
En resebyrå kommer till 

 

Jag stod på en grund balkong högt uppe i ett hus på Rue de Trevise i 

Paris nionde distrikt. Bilarna, som kom från Rue La Fayette och skulle 

till Les Grandes Boulevardes, hade fastnat i en kö på den smala gatan. 

Genom de öppna biltaken kunde jag se taxichaufförerna med gauloisen 

i mungipan och baskerns skugglist nedskjuten i pannan. Tidningen utvikt 

över ratten och - handen på signalhornet. Signalerna var öronbedövande. 

Men de tidningsläsande chaufförerna tycktes helt obesvärade av ljudet. 

Bilkön stod där den stod. 

över takens skorstenar, som mest liknar upp och nedvända blomkrukor, 

skymtade jag i norr Sacre Coeurs välvda kupol. Mitt genom staden 

flöt Seine med nyutspruckna kastanjer som en grön slöja över det grå 

vattnet i l'heure bleu. 

Men jag tänkte varken på trafiken, staden eller skymningen. Jag hade 

fått en idé, som jag inte kunde släppa. Innan jag vände gatan ryggen och 

steg in i rummet, som ännu luktade cyankalium efter rökning mot ohyra, 

hade jag bestämt mig: 

Jag skulle starta en reseverksamhet så personligt och omsorgsfullt upplagd, 

att den dels skulle ge resenärerna något mer än andra arrangörer 

gav och dels göra mig ekonomiskt välställd. 

Jag vågade inte stanna i rummet utan gick upp till KFUM:s restaurant 

på översta våningen. Här åt jag en brickmiddag. Näst efter de sociala 

utspisningarna, där clocharderna håller sig vid liv när sista vinskvätten 

tömts i fyllan på seinekajen, hörde dessa måltider till Paris 

torftigaste. Men man Iivnärde sig. Kvartskaraffen surt vin, som ingick, 

förmådde inte berusa. Däremot mitt beslut. 

Jag åt, bortom tid och rum. Uppsökte sedan ett skrubbliknande 

hörn i byggnaden, där jag i lugn och ro kunde låta tankarna koncentrera 

sig på iden. Fram på småtimmarna hade jag bestämt företagets namn. 

Det skulle bära mina initialer: HEB. Det var det absolut sämsta av 

förslagen, som for genom mitt huvud denna natt. Men just därför stannade 

jag för det. Jag hade ett arbetsnamn och skulle snabbt tvingas finna 

ett bättre, tänkte jag. Och jag ville inte se solen gå upp över Paris utan 

att min idé fått en konkret form. 

Så kom HEB-Resor till. Och det var tidigt på våren i Paris 1950. 

Jag var tjugotvå år. 

 

BAKGRUNDEN 

 

Varför sprang nu den här iden upp i mitt huvud denna kväll i denna 

stad? Jag som genom resor, miljöupplevelser och erfarenheter ville förbereda 

mig till författeri eller någon internationell ideell verksamhet. 

Jag hade avslutat mina studier i Sverige. Var fri och kände mig oberoende. 

Gladde mig åt en tids avkoppling efter ganska krävande studieår. 

Varför skulle jag binda mig till en begränsad och hårt engagerande uppgift 

som denna? . 

Det fanns några ord som irriterade. Utgjorde en bäsk droppe i min 

bägare fylld av oberoendekänsla och framtidsvision. En flickväns föräldrar 



hade varnat sin dotter för en framtid med mig: 

- Se på din syster. Hon gifter sig med en ung man, som just blivit 

färdig bergsingenjör. Hon får en trygg tillvaro med en man, som genom 

sitt yrkesval och sin ambition har god förutsättning att ta hand om 

sin familj. Kanske blir industrichef. Kan ge familjen hus, bil, välfärd. 

Men Hasse! Han blir väl någon fattig socialarbetare eller möjligen personalchef 

i något mindre företag. Ett liv med honom innebär sannolikt 

försakelser som din syster aldrig behöver uppleva. Han bryr sig ju inte 

ens om att söka ett arbete. I stället vill han ut i världen. För att sedan 

börja skriva. Och hans föräldrar - konstnärer! 

De menade inte något illa. Och det var den tiden, då strävan mot en 

materiell trygghet och standard inte var något fult. Tvärtom. Dessutom 

var språnget stort mellan välbetalda civilingenjörer och lågavlönade 

socialarbetare. Det ett par strävsamma föräldrar lagrat upp för sitt barn 

i form av skolor, uppfostran och kärlek, kunde de ha anledning vilja se 

utvecklas i en miljö, som stämde överens med deras egna drömmar om 

lycka och trygghet. 

När min flickvän mjukt och försiktigt berättade vad föräldrarna sagt, 

blev jag både upprörd och inte. Jag som aldrig tillmätt materiella värden någon 

betydelse skulle möta en sådan inställning i min omedelbara närhet. 

Jag som växt upp i ett hem fjärran all borgerlighet. Fyllt av konst, 

musik, poesi, kärlek, stämningar.  

Men om ja" upprördes från en synpunkt, förstod jag från en annan. 

Det var inte bara "glada konstnärsfester" i det börjesonska hemmet. Det 

fanns tider, då jag som barn fått knäckebröd doppat I vatten som mid- 

dag. En skulptör och en målarinna skulle sälja sina alster och en familj 

leva på det. I depressionstider. Under krigsåren. Nog hade Jag sett armodet 

i vitögat. Och upplevt smäleken, när ”kändisarna”, som ville ha 

en porträttbyst av Börje Börjeson, utnyttjade jag situationen och knappast 

ville fullfölja betalningen. Mina första läxor läste jag I skenet av stearinljus 

- elströmmen var avstängd. Och det hände att vi blev vräkta 

på grund av obetald hyra. 

Jag trodde på konsten. På det immateriella. Men samtidigt ville jag bevisa 

för min omgivning och mig själv, att det där med materiell trygghet 

var något man kunde vinna, bara man ville. Tveklöst hade flickvännens 

föräldrar påverkat mig. Sagt och gjort. Jag beslöt göra ett 

försök - som skulle ta dryga 20 åt av mitt liv. Och som fick formen av 

en resebyrå. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Charter 
 

PIONJÄRER 

 

Det luktade bränt och en lätt rök förnams i kabinen. Motorerna dånade genom DC-

6:ans skrov. Det var ABA-SILA:s nya trafikplan på väg från Stockholm till Köpenhamn 

den 26 augusti 1948. Jag gjorde min första flygresa. 

Bredvid mig satt en flickvän och som flygvärdinna hade hon ordnat fribiljetter. En 

mängd folk från luftfartstyrelsen fanns ombord. De verkade förskräckta. Men jag 

märkte inte lukten och såg inte röken. Helt fascinerad av detta märkliga att rusa fram 

högt över molnen. 14.00 hade vi lyft från Bromma - under tunga regnmoln. Passerat 

molntäcket och kommit upp i det soliga molnlandskapet. Farten, ombytet av 

element, skönhetsupplevelsen - min upplevelse var på något sätt metafysisk. Något 

mer än en förflyttning i rummet. Röken kom från elsystemet men felet avhjälptes så 

småningom. Det hade varit tyst i kabinen, men nu började man prata och få 

ansiktsfärgen tillbaka. Efter några timmars uppehåll i Köpenhamn skedde återresan. 

Jag såg för första gången Stockholm uppifrån. Vi sänkte oss mot Bromma - 

fullmånen var röd. Bara tre år senare skulle jag själv hyra flygplan och flyga över 

Medelhavet med "egna" passagerare. Och sedan skulle detta med flyg inta en 

väsentlig del i mitt liv. Ge mig levebröd, framtid. Forma min tillvaro och bli medlet för 

mig att forma andras. Anade jag det? Var min upplevelse så stark, att jag 

undermedvetet förstod, att detta skulle bli min melodi? Hur som helst - flyget skulle 

bli mitt arbetsfält och i chartern såg jag turistresornas stora utvecklingsmöjlighet. 

Under femtiotalet följde jag noggrant resebyråernas försök att applicera 

beställningsflyget på transportsidan. Men först i slutet av decenniet lade jag själv upp 

egna serier. Dessförinnan arbetade jag med s. k. oddcharter, udda flygningar. Och 

bokade in smärre allotment hos t. ex. Paddans, Scandinavian Touring, Ungdomens 

Resebyrå på dessas serieflygningar till olika destinationer. Jag var försiktig, ville inte ta 

någon risk.  

 

Många tillskriver busskungen Knut Oskar Gustafsson rollen som svensk 

flygsällskapsresepionjär och menar att det kontrakt som han och Göte Rosen 

tecknade den 12 februari 1953 angående flygningar med Transair för Svensk Flyg 

och Bussresetjänst till Hamburg, Marseilles och Pisa var de första serieflygningarna 

som arrangerades. Men jag ger istället den numer bortgångne Willy Lind den äran. 

Lind grundade 1933 KFUM:s resetjänst och redan 1949 transporterade han sina 

resesällskap med speciellt förhyrda flygplan. 1950 genomförde han ett 

sällskapsreseprogram med charterflyg på serier mellan Göteborg och London och 

Göteborg och Bryssel. Lind utvecklade f. ö. KFUM:s Resetjänst, RoS, till ett betydande 

företag och jag hade glädjen lära känna honom väl under min paristid. 1950 

lämnade han RoS och startade en egen byrå, som fick namnet Ansgar. Denna drivs 

numer av hans barn - en dotter och två söner. 

