanske senare år. Det kom ofta nyfikna och tittade på när vi flög; det ser jag på gamla bilder.

En modellflygkamrat gjorde sin värnplikt vid flottan och fick där en högst speciell syssla, nämligen att bygga ett 
radiostyrt plan som man hoppades skulle kunna användas som mål när man övade med luftvärn. Min kamrat 
kunde ju flyga sådana modeller men naturligtvis skulle den ansvarige officeren styra planet. Vilket ju inte var så 
lätt för honom. Jag har bilder av matrosen och kaptenen under sina fåfänga försök att få upp planet i luften.

Sedan har jag genom tidningsartiklar påmints om att det flögs ”friflyg skala”, alltså modeller som efterliknade  
riktiga plan och som flög fritt och inte styrdes via radio eller linor. Jag minns också en entusiastisk man som bröt
på danska, kanske han hette Jensen. Om det var just han som hade en vacker modell av en Fairey Swordfish, en 
engelsk stor torpedbärande dubbeldäckare, minns jag inte.



Segelflygverksamheten hade jag tillfälle att observera både vid modellflygandet på 50-talet och senare som 
radhusboende i Norra Sköndal. Jag minns bl a det reklamprydda (BP, Energol) bogserplanet av typ Klemm 35 
med registreringen SE-BGO som hade en speciell stark motor. Jag såg det en vår ofta testas under stigflygning. 
Det störtade så på fältet i juni 1957 varvid föraren/läraren dödades och kanske även hans elev som skulle lära sig
bogsera segelplan.

Det fanns ett tag en ”flygande vinge” av en fransk typ vid namn Fauvel 36. Den saknade stjärt som ”vanliga” 
flygplan och var bara en rak ”planka” och hade ingen tjusig pilform som många andra ”flygande vingar” 

En gång betraktade vi tillsammans med segelflygarna, bl a  den legendariske Olle Berg (som senare kom att 
flyga ett segelplan SE-TGO, kallat ”Tokige Gamle Olle”) en flygning av en ganska ”grön” pilot i en Grunau 
Baby. Kanske det till och med var hans första ensamstart. Han flyger bortåt nordostvart och är alldeles för lågt, 
vänder så tillbaka men försvinner bakom trädtopparna. Vi rusar iväg på vägen mot Brotorp och ser så planet 
hängande bland trädtopparna. Piloten hade åtminstone rent kroppsligt klarat sig bra.  

Det var ju bil från Västertorp som gällde men ibland åkte jag till fältet på min moped just bara för att titta. Skulle
så en skön sommarkväll ta mig tillbaka hemåt och fick för mig att åka genom skogen där nu Norra Sköndal är 
beläget. Det var guppigt och plötsligt går ramen rakt av. Lyckligtvis gjorde jag inte illa mig men jag fick leda 
mopeden hem hela vägen till Västertorp. Svettigt så jag blev helt uttorkad. Mopedfirman tog raskt hand om 
mopeden och lagade den gratis. Rambrott fick ju bara inte hända.

Det var förresten helt andra vägar som gällde då. Kom man västerifrån som vi, tog vi oftast Tussmötevägen 
genom Stureby och sedan Sockenvägens allé upp mot Nynäsvägen. Jag saknar den möjligheten nu – men man 
får ju tänka på dem som bor där. På senare år har jag någon enstaka gång tagit mig in på dessa vägar av 
sentimentala skäl. 

Innan jag började radioflyga – och även efteråt – höll jag på litet med linstyrda modeller. Dem kunde man dock 
flyga hemmavid, t ex på en liten plan vid sidan av fotbollsplanen vid Personnevägen. Eller på en äng där 
Fruängen nu vuxit upp. Jag flög mest ”stunt”, alltså plan som kunde göra looping, wingover, bunt, ryggflygning. 
Inte på tävlingsnivå utan bara för mitt eget nöje. Jag var med i en lokal modellflygklubb i Västertorp, MFK 
Örnarna, men det var mest för den sociala biten. Mina kamrater tävlade i s k ”team-racing”. Ett antal piloter 
tävlar om att snabbast flyga ett visst antal varv (100?) med modeller som följer vissa regler, inte minst vad gäller 
bränslemängd. Det blir därför några mellanlandningar och då gäller det för mekanikern att snabbt klara av 
”depåstoppet”. Vad jag minns kunde fyra piloter flyga samtidigt. Dessa tävlingar ägde oftast rum på skolgårdar; 
jag minns bland annat Alvik och Stureby. De kringboende var nog störda av motorljudet. Det fanns inte 
ljuddämpare då.

Som vuxen

Någon gång på det sena 70-talet hade jag en liten varmluftballong, en sådan med en bomullstuss under som man 
dränker med rödsprit och futtar på. Den var en överraskande födelsedagspresent från min fru men det fanns ju tre
små pojkar i huset. Omgiven av en skara barn som följt med från Norra Sköndal till Skarpnäcksfältet en vacker 
och stilla sommarkväll släppte jag så iväg den. Den steg vackert blänkande i aftonsolens sken och landade sedan 
långsamt sjunkande inte alltför långt bort när tussen slocknat.

Jag har minnen av diskussion i Norra Sköndal om fältets omvandling till bostadsområde. Naturligtvis framfördes
skäl mot en bebyggelse. Marken var sank och klimatet därmed ohälsosamt och det var svårt att få stora hus att 
stå stadigt med mera med mera. Några sade att de ville fritt kunna valla sina jyckar. Bakom låg ju ofta oron från 
att få ett annat slag av människor än radhusägare som grannar. Jag var kluven; jag förstod ju att det behövdes 
bostäder men samtidigt stod det fria fältet och flygandet mig nära. Det var ju då, och är ännu så mer idag 2003, 
ont om flygfält för vanliga flygare i Stockholms närhet.

I mars i år gjorde jag en vandring på fältet för att upptäcka några spår av segelflyget. Jo, möjligen fanns några 
järnöglor kvar från vindstrutmasten på berget i öst. Där uppe på berget såg jag också en gammal bana för 
radiostyrda bilar. Och se, låg minsann inte där i alla fall några bitar av ett plastmodellplan. Curtiss P-40; sådana 
som de ”Flygande Tigrarna” flög; en film med John Wayne jag såg på Götgatan en gång. Någon hade ”pangat” 
plastmodellen med smällare e d. 

Men segelflyghangaren, nej ingenting kunde jag se av dess husgrund.



I Örebro har man sparat en landningsriktningsvisare, ett s k vind-T, från den 1982 bebyggda 
Gustavsviksflygplatsen och ställt på en liten kulle. En del av en hangarfasad finns också kvar, inbyggd i en ny 
affärsbyggnad. 

---------------


