MINNESBILDER FRAN
JONKOPINGS
FLYGKLUBB UNDER 3O-TALET
Au Olle Esping

Tredjcdagjul 1934 pabitljadcs bygg et av Loppan.DaL var ft)rsta lovdagen
efter jul. Vi fick halla till i gamla Smaskollårareseminariet, som i
avvaktan på ombyggnad till Stadsbibliotck var ledigt. Byggnaden finns
fortfarande kv:rr med ett tillsyncs oftirändrat utscendc. Flygklubbcn
disponerade ctt par lum.
Vi var 1rån btirjan tre grabbar, 13-14 år gamla, Carl Ingvirr Bergstriim,
Äke Granhall och jag. Vi val klasskamrater i Högre Allmiinna Lailovcr'ket. Vi hade hiid Ragnar Westlin berätta om flyg i Brahesalcn, läroverkets aula. och blivit intresscrade. Dctta var höstcn 1933 och
Jönköpings Flygklubb hade bildats under vdren samma ar. Vi blev
medlemmal i flygklubbens ungdomstrvdelning och medlcmsavgiftcn
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1933 var en och femtio, eftersom vi började sent på året. Äret därpå
betalade vi tre kronor.
Jönköpings Flygklubb var en av de liirsta flygklubbarna i landet. Samma årbildades Linköpings Flygklubboch Buss-och Spårvägspersonalens
Flygklubb i Stockholm. En av orsakerna till bildandet var säkerligen att
de ftirsta spadtagen på flygfältet togs i juli 1932. Ordftirande i flygklubben var byggnadschefen i Jönköping, Ragnar Lindqvist, som även
var ansvarig Iiir flygfältsbygget. Han var ordförande i många år. De mest
aktiva och drivande krafterna, som vi såg det, var Ragnar Westlin,
löjtnant vid A 6, och Holger Ledung, redaktör pä Jönköpings-Posten.
Den {örsta flygdag som flygklubben anordnade på det halvfärdiga
flygfältet ägde rum den 21 oktober 1934. Redan då startade Stjärnflygningen och Ballongjakten. Den senare på grund av att A 6 var
utrustat med ballonger fiir spaning. Dessa två arrangemang återkom
sedan vid många fl ygdagar framöver. Bland deltagarna i Stjärnflygningen
fanns Gösta Fraenkel, Gösta Andrde, Fredrik Lambert-Meuller, Carl
Gustaf von Rosen, Uno Ransch, Kaggen Rydelius, Kurt Björkvall och
Anders Wenzer. Den senare och fotografen Oscar Bladh var de Itirsta
som landade på flygfältet redan den 26 september 1934 med Wenzers
SE-SAM. Anders Wenzer anställdes sedan 1936 som flyglärare och pilot
i flygklubben och i det nybildade Jönköpings Flygaktiebolag. Kaggen
var senare ordltirande i flygklubben i många år.
Under 1933 och 1934 höIl vi på med enbart modellflygning. Först
byggde vi stavmodeller och sedan varsin Örnaage. Vi gick i träslöjden
där vi frck hålla på med modellplansbygge. Vi hade en mycket bra
slöjdlärare som även hjälpte oss när vi senare behövde såga och hyvla
upp lister till Loppan.Yi deltog i modellflygtävlingar, bland annat på
Torslanda i Göteborg. Vi fortsatte med modellflygningen ytterligare
nägra år, samtidigt som vi byggde loppon.
Flygklubben ordnade studiebesök på C\/1VI ( Centrala Flygverkstäderna
i Malmslätt) och ASJA, sedermera SAAB i Linköping. På CVM höll man
på att bygga Fokker och på ASJA var det Hawker lirrl. 1934 flyitade

flygklubben frän Västra Storgatan till Skillnadsgränd 6, strax intill
Östra torget. Bygglokalen hade vi kvar än ett tag i seminariet.
I det flygbibliotek, som Flygklubben anskaffat, hittade vi ett gulthäfte
med beskrivningar och enkla ritningar på glidfl ygplanet Stamer-Lippisch
Zögling. Boken var på tyska och, vadjag minns, utgiven av Deutsches
Forschungsinstitut fiir Segelflug i Darmstadt. Tyskarna satsade vid
denna tid mycket på scgelflyg och hade en omfattande forskningsverksamhet under ledning av professor Georgii. Provflygare var Hanna
Reitsch. Lippisch är mest känd {tir sina experiment med deltavingar

