
ARBETSÅREN 

1953 - 1960 LINJEBUSS - OCH ÅREN VID SAS. 

Under den första tiden vid Linjebuss (år 1953) fick jag cykla snabbt i 

Stockholm till olika konsulat för att snabbt kunna ”fixa” visum. Kunderna 

fick hjälp med att fylla i formulären. Lika ofta fick vi själva fylla i allt i 

formuläret. När det så saknades uppgifter var vår uppfinningsrikedom god. 

Linjebuss var då ett första klassen sätt att resa, med bekväm turistbuss ut 

till Europa och resenärerna kom smidigt igenom det krigshärjade 

Tyskland. Kunderna var ofta förmögna och mogna till åldern. Särskilda 

bussvärdinnor tog hand om dem. Vid ”transfern” genom Tyskland lagade 

värdinnorna exklusiv mat i bussens pentry. Stolarna var helt fällbara och 

mycket bekväma, dagsetapperna lagom långa. 

Linjebuss hade ett hade, stort, representativt kontor på Sveavägen 45 nära 

Vingresors huvudkontor alltså nära korsningen med Kungsgatan. Överst i 

vår loka fanns bokningen, med herrarna Krook och Ottosson. De var 

mycket rutinerade och kompetenta, därtill ansågs de som charmiga. 

Därför lyckades de boka in massor med kunder per telefon. De måste 

sända hudratals telegram om dagen till de olika hotellen och rederierna ute 

i Europa. Nedanför fanns den flotta resebyrådisken, som gick i en 

ringlande U-form runt hela lokalen. Där fanns den effektiva 

Ystadskvinnan Puggard och de något yngre och också verkligt tjusiga och 

paranta damerna Hörlin och Lock, samt den erfarna f.d. busschauffören 

Arne Gelbort (med sin imponerande, stora mage). Alla var trevliga och 

knöt snabbt upp kundkontakterna, så att de vanligtvis snabbt bokade in sig 

på en rundtur med långfärdsbuss. 

Vi två anställda som arbetade med viseringar fyllde flitigt i kolumnerna 

och kopierade kändisars och andras handstil (när så behövdes). Det var då 

andra tider. I denna typ av jobb vågade vi då förfalska namnteckningar. På 

den tiden kallades sådant för extra service. I det här utejobbet gällde det att 

kunna ta sig fram snabbt, med cykel i den tätnande Stockholmska 

biltrafiken, till olika ambassader och konsulat, och att kunna tränga sig 

fram med hjälp av genuin stockholmsslang. Snart blev det istället innetjänst 

och ”disktjänstgöring” på resebyrån och vi fick då träning i att tala 

med ett betydligt mer vårdat talspråk.  
 



1955: ANSTÄLLD VID SAS - Scandinavian Airlines System 

Strax därefter blev jag anstäl ld först som bokningsassistent och 

sedan efter ett tag - som trafikassistent på f lygbolaget SAS. Den 

första t iden under utbi ldningen f ick jag arbeta inom en stor 

kommunikationscentral d.v.s. telex- och teleprintercentralen. 

Via denna central sändes då al l  avgående och inkommande 

telex- och teleprintertraf ik. Det var oerhörda mängder av intern 

och extern kommunikation. Bullret i  lokalen var besvärande, det 

slamrade och rasslade mycket rejält. 

 

TELEGRAMCENTRALEN/PRINTERN 

Omvänd blindskrift 

För att kunna kolla adressatens adress i  änden av remsorna f ick 

vi lära oss omvänd blindskrift, hålen i remsorna visade 

adressaten och slutstationen/destinationen, men även texten 

gick att läsa direkt från remsan, när så behövdes, al ltså när 

medskriften på pappersbanan av någon anledning förkommit 

el ler råkat bl i  oläsl ig. 

Efter att ha studerat den intensiva telegramtrafiken under en 

period, såstäl lde jag mig själv frågan vad varje ”nedslag” al ltså 

varje bokstav specif ikt kunde kosta totalt. Telextraf iken gick på 

fasta l injer inhyrda per dygn el ler per månad, av respektive 

televerk och remsorna transiterades från Köpenhamn och vidare 

via Amsterdam och sedan vidare t.ex. över Atlanten el ler vidare 

t i l l  Fjärran Östern. Man gav mig en uppskattad sif fra för 

kostnaden. Det rörde sig om massor av pengar, om man gjorde 

uträkningen totalt och per år. 

Mitt och mina kompisars förslag ti l l  SAS interna 

Förslagskommitté blev nu - korta av al la ord och al la namn (som 

det r imligtvis går att korta ner och ändå fortsatt förbl i  

förståel iga) med ett antal bokstäver. T.ex. al la Andersson och 

Nilsson bör internt döpas om ti l l  Anderson och Nilson. 

Al la onödiga och dubblerade bokstäver skal l  reduceras bort -  

ansåg vi! 

Man kan ti l l  exempel skriva PAROB (= pair of two) och DALPO 

= do al l  possible, och ADVAC advise acceptance, PLS COOP 

(Please Cooperate) TKS (thanks), PSE INFO/PLS INFO, WILAD 

(Wil l  Advice later) NOOP, (not operating), WLCH (Wheel chair) 

TKS FOR COOP, SRY (sorry) TRBL (trouble), ADV (advice) CIP 

cl inet (commersial ly important passenger) PAX (passenger) o.s.v. 

Det fanns snart 100-tals l iknande förkortningar. En hel del 

förkortningar fanns redan men vi bidrog, med ett stort antal 



nya sådana via förslagskommitten). Vinsten av detta, som vi 

t i l l förde, lär då ha blivit  motsvarande 50.000 kronor, per år för 

SAS. 

Det skal l  är l igt sägas att det redan fanns en hel del 

förkortningar, men mina kompisar och jag ”klurade” i al la fal l  ut 

ytterl igare ett 30-tal nya sådana och sände sedan in förslagen. 

Våra unika förslag belönades för detta generöst - med totalt 

350 kronor. 

 

FLYGBOKNINGEN 

Sedan blev det vidare utbi ldning på bokningen. 

(Centralbokningen). På den tiden sattes al la l injer ( f l igher) och 

datum upp med hjälp av sif fror och bokstäver - på en enormt 

stor tavla i  telefonbokningen, utefter precis hela väggen. 

Efter ”routing” och tidtabell  så fanns sif frorna i datumform som 

var färgade vita, gula el ler röda. Vit si f fra innebar att planet var 

nästan helt ful lbokat och att vi måste ta kontakt med central-

bokningen. Där fanns l istor som visade det exakta 

bokningsläget. Vid röd sif fra var planet helt ful lbokat och med 

några personer på väntel ista. Vid gul si f fra hade någon form av 

t idtabellsändring inträffat så att då måste vi ”kolla” upp detta 

extra noga! 

 

SAS FLYGSKOLA 

Under nästkommande år utbildades jag under några månader 

vid SAS Flygskola t i l l  steward för att sedan förhoppningsvis få 

f lyga ut på europalinjerna och långlinjerna. Jag hade tidigare 

också hunnit med ett kort sommarvikariat som steward hos ett 

mindre f lygbolag (Falcon Air),  med sin mycket enklare typ av 

servering. Detta gav mig i al la fal l  tanken att kanske försöka 

komma vidare inom samma område vid SAS. 

Emellert id upptäckte man och ansåg man, (på SAS Flygskola) 

inför slutprovet, att jag definit ivt först borde ta minst 6-12 

månaders restaurangjobb, för att förbättra mina bristfäl l iga 

kulinariska kunskaper och för att också skaffa mig en ”gnutta” 

vinkunskap. 

 

FLYGSTATIONEN BROMMA 

Alldeles i  detta läge (mycket lägligt) så kom ett förslag att jag 

istäl let skulle få transferering över t i l l  f lygstationen Bromma. 

Detta t i l l talade mig och jag sökte och bevil jades förf lyttning ti l l  

Bromma Flygstation (numera kal lad Bromma Flygplats). Denna 



förf lyttning var väl i  detta läge närmast, att betrakta som en 

befordran. 

Sedan (redan) efter tre år blev jag utnämnd ti l l  Förste 

Trafikassistent (Senior Traff ic Off icer on duty – som det så 

vackert heter, på engelska.) 

Lönen steg från 375 kronor per månad först, sedan upp ti l l  

750:- per månad och något senare upp ti l l  den då svindlande 

höga lönen om 1.200:- i  månaden (1955). Jag och min famil j  

f ick också f lyga gratis med SAS. 

Första året f ick vi f lyga gratis inom Europa, och efter två år, 

även ut på hela det internationella l injenätet. Det blev snart 

resor t i l l  Östafr ika och Brasi l ien på s.k. Free–2-bil jett (en 

personalbi l jett) som bara gäl lde för ”stand-by-resor”. Det var en 

unik och bra fördel. Det gäl lde nu bara att också kunna hitta 

bi l l iga hotel lrum på de olika destinationerna. 

SAS hade årl iga, utbi ldningskurser (på 2-3 veckor) i  

traf ikgeografi,  balans- och vikthantering, frakt, 

passagerarservicekurser och Aircraft Handlingkurser. 