 

Det var mest brittiskt flyg som opererade i början, och en populär men omdiskuterad 

maskintyp utgjorde den engelska Vickers Viking. Bland dem som tidigt var i farten 

med charter och lyfte Vikingar till olika destinationer var bröderna Löfgren med sitt 

Scandinavian Touring. Karl Erik Kronefalk i Ungdomens måste också räknas till de 

första, och inte heller skall man väl glömma Per och K. B. Brodin. Den sistnämnde har 

väl mer representerat resebyråvärldens bohemeri medan brodern Per i dag 



framgångsrikt driver sin egen resebyrå. Dock baserad på buss som ju f. ö. var 

familjen Brodins medium när fadern startade familjeföretaget i Höganäs på 

trettiotalet. Karl Erik återfinner man som effektiv turistintendent på Gotland. Sixten 

och Hilding Löfgren mötte svårigheter när de försökte axla Vingresors roll som 

storproducent för återförsäljare i och med att Ving övergick till försäljning i egna 

butiker. De sålde sitt Scandinavian Touring i ett trängt läge och drog sig tillbaka från 

branschen. Bokförläggaren Harry Lindquist ägde Svensk Turistbureau och Svenska 

Journalens Resor och det berättas att på hans alltmer förekommande flygresor sjöngs 

himlens lov medan man flög fram över jordklotet. I början av 60-talet var sannolikt 

STB den största flygsällskapsresearrangören och huvudmålet var Palma och senare 

Las Palmas. Bertil Harding var också med från början och anses av många vara den 

som "upptäckte" Las Palmas. I kampen med Harry Lindquist, Knut Oscar Gustafsson 

och Bengt Lindwall tappade han dock greppet om det nya atlantresemålet och gick 

över styr med sitt företag 1964. Därefter vistas han mestadels i Gambia. Bengt 

Lindwall ägde Nyman & Schultz, och hans "touroperator" Vingresor intog en allt 

starkare position. Också hans nystartade Club 33. Affärsmannen Lindquist såg 

riskerna i den äventyrliga chartern och sålde STB till Nymans varigenom konsuln 

Bengt Lindwall blev svensk resebyråkung. I Helsingborg hade Jos Mollbeck efter 

krigets slut grundat Europa Resor med exklusivt upplagda resor. Han sålde företaget 

1962 till Sven Sahlén och slog sig själv ned i Spanien där han bedriver hotell lika 

ambitiöst som en gång resebyrå. Konsul Lindwall ökade Nymans makt genom att 

överta Europaresor från Sahlénrederierna. Brodin Touring var skyldig Transair pengar 

som i sin tur prånglat till sig så mycket förskotteringar av Nymans att Lindwall väl 

mer eller mindre mot sin vilja plötsligt fann sig vara ägare av såväl brodinbyrån som 

Transair. Sedan gick det utför med Nymans ekonomi och hela koncernen övertogs av 

Handelsbanken som förlorade kanske 100 miljoner. I dag är det SAS som äger 

Nyman & Schultz och "arrenderar” Transair som ekonomiskt är helt urholkat. Bengt 

Lindwall lever gott på oljeaffärer i Mellersta Östern. 

 

SAS OCH CHARTER 

 

I luften var kriget hårt om passagerarnas gunst. Det var egentligen bara SAS som sov 

törnrosesömn när chartern började växa sig stark. Först 1961 kom man i gång, och 

då med en inte särskilt välskött verksamhet under namnet Scanair. Men det vore fel 

att döma ut SAS som helt passivt vad gäller chartern under femtiotalet. Med en av 

sina huvudmän, som samtidigt var ordförande i luftfartsstyrelsen, kunde 

Scandinavian Airlines System påverka charterflygets utveckling. Och det gjorde man - 

men tyvärr inte positivt. Ett av SAS huvudargument mot chartern förr och nu är att 

den stjäl passagerare från det reguljära flyget. Men så är knappast fallet. Alternativet 

till en prisbillig flygsällskapsresa till Mallorca eller annorstädes är egentligen ingenting 

alls. Eller möjligen en tåg- eller bilresa. Det är förvånansvärt att alltjämt dessa 

argumenteringar kan förekomma. Exemplen med att chartern till storstäderna ger 

tillfälle för affärsmännen att utnyttja turistflyget i stället för linjetrafiken är att tala om 

droppen i ett hav. Hur många affärsmän har tid att stanna borta den vecka som är 

minimikravet för en charterresa? Jag har i varje fall inte mött många under mina år i 

branschen. Chartern har fått och får kämpa med många bestämmelser som med 

dagens sätt att se måste tolkas som konsumentovänliga. Varför infördes t.ex. kravet 

på minst halvpension i samband med charter? Jag minns såväl när det just i 

säsongsstarten 1959 kom ett meddelande från luftfartsstyrelsen - eller luftfartsverket 



som det numer heter - att researrangemanget måste inkludera minst ett huvudmål 

per dag. Alla resebroschyrer var tryckta och alla kontrakt gjorda. Vi arrangörer fick 

lösa problemet genom att lägga in en ytterst enkel måltid som ofta blev en soppa. 

Efter dåvarande byråsekreteraren Gunnar Smedman kallad "smedmanssoppan". 

Dagens måltidskuponger är en reminiscens av denna soppa. För all del - i dag gäller 

ju "måltidskupongen" på de flesta turistdestinationer som ett slags check för vilken 

man kan köpa i stort sett vad man vill. Men varken kringgåendet eller kravet bidrar 

till den respekt en charterflygresenär kan begära för sin person. En annan besvärlig 

bestämmelse är den s.k. "15-regeln". Den innebär att varje gång ett charterplan lyfter 

måste i detta finnas minst femton personer som reser på samma tidslängd. Eftersom 

flertalet semesterresenärer gör en- eller tvåveckorsresor blir det många gånger inte 

möjligt att utnyttja chartern för dem som vill stanna borta tre veckor. Och nästan 

helt omöjligt för dem som vill semestra eller kurera sin hälsa en månad eller längre. 

Detta är inte bara ett ingrepp i charterresenärens personliga frihet utan också en 

ekonomisk konsekvens som ytterst drabbar alla dem som begagnar turistflyget. "15-

regeln" gör charterresorna dyrare än de skulle behöva vara. Om åtminstone detta 

kom det reguljära flyget till godo - men det gör det ju inte. Möjligen Europas 

järnvägar! 

 

Någon icke SAS-entusiast skulle ju möjligen kunna trösta sig med att när denna 

bestämmelse infördes i början av 6o-talet band man ju, i och med Scanair, ris åt 

egen rygg. Men se - det gjorde man inte! För Scanair struntade - med 

myndigheternas goda minne - helt i bestämmelsen. Eftersom jag själv flög med 

Scanair under tre år, vet jag vad jag talar om. Ett av Scanairs försäljningsargument 

var just "att det där med 15- regeln behöver du ju inte tänka på när du flyger med 

oss". Det finns mycket att berätta om i samband med charterns behandling, men 

ovanstående får stå som prov. Den intresserade kan ju ta del av 

Konsumentombudsmannens anmälan 1973 till Arbetsdomstolen angående SAS 

anslutningstrafik till Scanairs charteravgångar. De protokollen redovisar ur mer än en 

synpunkt dystra förhållanden. 

 

TRANSAIR 

 

1951 såg Transair dagens ljus. Men först 1953 skulle man i mer betydande 

omfattning flyga passagerare i beställningstrafik. Männen bakom bolaget var chefen 

och grundaren Per Lovén, ekonomichefen Nils Ekander och försäljningschefen Göte 

Rosén. Det första uppdraget av format fick man, som tidigare nämnts, av Knut Oscar 

Gustafsson i Örebro. Men redan 1954 bröt ”storkunden" Gustafsson sin förbindelse 

med Transair. Knut Oscar är ju en detaljernas man när det gäller pengar, och han 

kunde inte acceptera, att TSA inte krediterade honom för några outnyttjade 

lunchkorgar. Pelle Lovén å andra sidan lever på kort stubin och talade om för 

resebyrådirektören att det var småaktigt begära avdrag för några måltider. Särskilt 

som flygresorna varit mycket vinstgivande för Svensk Flyg och Bussresetjänst. Mer 

behövdes inte! Men busskungen Gustafsson hade blivit flygtänd. Han tog med sig 

Rosén till London och köpte en 36-sitsig Vickers Viking. Kapten Rosén blev VD. Nu 

skulle här flygas och TSA konkurreras ut. Vikingen var både snabbare och större än 

TSA:s 26-sitsiga DC-3:a. Men direktör Lovén lyckades införskaffa ytterligare två DC-

3:or så han stod sig väl i kampen med sin förre försäljningschef och dennes 

uppdragsgivare. Både Svenska Aero - Gustafssons flygbolag - och Transair hade ett 



gott år 1954. Men örebroaren var framsynt nog att ana charterns problem, så han 

sålde sitt flygplan och lade ned flygfirman i och med att säsongen var slut. 

Personalen sögs upp av Airtaco, SAS och Transair. Den legendariske Marion Kozubski 

köpte Vikingen och etablerade Independent Air Travel i Bournemoth - dock med 

avsikten att i stor utsträckning operera på den svenska marknaden. Göte Rosén 

öppnade eget under namnet Europa Flyg men fungerade i verkligheten närmast som 

agent för sin gode vän Marion. Som den skicklige försäljare Rosén är fick han Svensk 

Flyg och Bussresetjänsts stora program 1955. Han lyckades också få Ungdomens 

samtliga flygningar. Som tidigare nämnts hade HEB-Resor vid denna tid inga egna 

flygserier men jag blev tidigt Transairkund i oddcharter. TSA kunde dock inte 

tillgodose mitt behov av flygkryssningar, och Karl Erik Kronefalk introducerade mig av 

denna anledning för kaptenerna Rosén och Kozubski. Jag minns det första 

sammanträffandet som ägde rum i december 1954· Kronefalk tog emot i foajén på 

Hotell Malmen i Stockholm och ledsagade mig till en svit, där Göte Rosén mötte med 

sitt typiska leende och sin melodiska röst. Så kom Marion Kozubski iförd engelsk 

fyrstreckad flyguniform. Guldet lyste klart mot det mörkblå tyget. Hans intensiva men 

något härjade ansikte liksom berättade - Polens högsta militära utmärkelse, två 

gånger franska Croix de Guerre, Storbritanniens högsta utmärkelse, Viktoriakorset 

med "bar", föreslagen till airmarschal av England. Snart satt vi i skjortärmarna och 

finslipade routen för min flygkryssning runt Afrika. Två söta engelska flygvärdinnor 

såg till att isen till vår Black Label fanns tillgänglig. Flickornas tunna uniformsblusar 

avslöjade att flyghjältens staff redan infört det mode, som först femton år senare 

skulle bli aktuellt i den västerländska världen. Tre timmar senare var allt klart för 

affären. Tid fanns att koppla av och fira händelsen - som det gick till förr.  

 

1955 flög enbart Transair och Europa Flyg närmare 20.000 semesterfirare till södra 

Europa. Den svenska marknaden började bli attraktiv. Inte bara Kozubski insåg detta. 

Tyska Lufttransport Union och engelska Hunting Clan gick hårt ut och bjöd Transair 

en besvärlig konkurrens. Fred Ohlsen, Braathen och bröderna Karumäki vilade inte 

heller på hanen. Luftfartsmyndigheterna drog dock in rättigheterna för utländska 

flygbolag att flyga på tredje land - bara de nordiska flygbolagen fick starttillstånd. 