redan under 30-talet. Deltavingen blev senare en av utvecklingslinjerna

Iiir överljudsflygning.
Vi smågrabbar, nu 14-15 är gamla, fbreslog Ragnar Westlin, som höll
ihop ungdomsverksamheten, att vi skulle bygga en Stamer-Lippisch
Zöglitry.Hantog upp det i styrelsen, som godkände liirslaget och anslog
pengar till bygget. Hur mycket vetjag inte. Vi fick alltid vad vi behövde
ftir inköp av materiel och verktyg.
Så kom bygget igång. Efter att ha fått trälister till spryglarna uppsågade på Möbelfabriken vid Södra folkskolan hos vår slöjdlärare kunde
vi sätta igäng. Det skedde således Tredjedagjul 1934. Flygplansfandr
hck vi köpa hos CVM i Malmslätt. Gänget hade utvidgats nu. Först
byggde vi alla spryglar till vingarna i enkla träjiggar. Det var två typer
av spryglar. Spryglarna limmades med varmlim och knutfandren spikades till listerna. Det gällde att spika rätt, så vi inte spräckte de 5 mm
tjocka trälisterna. Genom att spika slapp vi tvingar och sprygeln kunde
tas urjiggen med en gång. Spikarna behövdes säkert också med tanke
på att vi använde fuktkänsligt lim. Vi gick senare över till kallim då vi
kommit underfund med dess existens. Alla spryglar byggdes under
jullovet. I samband härmed byggdes också den sprygel som frnns i klubblokalen i Ödestugu.
Nu frck vi inte disponera lokalen längre, då ombyggnad till bibliotek
skulle påbörjas. Vi flyttade till A 6 där vi frck hålla till i Kabelverkstaden. Lokalen hade tidigare varit stall och vi fick hälla till i mittgången. I de gamla spiltorna reparerades regementets signalkablar.
Nu var det dags att börja bygga ihop vingarna, balkarna bestod av en
träplanka, 12 x 100 mm, pä högkant. Utgångsmaterialet köpte vi hos
Ake Granhalls far, som var virkeshandlare. Vi valde ut kvistfria granplankor efter bästa fiJrmåga och fick dem hyvlade till rätt dimension på
Möbelfabriken.
Vingen stagades upp med diagonalspryglar och krysstag av pianotråd.
Att göra öglor på den spröda pianotråden, utan sprickor, togen stund att
lära sig. Vingnosen kläddes med fan6r. Gänget hade nu utökats med
Einar Levin Andersson. Vi höll pä med bygget resten av vintern och
våren under lördagseftermiddagar och kvällar. När skolan slutat och vi
fått lite mat cyklade vi eller tog sparvagnen ut till A 6. Akte vi så tog vi
sista spårvagnen hem. Min far stod alltid i {iinstret och såg efter om vi
var med. Carl Ingvar, Einar, Pelle och jag bodde uppe i Dunkehalla, sä
vi hade lång vrig hem igenom hela sta'n.
Vi tog alltid en paus framåt kvällen och gick till markan och drack röd
karamellsaft och ät mandelkubbar. Samma procedur varje lördag. Med
i gänget kom nu även Rune Widell, som jobbade pä verkstad och kunde

svetsa. Vidare Conrad Rahnklint, som var civilanställd på A 6:s motorverkstad.
Flygplanet växte fram. Alla beslag ftirsökte vi själva tillverka av
vanligt handelsjärn, men det lyckades vi inte med. Kvaliteten blev ftir
dålig. Vi köpte flygplansstål från Sandviken och fick hjälp av en bekant,
vars far hade en mekanisk verkstad i Dunkehalla. Rören som höIl
stiärtpartiet till kroppen frck vi också från Sandviken. Jag vill minnas
att Sandvikens beteckning var Aero 50. Nu måste vi lära oss att splitsa
Iiir att tillverka roderlinor. Så blev det dags fiir klädsel. Vi köpte
lakansväv hos Nya Linnemagasinet. Spännlacken som var av klarlackstyp skaffade vi troligen från Wedewågs Bruk. Min far, som var målaremästare, hjälpte oss att måla namn et Loppcn, ett rrarrrrn som var mycket
träffande. Var vi fick id6n från vetjag inte. Många detaljlösningar på
flygplanet framgick inte av de enkla ritningarna, utanvi fick själva hitta
på lämpliga konstruktioner.
När sommarlovet började blev det heltidsarbete lbr oss skolgrabbar.
Vi monterade flygplanet på gården utanfur och det började bli dags ftr
flygning. Någon kontroll eller besiktning under byggets gång eller före
flygningen utliirdes inte av någon myndighet. Inte heller skedde någon
registrering. För att kunna transportera Loppatu in och ut till övningsfältet gjorde vi en transportvagn på cykelhjul. Vi skaffade oss gröna
overaller itir att vara lite awikande. Vi lär ha kallats det gröna gänget
av folk uppe på A 6.