Utbildningskurserna var mycket effektiva, nyttiga, 

trevl iga och kul att få delta i .  De blev t i l l  mycket stor nytta såväl 

under t iden på SAS som även senare i l ivet på andra jobb. 

 

”PRORATING” - SKOKARTONGER – NYTTA AV STATISTIK 

Det här är en lite svårförklarad procedur, jag gör ett försök, i alla fall. 

Under en period, hade jag förmånen att i  studiesyfte få arbeta 

på SAS Avräkningsavdelning för f lygbil jetter. De ti l l  åren komna 

damerna och herrarna där berättade för varandra att de just 

besökt intressanta 8807 och f lugit via 3455. Det betydde t.ex. 

att denna person hade f lugit t i l l  Nairobi via Zürich. För al la 

orter hade man nämligen lärt sig IATA:s särski lda  bil jettsi f ferkod 

utanti l l .  Si f frorna fanns också angivna invid f lygbil jettens 

stämpel. Men intressantast var det förnämliga och väl 

utvecklade ”pro-ratingsystemet”. 

Detta är l ite svårt att kortfattat beskriva med enbart ord, men 

här gör jag ett försök. Någon hade räknat ut det exakta värdet, 

t i l l  exempel, för varje SAS-dokument på sträckan Stockholm-

Köpenhamn-Paris. Då får man ta hänsyn ti l l  att vissa bi l jetter 

kanske förlängts vidare från Paris t i l l  t .ex. Bangkok via Rom osv, 

d.v.s. så kal lade genomgående bil jetter. 

När man slutl igen fått fram snittvärdet (på varje individuellt 

bi l jettavsnitt) så paketerades bi l jettavsnitten tätt hoptryckta i  en 

skokartong med avsnitten 



Stockholm – Köpenhamn för sig, Stockholm-Paris för sig och 

slutl igen Köpenhamn – Paris för sig, för att man sedan skulle 

kunna mäta bi l jettbuntarnas t jocklek i  centimeter. På samma 

sätt hade man gjort för andra sträckor på de f lesta beflugna 

SAS-sträckor. 

Sedan vid ”pro-ratingen” så tog man fram en l injal och mätte 

noga tjockleken på bi l jettbunten. Packarna var trångt 

nerpackade i skolådor. Och via en omräkningstabell  f ick man 

fram ett exakt f luget värde på samtliga denna periods ”f l ighter” 

- på sträckan ifråga. Här gjordes en enorm tidsbesparing jämfört 

med manuell beräkning. Andra f lygbolags dokument som flugits 

med SAS f ick däremot beräknas manuellt – vi lket tog avsevärt 

längre t id. De gammaldags slamrande räknemaskinerna 

dundrade f l it igt i  rummet, där också vi satt tätt ihoppressade. 

Proratingsystemet användes på många andra sträckor, enligt 

motsvarande metod. Inbesparingen i t id blev enorm och 

säkerheten blev ändå mycket t i l l fredstäl lande. 

Denna metod gav mig en f ingervisning om hur bra och viktig 

statist ik kan vara och hur den ibland kan komma ti l l  användning 

– i helt ol ika och annorlunda sammanhang. (Se mitt exempel 

senare om hur vi lyckades utnyttja detta under FN-perioden 

nere i Katanga/Congo) 

 

STANDARVIKT FÖR PASSAGERARE OCH BAGAGE 

På samma sätt förekommer standardvikter för manliga 

respektive kvinnliga resenärer. Som ni säkert sett så väger man 

inte passagerarna vid incheckningen (bara bagaget). Man 

använder standardvikter (som kan komma att ändras med några 

ki lo al lt eftersom åren går och viktmönstret förändras). Även 

bagaget har standardvikter ( för förplaneringen av varje ”f l ight”) 

beroende på om det är en inrikes (kort) f lygning, en 

europaflygning el ler en långflygning. 

Denna statist ik är mycket t i l l förl it l ig och godkänd av ICAO 

(Myndigheten som reglerar den internationella f lyg-traf iken). 

Egentl igen skulle bagaget inte ens en gång behöva vägas på 

våg! Men det gör man för att undvika att resenärerna annars 

skulle lockas att ta med sig för mycket bagage och därmed få 

för mycket övervikt. Flygbolagen behöver och vi l l  ju ha betalt 

för eventuell  övervikt. 

Det är t i l låtet att väga passagerarnas exakta vikt, när rejäla 

viktproblem uppstår. Vid ett t i l l fäl le hade SAS Polarroute på 

delsträckan Anchorage ti l l  Tokyo enorma viktproblem orsakat av 



motvind och ett högt antal bokade resenärer. Flygpersonalen 

försökte då plocka upp och väga enbart japanerna på vågen 

men använde samtidigt den vanliga standard-vikten för 

de kraft iga och tunga amerikanska ol jearbetarna på väg från 

Alaska ti l l  nya uppdrag i Japan. 

En tjänsteman från ICAO som var bokad på samma plan 

upptäckte det felaktiga i systemet, och satte direkt stopp 

för ”ofoget” Därigenom blev han en av de sju passagerare som 

måste avlastas pga överbokningen somuppstått av 

viktproblemen. Reservbränslet kunde inte hel ler minskas i just 

detta fal l .  

 

LOAD SHEET, WEIGHT & BALANCE 

En viktig och intressant del av utbildningen blev att räkna ut 

respektive f lygplanstyps maximala startvikt (Max Take- Off - 

Weight) och landningsvikt (Max- Landing -Weight) och ”Zero- 

Fuel -Weight” – viktiga uppgifter för cockpitpersonalen. 

Lasten måste placeras så att f lyget, när passagerarna är ombord, 

får rätt balans. I  annat fal l  kan inte autopiloten kopplas in och 

användas. På Caravel len så var det extra ”kinkigt”. Om vi gjorde 

ett dål igt jobb så måste turistklasspassagerare f lyttas fram i 

första klass, men bara under start och landning. Det blev 

knepigt för kabinpersonalen att sedan försöka ”förvisa” 

dem ti l lbaka in i  turistklassen. 

Load Sheet var ett dokument som angav f lygplanets tomvikt 

först och sedan ända fram ti l l  startvikten. Efter uträknad tomvikt 

så ”plussade” loadmastern på vikten för bränslet ombord, 

passagerar- frakt och postvikten. 

Så t i l l  s lut så kom man fram ti l l  den totala startvikten m.a.o. 

vikten (vid ”take off”) samt räknade däri från på samma ”load -

sheet” i från beräknad bränslekonsumtion fram ti l l  nästa 

mellanlandning och f ick då fram beräknad landningsvikt. 

Dessutom skulle en balanspunkt anges. Den f ick man fram ur en 

speciel l  tabell  (som en jämförelse kan man tänka sig hur 

skolsköterskan på våra gamla vågar drog de två balanserna i 

s idledd, för att få vågens pi lar att efterhand peka exakt mot 

varandra. Då hade man räknat med en annan typ 

av balanspunkt). 

Detta ”load-sheet” förbereddes något mer än en timme före 

planets t idtabellsenliga avgång och korrigerades fram ti l l  10-15 

minuter föreavgång. Sedan gick loadmastern ut med 

dokumentet och överlämnade det t i l l  någon i ”cockpit-



personalen”. 

Kunder som kommer senare än 10-15 minuter före avgång 

stäl ler al ltså t i l l  med mycket besvär och det är trol igt att de ofta 

förutsakar en försening pga den tid det tar att räkna om load-

sheet. Ibland måste nästan hela jobbet göras om, men vid 

smärre förändringar kan kanske med tur, ett l i tet t i l lägg 

snabbt göras. Senast 5 minuter före avgång skal l  pi loten ha 

dokumentet, för att undvika försenad avgång. 

Flygets balans är och var al ltså mycket viktig. Särski lt viktig är 

balanspunkten för mindre f lygplan (t.ex sådana med färre än 50 

passagerare). 

Vidare räknade man fram ZFW = Zero Fuel Weight, enkelt 

förklarat är det vikten inne vid vingens infästning mot 

f lygkroppen vid vingens ”rot”. 

Denna vikt har betydelse om el ler när planet nästan direkt efter 

start, av tekniska skäl måste återvända ti l l  startf lygplatsen. 

Skulle angiven Zero Fuel Weight l igga för högt och maximal 

landningsvikt skulle komma att överskridas, ja, då måste man 

först ”dumpa” f lygbränsle, helst då redan innan start el ler i  vart 

fal l  innan landning kan ske. Vid en längre f lygning och maximal 

last ombord av passagerare och last och om ett motorbortfal l  

skul le ske, strax efter start, så kommer al lt  för stor belastning 

ske på landningstäl l  vid en snabb och kanske nödvändig (nöd) 

landning. 

Al ltså landningstäl let skulle teoretiskt sätt helt kunna ”säcka 

ihop” vid förstor tyngd (för hög totalvikt) i  vingarnas tankar. 

Det blev l ite krångligt att förklara detta i  kanske al lt för få 

meningar, men det blev ett gott försök, i  al la fal l ,  från min sida. 

 

JOURNALISTERS KLASSISKA, VANLIGA MISSTAG 

Ofta när olycksfal l  el ler katastofer beskrivs i  t idningar i  samband 

med f lygincidenter så talar man om eventuell  bensinbrist. När 

det gäl ler jetf lyg så borde det istäl let stå kerosen el ler jetbränsle. 