Detta spelade givetvis Transair i händerna och grunden lades till ett svenskt 

charterbolag med framtidsutsikter. Lovén och Rosén blev åter parhästar och 1957 

köpte Transair tre stycken Curtiss. På resesidan bleknade vi - 56 platser att fylla. DC-

3:an var redan en satsning och Vikingens 36 säten ett djärvt experiment. Hur skulle 

vi våga! Svensk touroperating chockades - men blev samtidigt kittlad. Vilka 

möjligheter blottades inte. Stockholm-Nizza för 350 kr per seat! Med bara två - 

kanske en - mellanlandning. Hur naiv ter sig inte i dag vår tvekan för storleken och 

vår entusiasm för det "låga" priset. När vi nu flyger Stockholm-Las Palmas direkt med 

jumbojet för i stort samma pris och på halva tiden. Få näringar torde bjuda en 

liknande utveckling. Men Super Curtiss var nog det sämsta plan man kunnat satsa på. 

Visserligen var det "världens största tvåmotoriga plan" men den saknade tryckkabin 

och medförde ständiga tekniska bekymmer. Att typen över huvud godkändes av 

luftfartsmyndigheterna hade nog speciella orsaker vilka jag inte här skall gå in på. 

Planen finns ju inte längre kvar. Men de bidrog till att underminera flygbolagets 

ekonomi i samma takt som TSA skaffade allt fler Curtissplan. 1959 lämnade Lovén sitt 

bolag och Gösta Ellhammar steg in i charterhistorien. På vilket sätt minns jag också: 

Transair var skyldigt de flesta av sina kunder betydande penningsbelopp. Just före en 

flygning kunde man ringa:  



- Vi har det så besvärligt nu. Kan du möjligen förskottera några flygningar framöver?  

 

Sa man nej, visste man att det skulle bli tyst i telefon. Efter en konstpaus påpekades 

litet fint, att utan det där förskottet var det nog svårt att överhuvud genomföra 

morgondagens flygning. Kort sagt – antingen förskott eller passagerarna kvar på 

backen. Så tvingades man gå med på kravet. En del utnyttjade situationen genom 

höga räntor som ytterligare försvagade charterbolagets ekonomi. Det sägs att 

fromme Harry Lindquist tillgodoräknade sig 15 %. Men jag hade också mitt lilla knep 

- vilket dock inte drabbade flygbolaget ekonomiskt. Jag bad att få en extra plats i 

cockpit. Med mina alltid fullbokade plan betydde det mycket att få en extra plats. 

Men lilla HEB-Resor var en obetydlig kugge. Större omsättning på förskott drabbade 

Nyman & Schultz som till slut inte hade något alternativ till att ta över flygbolaget. 

HEB:s ständiga cockpitpassagerare var inte bara ett tecken på Transairs dåliga 

ekonomi utan samtidigt ett tecken på HEB-Resors begynnande goda. Just detta att 

flyga fullbokad skänkte den ekonomiska utvecklingsgrunden för mitt företag. Och jag 

fick snart namn om mig att alltid ha fullt. Så till den grad att när en TSA-skeppare en 

dag landade på Atens flygplats och mötte reseledaren utbrast han:  

- Det börjar visst gå dåligt för HEB-Resor. 

- Varför det? 

- Jo, jag hade ingen passagerare i cockpit idag. 

 

Men det gällde alltså Ellhammars entré. En ny TSA-direktör var anställd och skulle 

presentera sig vid en lunch på Bromma Hotell. Resebyrådirektörerna var samlade. Så 

körde en elegant amerikan upp framför ingången. Ur klev en modemedveten herre 

med portfölj under armen. Självmedvetet raska steg mot de församlade - som drog 

något på munnen. Bilen, portföljen - ingenting var ju hans. Snarare de närvarande 

gästernas. Gösta Ellhammar höll brandtal. Sedan skaffade han DC-6:or och det var 

bra. Han visade en rent otrolig förmåga att entusiasmera omvärlden - men också att 

se om sitt eget hus. Bank, oljebolag, FN ... Det gick med en faslig fart. Man nästan 

tappade andan. "De raka sexorna" kompletterades med det bästa propellerplanet - 

DC-6 B. TSA:s "flygande likkistor" var snart glömda. Förutsättningarna för en välskött 

trafik fanns vad gällde maskinparken. Men - planen hade köpts dyrt och kostnaderna 

för subcharter i samband med den försenade övergången till sexorna blev betydande. 

Bolaget hade för höga räntor i bagaget och en för hastig utveckling som tyngde. 

Lånen räckte inte till - kredit tycktes inte mer att få. När så flera av flygplanen skulle 

på stor översyn uppstod en likviditetssituation som man inte klarade. Ellhammar 

gjorde en väjningsmanöver, fast han dock säkert förstod att den blott innebar ett 

uppskjutande av katastrofen. Bytte ut hela flottan DC-6 B-plan mot den diskutabla 

DC7:an. Han slapp ifrån den kostbara genomgången av sexorna men fick ett plan 

med erkänt dålig regularitet och mycket technical clearence. Dessutom lade han 

pengar emellan! Och beställde samtidigt två nya Boeing 727! Nyman & Schultz 

tvingades som nämnts övertaga ägandeskapet, men till sist blev det ju 

Handelsbanken som fick bära förlusten. Mycket kunde skrivas om denna utveckling. 

Hur kunde banken vara godtrogen så länge? Hur kunde Ellhammar tillåtas växla ut 

sexorna mot sjuorna? Hur gick det egentligen till? Det var något Handelsbankens 

aktieägare också frågade sig. Men resebyrånäringen har ju anledning uppskatta att 

banken inte lät hela kakan Nyman & Schultz - Transair gå över styr i krisögonblicket 

1966. Det hängde på ett hår. Då darrade alla researrangörer, som satt med förskott i 

Transair eller krediter till Nyman & Schultz resebyråer. Själv hade jag en fordran på 



flera hundra tusen kronor. Handelsbanken organiserade om. Lät flygsidan arbeta 

självständigt. Delade upp reseverksamheten i en resebyrådel och en arrangörsdel 

som var och en blev oberoende av den andra. Avskedade direktörerna. Vingresors 

grundare och resebyråcharterns stora namn Yngve Fors ersattes med Torsten Press 

som tidigare startat Club 33. Så försökte man sälja. Och det fick man hålla på med 

länge. Till slut när priset sjunkit tillräckligt dök Enskilda Banken upp på allvar. I dag är 

SAS ägare av Nyman & Schultz och förfogar tills vidare över Transairs återstående 

plan som består av de två Boeing 727 Ellhammar beställde. Transairs vidare öden? 

Det ser dåligt ut. När Boeing kontraktet går ut 1975 förnyas det näppeligen av SAS-

koncernen. Transair torde inte ha resurser att fortsätta verksamheten. Många av de 

piloter, som var med på den tid Transair flög fler charterpassagerare än något annat 

skandinaviskt bolag, finns fortfarande kvar i TSA. Med de upplever idag det osäkra i 

framtiden som en mörk skugga över tillvaron. Det är beklagligt. Det var dock Transair 

som var med att skapa det charterflyg som nu årligen flyger ut ett par miljoner 

nordbor. Som medverkade till förutsättningarna för envar i vårt hörn av Europa att 

bekvämt byta miljö, komma till sol och värme, få vidgade horisonter och 

internationell insikt. Som tveklöst gjorde en insats i den industri som utvecklats till 

världens största - turismen. Männen i början - av vilka såldes flera alltjämt bär TSA-

uniform med den stolta örnen i flygemblemet - skapade något som borde fått bli 

bestående också i formen av ett svenskt charterbolags fortsatta existens. Kanske är 

det för tidigt att hålla gravtal över svenskt charterflyg och Transair men sannolikt inte. 

På sätt och vis är ju TSA redan dödförklarat. Och det smärtar den som var med på 

den tid då det begav sig. Hur flögs det inte. Hur gav man sig inte helt. Från 

bolagsledning till yngsta värdinna. Från storkund till minsta researrangör. Vi var som 

en stor familj. Vi brann för charteridén. Alla hjälptes åt. Räckte inte skeppskassan till 

bisträckte besättning och eventuella reseledare med egna fickpengar. Fanns inte 

servicepersonal vid nattliga landningar på nyetablerade turistmål med primitiva 

flygplatser, kunde skepparen hjälpa till att tömma latrinen, värdinnorna att lasta 

bagage. Ingenting var omöjligt. Pionjärandan fullkomlig. Alla visste att man måste 

göra sitt yttersta. Och fick hela tiden göra det. Tänk bara på de otaliga förseningarna 

med upprörda passagerare som skulle logeras dygn efter dygn och hållas lugna tills 

planet var reparerat eller man fått pengar till reservdelen som saknades. Mekaniker 

arbetade dygnet runt, tjänstemän som iglar i bankdirektörernas salonger.  

Eller flygvärdinnan som blev uppringd sent en kväll:  

- Du måste komma på en gång. Vi håller på att få ett storkontrakt med en tysk firma 

och sitter på Kramer. Allt är nästan klart. Tysken vill bara dansa och roa sig något 

innan han skriver under. 

 - Självklart, jag kommer.  

Tysken dansade och blev lycklig. Ville bjuda på ett glas på rummet. OK. Blev helt 

kärvänlig. Och värdinnan uppträdde som en riktig geisha. Till slut hamnade man i 

sängen. Då kom repliken: 

- Men först kontraktet! 

 

Den gången ja. I dag går det inte till så - för att lugna anhöriga - och inte väcka 

förhoppningar i händelse denna bok läses av någon tysk. Men historien, sann eller 

inte, speglar entusiasmen, lidelsen för idén, flyget och - Transair. Men det skulle 

också ske som oundvikligen måste hända - några fick ge sitt liv. Och när jag slutar 

mitt kapitel om Transair, vill jag överräcka en blomma till de medarbetare som 

skapade svenskt charterflyg. Och lägga en krans på mina vänners grav - kaptenerna 



Per Erik Hallonsten och Erik Oreus. De första som fick offra livet svensk charter. 

Tillsammans med Dag Hammarskiöld. 

 

ANDRA CHARTERBOLAG 

 

Flying Enterprise 

Flying Enterprise med Ebbe Linde och Alex Lausen i spetsen överraskade med att 

vara först i charter med fyrmotoriga plan försedda med tryckkabin.  

Det var det engelska Overseas Aviations argonauter man övertog. I början gick det 

bra, men sedan raskt utför. Reso, som tidigare försökt sig på charter men fått ge upp 

förmodligen för att man var för tidigt ute, fick uppleva sin andra motgång på detta 

område. Man hade satsat på come back med Flying Enterprise som flygleverantör. 

