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\/eterandagen pa Ska b|uder pé flyg och fordon som andas hlsiona, precis som flygplatsem gor sig sjalv

Tlll

vanste r en Tiger Moth, t||| hbger Ska flygplansfiirenlngs kassor Jarl Sundgren pa sin veteranho|_ Foto

Bo Haggqvxst/Action Poic

Ské flygfiilt
Den 16 junl fylls Ski
flygplals av veteranflygplan
och veteranhilan Dot ir
nlonfle iret nd ilk denna
SKA

i

vetenndq,

Grindama till flygfaltet iéppnas klockan rjo. Under hela
dagen kan besékarna titta pi
allt fran gamla flygplan, bilar,
motorcyklar, mopeder till
militarfordon. Besokare med
flygrnaskiner kommer till
flygfaltet si som DC 3:an fran
Vallentuna och troligen SpitBren.

-

Polishelikopter kommer
om de inte jagar busar. Brandférsvaret ar pi plats och visar
bilar och utrusming. Det dy-

ker upp linbilari avsevart antal
och pansarmuseet Arsenalen i

Suingnas l kommer férhoppningsvis med nigot tungt,
berattar ]arl Sundgren som ar
kasséri Ska Hygplatsfiirening.

Négra speciella programtjder
gar inte att satta upp da allt
ar p5 frivillig basis och inget
ar "bestallt”. Dessutom ar
evenemanget valdigt wéderberoende. Allt air gratis utom
parkering dar man i ar kommer att ta en mindre avgift for
att bland annat frnansiera Her
toaletter. Férra arets veterandag drog till sig rekordmanga
besokare,
- Vi ska forsiika ha lite

”40-tals

beredskapsstuk".

Flygfaltet byggdes i bérjan av
det harda 40-talet som ett vasentligt inslag i beredskapen
att med vapenmakt forsvara
Sveriges huvudstad, berattar
]arl Sundgren.
Han vill fértydliga att det
inte ar en flygdag av traditionellt snitt som i férsta hand
Vander sig till ”Hygfreekar”.
- Vi hoppas att publiken
fiirslirr att vi got detta fiir att
sérka synen hos lokalsamhallet om att Ska ar vart att vama
och bevara, Vi giir detta i f6rsta hand fér kommunens invanare och i synnerhet fijr de
narmast lqingboende som i
hasta fall glir hem med minnet

av hur Uevligt det ar med Hygoch telmikhistoria. Vi vill mer
ge besokama en trevlig dag

med picknick i det gréna, avslutar Iarl Sundgren.
Det ar Ska flygplansfijrening som arrangerar veterandagen, i spetsen fmns veterandagsgeneralen Niclas Baath
som till vardags ar pilot och
k6r airbus. Fijreningens ordfiirande Henrik Lundh ar aven
han pilot och ocksa Hygledare

tillyrket
Historik: Ska flygplats kom
till i samband med ockupationen av Norge och Danmark, Den tyska ”blixtkrigsféringen” med snabba

éverraskande flyganfall lingt
in i rnotstindarnas lander och
slog ut deras Hygplatser for att
forlama deras luftforsvar.
Tyskarna Hck da herraviildet
over luftrummet da Henden
inte kunde starta léingre.

Dem uppmarksammade
svenskarna och borjade an
bygga reservflygfalt, bland
annat Ska Edeby, Ska Edeby
flyplats bestar av ett flertal ladliknande riicla byggnader som
ger karakraren av ect lantbruk
for att kamouflera intrycket
av en flygplats_ Det fmns ett
liertal autentjska hangarer, S5
kallade ladwfirn, fran 1941-42.
Ska har idag manga historiskt innessanta Hygplan som

exernpelvis tvi De Havilland
Tiger Moth, Bfrcker Besnnan,
Saab Safrr, North American
Texan, Piper Super, Cruiser
PA 12, Piper ”ljllcubf’, Piper
"supercub" PA 18, Republic
Sea Bee och Peirenpol Air
camper.

Flygplatsen ar idag en resurs i
det mellansvenska allmaniiyget. P5 faltet forekommer pilotutbildning, klubbflygriing,
flygning i samhallets tjanst for
Frivilliga flygkiren, sportflygning, veteran- och hembyggesflyg samt ibland éiven ambulans-`och polisflyg.
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