Den fcirdigbyggda oth nlontcra(le Loppotr ute på gårdet1.

Flygning
Nu var det färdigt ftir flygning. Ragnar Westlin var vår flyginstruktör
till att börja med. Han var utbildad flygspanare som fått flygutbildning
i Ljungbyhed 1928 med aviatördiplom nummer 404. Vidare hade Ragnar Westlin och Holger Ledung studerat segelflyg under två veckor i
Tyskland våren 1935. De var i Darmstadt och på RhOn-Wasserkuppe och
hade fått tillfälle till flygning i tvåsitsiga segelflygplan. Troligen fick de
på denna resa ritningsunderlaget päd.en Zögling sorr' vi senare byggde.
De ftirsta flygningarna med. Loppan. ägde rum den 30.juli 1935 med
Ragnar Westlin som ftirare. Allt gick bra och sedan var det dags lbr oss
att efter instruktion ftirsöka på egen hand. Före detta hade Ragnar
Westlin begärt intyg från målsman så att ansvarsfrågan blev någorlunda klar. Den enda tänkbara startmetoden var med gummirep. Från
CVM frck vi gamla uttjänta gummiamortisörer, som hade tjänat som
stötdämpare på Fokkrarna. Vi skulle hålla till i Kruthusbackarna på A
6 övningsfält.
Först gällde det att stå still mot vinden och med hjälp av skevrodren
lära sig att balansera. Sedan till en mindre backe ftir att ftirsöka hålla
rätt kurs och ligga rätt på vingarna. Spaken hela tiden i främsta läget.
Sedan var det dags att lära sig höjdroderverkan. Gummirepen spändes
efter hand lite hårdare. Så småningom gick vi över till den stora backen.
I gummirepets båda ändar sprang vardera fyra man. En höll i vingen och
två höl1stiärten. På pilotens kommando "Loss" släppte de två i stjärten
taget och flygplanet biirjade accelerera. Det gällde då ftir alla i gummirepet att fortsätta springa vidare så fort som möjligt tills gummirepet
släppt flygplanet. Piloten hck dra spaken ftirsiktigt bakåt och sedan
släppa fram den i rätt ögonblick. Det kunde lätt bli en berg- och
dalbaneflygning. Den ftirste som kom i luften lärha varit Einar. Han var
liten och liitt. Det var inte meningen, men allt gick bra.
Vi hade skaffat en motorcykelhjälm som störthjälm och vi hade byggt
in ett antal fiädrar i fastbindningsbältet fttr att dämpa. Detta visade sig
göra nytta vid ett senare haveri. Vi var alltid noga med att stiga på från
vånster sida. Glömde vi detta var det bara att göra om påstigningen.
Vänsterhand hölls i läderstroppen uppe vid vingroten. Piloten var alltid
den som efter avslutad flygningfickta stjärten och dra dettyngsta lasset
när flygplanet skulle tillbaka till startplatsen.
Fokker-amortisörerna, som egentligen var kasserade, brast då och då.
De smällde då tillbaka och gav dem som drog en kraftig smäll på benen.
Benen blev blåslagna, men inga allvarliga skador inträffade. Hade vi
intresserade värnpliktiga som hjälpte till ville de inte gärna fortsätta
efter en sådan smäll. Vi knöt ihop repet och fortsatte, men det gick till
slut inte längre. Vi köpte ett nytt fint gummirep från Autoflug i Berlin