Men det blev nästa katastrof på grund av det dåliga flygeriet. Gunnar Göransson, 

som var ansvarig för denna verksamhet, blev illa åtgången. Han försökte rätta till det 

hela genom att alliera sig med Scanair vars "SAS-kvalitet" skulle borga för att nya 

äventyrligheter undveks. Men man förbisåg att Scanairs på den tiden höga priser 

gjorde arrangemangen så dyra att försäljningen blev lidande. Resos kundkrets fick 

inte råd att åka med Resos resor. Då överlät man sällskapsresearrangerandet till 

Stjärnresor i vilket bolag Reso blev huvudintressent. Men inte heller detta hjälpte. Bra 

blev det inte förrän Gunnar Göransson - jag vågar säga genom min förmedling - 

skrev kontrakt med Sterling Airways. Detta öppnade vägen för en äntligen 

framgångsrik flygsällskapsreseutveckling för Reso. 

 

Nordair 

Flying blommade således blott en kort tid. Men en annan planta tog form. Östbirk- 

Pedersen-Tönnesson grundade Nordair – flygbolaget med "d:et". Hur många minns 

inte det röda "d:et" på flygplanstjärten. Här fanns kunskap, ambition och pengar. 

Man vann snabbt storkunder som Ungdomens, Tjäreborg och Spies. Flottan bestod 

av s.k. kontinentala DC-6:or. En rymlig och platsrik version av den konventionella 

sexan. Dock ej försedd med autopilot samt med förhållandevis liten range. Bolaget 

flög utmärkt och expanderade genom att bygga eget flygkök och sedan 

Skandinaviens på sin tid största hotell - Dan Hotel i Kastrup. Men - SAS köpte Nordair 

och - lade ned verksamheten. 

 

Inter Nord 

När trion fått sina pengar startade man ett nytt charterbolag - AeroNord. Den här 

gången blev slogan - flygbolaget med "a". A:et fick symbolisera bolagets strävan. 

Efter en tid gick man samman med det nya svenska charterbolaget Osterman Air 

Charter och flög den första versionen av DC-7. Så bildade man tillsammans lnter 

Nord, som inköpte tre Coronado. Chartern var nu definitivt inne i jetåldern. Till ny 

VD utsågs helt överraskande Gösta Ellhammar  som ju entledigats från Transair när 

Handelsbanken också officiellt övertog bolaget. Coronado 990 är ett snabbt och 

bekvämt plan men oekonomiskt att operera. Man behövde helt andra priser än den 

skandinaviska marknaden kunde erbjuda och dessutom större passagerarunderlag. 

Gösta Ellhammar satsade djärvt men föga realistiskt. Han samlade ihop journalister 

och brudar och flög till Malta. Här hyrde han in sitt sällskap på Hilton. Höll 

cocktailparty för mängder av människor som eventuellt skulle kunna ha inflytande på 

skapandet av ett maltesiskt flygbolag och en operationsbas för charter på Mellersta 

Östern. Under tiden stod Inter Nords flaggskepp på Maltas flygplats och tickade 



pengar dag efter dag. Maltesarna blev imponerade men inte mer. Tvärtom ganska 

besvikna, när sällskapet lämnade ön med obetalda hotellräkningar i Hiltons 

bongfack. När Gösta kom tillbaka till den danska huvudstaden hade styrelsen avsatt 

honom och bolaget gick i konkurs 1968.  

 

Falconair 

Loadair var ett svenskt charterföretag som Göte Rosén startade efter det Ellhammar 

blivit TSA-chef och gett Göte sparken. Man flög Loadstar med dåligt ekonomiskt 

utbyte. Varken Götes entusiasm eller försäljningsbegåvning kunde hålla företaget på 

fötter. Torair i Göteborg tog vid men försvann snabbt. Ur spillrorna av dessa två 

bolag uppstod det svenska Falconair med tekniske chefen i Transair Bo Virving som 

verkställande. Finansiär var Stig Berglöf och flygplanstypen var Vickers Viscount. 

Denna lilla, relativt långsamma turboprop var dömd att misslyckas och bolaget gick i 

konkurs 1970. Dessförinnan hade Berglöf tillägnat sig Scandinavian Touring och 

verkligen gjort en satsning på att överleva. 

 

Connair 

Simon Spies hade länge förberett sin entré som flygbolagsägare. När Flying 

utandades sin sista suck 1965 tog Spies hand om sterbhuset. Härigenom fick han 

snabbt ett bolag som hade sina tillstånd klara och en hangar färdig. Han skrotade 

Argonauterna och köpte raka DC-7:or som han körde hårt med till dess han 1970 

införskaffade andrahands Boeing. Flying Enterprise fick namnet Connair. 

 

Flera bolag 

På marknaden fanns ju också tidigare nämnda Fred Ohlsen, Braathens Save och Kar 

Air. Vidare en rad utländska bolag. Olympic Airways flög Stockholm-Aten för 

Hardings, Vingresor och HEB-Resor. Relativt snyggt opererat med de DC-6 B, som 

annars gick i Olympics reguljära trafik. Alitalias dotterbolag SAM chartrades mellan 

Sverige och Italien. Tassa, Air-Spain och Spantax var tre spanska bolag med trafik för 

svenska arrangörer mellan Sverige och spanska turistmål. Spantax hade en bra service 

med Coronado och HEB-Resor genomförde vid tillfälle ett lyckat program med dessa 

plan. 

 

Men det flygbolag som utvecklades snabbast och mest under 6o-talet var Sterling 

Airways som i dag intar en ganska enastående situation inte bara inom skandinaviskt 

och europeiskt charterflyg. Men Sterling är värt sitt eget kapitel och jag återkommer 

till detta längre fram. Min lilla resumé över chartertrafikens utveckling blottar kanske 

ändå branschens rörlighet, raska utveckling och föränderliga karaktär. 
 
Greklandsexperten 

 

Åtta år hade gått sedan den där händelserika vårnatten i Paris. Min idé och mitt liv 

hade utvecklats planenligt. Men tiden gick för fort. Ett problem jag inte kan komma 

till rätta med. Inte heller nu, när jag kopplat av reseföretagets rutiner och tidkrävande 

omsorg. 1954 års hälsointermezzo påverkade min koncentration på HEB-Resor. Jag 

gick helt upp i detsamma och lämnade det mesta av mina andra engagemang. Min 

Maria och jag hade förts allt närmare varandra och vi ville ha barn. Och det vill man 

ju, när man älskar varandra och uppnått en viss ålder. Jag var 28 år. Vi gifte oss. Tio 

månader senare föddes - en dotter. Som skulle få en bror och två systrar. Jo, Bror-

Axel Lindström döpte dem ju i vårt lilla hus på Åsöberget. Här hade jag ju också 



reseverksamhetens kontor inrymt. I samma harmoni som mitt familjeliv utvecklades 

breddades HEB-Resors verksamhet från enstaka turer till serier av resor. Grekland 

skulle bli målet för mina första flygningar av omfattning. 

Att det blev Grekland berodde helt enkelt på att Maria och jag vid en resa 1956 

förälskat oss i detta land. Jag bedömde det också som ett framtida resmål för den 

växande chartertrafiken. Och det gällde att vara ute i tid. Norrköpings Hemgård 

beställde den första greklandsresan – precis som den beställt den första HEB resan. 

Jag var glad för detta och tyckte mig se ett samband som kunde båda gott. Första 

greklandsresan gick via Italien. Startade med tåg i Malmö. Efter uppehåll i Rom till 

Brindisi, varifrån den gick vidare med M/S Miaolis till Pireus. Buss till Hotel Rea vid 

Larissastationen i Aten. Bussutflykter till Korint, Mykene, Delfi och Sounion. Flyg hem 

med Super Curtiss. Först hade jag beställt en 26-sitsig DC-3. Sedan bytt ut den mot 

en Vickers Viking med 36 platser. Därefter fått så många bokningar att jag kunde 

chartra en Curtiss. Greklandsresan nummer två hade Fredrikorna tecknat sig för som 

jag tidigare berättat. Gruppen kom ned med det plan norrköpingsresenärerna 

återvände med. Således full last i båda riktningarna. Båda resorna blev lyckade. Jag 

förstod att jag funnit resmålet att satsa på. Och här om något utgjorde charterflyget 

nära nog en förutsättning. Inte kunde man åka tåg till Grekland eller buss den långa 

vägen. Jag planerade således min första flygserie som startade 1959. På skämt 

kallade mig kollegorna för "greklandsexperten" eftersom jag hade modet att satsa en 

liten verksamhet på ett så pass fjärran och obearbetat resmål. Men så småningom 

skulle jag faktiskt bli mer hemvan än de flesta i detta turistiskt sett jungfruliga land. I 

allmänhet tror man att HEB-Resor överhuvud var den första som ordnade resor 

seriemässigt från Sverige till Grekland och då särskilt Rhodos. På sätt och vis är detta 

rätt. HEB-Resor var den första arrangören som metodiskt genomförde sina upplägg 

utan inställda resor, ändringar 

och omläggningar. Den första som helt fyllde planen och hade odelad framgång på 

resmålet. Som inkluderade badmål och klassiska strövtåg i en tilltalande kombination. 

Men visst fanns också några andra på plats. Ungdomens flög till Xylokastron på 

Peloponessos, Europa Resor hade ett upplägg och Vingresor en begynnande trafik. 

Men därmed var det också slut. Fastän det skulle inte dröja länge förrän hela svansen 

av researrangörer dök upp. Och striden blev hård. Jag lade upp en lång 

treveckorsserie. Just tre veckor slog starkt. Jag flög Curtiss.1960 fick Transair sina DC-

6:or och det var nu en fröjd att flyga direkt utan mellanlandningar i Malmö och 

Budapest. Dessutom var tryckkabinen ett nytt begrepp för charterresenärerna som 

nu inte behövde bli sjuka när alperna passerades. Tvåveckorsalternativ fanns också 

med. 1961 flög jag en, två och tre veckor och övergick från DC-6 till DC-6-B - det 

bästa plan som då stod att få. 1962 hade jag två huvudserier med Transair samt 

extraflygningar med Flying Enterprise, Nordair och Scanair. HEB-Resor började skjuta 

fart ordentligt. Jag minns en septemberdag på Bulltofta. Tre starter på en gång för 

HEB-Resor. En DC6B, en Argonaut, en DC-6. Tolv motorer som rusade i gång 

samtidigt. Tre plan efter varandra som så småningom försvann i skyn. Gösta 

Ellhammar kom förbi och uttryckte sin avsky över att jag också hade andra pIan än 

TSA:s. Göte Rosen befann sig av en tillfällighet också på flygplatsen. Vi tog en drink 

tillsammans. Göte och jag tillbringade eftermiddagen i Köpenhamn, men på kvällen 

bjöd Gösta till fest på Arkaden. Vi hade trevligt - det hade man ofta på den tiden. 