Flygbensin gäl ler enbart för propellerplan. 

 

EN ANNAN MISSUPPFATTNING 

Är funktionen av den omtalade ”Svarta Lådan”. För det första är 

lådan nästan al lt id organgefärgad (och inte svart) för att lättare 

kunna hittas i  samband med f lyghaverier. Lådan består av två 

lådor med sinsemellan ol ika funktion. Den ena lådan med 

en ”f l ight data recorder”, (kal las med förkortning FDR) 

motsvarande färdskrivare, registrerar en hel del data som 



noterat vad som hänt inför ett haveri, som t.ex f lygplanets höjd, 

hastighet och dess bränslekonsumtion. Den andra- cockpit 

voice recorder – (CVR) spelar in samtal mellan f lygledaren och 

planets cockpit. Lådorna är oftast placerade i planets akterparti.  

Det kan vara bra att veta vad man egentl igen menar med ”den 

svarta lådan”. 

 

1957-1959: VIP-TJÄNSTEN - SAS 

NYA SERVICEAVDELNINGEN (”LP” = Lost Passengers) 
”Järngänget” vid servicedisken på Bromma Flygplats - Avdelning LP 

Pursern Gösta Arnér 

En säl lsynt duktig och trevl ig purser vid namn Gösta Arnér 

begärde förf lyttning ti l l  marktjänst. SAS som uppskattade denne 

kreativa, f l i t iga man f ick nu ett problem. Samtidigt hade 

förmodligen SAS även problem med sin Förste Trafikassistent 

Pontus Ekström-Oakley som trol igen bredde ut sig utanför den 

fyrkantiga rutan och kanske hade visat sig vara l ite för 

överkreativ”. Han stäl lde nog ti l l  med för mycket extra arbete 

för de överordnade. Men jag l iksom Gösta hade skickat in 

massor med belönade förändringsförslag t i l l  förslagskommittén, 

varav ett 20-tal hade godkänts och belönats. 

Vi ansågs väl därför att passa för den nya kreativa t jänsten som 

sedan kunde och skulle vidareutvecklas, al lt  efterhand. Man 

hade nog uppmärksammat oss två, trots al lt ! 

 

VIP och CIP-kunder 

SAS hade vid denna tidpunkt ett tydl igt krav på att öka sin 

service-nivå, främst för storkunder/affärsresenärer och speciel lt 

för sina VIP och CIPkl ienter. 

VIP är kungliga kunder el ler näst därinti l l .  CIP är kommersiel lt 

viktiga kunder. (Al lt detta hände al ltså ett tag innan Janne 

Carlzon (JC) kom över t i l l  SAS från Linjef lyg.) 

Gösta och Pontus placerades i en bra och relativt påkostad och 

prydlig lokal, belägen i Bromma Flygplats ankomsthall .  Dit kom 

de utrikes resenärerna in, direkt efter att de hade passerat 

passkontrol len. I  samma lokal som vi fanns, så fanns tul len som 

besiktigade bagaget efter att det hade kommit in med 

bandtransportören. 

Vi f ick bra respons och beröm från företaget, för våra idéer och 

våra init iativ och för avdelningens kraftful la insatser och för en 

påtaglig förbättr ing av SAS kundrelationer. 

Senare under åren bemannade man LP med ett f lertal 



synnerl igen dugliga och charmiga personer, som verkl igen 

kunde utföra service på ett proffsigt sätt. Ti l l  dessa hör bl.a 

oldtimern Inez Beglund (numera 90 år) samt Carin 

Ygberg och Barbro Rosengren, bara för att nämna några av dem, 

som jag även senare hade förmånen att fortsatt ha en bra 

kontakt med 

 

GLOBETROTTERN HANS OSTELIUS 

Min granne Ostel ius passerade ofta förbi oss på Bromma 

Flygplats och berättade om några av sina eskapader. Han 

kåserade ofta i  ”r iksradion” på sin breda och speciel la skånska, 

ett språk som jag var van att höra. 

 

1956 - MER FRÅN SAS-PERIODEN 

HERRN VON SCHLABRENDORF 

Kurt Nicolén (ASEA-bossen) var också styrelseordförande i SAS 

under en period. Han var farl ig för han hade ringa förståelse för 

att det krävdes mer personal på morgnar och på kväl lar ute på 

Bromma. Mitt på dagen var det en kraft ig svacka. Då var f lygen 

på väg ut el ler hem från de ol ika europeiska destinationerna 

och en del personal var då l ite överf lödiga. 

 

KODSYSTEMET 

Vi vågade inte ropa i högtalaren på varandra med namn. Ett 

unikt ”kodsystem” etablerades där man ropade ut falska och l ite 

ovanliga kundnamn – för att få en viss person ur personalen 

åter t i l l  arbetsplatsen. 

Ett utrop som någon använde blev: Herr von Schlabrendorff - bitte 

melden Sie sich beim Auskunftsbüro.  Döm om tjejens förvånade 

min i upplysningen - när en kund störtar fram och lämnar 

fram såväl pass som bil jett, med namnet Schlabrendorff. Vem 

kunde tro att vi verkl igen hade en ”riktig” kund med detta 

namn?  
(Anm. Dieter Heidemann: När jag jobbade hos American Express i 

Wiesbaden 1962-1966 hade vi Fabian von Schlabrendorff som vår kund, 

men en otrevligt typ. Han hörde ti l l  gruppen om Claus Schenk von 

Stauffenberg som planerade attentatet på Hitler 1944) 

 

DISKEN I TRANSITHALLEN 

Ute i disken vid transithal len hade vi vissa dagar t jänstgöring. 

Det var som en slags information under de t ider då vi inte 

passade vid utsläppen och hämtade in ”boardingpass”. 

Här skämtades det vi lt ,  men oftast rätt oskyldigt med 



passagerarna. Värst var väl herrarna Jonas Folcker och 

värmlänningen Folke Mattsson. Disken var rätt hög och 

halvmånformad. Golvet innanför och förresten i hela 

lokalen var belagt med marmorplattor. Vid några t i l l fäl len när 

kunder frågade ”när beräknas planet (f l ight SK 565) avgå, mer 

precist” så började Folke gå ner i  käl lar- luckan med al lt mer 

böjda ben och ropade neråt med 

hög röst:”Vad e de för ETD (Estimated Time of Departure) för 

565:an?” – 

”Svar 08.47” - Va? ”Repetera” Högre svar: 08.47.  Så vandrade 

Folke t i l lbaka med synbart tunga steg, vägen upp mot disken 

igen och svarade kunden med en långsam och lätt ansträngd 

röst: ”565 beräknas starta klockan 08.47!” 

Kunden blev naturl igtvis l ite nyfiken på den märkl iga 

käl lar luckan och sträckte sig nu upp över disken och kikade ner 

mot det helt heltäckande marmorgolvet och fann naturl igtvis 

varken någon käl larlucka el ler ens någon öppning. Andra 

l iknande skämt, men rätt så oskyldiga, var vanliga. 

 

AVDELNING : ”OYX” 

Den viktiga operativa avdelningen hade 

internbeteckningen ”OYX”. 

Personalen sitter där strategiskt placerad med utsikt över såväl 

hela rampen som över landningsbanan. De ki l lar som hamnar 

här är snabbtänkta, kreativa och vana att ta tunga, snabba och 

riktiga beslut, när det t i l l  exempel plötsl igt ”kärvar” t i l l  s ig i  

traf iken. Kanske väderproblem har uppstått el ler något plan har 

fått tekniskt problem och omdisponering måste ske. Det händer 

också någon gång att Kastrup helt måste stänga igen p.g.a. 

dimma och al l  traf ik överf lyger Köpenhamn och hamnar på 

Bromma. Med vår klenare kapacitet gäl ler det att vara ”smart” 

och kunna lösa problemen. Det klarar kol legorna i det här 

gänget al lt id av på ett proffsigt sätt. 

Kollegan Roland Almberg (numera bosatt i  Torekov) berättar så 

här: Efter genomgången test, så hade en solig dag, ett 15-tal 

prydliga välutbi ldade och av företagspsykologen ”framtestade” 

supersmarta markvärdinnor just anstäl lts. De visades nu runt i  

lokalerna ute vid Bromma Flygplats. De kom ti l l  s ist in t i l l  den 

operativa traf ikavdelningen ”OYX” och träffade där på herrar 

Fagerel l  och Salomonsson. 

Salomonsson, som av oss kollegor var känd som en humorist isk 

och skämtsam typ av person, grep snabbt och direkt in och 



berättade ingående om avdelningens oerhörda vikt- för hela 

f lygverksamheten och för SAS. 

Han sa ungefär så här: Vi tar al ltså över f lygplanet, exakt och 

precis, från och med det tillfället att hjulen sätts ner i banan.  Då 

övergår al lt  istäl let t i l l  att bl i  vårt totala ansvar, pi loterna 

avlastas därmed så att säga på sitt direkta ansvar. Vi måste nu 

vara synnerl igen skärpta och uppmärksamma - vi hinner inte 

ens resa oss och gå på toaletten under detta våra två t immars 

intensiva arbestsskift. Samtliga f l ickor lyssnade intresserade och 

blev synnerl igen imponerade. 