avsett It r gummirepstart. Det var också kraftigare och gav flygplanet
bättre fart.
Vi blev mer och mer avancerade och flygningarna blev längre och vi
kom högre upp. Jag skulle tro att vi kom upp omkring 25 meter och
flygsträckan var 250-300 meter. Vi kunde knappast utfura några planerade svängar. Det inträffade en del haverier i backen. Gunnar Lindberg
kunde inte hålla kursen utan kom i en sväng, som han inte kunde häva.
Han svängde ungefär 180 grader tillbaka mot backen och brakade in i
skogen vid sidan om ballonghallen. En annan gång då ordftirandens son
Sten Lindqvist, som inte hade varit med vid byggnationen, skulle flyga,
överstegrade flygplanet och gick på nosen och lade sig på rygg. Han
planade inte ut i rätt tid. Resultatet blev ett vingbrott bland annat.
Fjådrarna i fastbindningsremmarna sträcktes till flera gånger sin
längd. Som väl var blev det inga personskador vid dessa båda haverier,
som, vadjag minns, var de enda större vi hade under flygwerksamheten
med Loppan. Det var bara att bita i det sura äpplet och reparera.
Ibland när vi höll på i backen kom Carl Gustaf von Rosen med sin
Heinkel SE-ACY lågsniffande. Anders Wenzer hade ägt detta flygplan
tidigare och nu höll von Rosen på med spökflygning över folkparkerna
i landet.
Allt dragande av Loppctn var mycket jobbigt och krävde mycket folk.
Ibland frck vi hjälp av nyfikna värnpliktiga. Vid starten behövdes 10 till
12 personer. Flygningarna i backen gav inte så mycket. Jag har i min
flygdagbok noterat ett femtiotal gummirepsstarter. Totala flygtiden ltir
dessa var inte många minuter.
För att underlätta arbetet frck vi en gammal Oldsmobile, som hade
använts avKarlssons Körskola. Innehavaren var medlem iFlygklubben.
Bilen skulle nu göras i ordning och hela hytten togs bort. Vi byggde ett
flak och ftirsåg den med lämplig koppling. Det tog oss någon vecka under
sommarlovet. Sedan skulle vi grabbar lära oss att köra bilen. Det blev
nu enklare att hantera flygplanet, men vi kunde inte bogsera upp det i
luften. Fältet var liir ojämnt.
Nu bö4ade hösten komma och vi behövde få in Zoppon under tak. Vi
byggde en enkel hangar mot ena gaveln av en lada i bortre delen av
övningsfältet utanftir Ryhov. Vi frck en massa lådbräder och en del
balkar. Som tak använde vi presenningar och på hangarens kortsida
gjorde vi en port, som vi med hjälp av vinschar kunde fälla mot marken
och ta in flygplanet på tvären.

Flygdagen 1935
Vi deltog även i Flvgdagen den 25 augusti 1935 på det då delvis färdiga
flvgfältet.

Stan Linrklr,isls hctt'tri aller tikning. Pu biltlen dantotttcros clct
pletlrt.lllggno(l(n i baltgruntlan rir bollonghallcn pa 46.
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Det var den officiella invigningen av Jönköpings Flyglält. I programmet stär: Glidplansflygning av Jönköpings Flygklubbs Ungdomsavdelning och som nästa nummer segelflygning av Edmund Sparmann. Det
var lijrsta gången vi säg ett segelflygplan. Vära prestalioner mcd
Loppan $orde inget större intryck pä publiken. Sparmanns segelflygplan var en Grunau RSGB. Det var vid denna flygdag som LambertMueller tog upp Sp armatutjagarett lite vä1 sent och rullade några varv
på marken, steg ur flygplansresterna, borstade av sin vita overall och

gick därifiån.
Så småningom fick vi flytta in i den nya hangaren på flygfältet. Det var
troligen pä senhösten 1935. Hangaren var inte helt färdig. Bland annat
var golvct inte gjutel, utan det var bara sand. Hangaren invigdes liirsl
pri Flygdagen den 26 september 1936. Vad jag minns, flög vi inte mer än
sommaren 1935 i Kruthusbacken. I A 6:s Försvarsmuseum frnns ett litct
bildmontage lran var tid på A 6.