Mitt val av flygbolag bidrog till min byrås fotfäste. Jag frestades inte till några större 

affärer med utländska flygbolag. Hade gott samarbete med Transair. Lade in litet 

extra service - mina passagerare fick alltid champagne på flygningarna. En detalj som 



dock lät tala om sig. Ja, än i dag träffar jag människor som påminner mig om detta 

inslag på HEB-resan. 

Jag hade faktiskt blivit lite greklandsexpert och skulle så småningom alltmer få gå 

under den benämningen. 

 

Från Transair till Scanair 

 

När Nymans övertagit Transair gick det ut över icke koncernmedlemmarnas 

flygservice. Så fort ett plan planerat för Vingresor fick tekniska problem, som kunde 

innebära försening, bytte man ut det och lät t.ex. HEB-Resor få bekymret. 

Regulariteten blev lidande i hög grad. Man prioriterade också flygningarna för de 

egna researrangörerna ute på stationerna. Var det t.ex. köbildning på Rhodos för att 

få bränsle lät man helt enkelt det flygplan som körde för koncernen gå förbi även om 

det stod sist i kön. Allt detta var så mycket allvarligare då man marknadsförde 

Transair som ett, trots ägandeförhållandet, fritt flygbolag.  Både Ellhammar och 

ställföreträdaren Anders Eriksson spelade här fula spratt som tveklöst bidrog till att 

Transair förlorade praktiskt taget alla kunder utanför de egna leden. Jag är glad att 

jag snabbt reagerade för politiken och inte trodde på fagra löften om framtiden. 

Andra gjorde det och gick i fällan med förödande resultat. Så återstod att säga adjö 

efter fem års samarbete och välja nytt bolag. Och då fanns bara Scanair i 

förslagsrummet. 

 

Jag skulle för första gången träffa Scanairs VD Torkil Thomasen, som inbjudit till 

lunch i Köpenhamn. Men jag kom inte från Stockholm utan från Kystens Perle där 

Nordair haft resebyråchefer inbjudna på konferens. Det var ett påkostat 

arrangemang med första klass SAS-flygning från Arlanda till Kastrup varifrån man 

kördes i bil till Oscar Pedersens Köpenhamnskrog Sju nationer. Cocktail och vidare till 

Kystens Perle med en av de festligaste middagar jag upplevt på den berömda 

Strandvejen. Rum var reserverade på hotellet. Uppvaknandet påföljande morgon var 

inte angenämt. För första och hitintills enda gången i mitt liv hade jag behov av en 

"återställare" och jag såg fram mot lunchen, som säkert skulle erbjuda en immigt kyld 

Aalborg. Jag tog en taxi till Codan hus, där Scanair hade sitt kontor. Thomasen och 

försäljningschefen Helge Lindberg tog emot. Lunchen var beställd på Tivoli. Sättet att 

hålla matsedeln lovade gott. Bara det bästa beställdes in. "Tjenerne" svepte kring 

med de iskylda Aalborgflaskorna och jag följde dem fascinerat med blicken. Men de 

seglade elegant förbi och direktör Thomasen utsträckte sig i dryckesväg till öl. Jag 

fick uppleva det märkliga att i flygsammanhang inta en alkoholfri lunch. Förklaringen 

kom dock senare. Skrattande har Torkil och Helge berättat hur de längtade efter en 

snaps, men inte vågade föreslå det, då de hört om mitt asketiska liv och mina 

stränga principer. I och för sig kunde väl detta vara riktigt, åtminstone vad gäller 

drycker under arbetstid, men det råkade ju vara något särskilt denna dag. Jag 

tröstade mig med att jag några timmar senare skulle träffa min vän Carl-Axel Lind i 

Malmö. Han var försäljningschef hos Transair och vi började ofta våra möten med 

något att äta och dricka. Han skulle säkert möta på Bulltofta och föreslå middag hos 

"Bjuggas" på flygrestauranten. Men ödet ville annorlunda. Carl-Axel hade skickat en 

chaufför att hämta mig. Själv väntade han på kontoret. Hade fått bråttom. Skulle till 

New York samma kväll. Vi gick rakt på förhandlingarna. Under samtalet fick jag ett 

telefonmeddelande från Helsingborg. Måste omedelbart dit - men ingen 

tågförbindelse passade. Gösta Ellhammars bil stod utanför. Jag lånade den. Och 



kunde köra - tack vare snapsen jag aldrig tog.Det betydelsefulla denna dag var 

beslutet vid tivolilunchen, att redan samma höst sätta in extraturer med Scanair på 

Aten och att 1963 övergå till att flyga Scanair i stället för Transair. Jag hade alltså 

blivit SAS-kund. Samtidigt som jag saknade Transair kände jag en viss tillfredsställelse 

över att HEB-Resors passagerare skulle flyga i plan med SAS välkända logotype. Jag 

tyckte det var ett steg framåt. Ytterligare ett bevis på att parisbeslutet haft täckning. 

HEB-Resor höll på att bli "stort". 

 

Åtta år senare chartrade jag SAS DC-8 Jet Express för flygningar varje vecka 

Stockholm-Malaga. Samtidigt hade jag en Coronado 990 varje lördag till Las Palmas. 

Dessutom flera Super Caraveller med veckoavgångar till Aten, Rhodos, Malta, Paris. 

Verksamheten hade utvecklats. Men nu var jag alltså glad för min DC-7C från 

Scanair/SAS. Av en händelse befann jag mig på Hellenikon, Atens flygplats, när det 

första SAS planet för HEB landade. Jag stod på plattan. Såg planet ta mark och rulla 

fram till sin parkeringsplats. Skepparen stack ut huvudet från cockpit och vinkade 

glatt. Jag kände igen honom från en tid han flugit för Transair. Maria och jag skulle 

hem med samma plan och någon timme senare satt vi tillsammans i forward cabin 

och pratade. Maria var i åttonde månaden.  

 

- Kanske vi får göra en extra mellanlandning - sa jag skämtsamt till kaptenen.  

- Ingen fara. Det fixar vi ombord. Jag har varit med om det förut på väg över 

Atlanten.  

- Då måste du känna Barbro. För så vitt jag vet har SAS bara haft en barnfödsel på 

väg till USA. Och då var hon värdinna och – tillfällig barnmorska. 

 - Stämmer precis. Jag var styrman och höll radiokontakt med en läkare. 

Aktersalongen var avspärrad och Barbro tog mot anvisningarna per lokaltelefon från 

mig. Allt gick ju fint. Radion blev nästan blockerad efter det att barnet kommit till 

världen. Andra plan hade uppfattat konversationen i etern och telegrammen 

strömmade in. 

 - Vet du vad Barbro gör nu, frågade jag.  

- Det kan du få veta på en gång. För hennes man är chefspurser i Scanair och 

befinner sig ombord.  

 

Barbro var flickan jag gjorde min första flygresa tillsammans med. Den där gången 

1948 från Stockholm till Köpenhamn. Vi sällskapade några år. Hon tog en fil. kand. 

samtidigt som hon arbetade som flygvärdinna hos SAS där hon, enligt vad jag sett i 

pressen, gästspelar än i dag som s.k. eskortvärdinna. Vår kontakt upphörde något år 

efter nämnda flygresa. Så nu - på min första chartrade SAS-flygning - träffade jag 

hennes man. Det var en angenäm och rolig kontakt. Jag tyckte att inledningen 

bådade gott. 

 

SCANAIRTIDEN 

 

Slutet av 1962 och t.o.m. 1964 - kallar jag för scanairtiden. Trots att jag samtidigt 

under denna tid hade viss trafik med andra bolag och trots att jag senare, i viss 

utsträckning, flugit med Scanair på Spanien. Symbolerna SAS och HEB tyckte jag stod 

bra tillsammans - tecken på en kvalitetssträvan. Försäljningsmässigt slog också 

Scanair. Operativt var det sämre. Men det borgade ju också det fyrmotoriga DC-7 C-

planet för - kallat "världens bästa tremotoriga plan”. Cateringen var också ett 



problem i början. Jag hade citerat Scanairs prospekt i min resefolder - "vad tycker ni 

om gravad lax och därefter en tournedos ... " och reklamationerna strömmade in från 

HEB-passagerarna. Men så fick de faktiskt sämre kost än vad de vant sig vid på mina 

flygningar med TSA. Och inte alls den Scanair förespeglat. Cateringschefen kom 

olycklig till Stockholm, förundrad över alla klagomålen. Jag visade honom Scanairs 

eget prospekt och han blev helt bestört - inte har vi sådan mat på 

scanairflygningarna. Men - nu var det gjort. Inte ens SAS kunde finna en väg ut. Men 

HEB-passagerarna fick därefter förstklassig måltidsstandard första scanairåret. Men 

jag avkrävdes löftet att aldrig utlova den matkvalitet Scanair lovar. Och rent naturligt 

var jag i fortsättningen försiktig med att tala om flygstandarden. För fler problem 

uppstod och bland annat klarade Scanair inte bagagehanteringen. En mängd kolli 

försvann vid varje resa och min personal förlorade mycket tid och kraft på att leta 

genom maskinerna och söka förlorat bagage. Till slut menade Scanair, att det just var 

resebyråpersonalens involvering, som bidrog till att bagaget inte kom fram och man 

bad mig instruera reseledarna att inte befatta sig med bagagefrågan. Resultatet blev 

nästan tragikomiskt. På de små Rhodoshotellen samlade sig svinläderstrunkar och 

Samsonite-väskor tillhörande amerikaner och kineser och tyskar och japaner. 

Taggade till New York och var helst i världen - bara inte till Rhodos. Vad Scanair 

lämnade kvar av HEB-passagerarnas bagage tog man med av andras. Och 

reseledarna - sa inte ett ljud. Lät bara högen av bagage växa. På senhösten 1963 

reste Scanair direktören Nils Gustaf Gottschalk till Aten med ett HEB-plan. - Var 

försiktig med bagaget, varnade jag, när han reste. Han skrattade och kom till Aten - 

utan bagage. Nils Gustaf berättade sedan, med den humor han besitter, hur han inte 

kunde låta bli att tänka på alla bagagebekymmer vi haft. Man reklamerade efter 

konstens alla regler förlusten till Scanairs representant på flygplatsen. Och fick erfara - 

också efter konstens alla regler - att ingenting hände. Några dagar senare började 

han själv söka. Gick runt bland hotellen kring Omonia och Syntagma. Hittade 

förkommet SAS-bagage överallt. Bara inte sitt eget. För - det hade kommit till Rhodos. 