På väggen i OYX fanns en kvarglömd vev, numera helt utan 

funktion, den har väl sparats som ett slags kuriosa från gamla 

t iders f lygverksamhet. (Kanske en gammal pennvässare av 

gammal typ?) 

”Salomon” pekade nu på f lygplanet, som just satte hjulen i 

marken, och ropade l ite upphetsat – se upp nu! Nu gäller det för 

oss att snabbt ta över f lygplanet från pi loterna och ”reversera” 

motorerna så att planet får ful l  bromseffekt, annars kan det 

komma att gl ida över hela banan och ner på Ulvsundavägen, 

al ltså ut på bi lvägen utanför banan och staketet. Så 

vevade han med allvarlig min, med fart och kraft, motsols på veven. 

Ingen av f l ickorna anade att han skämtade, de var väl så nya i 

jobbet, att de ännu inte hade förmågan att visa sig klentrogna, 

utan de ”smälte” glatt ner och i s ig - al lt  som berättades. 

Roland slutar l ite lakoniskt: ”ja så kunde det gå till i gamla tider.” 

 

ANDRA FLYGBOLAGS ”GLAMOUR SYSTEM” 

APROPÅ SERVICEAVDELNINGEN ”LP” 

T.ex det här med American Air l ines ”PROFILE”. Kundens 

speciel la preferenser noterades i datan men också på ett 

l itet ”kort”, som kunden f ick och som ibland visades upp för oss 

vid incheckning annars först ombord på f lyget. 

En av oss på f lygplatsen, mycket känd och dessutom frekvent 

resenär (en yngre affärsman och vd i ett storföretag) lät sin 

sekreterare notera ner sina ”preferenser” och sända in t i l l  

American Air l ines. Beträffande önskemål om hyrbil  hade hon 

skrivit in ”Gärna exklusiv sportbi l ,  typ en convertible, helst röd i 

lacken”. Vid önskemål om placering ombord hade hon strukit 

bort förslagen ”föröver, midskepps. akteröver - resp. fönster-

plats, plats mot mittgången” och istäl let skrivit in ”gärna 

bredvid en snygg, prydlig 25-30-årig kvinna” och på önskad 

tidskrift,  så skrev hon ”om ni inte kunnat placera X bredvid 



föreslagen kvinna, så ge honom istäl let som ersättning ett 

exemplar av Playboy”! 

Vår speciel la kund var från början inte medveten om 

sekreterarens ”ploy”- men han blev med tiden naturl igtvis varse 

om, vad som noterats om hans ”böjelser”, såväl i  datan som på 

presentationskortet. Kortet och systemet påminner l ite om Avis-

rent-a-Cars ”VIP-kort”: AVIS PREFERRED där affärskunden t.ex 

får önska sig typ av bi l ,  betalningssätt (via vi lket kreditkort), 

rökfr i  bi l ,  automatlåda etc. Kort med handfasta och annorlunda 

önskemål, förekom någon gång och dessa uppgifter med 

sådana l ite udda förslag, väckte naturl igtvis ofta munterhet hos 

oss incheckningspersonal. 

 

AVIS BILUTHYRNING 

Roland Almberg berättar att Avis Bi luthyrning, under en period, 

hade en enorm annonskampanj med helsidesannonser i  

dagspress, där man berättade om den enormt f ina verkstads- 

och städningservice varje bi l  genomgick, efter varje uthyrning. 

Det var ”Axel” som städade och tömde askkoppar och skakade 

golvmattor. 

En kund rusade in på Aviskontoret på Bromma och skrek 

upphetsad: Får jag tala med den dj-a Axel! Bi lens askkopp hade 

varit fyl ld av f impar, mattorna leriga och söliga. 

 

 

 

19 januari 1960 SAS Caravel le ”Orm Viking” störtar i  Ankara. 

7 juli 1960 Myteri i  Kongoarmén och Hammarskjöld söker medla. 

9 november 1960: John F. Kennedy röstas fram ti l l  president. 

 

VIKARIAT PÅ KASTRUP 

När nya Kastrup med sina långa ”tarmar” just bl ivit färdigbyggd 

visade det sig att mycket mer personal krävdes för att kunna 

klara av traf iken. Vi kal lades då in från f lera ol ika länder. Vi f ick 

bl.a. lära oss en del om den annorlunda danska kulturen. Om 

detta skulle kunna berättas i  mångakapitel. Jag avstår, för att 

komma vidare! 

 

1960 FLYGKATASTROFEN - ANKARA 

Den 19 januari 1960 är en svår dag, som jag al lt id kommer att 

minnas. Det var min jourtjänst den kväl len och jag bodde kvar i  

ett övernattningsrumute på Bromma Flygplats. När SAS 



Caravel le ”Orm Viking” sent på kväl len, skulle landa vid sin 

slutdestination Ankara, störtade planet rakt ner i  ”backen”, i  

landningens slutmoment, innan ”stäl let” sattes i  banan vid 

Esenboga f lygplatsen, utanför Ankara. Samtliga 41 personer 

ombord omkom. Det var för al la en tragisk upplevelse. 

Naturl igtvis al lra mest för de ombordvarandes anhöriga, men 

även för oss, som samma morgon varit  involverade i 

incheckningen, tankningen och lastningen av planet. 

Mitt i  natten kom katastrofkommissionen ut och gick igenom 

alla dokument, kol lade tankningsbeskedet, att rätt sorts ”fuel” 

fanns ombord från utgångsstationen Bromma. Och ”kollade” 

precis vi lka personer som fanns ombord från Bromma ti l l  Ankara. 

SAS presschef Olle Nyman var en av personerna som ingick i 

katastrofgruppen. 

Han och de andra ”pressade” oss, på mycket snabba besked. 

Katastrofgruppen var sedan direkt, redan tidigt föl jande morgon 

iväg via London, för att snabbast möjl igt kunna vara i  Ankara. 

Länge misstänkte man pilotfel, orsaken lär ha varit r ikt igt kusl ig.  

Man hade, som jag tror mig veta funnit en Rollei-Cord-kamera 

inne i cockpit Den är ju ungefär som en tegelsten i formen. Den 

misstänktes ha ramlat ner på golvet under landningen och 

fastnat i  gl ipan precis bakom spaken ti l l  höjdrodret. När nosen 

skulle korrigeras genom ett lätt lyft uppåt så satt spaken i låst 

läge och planet dunsade med kraft ner på banan. Om 

detta var orsaken vet man nu inte säkert, men jag såg i al la fal l  

att det kom en intern skrivelse (en s.k. NOTAM)  som 

fortsättningsvis förbjöd ”lösa” kameror inne i cockpit. Jag har 

ännu i dag ibland mardrömmar om denna händelse i  mitt l iv. 

Om hur dål ig beredskapen var då och tyvärr kanske ännu idag 

är, vid såväl små som stora olyckor, av l iknande slag. Vi lär oss 

nog aldrig! 

Al la f lygbolag, traf ikföretag och charterbolag bör öva sig i  

katastrofberedskap och incidentträning, men så sker al lt för 

säl lan. Många, för att inte säga kanske de f lesta, har inte ens 

utformat interna kontaktl istor med adress och telefon på sina 

(berörda) anstäl lda. 

 

SK 405 och transferguiden från Cook´s 

Hur det lyckades oss att ”dubblera SK 405” 

En dag infinner sig Thomas Cook´s speciel la transferguide vid 

incheckningen på Bromma – med en amerikansk 

pensionärsgrupp om 45 personer, för att f lyga klockan 13.00 



med SK 405V ti l l  Kastrup. Bokstaven ”V” står för extraplan d.v.s. 

en dubblering. Problemet var emellert idatt det inte fanns någon 

dubblering. 

Så där stod guiden med sina/våra 45 överbokade kl ienter. Vi såg 

orosmolnet framför oss och såg snabbt t i l l  att ropa avgång för 

ordinarie SK 405 och sedan direkt skicka iväg planet. Just detta 

plan hade många anslutningar vidare ut från Köpenhamn, så att 

dessa passagerare måste vi givetvis ta hand om i första hand. 

Därefter ”kollade” vi med hangaren, om något reservplan fanns 

att t i l lgå. 

Så var inte fal let. Det fanns dock en Convair Metropolitan 

därnere, som var inne för stor motoröversyn. Vi lyckades få 

mekanikerna att sätta på en skyddskåpa över den saknade 

motorn. Den ena propellern saknades. Så ropade vi avgång för 

SK 405V (extra) och passagerarna lotsades ut direkt 

genom transithal len, ombord på planet. En av 

traf ikassistenterna som närmast var som ett slags ”standup 

comedian” hos oss, gick ombord och 

roade pensionärerna och berättade några kul historier, för att få 

ful l  uppmärksamhet och för att de skulle förhoppningsvis bara 

skulle kolla enbart föröver och bara på honom. 

Stationsmekanikern, bankade en stund på f lygplanskroppen, 

sökande efter tekniska fel. Därefter konstaterade vi 

att planet måste tas ur bruk och att ett inkommande plan från 

Oslo/Fornebu måste inväntas. Under t iden bjöds hela gruppen 

på en förträff l ig lunch uppe på f lygrestaurangen. 