Bilstart
Sommaren 1936 höll vi till på flygfältet och bdrjade mcd bilstart. Nu blev
detlite merllygtid. Vi fickengammal bil, en Nash. Oldsmobilcn var slut.
Hjulen roterade i däcken när vi accelererade. För att få vara uppe i luften
så länge som möiligt bogserade vi lunt fältet, vilket nog inte var så
lämpligt. Det gällde att hålla en relativt hög och iämn fart och det var

inte alltid så lätt. Nu hade gänget förändrats en del. Per Astin

och

Gunnal Lindberg hade lagt av och Evelt qiör'kman och Gösta Stener
hadc tillkonrm it under vintern I 935-1936. Mcd bilstalt kunde vi komma
såhögtattvi kundc avlägga proven Ibr A- och B-diplomcn. FörAkrävdes
fyra flygningar pä 20 sekunder och en avslutande pä 30 sckunder. Alla
var flygningar rakt fi'am. För B gällde fem flygningar pii 60 sekunder i
en 360-gladels baua nred mällandning. A-diplomet er'övrade vi inte
ftirrän i trugusti 1938. För min del hadejag nummer 66 pa A- och 55 på
B-diplomet. Det senare togs med vär Zögll.n1:.
Vi hade under tiden bytt ut Nashen mot en betydligt kraftigare
Cadillac. En gäng dä Josef Hellstrand skullc bogsera kunde han av
någon anledning inte stanna vid fältgränsen utan kördc r'ätt ut i kärret
på flygfältets norra sida. Troligen kopplade piloten inte ur i så god tid att
han kunde svänga. Det behövdes bärgningshjälp ftir att dra upp honom.
Kärret var mjukt.
Min sista flygningmed Loppon är'daterad den 28 augusti 1938. Den
totala flvgtiden fijr min del med Loppcut blev kanske 20 minuter,
Iijrdeladc på ett fcmtiotal gummmirepsstarter och ctt fvrtiotal bilstarter. Det flygmässiga utbytet av dessa års arbete var således myckct
blygsamt, men vi lär'de oss mycket inom f lera olika områden.

Zögling
Vintern 1935-1936 päbörjade vi bygget av dct vi då tyckte mycket mcr
avancelade flygplaneL Zögli.ng 34 eller 12, som vi ansåg vara lite av ett
mellanting av glid- och segelflygplan. Givetvis var det cnbart ett glid-

Ziigl i ngtn. Loppu n tx h Coclil lut cn.

flygplan. Det konstruerades 1934 och hade 12 meters spännvidd. Vi
hade ett mycket bra underlag och vi hade fått en bra utbildning vid
byggel av Lopparz. Vi kallade flygplanet enbart Zögl rg. Som bygglokal
frck vi disponera undervåningen i etthus på Östra Storgatan och höll till
i den fina matsalen. Vi frck inte vara kvar där så länge.
Nästa ställe blev väntsalen i stationsbyggnaden till Jönköping-Gripenbergs Järnväg, som hade lagts ner 1935. Därefter var det dags att flytta
ZöglingenfiLrlltrangaren på flygfältet. Vi köpte enkomplett sats beslag
från Autoflug i Berlin. Det var ett ftiretag som hade allt man kunde
behöva Iiir segelflyg och ftiretaget finns kvar än i dag. Någon gång under
vintern 1936-1937, efter det att vi flyttat ut till hangaren, kom Eide
Lindeliiw och Rune Widells yngre bror Erik med i gänget. Jag minns så
väl när Eide dök upp i hangaren. Vi höll till i hangarens södra del.
Flygplatsvakten Orkan med fru hade sin bostad i kontorsbyggnadens
andra våning. I Jönköpings-Posten den 10 februari 1937 finns en bild av
Zöglingen , monterad men oklädd, och den 26 maj flrnns en bild av det
färdiga flygplanet. Åke Granhall sitter i det oklädda flygplanet och vid
det färdiga står Ragnar Westlin tillsammans med en tysk segelflygare,
Hans Heinemann, som var på besök. Heinemann tyckte det var ett bra
arbete. Med tanke på den erfarenhet vi hade fått frän Loppan-bygget
blev det givetvis ett betydligt mer professionellt utftirt bygge. Klädsel
och målning ut{iirdes i Philipsons stora garage intill Sofiakyrkan. Jag
kan än idag känna doften av red-dop, som mer eller mindre berusade oss.
Zögli.ngen blev klar på ltirsommaren 1937 och flögs liir ftirsta gången
av Ragnar Westlin ijuli. Slutbesiktning genomliirdes av flygingenjör O.
Dahlin från Malmslätt den 25 september 1937. Min fttrsta flygning är
daterad den 18 juni 1938. Min totala flygtid pä Loppan och Zöglingen
uppgick till mindre än en och en halv timma, {ijrdelad på ungefär 150
starter. Min sista flygning är daterad den 29 augusti 1939 och min
längsta flygtid var st1'vt två minuter. Alla flygningarna var med gummirep eller bil. (Zöglingen har under de senaste åren totalrenoverats av
veteraner i Jönköpings Flygklubb och återfinns nu i segelflygmuseet på
Ålleberg).
Vid Flygdagen den 23 augusti 1936 invigdes hangaren och då hade
Flygklubben och det nystartade Jönköpings Flygaktiebolag anskaffat
Avro Auion SE-AEZ ftir skolflygning och Stinson Junior SE-AFE ftir
passagerarflygning. Klubben anställde även Anders Wenzer som flyglärare och pilot. Anders Wenzer hade ett egetflygplan, en gammal Heinkel
SE-SAM, som började bli i dåligt skick. Vi hjälpte honom att göra i