Där var Gottschalk inget okänt namn och dessutom var hans gepäck ordentligt 

utmärkt. Men väskan fick ligga ett bra tag med reseledarnas goda minne - innan min 

personal försynt frågade om de skulle göra undantag för Scanairs direktörer och 

hjälpa till med bagaget. Det var tvåpunktslandingen, Aten och Rhodos, som gjorde 

att Scanair halkade ur sina bagagerutiner. När jag till slut började fakturera Scanair för 

bristerna ändrade man biljettsystemet varpå de flesta passagerarna fick med sitt 

bagage. 

 

Cabotage 

 

Men det var just denna tvåpunktslandning som var det fina med Scanair. Samt detta 

att man inte behövde följa luftfartsverkets bestämmelser om "15-regeln." Tillsammans 

gav detta mig möjligheten att på flygrouten Stockholm - Aten - Rhodos - Stockholm 

lämna av ett antal passagerare i den grekiska huvudstaden. Lyfta på motsvarande 

antal som lämnats veckan innan. Transportera dem till Rhodos. Där lämnade dem 

tillsammans med de genomgående passagerarna för att ta upp och flyga hem de 

resenärer, som enligt samma system kommit till Rhodos tidigare. Cabotage - sade 

grekerna och menad att jag därmed flög inrikesflyg i deras land. Något ett utländskt 

bolag inte hade rätt att göra. Jag var ensam om dessa rättigheter. Mina kolleger, 

som ville kombinera Aten med Rhodos, fick lyfta av passagerarna i Aten och 

transportera dem vidare med reguljärt inrikesflyg. Ett kostsamt och obekvämt 



arrangemang. Med Transair hade jag tidigare haft samma rättigheter men nu hade 

Onassis med sitt Olympic Airways satt stopp för samtliga sådana önskemål. Enda 

undantaget gällde för mig och hur det gick att ordna skall jag återkomma till. 

Resultatet var dock strålande och jag hade säkert blivit miljonär 1963 om inte något 

kommit emellan - smittkoppsepidemin i Sverige. 

 

 

Smittkoppor och cypernkris 

 

Smittkopporna drabbade mig hårt. Jag som mest hade en äldre publik med 

svårigheter att vaccinera sig. Man avbeställde - med all rätt. Det gick inte att hindra. 

Nu gällde det inte någon överdrift angående oväder över Österrike, nu fanns det 

inga glömda pass att leta fram i banken. Jag fick se mina tidigare fullbokade flygplan 

starta fyllda bara till hälften. Varje flygning var en svidande förlust under början av 

säsongen. Sedan rättade det till sig och slutresultatet var gott. Men dock, jag hade ju 

varit så nära det stora resultatet. 1964 ökade jag mitt Scanair program till Grekland. 

Flög en DC-7 C varje vecka till Aten och en varje vecka till Rhodos. Upptakten var 

strålande. Bokningarna strömmade in. SAS-flyget slog bra. Jag var den enda svenska 

researrangör som flög Scanair på Grekland. Min idé från Paris bar verkligen frukt. Det 

jag missade året innan skulle nu tagas igen. Men åter igen skulle jag möta 

motgången. Inga smittkoppor. I stället politiska oroligheter på Cypern med 

bombattentat, skottlossningar och internationell förveckling mellan Grekland och 

Turkiet. Turkiska jaktplan över Cypern och grekiska flottan på framsegling. 

Svenskarna blev rädda för området dit de också räknade Rhodos. Mina fullbokade 

plan fick avbeställningar i mängd. Slutresultatet 1964 blev hyggligt tack vare början 

av säsongen. Men det stora resultatet - lät vänta på sig. Jag minns en episod från 

detta år: jag befann mig på Rhodos för att på grund av cypernkrisen skära ned mina 

allotment på hotellen. Trafiken minskade ju. Samtidigt var den grekiske 

premiärministern Georgio Papandreo på ön och vi bodde på samma hotell. Han ville 

träffa mig och jag lät mig eskorteras av en leende, vänlig general som presenterade 

mig for den folkvalde. Fotoblixtarna skar genom rummet. Därefter vände sig 

Papandreo till någon annan och gjorde min sorti utan att ha växlat ett ord med 

ministern. Jag funderade över vad meningen egentligen var och fick svaret på 

följande dag då jag promenerade genom staden. Alla hälsade så glatt på mig. Kom 

fram och talade om vilken fin människa jag är och hur riktigt jag såg på tillvaron. 

 

 - Men varför nu all denna uppvaktning? Frågade jag min agent NIc Soulolouanis.  

 

Han log sitt vänliga leende och förklarade att man visade sin glädje över att jag 

meddelat Papandreo att det spända förhållandet mellan Grekland och Turkiet på 

intet sätt skulle påverka den fortsatta utvecklingen av turismen på Rhodos.  

 

- Men det är ju lögn, Nic. Det är ju precis tvärtom. Jag är ju här för att minska antalet 

bäddar. I likhet med alla andra.  

 

Men vad hjälpte det. Det glada budskapet om att "Skandinaviens största resebyrå" nu 

skulle öka sin trafik till Rhodos enligt besked till premiärministern, radierades ut över 

Grekland i sändning efter sändning. Och togs upp av de regeringsvänliga 

tidningarna som ett tecken på statsledningens  förträfflighet. Grekerna älskar ju att 



tala - men stundom inte att lyssna. Mina protester drunknade totalt i 

önsketänkandets jubelkören. Jag accepterade inte min roll som bricka i ett politiskt 

spel, vilket jag meddelade herr Papandreo. 

Ett ställningstagande 

Scanair var säker på mig som kund, trots att jag redan 1964 aviserat att jag skulle 

lämna Scanair, om inte priset för DC-7 C-flygningarna antingen sänktes radikalt eller 

man erbjöd jetproduktion. Jag förklarade att ett år till skulle inte gå. Ingen skulle 

kunna genomföra ett greklandsprogram med Scanair. Men vännerna Torkil 

Thomasen, Helge Lindberg och Nils Gustaf Gottschalk bara log. De trodde mig inte. 

Sedan skulle de få erfara att jag hade rätt. 1965 fick Scanair inte en greklandskund - 

utöver Stjärnresor. Som efter ett smärre antal flygningar fick avbryta och ställa in på 

grund av för litet deltagarantal. Resorna var för dyra. 

 

 - Du har bara Scanair att flyga med. Så enkelt är det sade Torkil Thomasen. 

 - Transair återgår du inte till av det skäl du lämnat det för. Braathens har ingen 

anslutning från Stockholm. Kar Air har för små plan. Osterman Air Charter är för ny 

och den raka 7:an för bristfällig. Flying Enterprise i krisläge. Nordair har vi köpt och 

lägger ned. Olympic Airways kan flyga en biserie, men inte en huvudtrafik. Återstår 

bara Sterling Airways, vilket ju dels är ett nytt bolag och dels tillhör Tjäreborgprästen, 

som svenska arrangörer inte vill stödja.  

 

Torkils uteslutningsmetod var pinsamt riktig. Men lika pinsamt det faktum att Scanair 

ett år till inte skulle fungera utan ändrad prisbild. Alla andra bolag hade gått ned i 

pris och dessutom - SAS-symbolerna var inte längre så säljande som tidigare. Men 

vad Scanair chefen inte visste var att jag träffat Ejlif Krogager, den "danske prästen", 

och Sterlings flygchef Anders Helgstrand. Och därvid fått ett sådant förtroende och 

en så god kontakt att det där med att svenska arrangörer inte skulle "stödja" 

Tjäreborgsresor fick förbises. Scanairtiden var definitivt slut efter tre snabba år. En ny 

samarbetspartner väntade. 

 

Under HEB-Resors första tolv år var jag personligen med om varje avgång med buss, 

tåg och flyg. Jag önskade mina resenärer lycka till. På så sätt hade jag stått en julidag 

1962 på Bromma Flygplats. Incheckningspersonalen frågade om de skulle invänta en 

sen resenär eller om planet skulle gå i tid. - Vi kan inte låta 90 människor vänta på en. 

Ni vet ju också hur angelägen jag är att mina plan går på tid. Då steg en fyrstreckad 

skeppare fram till disken.  

 

- Mitt namn är Helgstrand, Sterling Airways. Jag kan förbereda loadship, medan vi 

väntar, så kan incheckningen vara öppen ett tag till utan att det blir försening.  

 

Det var första gången jag mötte såväl namnet Helgstrand som Sterling. Men jag fick 

ett sympatiskt intryck av kaptenen, även om jag stod frågande för flygbolaget. Jag 

hade ju chartrat Transair. Det visade sig att TSA subchartrat det nyetablerade 

Sterlings första och enda plan - en DC-6 B. Något man ofta skulle komma att göra 

och något som jag snart lärde mig uppskatta. Planet hade fler platser än TSA:s, bättre 

kabinservice och tidtabellsenlighet. Bolaget var danskt. Det ägdes av resebyråprästen 

Ejlif Krogager som redan var representerad på trafiksidan med en stor turistbusspark. 

Helgstrand var både flygchef och chefspilot. Anders Helgstrand, fann jag snart, var 

ett känt namn inom flyget. Hans far var bonde och i den miljön växte Anders upp. 



Han utbildade sig dock till flygingenjör och kom som sådan till flygvapnet 1937. 

Samtidigt genomgick han en civil flygutbildning i Stockholms Flygklubb och flög som 

jaktpilot till 1940, då han blev lärare på Ljungbyhed. Under åren har jag mött många 

av hans elever som beskrivit honom som en hård men skicklig flygpedagog. 

Kombinationen teknik och flyg förde honom efter två lärarår till SAAB, där han flög in 

bl.a. J 21:an. Efter krigsslutet behövde ABA linjepiloter och Helgstrand flög som 

kapten först hos ABA och sedan SAS till dess SAAB kallade på nytt i samband med 

tillverkningen av Skandia, som togs upp 1949. När den lades ned ett par år senare, 

avled samtidigt en bror till Anders och fädernegården skulle tas om hand. Med liv 

och lust grep sig bondsonen verket an. Han satsade bl.a. på grisuppfödning i stor 

skala och det såg ut att gå bra. Men - gården gick inte i arv. Och där stod Anders. 