Vi blev såväl glada som förvånade när reseledaren för gruppen 

någon månad senare skrev t i l l  SAS direktion och talade om 

hur ”proffsigt” vi hade skött förseningen, den som hans grupp 

hade råkat ut för! En l iten nödlögn ibland kan rädda f lygbolag 

ur knepiga lägen! 

 

VÅR FÖRRE ÖB AVLASTAD AV DANSK ”LÖJTNANT” 

En av de första Caravel lerna (SE-210) f lög ti l l  Nice och vände 

sedan åter på eftermiddagen. 

Den nya centraldatorn hade just tagits i  bruk i Köpenhamn. 

Istäl let för 80-talet passagerare så hade tydligen 140 

passagerares kapacitet inprogrammerats i  datorn, för retur-

”f l ighten”. En kraft ig överbokning vid f lygningen från Nice, blev 

givetvis den direkta föl jden. 

Den danske unga stationschefen tog ett snabbt beslut: Alla  

svenska pensionärer skulle avlastas.  De kunde rimligtvis inte ha så 



bråttom! 

Bland passagerarna fanns Astri  och Evert Taube och vår då 

välkände förre överbefälhavare Olof Thörnell  (ÖB under åren 

1939-1944). Paret Taube tog avlastningen med en klackspark. 

De f ick ju en f in middag på f lygplatsen och bokades om för 

hemresa påföl jande dag. Paret Taube tr ivdes ju så bra i Nizza 

(Nice). 

Thörnell däremot blev ursinnig. Speciel lt som stationschefen bara 

hade två guldgaloner på ärmen, vi lket Thunell tolkade som om 

han bara hade löjtnants grad. Vad värre var, så var han därtill 

dansk! 

Vid återkomsten nästkommande dag ti l l  Bromma Flygplats, stod 

ett antal direktörer från SAS direktion ti l lsammans med Gunnar 

Knutsson (Knutas) från SAS Press-avdelning och eskorterade den 

ursinniga f.d. överbefälhavaren i l imousine t i l l  Uppsala och de 

försökte under färden febri lt  och ivrigt att lugna ner honom. 

Thörnell  ”tuggade fradga”, var rosenröd i ansiktet och skrek så 

att bi lrutorna nästan sprack. Först framme i Uppsala lyckades 

herrarna få honom lite halvlugn. De f ick säkert lova honom 

Guld & Gröna skogar? 

Presschefen Knutas berättade senare för mig, om al lvaret i  en 

sådan här reklamation och om hur svår hanteringen av ett så 

pass besvärande reklamationsfal l  kan bli .  Förre ÖB hade 

naturl igtvis kvar oerhört många av sina viktiga kontakter. 

 

 

TRAFIKASSISTENTEN PÅ SAS/ LE BOURGET/PARIS 

”Huvet” uttalas, som ni förstår, ”YVE” på franska. Jaques Huvét 

är och har varit en legend inom trafikf lyget i  Frankrike och 

speciel lt  då i Paris. (på Le Bourget och Charles de Gaulle-

f lygplatserna). 

Otaliga är historierna om honom. 

Vid ett t i l l fäl le var han mycket pank och vädjade ti l l  kol legorna 

på Le Bourget om ett bidrag (kanske om Franc 10 per person) 

De var ett 20-tal i  t jänst den dagen. Huvet föreslog: Om jag är 

känd över hela Le Bourgetf lygplatsen i morgon förmiddag, då 

kanske ”bidraget” kan utbetalas? !! 

Jo – det kunde godkännas! 

I  Sverige pågick samtidigt en innovationskampanj för att folk 

inom främst industrin skulle t i l l föra företagen nya fräscha idéer 

via förslagskommittéer etc. En hel rul le aff ischer hade kommit 

t i l l  Paris, av misstag. Det var en ASEA-aff isch med en glödlampa 



i  mitten och den svenska texten: HUVET PÅ SKAFT.  

Nästa morgon hade Jaques Huvét bytt ut massor av 

reklamaff ischer för f lygbolag på väggarna i avgångshallen. 

Istäl let för Air France, Air India, Brit ish Airways o.s.v.så stod det 

HUVET, HUVET, HUVET - (HUVET PÅ SKAFT) PÅ på 

reklamaff ischerna över hela hal len! Och Huvét f ick ut ett bidrag 

från samtliga kollegor! 

 

EN TILLGÅNG 

Det har, som jag ser det, varit en stor t i l lgång för SAS att ha en 

så kreativ person anstäl ld under lång tid – som ”fixat” så många 

knepiga situationer på ett förträff l igt sätt. Man kan säga att 

Huvét verkl igen har haft ”huvet” på skaft ofta och använt 

huvudet - lika flitigt som en hackspett.  

Som kuriosa kan ti l l  s ist nämnas att Jaques Huvét nu är över 80 

år gammal och ännu aktivt arbetar för några ol ika f lygbolag, 

numera ute på Charles de Gaulle-f lygplatsen. Man känner igen 

honom på att han vanligtvis springer fort i  rul ltrapporna, men 

ofta i  fel r iktning, för att inte hindras av någon el ler något och 

för att på så sätt komma fram fortare. 

HUVÉT FIXAR SNABB AMBULANS-TRANSFER 

Barbro Rosengren som arbetade på SAS avdelning LP 

(Serviceavdelningen för CIP:s = viktiga kunder) har berättat att 

vid ett t i l l fäl le när kungaparet reste t i l l  Frankrike på en off iciel l  

resa, så hade hela förstaklasskabinen på SK 565-Caravel len 

blockerats, för enbart kungaparet med föl je. Det var på den 

tiden, då SAS planen normalt brukade landa på Charles de 

Gaulle-f lygplatsen. 

Av praktiska skäl, hade man nu dessutom planerat omdirigering 

av planet t i l l  Le Bourget, men bara under just denna dag. En av 

SAS viktiga kunder, vd för IBM Svenska AB - Conrad 

Kuylenstierna, hade bokat sig i  första klass med f l ight SK 565 

denna dag. Av något skäl, så hade han inte informerats om 

ändringen, dels att han inte kunde få resa i första klass och 

dels att han nu skulle komma att hamna på fel f lygplats, inför 

sitt byte t i l l  anslutande f lyg mot Dallas. 

När han kom ut och checkade in och då först f ick beskedet, blev 

han naturl igt nog ursinnig. Barbro Rosengren blev t i l lkal lad för 

att försöka ”f ixa” den nästan omöjl iga situationen. Hon var 

psykologisk och verkl igen smidig och vänlig. 

Men det blev än värre, när hon f ick veta att han skulle 

transferera (fortsätta) direkt från Charles de Gaulle t i l l  Dal las 



med American Air l ines. 

Anslutningstiden var även i normala fal l  mycket ”knapp”. Barbro 

lovade att be Jaques Huvét, att försöka hjälpa t i l l  på något sätt. 

Men hon själv tvivlade på att denna extremt svåra situation 

kunde lösas. 

Nåväl, när kungaparet med säl lskap, kom ut i  VIP-rummet vid 

ankomsthallen på Le Bourget kom också industri ledaren Conrad 

Kuylenstierna ut med samma ”gäng”. En myndig herre i  vit rock 

med läkaremblem (Jaques Huvét) kom fram och dir igerade ut 

honom ti l l  en väntande ambulans, som placerats utanför med 

motorn igång. 

Huvét kastade sig snabbt in i  förarsätet. Conrad f ick hoppa in 

på sätet bredvid. Sedan blev det ful l  fart, med sirenerna 

påslagna, från Le Bourget tvärs genom hela Paris, i  tät traf ik ut 

mot Charles de Gaulle. Färden gick i  hög fart, ofta i  100 km 

timmen. 

Hör och häpna, Conrad Kuylenstierna hann med sin American 

Fl ight mot Dallas. Detta tack vare Barbro och inte minst tack 

vare Jaques supersnabba agerande och hans skickl iga framfart 

genom Paristraf iken. I  början av år 2011, f ick jag tråkigt nog 

veta att legenden Jaques Huvét avl idit i  Paris, vid 84 års ålder. 

Beklagligt naturl igtvis, för att han ti l l förde SAS så mycket, under 

al la sina arbetsår. 

 

OM TIPSTJÄNST, TÄNDSTICKSBOLAGET OCH NISSE EKLUND 

Vid överbokning gäl ler normalt regeln: ”Sist boka blir ”avslängd”. 

Vi hamnade ibland i den här situationen. Det fanns inte mindre 

än fyra stycken S. Svensson ombord. En av dem var sist bokad. 

Vi valde trol igen ut fel Svensson, den ”stackarn” som fick se sitt 

plan gl ida ut på banan för att sedan f lyga iväg mot Luleå. 

Den Svensson som vi valt ut, var klen ti l l  växten och uri lsken, 

för att inte säga helt rasande. Han bad att personligen få tala 

med tjänstgörande stationsledare. Ansvarig stationsledare var 

Nisse Eklund, den dagen. Nisse var känd som en känd skämtare, 

i  vart fal l  i  vår krets. 

”Li l le” Svensson skrek högt och berättade att han minsann hade 

en hög posit ion på Tipstjänst (Lotteribolaget). Nisse som 

kontaktats per telefon bad Svensson läsa upp bil jettnumret 

längst t i l l  höger, uppti l l  på bi l jetten. 