ordning kroppen, vilket innebar att vi bytte all beklädnad. Den var
klädd med 2-3 mm tjock plywood, som var limmad och skruvad till spant
och longeronger. Det var flera tusen mässingskruvar.

SE-SAM genomgårjust nu renovering i F 18:s gamla lokaler i Tullinge
fijr att så småningom Itirhoppningsvis ingå i Flygvapenmuseets samlingar som den Sk 5 den ursprungligen var.
Vintern 1936-193? hjälpte vi även Anders Wenzer att sälja biljetter då

Stinson var ute och flög på isarna. Ake Granhall och jag var med honom
bland annat nere i Alvesta. Han blev Iiirkyld och frck lunginflammation
och avled snalt därefter. Efter Anders Wenzer anställdes löjtnant Sven
Nylander. Jag tror han var marinflygare. Han hade lite svärigheter med
sin vikt och började därliir alltid dagen med en språngmarsch runt

flygfältet.
Sommarcn 1937 var Äke ochjag med i Eskilstuna Iör att sälia biljetter.
Där tappade Stinson sporrhjulet. Det skulle ta dagar att ordna, så vi fick
ta tåget tillbaka ftir vi skulle cykla till Tyskland tillsammans med Rune
Widell. Vi hade fått ett bidrag från flygklubben ft)r att studera segelflyg.
Vårt huvudmål var Rhön-Wasserkuppe, där vi tältade några dagar. Där
pågick Rhön Segelflug Wettbewerb med 58 deltagande segelflygplan av

alla tänkbara tyska fl ygplanstyper.
Vi cyklade även ned till Darmstadt ftjr att {ijrsöka 1ä se något av
Deutsches ForschungsinstitutfiirSegelfl ug, variliånlopprzns underlag
bör ha kommit. Vi fick stå på utsidan avstaketetoch titta. Vi var furunga
ftr att bli insläppta. Samma var ltjrhållandet vid Junkerverken i Dessau
och Heinl<el i Warnemiinde.
Däremotvarvi päDeutsche Luftfahrt Sammlung i Berlin med bl a den
stora Dornier Do X. Museet totalfijrstördes under kriget. Vi var ute en
månad och cyklade ungelär 250 mil.
I maj 1936 fick Flygklubben besök av en grupp tyska segelflygare, som
hade deltagit i invigningen av Bromma den 24 maj. Det varbland andra
Peter Riedel och Joachim Kiittner. De hade med sig en Mri 13, som var
i stålkonstruktion, och en Habicht. Gruppen stannade närmare en
vecka. Det är klart att den tyska materielen imponerade pä oss. Det var
väl detta besök som gav impulsen till Tysklands-resan 1937.
1936 frck vi hjälpa brandkären i Jönköping med att montera upp en
gammal Heinkel, som skulle användas för brandövning. Jag tror det var
en Sk 4 eller Sk 6, som kom med lastbil från Ljungbyhed. Flygplanet
vräktes av vid Norrahammarsvägen intill nuvarande Skogskyrkogården.
Har olyckan hänt nyligen? frågade fblk som kom ftjrbi. Vi monterade upp
flygplanet nere i en ravin strax intill vägen och sedan var det bara ltjr
brandkåren att tända pä.
Vi började mer och mer att intressera oss ftir motorflyg. KSAK hade
startat kampanjen med "Flygfarbrorsstipendier", som skulle ge gratis
motorflygutbildning. 1938 fick Eide Lindelöw, Ake Granhall, Gösta
Stener, Ove Björklund och jag var sitt. Min flygfabror var Gösta Ähl6n
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i Stockholm, chef ftir Åh16n & Holm. Jag påbörjade min utbildning liirst
sommaren 1939. Flyglärare var då fänrik Alexander Bill. Jag hann med
nio lektioner påAvron, den sista den 8juli. Dagen därpå ftirsvann Avron
i Vättern med Bill och eleven Einar Larsson. Jagvar utlovad en flygning
till Ljungbyhed dagen därpå. Vi deltog i sökandet i skogarna utmed
Vätter-stranden. Jagfick även en flygning med klubbens Klemm 35, SEAIM, med Tage Wahrgren som lärare. Han hade aviatördiplom 286 och