Året var 1955. SAS hade under tiden gått in i jet-eran och Anders Helgstrand fick 

uppdraget att organisera bolagets provflygningsavdelning, vars chef han förblev till 

1962. Han flög in praktiskt taget samtliga Caraveller och den första kontingenten 

DC-8:or. I den trygge bonden och behärskade provflygaren döljer sig dock ett 

temperament som inte alltid är lättyglat. Vid en konfliktsituation sade Helgstrand upp 

sig hos SAS och ändrade inte sitt beslut när man bad honom. Som 43-åring stod han 

så utan arbete med fru och tre söner i skolåldern. Det var nu Ejlif Krogager hörde av 

sig. För provflygningschefen, van vid Caraveller och DC-8:or, måste det ha känts som 

att börja om från början att sätta sig vid spakarna i Sterlings enda propellerplan. Men 

energi parad med vilja och begåvning kräver stundom speciella förhållanden för att 

komma riktigt till sin rätt. Och Roslagsåkerns stenigaste teg kunde inte vara tyngre 

att plöja än den väg Anders Helgstrand nu skulle röja för charterflygets utveckling 

och Sterlings väg till Europas största privata flygbolag och världens största 

charterbolag. Jag träffade således Helgstrand första gången på Bromma. Samma år 

på hösten uppsökte han mig på kontoret och frågade om jag inte kunde tänka mig 

flyga Sterling till nästa år. Det ville jag gärna men ansåg att HEB-Resors lilla format 

ändå fordrade att jag höll mig till det Transair som ju var ett begrepp i Sverige. Det 

var nog inte bra för vare sig Sterling eller HEB-Resor att nu starta ett samarbete. Men 

jag bad att få återkomma och Anders förstod mig. Det senare skulle således ske vid 

1965 års planering. Sterling hade nu en betydande flotta DC-6 B och ett gott namn. 

Dessutom satsade man på jet och skulle i mars 1965 få sin första Super Caravelle från 

Sud Aviation. Nästan ingen trodde på jet-planerna eller som Nils Gustaf Gottschalk 

tolkade den allmänna uppfattningen: 

 - För det första bygger inte "Sud" en Caravelle åt Sterling. För det andra, skulle man 

göra det, klarar inte Sterling finansieringen. För det tredje, skulle Sterling göra det, 

låter myndigheterna den inte komma i trafik. Och för det fjärde, skulle den komma i 

trafik, så får HEB-Resor inga flygningar med den. Och jag skall äta upp min kostym 

och hatten med, om du och Caravellen kommer i gång 1965.  

Jag trodde obetingat på Caravellen och Anders var intresserad av att låta mig flyga 

den på lördagar Stockholm - Aten - Rhodos - Stockholm. Men Ejlif Krogager ville inte. 

I och för sig skulle han gärna låta mig flyga den men ansåg sig själv behöva samtliga 

flygtimmar i början. Detta stred mot Anders ambitioner att Sterling skulle verka som 

ett fristående flygbolag. Å andra sidan var huvudmannens synpunkter förståeliga. 

Men jag skulle ha Caravellen. Det hade jag förutsatt mig. Det var för övrigt 

nödvändigt. Jag levde ju på att hela tiden låta mitt HEB ge något mer än andra. 

Tappade jag det, förlorade min byrå sin profil och - profit. Jag gjorde samma snabba 

kalkyl som när jag gav Hörselfrämjandet kredit. Med lördags-jet till Grekland skulle 

jag med de fina hotell jag förfogade över på Rhodos, snabbt sälja hela 



årsprogrammet. Tillika med andra resor och innestående kapital skulle det innebära i 

runt tal en miljon kronor i HEB-Resors kassa våren 65. Jag spelade ut mitt kort:  

- Jag förskottsbetalar på Caravellens leveransdag en miljon kronor!  

Krogager hostade till. Han dröjde ett ögonblick. Tackade för förtroendet att vilja 

placera så mycket pengar i förskott, men avböjde. Helgstrand och jag flög tillbaka 

från mötet med Ejlif i Tjäreborg till Dragör i Sterlings lilla cherokeer. Vi sade inte så 

mycket. Jag var ganska dyster till sinnes. Men föreslog "gravöl" på Färjegården där vi 

sedan många gånger skulle komma att gemensamt tömma en bägare. Stämningen 

var dämpad, men lättade så småningom. En immigt vit – den jag aldrig fick på Tivoli 

- kanske hjälpte något. Samt det faktum att jag innerst inne hade en känsla av att jag 

ändå skulle få Caravellen. December samma år befann jag mig i Beirut och fick ett 

telegram på Hotel Fenizia: 

 "hört du skall hem stop har plats i ett plan från Aten i morgon 18.00 lokalt stop 

möter på Kastrup stop hälsning Anders."  

När jag läst telegrammet visste jag att flygfrågan var löst. Bara kände det. Miljonen 

hade till sist gjort sitt. Regnet vräkte ned över Kastrup och vinden mötte isande kall, 

när jag gick ned från planet. Anders väntade. Vi åkte direkt in till Dan Hotel. En 

timme senare var kontraktet klart. Vår första affär etablerad och upptakten inledd till 

en vänskap som skulle förbli och växa sig allt starkare. 

 

 

 

 

TVIVEL OCH MOTSTÅND 

MEN MITT I PRICK 

 

Det var som sagt ingen som trodde på Caravellen. Det fanns kolleger som anmälde 

mig för Svenska Trafikföretagens Råd och Svenska Resebyråföreningen. De menade 

att jag var ute i ogjort väder. Dagens Nyheters annonschef ringde mig och 

ifrågasatte om han kunde fortsätta låta mig annonsera om jetresor till Grekland. 

Håkan Hellström och Bengt Bengtsson skakade på huvudet - de hyste sina dubier. 

Lustigt nog ägs deras Fritidsresor i dag till hälften av Sterling. Kronefalk, bröderna 

Löfgren, Kurt Lilja - de varnade mig. T.o.m. den så omdömesgille och kunnige 

resebyråmannen Bertil Pettersson ansåg att jag nu satsat på fel häst. Bara Yngve Fors 

var tyst och han var min svåraste medtävlare på Rhodos. Som Vingresechef gladde 

han sig väl åt mitt sammanbrott eller - anade att jag gjort rätt. Detta blott ett axplock 

ur reaktionen angående mitt samarbete med den koncern som blott några år senare 

skulle dominera hela marknaden. Men jag kände egentligen aldrig själv något tvivel 

eller någon oro. Och jag kunde glädja mig åt allmänhetens förtroende. Bokningarna 

strömmade in. När HEB-Resor annonserade något syntes man oförbehållsamt tro på 

det. Så hade då min byrå blivit ett begrepp - min dröm i Paris förverkligats. Vad 

gjorde det sedan om kollegerna tvivlade. Den 30 mars I965 leveransflögs Sterling 

Super Caravelle STA från Toulouse till Köpenhamn. Flygningen föregicks av en stor 

fest där staden stod som värd. Många spirituella tal hölls, många skålar utbringades. 

Min bordsgranne, en direktör i Sud Aviation, bekräftade på min förfrågan ett rykte, 

att SAS hotat att aldrig mer köpa en Caravelle om Sterlings beställning levererades. 

Vad jag vet har det löftet hållits - och fransmännen ännu en gång bevisat att de inte 

är rädda gå sin egen väg. Den gången kunde "Sud" ju knappast ana, att detta första 

plan skulle efterföljas av ytterligare ett trettiotal Caraveller till Sterling. Naturligtvis 



skulle Anders själv sitta vid spakarna på premiärflygningen. Dagen innan hade vi varit 

uppe ensamma i planet. Provat det automatiska landningssystemet - vilken underlig 

känsla att se planet utan pilotens hjälp styra in sig för landning och sedan ta mark 

utan mänsklig assistans. Det var ju inte första gången Anders checkade ut ett nytt 

plan från "Sud", men den här gången var nog upplevelsen annorlunda. Det gällde en 

bit av honom själv. Och en beslutsam och lycklig flygdirektör startade upp. Planet var 

fullsatt av journalister, diplomater, flygfolk och - en resebyrådirektör. Champagne 

serverades och stämningen var hög. För första gången träffade jag nu Anders fru 

Brita, som Maria och jag snart skulle lära känna som en av de finaste människor vi 

mött. Hon satt stilla och tyst. Vände sig mot mig: 

 - Jag tänker på alla åren, på barnen och så detta nu.  

Jag förstod henne. Fastän Caravellen stod där i solskenet på Kastrup var ändå inte 

hindren undanröjda. Flygtillstånden på hemmaplan var klara, men helt oväntat kom 

det nej från Grekland. Att Onassis skulle krumbukta sig inför jetcharterns entré var ju 

begripligt. Men att därtill den grekiska nationalturistorganisationen, NTO, som ett 

slags påfunnet remissorgan, skulle tillråda det grekiska luftfartsverket att säga nej till 

mina charterflygningar innebar en överraskning. Vi trodde inte det var sant.  

Stod bara där med det kortfattade telegrammet i händerna. Och nästan samtidigt 

ringde först Gösta Ellhammar och sedan Bengt Lindwall och frågade om inte HEB 

Resor var intresserad av att flyga två onsdagsturer med Transairs propeller när nu 

Sterlings jetflygningar inte blev av. Hur de nu kunde veta att vi fått avslag? Här låg 

en hund begraven. Och mycket riktigt. I den grekiska turistorganisationen hade 

Christer Coulovatos talat sig varm för det oriktiga i att en svensk resebyrå plötsligt 

skulle få flyga med jet. Andra byråer hade ju inte samma möjlighet. Han lyckades 

faktiskt få tillstånd ett beslut som var direkt skadligt för den grekiska turismen. Och 

tacka för att Coulovatos ville stoppa HEB-Resors flygningar. Han ägde Greklands 

största resebyrå och var personlig god vän med både Bengt Lindwall, Yngve Fors och 

Gösta Ellhammar. Dessutom var han agent för Vingresor, STB, Brodin, Club 33, 

Nyman & Schultz. Men då tände det. Ett tag blev Anders och jag så förbannade att vi 

tänkte dirigera om Caravellen till ett annat resmål och lämna Grekland åt sitt öde. 

Men det kom vi över. I stället tog jag telefon och ringde till – Giorgio Papandreo. 

Påminde honom om det pinsamma intermezzot på Rhodos och sa, att jag skulle 

uppskatta om han nu ville betala för den ofrivilliga hjälp, jag givit honom på Rhodos. 

Han lyssnade på mitt ärende och sa: 

 

 - Jag skall tala med min son Andreas och inom en timme skall ni genom honom ha 

flygtillståndet klart.  

 

Jag litade inte på honom utan ringde omedelbart till mitt folk i Aten, som jag bad att 

gå direkt upp till Papandreo j:or på ministeriet och relatera faderns löfte. Andreas tog 

faktiskt emot och flygtillståndet kom per telex samma dag. Dagen därpå - den 3 april 

1965 - ringde mig Anders från Kastrup, varifrån första flygningen skulle utgå. 