1170 – 456 765 32 blev svaret. Nisse repeterade noga numret 

och sade sedan: Tyvärr, det blev nitlott den här gången! 

Nisse Eklund satt t idigare som assisterande bokningschef på 



centralbokningen ute i Huvudkontoret på Bromma. En hög 

direktör vid Tändsticksbolaget i  Jönköping bokade in sig på SAS 

Sydamerika-express t i l l  Rio de Janeiro. 

Planet var helt ful lsatt, detta var i  samband med Karnevalen i 

Rio. 

Direktörern bad Nisse ”sudda” ut någon mindre betydelseful l  

kund från bokningsl istan och betonade hur viktiga just 

Tändsticksbolagets kunder torde vara för SAS. 

Nisse vägrade men lovade i al la fal l  att göra sitt bästa, för att 

bevaka eventuella avbestäl lningar. Kunden röt då t i l l  Nisse: Då 

ska vi i  Tändsticksbolaget aldrig mera f lyga med SAS. Nisses 

replik blev: Då köper jag en ”lighter”. Intressant, att notera är att 

nu ti l lverkas även ”l ighters” av Tändsticksbolaget. Ja, nu ja! 

 

RESEBYRÅPROFFSEN – SOM FICK EN PRIVAT DC 6:a 

En morgon, innan SK 565´s avgång mot Paris (08.45) råkade vi 

ut för ett antal överbokade passagerare. 

Vi valde att t i l l fäl l igt neka transport för några av de som bara 

skulle f lyga lokalt t i l l  Kastrup. De f ick förtäring och ursäkter 

samt bokades om ti l l  ett senare f lyg. Två av kunderna var från 

USA. De blev otrol igt upprörda. Det visade sig att de var ett par 

av SAS distr ikt Chicagos viktigaste resebyråkontakter, särski lt då 

på grupp-resesidan. De kunde absolut inte tänka sig att vänta 

ända ti l l  klockan 13.00, något som vi föreslog. Men de 

amerikanska kunderna krävde ett extra insatt plan – bara för 

deras skull  och vi ”höll” ivr igt emot! Precis när bråket var som 

intensivast och mycket högljutt, r ingde stations-ledaren på 

Kastrup upp oss på ”OYX” (ett operationellt planeringskontor) 

och begärde att få en DC6:a (4-motorigt propellerplan) extra 

insatt, eftersom en av de danska tysklandsavgångarna 

plötsl igt fått motorstörning. Dessutom hade personalen i det 

närmast överskridit s in f lygtid. Därmed måste de också ersättas. 

 

NYTT PLAN SATTES IN DIREKT 

Vi r ingde in ny besättning och kabinpersonal och vi f ick snabbt 

fram reservplanet från hangaren. Al lt f löt på snabbt och 

effektivt. Det var en kul uppgift att sedan få gå upp i 

f lygrestaurangen och säga åt herrarna att det extra plan de 

begärt, nu stod ute på plattan helt startklart. Herrarna såg 

mycket förvånade ut när vi ledsagade dem in i den stora DC6:an. 

För att DC6:an var ful lt bemannad med f lyg- och kabinpersonal. 

De var de enda passagerarna ombord. Vi hade inte snabbt nog 



hunnit få tag i övriga överbokade passagerare. Den ene av 

herrarna sa nu: ”Det hade räckt med ett mindre flygplan!”. 

 

1955-1960: ”TÅGNINGAR” VID INSTÄLLT FLYG.  

Det fanns sämre f lygplatsinstrumentering ( ILS, RADAR osv) på 

1950 och 1960-talet. Därför blev många f lygningar (särski lt 

inom Sverige) instäl lda vid dål igt el ler tveksamt f lygväder. 

Passagerarna erbjöds istäl let resa med tåg (ofta natttåg) och 

ekonomisk kompensation på bi l jettens mellanski l lnad. 

I  dessa lägen ryckte ofta chefen Osborne in, som en hjälpande 

hand: Hans språkkunskaper var synnerl igen elementära al ltså 

påtagligt begränsade. Han delade då ut tågbil jetter och sa: Min 

herre åker första klass, Ni min dam är andra klass, osv. Han f ick 

plötsl igt t i l l  svar: Sorry. Han svarade rappt: Then you are a 

second class lady! Hon replikerade: I  am certainly not! Osborne 

svarade: Then you must be a third class lady (Tågen hade även 

tredje klass på den tiden). 

 

1956: TRANSAIRS CHARTER MED SUPER CURTISS 

(Ett f lygplan av typen Super Curtiss var enkelt uttryckt en slags 

kromosom-DC3:a.) En mekaniker kom bestört in i  charterhallen 

på Bromma och visade upp två väskor (som han vid inspektion 

av rampen och banan funnit i  s lutändan på banan). Tydligen 

hade lastrummet inte stängts ordentl igt. Vi kontaktade pi loten, 

som var av det tuffa slaget. Han beslöt sig för att trots al lt  bara 

f lyga vidare mot Malaga. Det r ingde några personer från 

Småland och sedan en förvånad man som hade sin gård i 

närheten av Bremen. De hade fått nedfal lande väskor i  s in 

trädgård. De sex kunder, som ägde bagaget, var nog inte 

särski lt  lyckl iga, när de äntl igen kom fram och bagaget 

saknades De senare f ick veta att det bl ivit helt demolerat. 

 

1956 PERRE BERÄTTAR OM ADRESSBOKEN 

Min kompis Perre var l ite ”deppad” en dag, då han 

blivit ”dumpad” av en tjej, som han misskött l ite. Som ett 

kuriosum berättade han då om den ”hemliga” boken som 

Curre, en skolkamrat t i l l  honom på Handelshögskolan, hade 

gjort i  ordning. Curre var inte bara en framgångsrik förförare 

men också en effektiv affärsman redan på tiden 

vid Handels. 

Han bokförde sina erövringar noga, l ite av typen som 

vinspecial ister använder sig av när resultat presenteras i  



t idningar. Han uppgav kvalitet, uppgifter om passar bäst  

t i l l  .  .  .  .  .  .  och angav noga ålder, längd, vikt och ålder, blond, 

brunett el ler mörkhårig. Så fanns uppgifter om vi lka ekonomiska 

krav vederbörande brukade stäl la, al ltså önskade hon bli  bjuden 

på middag, bio el ler teater, var i  sta´n bor hon, telefonnumret 

o.s.v. Al lt fördes in i  boken med grön pärm och förvarades i 

Curres plåtskåp, som var låst. Nyckeln t i l l  skåpet med den 

hemliga boken kunde man få låna i t io minuter mot 

en avgift om 5 kronor vi lket motsvarar 69 kr nu i år 2012. 

Då frågade jag Perre: ”Vad hände med den boken när ni s lutade 

på Handels?” Perre sa att Curre tog hem den, men sedan när 

han gifte sig i  Bromma Kyrka 8 år senare och jag var ”best man” 

så f ick jag överta boken. Han ti l lade l ite lakoniskt och med 

sorg i rösten: Du jag har faktiskt försökt r inga ti l l  ett antal. Men 

kvinnorna hade antingen bytt telefonnummer el ler så hade de 

väl hunnit gifta sig hela bunten. Så att boken – den som från 

början var så bra - var nu ti l l  noll  och intet värde. 

 

1956: RESAN TILL RIO DE JANEIRO 

En kal l  vinterdag i början på februari startade vi från Bromma 

Flygplats med SAS DC 7C, ett fyrmotorigt propellerplan (försett 

med Curtiss-Wrights turbo-compoundmotorer om 3250 

hästkrafter). Motorerna har vardera tre avgasdrivna turbiner 

som komprimerar insugningsluften och förbättrar dragkraften 

utan att därför öka bränsleförbrukningen. Räckvidden 

var 6400 ki lometer. Under åren ti l lverkades totalt 2284 f lygplan 

av DC7-typ. DC 7 C-planet kunde f lyga från Ost t i l l  Västkust i  

USA på 8 t immar och 45 minuter. För DC6:an (föregångaren) så 

tog sträckan c:a 10 timmar. Det var den här f lygplanstypen vi 

gav oss iväg med. Det var 22 minusgrader vid avfärden klockan 

07.30 på morgonen. 

Vi mellanlandade i Frankfurt, Lissabon, Monrovia och sedan 

Recife. Med ankomst t i l l  Recife (t idigare Pernambuco) klockan 

07.15 nästa morgon. Då var det 39 grader varmt, redan så 

t idigt på morgonen. Efter ankomst t i l l  Rio så tog vi in på ett 

hyfsat bra hotel l  nära Copacabanastranden. Men hotel let 

saknade luftkonditionering. Ute var det 38 grader varmt. Det 

var i  det närmaste l ika varmt på rummet. I  taket fanns en stor 

roterande f läkt. I  övrigt var det en enormt f in och tr ivsam resa. 

Landet Brasi l ien och dess folk, är trevl iga och minst sagt 

intensiva. Upplevelsen blev komplett, eftersom vi nu också f ick 

uppleva karnevalen i Rio under vår andra vecka därnere. 