fick sin utbildning vid Ljungbyhed 1924. Han tjänstgjorde som biträdande flyglärare ett tag i flygklubben.
I och med detta var det slut med all motorflygning liir min del i
Jönköpings Flygklubb. I april 1940 fickjag ett erbjudande att fortsätta
flygutbildningen vid Aeroklubbens Centrala Flygskola i Eskilstuna ftir
att senare eventuellt fortsätta i Flygvapnets Reservflygskola. Jag klarade dock inte läkarundersökningen som skulle gälla Iör trafikflygare.
De Iiirsta som tog motorflygcertifikat i Jönköpings Flygklubb var
Ragnar Westlin och distriktsläkaren i Vaggeryd Sven Lindblom.
Det relativt slutna gänget upplöstes mer och mer under de senare åren
på 3O-talet. Flera av oss gick i skola på annan ort och var bara hemma
under loven. Några flyttade från sta'n.

KSAK omorganiserades 1937 till en sammanslutning av de 27 flygklubbar som då fanns i landet. Segelflygverksamheten reglerades och
började bedrivas i mer organiserade och säkrare former. KSAK fick i
uppdrag att sköta detta. Segelflyglärare och byggledare utbildades och
byggverksamheten bedrevs under mera kontrollerade former. Nu fick
Eide Lindelöw utbildningtill segelflyglärare, Martin Fred6n Frebo, som
hade varit medlem sedan 1933, kom in i bilden och hck ansvar ftir
verksamheten. Även KalleSten6r, Kalle Ekblad och Bernhard Eskengren
kom med. Verksamheten utvecklades.
Med stor glädje och tillfredsställelse noteras framsyntheten och stödet
från Flygklubbens styrelse och från Jönköpings stad och regementet i
uppbyggnaden av segelflygverksamheten. Lokalfrågor löstes och det
var aldrig någon diskussion om pengar. Flygningarna kostade oss till en
början inte mer än en dunk bensin till bilen då och då. Det var överkomligt. Bensinen kostade inte mer än 20-30 öre per liter. Jönköpings
Flygklubb var en av landets största, med en omfattande segel- och
motorflygsverksamhet. De mest aktiva i denna uppbyggnad var Ragnar
Westlin och HolgerLedung. Ragnar Westlin flyttade 1938 till Stockholm
och var där ordliirande i Stockholms Segelflygklubb 1938 och 1939. Senare var han mobiliseringsofficer vid F 3 under några år. Holger Ledung
flyttade 1937 och blev en tid redaktör på tidningen Flygning. Många av
oss som var med kom att ägna hela vårt yrkesverksamma liv åt flyget i
någon form. Det vi upplevde i Jönköpings Flygklubb under 3O-talet
utgiorde en god grund ftir detta.

Modellflygare i Santlu'alls Jiinnffiir, tntligen 1931. I öurc radei Per Gustau Stcrner
och Josef Hellstrand. I tnittenraden ftan ucittster OLle Espittg, och de tre frAn haiger
Carl lttgoar Bergstt'ihtt, Ahe Grcrthall och Allatt Wirött. I utulre radett fi'än utinster
Slcn Lin<lqt,ist och Göstu Stencr. I högethet en Ragnar Wcstlins lille son och sedan
Per Asin med segelfiygplattet.