 

 - Hej Hasse. Jag har räknat ut tiden till Aten. Två timmar och fyrtiotvå minuter blir 

flygtiden. Passagerarna är incheckade och alla sitter ombord. Jag räknar med att 

komma i väg exakt på tid. 

 - Fint Anders. Lycka till. Hälsa grabbarna i Aten och på Rhodos. Hej.  

 

Jag satt vid mitt ekbord under valvet vid Blasieholmstorg. Kunde plötsligt inte säga 



något. Kände tårarna mot min vilja. HEB-Resors första jetflygning startade upp och 

Sterlings första Caravelle utförde sin första passagerarflygning. En milstolpe i 

charterhistorien passerades i det ögonblicket. En flygmans intensiva kamp 

realiserades. Och en ynglings dröm en natt i Paris tog fastare form. Fastän ynglingen 

hade blivit man. Jag var 38 år.  

 

 

 

PS - STERLING 1974 

 

Just när denna bok nått tryckningsstadiet har den smutskastning som 

Svensk Pilotförening och flera av dess medlemmar utövat allt ifrån 

Sterlings tillkomst och särskilt efter dess anskaffning av jet, blommat ut  

i en omfattning som är skrämmande. Och Sveriges Radio, dagspressen, 

veckolektyren och kvällspressen har okritiskt kastat sig över rykten 

och förtal och i sensationshysteri och upplagehets bidragit till att sprida 

missvisande uppgifter och misskreditera ett av världens mest seriösa 

flygbolag. 

Orsaken till de svenska piloternas hets mot Sterling kan bara förklaras 

med en kunglig nationell egenskap och drömmen om ett svenskt 

charterbolag, t.ex. inom ramen för det SAS-ägda Scanair. Härigenom 

skulle mängden av SAS-styrmän genom befordringssystemets senioritets- 

princip snabbt avancera till kaptener med sköna lönelyft. En facklig 

strävan som är begriplig - om den inte sänker sig till sådana metoder  

som nu tydligt och klart kommit i dagen. 

Svenska piloter representerar i många fall stor yrkesskicklighet, även 

om de sällan får till fälla att visa den i tillräcklig omfattning på grund 

av det begränsade arbetstidsuttag man skickligt förhandlat sig till sedan 

lång tid tillbaka. Något den svenska skattebetalaren f.ö. får betala i 

form av minskad intäkt till det halvstatliga SAS. Men att därifrån placera 

våra svenska flygförare i något slags internationell elitklass har 

jag under mina år i flyget inte hört skäl för. När det gäller att producera 

rykten och låta dem flyga kring i det blå kan jag dock tänka mig 

dem oöverträffade. 

En eloge skall också ges för det sätt på vilket Svensk Pilotförening 

lyckats undvika massmedias uppmärksamhet av den graverande kritik  

som vid haveriutredningar riktats mot föreningens piloter. Som bekant 

har ju SAS drabbats av många olyckor - i en helt annan skala än 

Sterling Airways. Hur många har t.ex. kännedom om att SAS traglska 

totalhaveri med en DC-8:a för 190 passagerare vid Los Angeles förorsakades 

av omständigheter, som enligt utredningen sköt en väsentlig 

skuld på förarna. I stället för att koncentrera sig på inflygningen ägnade 

sig samtliga tre piloter i cockpit åt felsökning med anledning av att 

ett instrument indikerade fel på landningsstället. "Dålig cockpitdisciplin", 

fastslogs i rapporten. Dessutom gjorde man en landningsprocedur 

för vilken kaptenen ej hade kartunderlag. 

I samband med ovanstående kan erinras om att förslaget om teknisk 

personal i DC-8:ans cockpit avvisades av Svensk Pilotförening, som istället 

lyckades genomdriva införandet aven tredje styrman. Återigen ett 



skickligt fackligt agerande - men kanske på bekostnad av flygsäkerheten. 

Hade människoliv räddats vid Los Angeles om Svensk Pilotförening 

inte tillåtits agera som den gjort? 

När SAS kraschade på Teneriffa och planet praktiskt taget omedelbart  

brann upp, fanns också pilotfel i bilden. Nära hundra passagerare 

befann sig ombord när olyckan inträffade. Lyckliga svenska turister 

som, förlitade sig på SAS och våra flygförares skicklighet, sett fram 

mot en semesterresa att minnas. Och som nu skulle möta detta öde. De 

förkolnade resterna av planet stod länge kvar på flygplatsen som ett 

skrämmande vittnesbörd om hur en semesterresa kan ändas. Men - 

jag kan trösta den eventuellt upprörde läsaren med att inget människoliv 

gick till spillo. Jag tillåter mig bara beskriva händelsen på ett sätt 

motsvarande det man i dag tillämpar när det gäller Sterling Airways och 

tillbud som kan drabba varje flygföretag. Och nämner följdenligt ej att 

genom en snabb evakuering av resenärerna och en förnämlig insats av 

kabinpersonalen passagerarna bringades i säkerhet innan planet övertändes. 

Men tro därmed inte att man ej kan gå längre i språkbehandlingen. 

Man kan ta steget fullt ut - dikta från början till slut. Skapa en olycka 

som överhuvud inte funnits. En av våra största kvällstidningar berättade 

i mars 1974 hur sterlingchefen totalhavererat med ett sterlingplan och 

skadats svårt. Tack och lov har Anders Helgstrand hittills skonats från 

överhuvud någon flygolycka och således aldrig havererat med något av  

sitt bolags plan. 

Ett rent pilotfel bidrog till Ängelholms olyckan som kostade omkring 

femtio passagerare livet. En DC-8:a från SAS olyckades på Roms flygplats 

och totalförstördes. En DC-9:a sjönk i havet efter start från Oslo. 

En SAS-instruktör totalhavererade med en Caravelle i Hongkong. Detta 

är långt ifrån alla olyckor som drabbat SAS - men få minns. Om man 

sedan erinrar om att svenska piloter accepterade att under lång tid flyga 

den misslyckade DC-7 C med sina anmärkningsvärt många motorbortfall, 

måste Svensk Pilotförening tillmätas en anmärkningsvärt god 

förmåga att undvika publicitet av det slag som riktas mot Sterling Airways. 

"Det skandalomsusade Sterling Airways" är återkommande rubrik i 

kvällstidningarna. Och ett favorituttryck i text. Vilken skandal? Den 

mänskliga faktorn låg förvisso bakom olyckan vid Dubai - men i utred- 

ningen framkom ingen annan orsak till det inträffade. Tidningarna uppgav att kaptenen 

vid flygningen inte tidigare gjort resan. Men det hade han. Flera gånger.  

Och han hade c:a 5 000 flygtimmar som styrman, innan han befordrades till kapten, 

vilken befattning han innehaft ett år. 

Sterlings andra olycka - den två år senare i Teheran - har av haveri- 

utredningen att döma förorsakats av ett konstruktionsfel, som friar flygbolaget. 

Planet var nytt. Inget fel i utrustning, underhåll eller flygning har framkommit. Och 

någon annan olycka med passagerarskador har Sterling överhuvud inte haft. 

Allan Honter, en av världens främsta flygexperter, gjorde 1973 en utredning 

av Sterling tekniska och operativa standard. Utredningen företogs inför tecknandet av 

nya försäkringar. Rapporten blev synnerligen positiv och medförde betydligt sänkta 

försäkringspremier samt ett osedvanligt långtidsavtal som grundade sig på bolagets höga 

standard. Samma år gjorde SAS en undersökning i samband med ett allt större 

utnyttjande av Sterlings tjänster. Ett IATA-bolag som anlitar ett flygföretag med icke 



reguljär trafik har skyldighet göra en sådan kontroll. Också 

denna utredning var positiv och resulterade - till Svensk Pilotförenings 

förtret - i ytterligare samarbete mellan de båda flygbolagen. 

Med tanke på ovanstående ter sig raden a v publicerade beskyllningar grundade på 

rykten och ej namngivna uppgiftslämnare beklagliga. TV2:s Rapport tillåter en pilot med 

"förvrängd röst" - rapportören ville skydda sig mot "repressalier" - berätta hur han som 

sterlingkapten avskedats från bolaget på grund av att han inte ansågs kapabel att flyga 

vidare men ändå fick fortsätta sin tjänst uppsägningstiden ut. "Den förvrängda 

rösten" nämner också, att vid ett tillfälle inte mindre än tre uppsagda 

besättningsmedlemmar tjänstgjorde på samma flygning. Flygbolaget 

bereddes inte tillfälle till kommentar men kan berätta, att kaptenen 

i fråga avskedats, då man ej bedömde honom lämplig för utbildning till  

jet i samband med övergången från propellerflyg till jetdrift. 

Att han uppsägningstiden ut fick flyga det plan han ägde kompetens för kan  

näppeligen kritiseras. De övriga uppsagda vid den relaterade flygningen 

utgjordes av två säsongsanställda flygvärdinnor - s.k. sommarfåglar. 

I samma program angavs att danskt charterflyg landat på Arlanda 

med bränsle för endast fem minuters ytterligare flygning. Pilotföreningens 

ordförande var uppgiftslämnare och tidningarna citerade honom 

också med stort upplagda rubriker. Luftfartsmyndigheterna gjorde en 

omedelbar undersökning och fann att uppgiften om fem minuter var 

riktig så när som på att det skulle läggas till tre kvart. Varför kontrollerade 

inte herr Falkman sin uppgift innan han basunerade ut den för miljoner 

nyhetskonsumenter? Och varför kontrollerade inte massmedia den? 

En annan omtyckt angreppspunkt är uppgifterna att Sterling förbjuder  

sina anställda att fackligt organisera sig. Sanningen är att huvuddelen 

av de c:a 1.500 anställda är fackligt anslutna och att av 185 piloter 

180 är anslutna till danska LO! Sterling i sin tur tillhör den danska  

arbetsgivareföreningen. 

Ovanstående är endast några få exempel på förföljelsekampanjen mot 

Sterling Airways. Det finns anledning hoppas att bolaget har kraft och 

resurser att rida ut stormen. Och inte tvingas lägga ned sin verksamhet 

och överlämna det årliga kundunderlaget om mer än en miljon passagerare 

i händerna på människor som så samvetslöst kämpar för sina personliga 

fördelar. En sådan utveckling skulle också sannolikt medföra en 

prishöjning med minskade möjligheter för många att resa till varma semestermål. 

Sedan är också frågan hur länge Anders Helgstrand själv 

skall orka stå emot övergreppen. Det fordras en enorm styrka till det - 

särskilt om man råkar tillhöra en varm och känslig typ av människa. 

Helgstrands insats för flygets utveckling och dess säkerhetskrav är i dag 

större än någonsin.  

 