Brasi l ien med sina bergstoppar, sin musikal iska rytm och med 

sin blandade befolkning. Och Rio, med sin natur och färger, 

med sin häftiga puls, hör t i l l  en av de häft igaste upplevelserna i 

mitt l iv. 

 

1959 CARAVELLE-BRAGDEN (BROMSSLADDEN) 

Innan Caravel len var insatt i  reguljär traf ik, så pågick en intensiv 

pi lotutbildning. Motorerna kom senare att byggas om så att de 

kunde reverseras. Därmed kunde man landa på kortare bana 

och även göra säkra landningar vid snö- och isbelagda banor. 

Maskinen kom in för landning på Bromma. Tyvärr satte eleven 

ner planet något sent på banan. Bromsfal lskärmen sköts ut, 

men det tog ovanligt lång tid, innan den vecklades ut och 

minskade planets fart. En olycka var snubblande nära.  

Instruktören Mac Intosh (född i Skottland) tog direkt över 

spakarna. 

 

FOLKVAGNSSLADDEN 

Han gjorde en bromssladd, precis som han al lt id gjorde med sin 

egen gamla Volkswagen. Full  gas på en motor och samtidigt 

kraft ig broms på motsatta sidans bromshjul. Den stora 

jetmaskinen stannade snabbt upp, precis innanför staketet mot 

vägen. Det var bara vingspetsen som stack ut ovanför och 

utanför staketet mot Ulvsundavägen. En olycka kanske med 

fordon och passagerare i  dessa hade undvikits och stora pengar 

hade inbesparats genom instruktörens rådighet och vana vid 

bromssladdar, i  s in privata ”Folka”. 

 

1960 19 januari - SAS Caravel le ”Orm Viking” störtar i  Ankara. 

7 jul i  Myteri i  Kongoarmén. Hammarskjöld försöker medla. 

9 november USA John F. Kennedy röstas fram ti l l  nästa 

president. 

 

VIKARIAT PÅ KASTRUP 

När nya Kastrup med sina långa ”tarmar” precis bl ivit 

färdigbyggt visade det sig att mycket mer personal krävdes för 

att kunna klara av traf iken. Vi bl ixt inkal lades då in från f lera 

ol ika länder och f ick nu lära oss en del om den annorlunda 

danska kulturen. Detta måste nog berättas i  många kapitel 

– men jag avstår, för att kunna komma vidare i min berättelse!  

 

 



1960 – FLYGKATASTROFEN ANKARA 

Kvälls- och nattjour på Bromma Flygstation. 

Den 19 januari 1960 är en svår dag – som jag nog al lt id 

kommer att minnas. Jag hade jourtjänst den kväl len och bodde 

kvar i  ett övernattningsrum ute på Bromma Flygplats den natten. 

När SAS Caravel le SE 210 ”Orm Viking” (Fl ight SK 871) sent på 

kväl len skulle landa vid sin slutdestination Ankara så störtade 

planet rakt ner i  ”backen” precis vid landningens slutmoment 

innan hjulen skulle sättas i  banan. Samtliga ombordvarande 

omkom. 

Det var för oss al la en tragisk upplevelse. Naturl igtvis al lra mest 

för de ombordvarandes anhöriga, men även för oss al la som 

samma morgon varit involverade i incheckning, tankning och 

lastning av planet. Mitt i  natten kom katastrofkommissionen ut 

och började gå igenom alla dokument, kolla tankningsbeskedet 

så att rätt sorts ”jetfuel” fanns ombord åtminstone från 

utgångsstationen d.v.s. Bromma. Och vi lka som fanns ombord 

från Bromma ti l l  Ankara. 

KATASTROFGRUPPEN 

SAS presschef Olle Nyman var en av personerna som ingick i  

katastrofgruppen. 

Han och de andra ”pressade” mig på snabba besked om 

namnlistor, tankningsbesked etc. De var ju redan på morgonen 

iväg via London för att snabbast möjl igt kunna vara i  Ankara. 

Länge misstänkte man pilotfel, orsaken lär ha varit kusl ig. Man 

hade, som jag tror mig veta funnit en Rollei-Cord-kamera inne i 

cockpit Den var ju som en l iten tegelsten i formen. Och den 

misstänktes ha ramlat ner på golvet precis under landningen 

och fastnat i  gl ipan precis bakom spaken ti l l  höjdrodret. När 

nosen skulle korrigeras genom ett lätt lyft uppåt, så satt 

spaken i låst läge och planet dunsade med kraft ner på banan. 

Detta är naturl igtvis bara en spekulation, från min sida! 

Om detta verkl igen var orsaken vet man absolut inte säkert, 

men jag såg i  al la fal l  att det kom en intern skrivelse (NOTAM) 

som fortsättningsvis förbjöd att ”lösa” kameror placerade inne i 

cockpit. 

 

MARDRÖMMAR 

Jag har ännu i dag ibland mardrömmar om denna händelse i  

mitt l iv. Och om hur dålig beredskapen var då och trol igen 

ännu idag är vid såväl små som stora olyckor, av l iknande slag. 

Vi lär oss visst aldrig! 



KATASTROFBEREDSKAP 

Alla f lygbolag, traf ikföretag och charterbolag borde öva sig i  

katastrofberedskap, incident-träning ofta, men så sker al lt för 

säl lan! 

Många har antagligen ännu inte ens utformat interna 

kontaktl istor med adresser och telefonnummer på sina (berörda) 

anstäl lda. 

 

1960 JUSSIE BJÖRLING - SAS CARAVELLE (SE 210) MOT ROM 

Jussie var en av SAS f l it iga f lygresenärerer. Tyvärr var han 

f lygrädd och stundom lite ovi l l ig att f lyga iväg ti l l  någon av sina 

stora konserter. 

Det var hans fru som bokade in honom. Ibland vi l le han hellre 

l igga ute i båten vid Siarö och f iska och ta igen sig. Han var 

ofta l ite småilsken vid in- checkningen och under f lygresorna. 

Några gånger var han rätt onykter men f ick ändå ”på nåder” 

f lyga med. Vi visste att en stor publik väntade på honom. å en 

del orter, inför en konsert med Jussie, gick talesättet att Jussie 

kommer med 95 % sannolikhet. Det var under de perioder då 

han hade stora problem med spritförtäringen. Det här var den 

första f lygningen med bekvämt jetf lyg t i l l  Rom, i början av 

februari månad 1960. 

 

Den röda mattan var utlagd och personalen ombord 

specialtr immad införden speciel la invigningsflygningen. Nya 

bandspelare var inmonterade i Caravel len, som spelade 

pausmusik under ombordstigningen och sedan övergick t i l l  

musikstycken av kända kompositörer och som det inom kort 

skulle visa sig även med sång av kända artister. 

Sanningens minut stod inför dörren. Det som inte får inträffa 

inträffade. Pursern uteblev från f lygningen. Hans gamla bi l  hade 

havererat på väg från Ljusterö ti l l  Bromma. Endast två av 

markpersonalen på Bromma hade tränats i  nödträning. 

Olyckl igtvis var jag en av dessa två. Och det var jag 

som var i  t jänst just nu vid detta ”krit iska” t i l l fäl le. 

Jag hade haft ett kort sommarvikariat och då fått prova på att 

f lyga för Falconair, ett mindre charterbolag. Egentl igen, mot 

reglerna, så bad man förstås just mig att f lyga med som ”låtsas-

purser” – men bara fram ti l l  Kastrup. Först försökte jag förstås 

vägra, för att jag kunde ju enbart elementär nödträning och var 

synnerl igen osäker på det andra viktiga, som mat- och 

spritservering och sådant. Men i stundens hetta tvingades jag 



ändå obönhörl igt ombord. 

Där befann jag mig plötsl igt iklädd fel uniform (fel typ av 

galoner) och kände mig l ite vi lsen på den här för mig helt nya 

och för mig rätt så okända f lygplanstypen. Kabinpersonalen 

ombord accepterade detta, men de gjorde det ändå med mycket 

stor tvekan. Äldste f lygvärdinnan (chefsvärdinnan) sa åt 

mig: ”Du får bara gripa in om dina eventuella kunskaper i  

nödträning skulle behövas. Annars gör minimalt! Fast du kan få 

starta bandspelaren.” Med viss möda f ick jag igång det för mig 

okända och då nymodiga ”tekniska skräl let”. Bandet började 

med mjuk musik. 

Strax efter start kom sång och musik igång med ett vrål och 

med al ldeles för hög l judnivå. Så började då Harry Brandelius 

att sjunga sin ”GAMLA NORDSJÖN”. 

Jussie, som satt framme i förstaklass skrek högröd i ansiktet och 

jag rusade dit. Han vrålade: Stäng av skiten! Jag försökte 

enträget få stopp på maskinen. Men icke sa Nicke! Ti l l  s lut slet 

jag av bandet. På den här t iden var det nämligen ett band som 

satt i  bandspelarna. Det blev tvärtyst direkt. 

Jag kommer ännu ihåg ”Jussies” posit iva och tacksamma uttryck, 

när han f ick syn på mig, där jag stod och ”skamset” höll  i  det 

avsl itna bandet. Han var nu tydligt nöjd igen! 

Denna incident resulterade i att SAS (och al la andra f lygbolag 

också, tror jag) slutade att sända ut sång ”l ive” i  f lygkabinernas 

högtalare, fortsättningsvis fanns bara ”ren” och lugnande typ 

pausmusik – före start. 

Just nu i skrivande stund 2006-03-25, hör jag i bakgrunden på 

l judet från TV-utsändningen av isdansen från Kanada. Här har 

man tydligen gjort precis ”tvärtom”, berättar speaker-rösten. 

Märkl igt nog så har man just beslutat att musiken ti l l  isdansen, 

från och med i år, också får kompletteras med sång om 

isdansarna och producenterna så önskar. 

Föga visste jag, vid detta t i l l fäl le, att jag senare i l ivet skulle få 

träffa på sonen Rolf Björl ing, vid täta t i l l fäl len och att vi då 

skulle samarbeta med vissa arrangemang. Senare så har även 

Rolfs son Raymond blivit vår famil js ”hovsångare” i  samband 

med dop, bröllop och begravningar. Jussie har sjungit i  Garsås 

bystuga ti l lsammans med Garsåskören. Sonen Rolf härstammar 

dessutom från (vår) by Garsås, som är belägen en bit ovanför 

Si l jan precis mitt-emellan Rättvik och Mora. 

 

KORT HISTORIK 



Jussie Björling 

föddes år 1911 i Stora Tuna Socken utanför Borlänge. Han f ick en 

hjärtattack vid en konsert på Royal Opera House i London i 

mars månad 1960 och f lög senare hem ti l l  Sverige. Han avled 

kort därefter i  sviterna efter hjärtattacken, den 9 september 

1960. Han sörjdes då - men också nu speciel lt  av operaälskande 

publik i  hela världen. 

 

NOVEMBER 1960 NYA STORFLYGPLATSEN VID HALMSJÖN 

Långt ut inbäddad i en skog l igger en mycket stor glänta. Här 

l igger också sjön med namnet Halmsjön. Vi talar om ett område 

nära Märsta, söder om Uppsalaslätten. 

Nu planerades här en storf lygplats, för att kunna komplettera 

och delvis ersättta Bromma Flygplats, inför en väntad expansion 

av f lygtrafiken. Vi, ett antal kol legor t i l l  mig och jag, reste 

därför dit ut för att se på de idyl l iska omgivningarna och för att 

kunna bilda oss en uppfattning om vi lka förutsättningar, som vi 

trodde att det fanns. Här låg bara några små bondgårdar, 

genom landskapet skar en vinglande tvärväg som gick mellan 

Uppsalavägen och Norrtäl jevägen, kanske tre mil lång. 

Något skeptiska var vi nog, vi kanske inte ännu l itade på 

Luftfartsverkets och f lygbolagens posit iva framtidsprognoser. 

Planeringen av en storf lygplats började. Snart så startade man 

att anlägga den första långa banan. Efter några år, så var det 

dags att med pomp och ståt inviga den helt nya banan. Här 

fanns höga tjänstemän från staten, luftfartsverket, höjdare inom 

flygbolagen och naturl igtvis ett uppbåd av fotografer och 

pressfolk. 

 

FÖRSTA INFLYGNINGEN 

SAS chefspi lot Göran Lindow gjorde en f in inf lygning och 

landade. Stor blev besvikelsen när han i princip underkände 

banan (den östväsl iga banan) pga den stora puckeln 

(uppförsbacken) på mitten av banan. 

Han sade ti l l  den församlade pressen och de närvarande 

tekniska special isterna att banan, speciel lt då vid start – inte 

al ls dög – eftersom piloterna inte helt och hållet kunde se ända 

fram ti l l  banänden. Puckeln skapade en nivåski l lnad om nio 

meter på 500 meters banlängd, något som speciel lt  vid 

inf lygning/landning försvårade precisionen. Efterhand 

modif ierades banan. 

Tvärbanor, taxibanor m.m. färdigstäl ldes, hangarer och 



terminaler byggdes färdiga samt hela det omgivande 

rampområdet byggdes ut. 

Bredvid banan låg, t i l l  en början en pyttel iten terminalbyggnad. 

Ungefär som en pressbyråkiosk, utslängd på en åker. 

Byggnaden hade kanske totalt c:a 60 kvadratmeters yta. 

AKUTINSATSEN 

NOVEMBER 1960 - OMDIRIGERINGEN TILL ARLANDA 

Ibland när det var jag som var skift ledare på Bromma så råkade 

det hända märkl iga t ing! Så också denna dag! Strax efter 

lunchtid, den här t isdagen, t idigt i  november 1960 fanns ett 

betydande antal plan i luften, på väg mot Bromma Flygplats. 

DIMMAN SLOG TILL 

Plötsl igt slog den täta dimman ti l l .  Ärtsoppsdimman låg tät över 

hela Bromma Flygplatsområde. Ibland f ick planen omdirigeras 

t i l l  andra f lygplatser el ler alternativt återvända mot (oftast) 

Kastrup. Den här gången gav luftfartsverkets och tornets 

personal och även klareraren en rekommendation ti l l  pi loterna 

att landa på nya Arlanda f lygplats. Vi kastade oss därför ut i  vår 

Volvo Herrgårdsvagn och körde i högsta fart ut mot Arlanda. Vi 

som satt där det var Nicko Kirhakow-Vestersten, Roland 

Almberg, Bengt Ahleby, Robert Ålund (vi l l  jag minnas) och 

Pontus. 

När vi kom fram så disponerade luftfartsverket redan personal 

t i l l  kontrol ltornet, så att planen omedelbart kunde ”pratas” - 

al ltså taldir igeras ner. 

Däremot hade ramp-personal och tul l  inte ännu hunnit ut. 

Tullen måste väl plocka ihop en del av sina manualer och 

kanske även en våg att väga guld och andra tul lpl ikt iga varor 

med. Rampen sköter om al lt runt f lygplanen och urlastning m.m. 

Vi f ick under denna dag delvis klara oss utan ramppersonal. 

Ett str i lande regn hade varit igång i f lera dagar. Sista biten fram 

ti l l  terminalbyggnaden var som en leråker el ler som Bengt 

Ahleby, uppväxt i  Sydafrika, uttryckte det: ” Precis som under 

den sl ippriga regnperioden i Krueger National Park!” 

Det skulle han nog inte ha sagt för: 

.  .  .  det var just detta uttalande han åkte dit på! Han f ick order 

att i  omgångar köra in samtliga passagerare från planen ti l l  

terminalen med den l i l la stationsvagnen. Det gick inte att gå t i l l  

fots i  lerväl l ingen. Bi len var som tur redan försedd med grova 

vinterdäck. Bengt A. som vanligtvis var arbetsvi l l ig och öppen, 

vi l le sl ippa undan uppgiften. Han försökte protestera, men vi 

andra tystade ner honom och jäktade bara ivrigt på. 



Nu kom problemen oavbrutet. Vi hade bara en trappa för 

evakuering av passagerarna. Under t iden de f ick sitta i  planet 

och vänta, så körde vi ut en motordriven kompressor och stack 

in en grov slang i planet för uppvärmning av kabinen. Vid minst 

ett t i l l fäl le glömde vi bort slang och motor med högsta gradtal 

instäl lt .  Som tur var så var det ett Finnairplan. 

Finnarna var av oss kända som tålmodiga och de var också vana 

vid hög värme, tydligen inte bara i bastun. 

Att tul larna var kraft igt försenade gjorde mindre. För vem går ut 

i  s ina f ina skor i  lerväl l ing mitt ute i  ödemarken? Så det var 

lugnt för tul len! Al lt f löt på om än l ite ”knaggligt”. 

Sent på kväl len kom Bengt Ahleby fram och sade: ”Kan jag få 

snacka nu? 

Ja, det e ju bara det att jag har ju inget körkort. Men jag körde 

l ite jeep en gång i Kruger National Park.” ”Då f ick Du väl en bra 

övning, med åtta t immars gratis träning i ”sladdrig lerväl l ing” 

kom bums det tröstande svaret. Så här kunde det gå t i l l  i  

Arlandaflygets barndom! 

Det berättas för övrigt att Bengt A. en gång togs in på sjukhus 

för bl indtarmsoperation hemma i Sverige. 

Översköterskan som vakade vid uppvaktningen hörde Bengt 

prata osammanhängande på ett okänt mystisk tungomål (på det 

sydafrikanska Zuluspråket.) Hon ti l lkal lade special ist läkare på 

sjukhuset, eftersom hon trodde att Bengt kanske kunde ha blivit 

tokig! Men det var han inte och han blev inte hel ler tokig av 

sövningen, som tur var! 

Bröderna Ahleby fanns länge kvar på SAS och f lyttade med ut i  

stora f lytten ti l l  Arlanda. De arbetade sedan kvar därute under 

åtski l l iga år. 

Så här många år i  efterhand, så är det intressant att notera att 

leråkern ute vid Halmsjön al ltså nuvarande Arlanda idag har 

16.500 personer som arbetar härute på de 250 olika företagen. 

Och under år 2007 passerade 18 mil joner resenärer Arlanda 

varav 13 mil joner var utrikes resenärer. 74 f lygbolag f lyger på 

Arlanda och f lyger t i l l  176 olika destinationer.  

 




