
Rapport från

Stawfordska Sällskapet
Anläggandet av flygplats i Höganäs

Höganäs flygplats anlades av Höganäs-Billesholms AB. Året var 1950 och 2.a världskriget låg 5 
år tillbaka i tiden. Framtidstron stod på topp och inga mörka moln skymde horisonten.
Vd för bolaget var Per Edvin Gummeson, en viljestark ledare med visioner. En av hans intresse 

var flyg och när han konstaterade att det inte fanns någon flygplats i närheten av Helsingborg eller 
Höganäs, och att flyget skulle komma att spela en viktig roll i framtiden, drog han igång projektet 
”Flygplats i Höganäs”.
I föreliggande rapport visas utdrag ur styrelseprotokoll, rapporter, brev, foto och annat material 

som berör flygplatsens tillkomst.

Höganäs 2011-01-20
Stawfordska Sällskapet
Lars Dahlbom



Protokoll från 11 mars 1946

Protokoll från 29 maj 1946

Protokoll från 14 mars 1947

Protokoll från 30 maj 1947

Flygplatsen i Höganäs

1946 var Höganäs tio år gam-
mal som stad. 2:a världskriget 
hade just avslutats och framtiden 
var mer ljus än någonsin. Sverige 
hade gått oskadd genom världs-
kriget och kunde erbjuda sina 
varor till hela världen. Utveck-
lingen kände inga gränser.

På Höganäsbolaget satt Per 
Gummeson som vd, en man 
med radikala idéer, bland annat 
om något så ovanligt som arbe-
tarinflytande. 

Vem var då denne Per Edvin 
Gummeson?

Per Edvin Sanfrid Gummeson 
föddes i Borrby, Kristianstad, 
den 24 mars 1893. Föräldrarna, 
Anders och Anna Persson, var 
lantbrukare. Efter en bergsing-
enjörsexamen på KTH arbetade 
han på olika företag, bland an-
nat i  Tuna Hästbergs gruvor, in-
nan han 1928 kom till Höganäs-
Billesholms AB. Här avancerade  
han snabbt till överingenjör och, 
1935, till verkställande direktör, 
en post som han innehade i 25 
år, fram till 1960.

Utöver vd-skapet i Höganäsbo-
laget hade han ett antal uppdrag 
för bland annat Industrikom-
missionen, Försvarets fabriks-
verk, Ingenjörsvetenskapsakade-
min, Klippans Finpappersbruk, 
Överstyrelsen för de tekniska 
högskolorna, Statens ammuni-
tionsnämnd och många andra 
poster. Hans intresse för förhål-
landet mellan arbetstagare och 
arbetsgivare utmynnade i de på 
den tiden mycket omdebatterade 
“Höganässamtalen”. 

Vid sidan om sitt arbete hade 
han flera hobbies, som sil-
versmide och jakt. Och, vilket 
kanske är mest intressant i det 
här sammanhanget, flygning. 

Han var gift tre gånger. I första 
giftet, med Valborg Borg (1921) 
hade han två söner; Ulf och Sten 
och i tredje äktenskapet med 
Karin Kyllander (1953), två 
dött rar; Aase Christina och Ka-
rin Cecilia.

I protokollen från styrelsens 



sammanträde och andra doku-
ment i Höganäsbolagets arkiv 
framstår han som en stark ledare, 
rik på idéer som han, i kraft av 
sin starka ställning, kunde ge-
nomdriva. Ett exempel är anläg-
gandet av Höganäs flygplats.

Gummeson, som själv var pilot 
med eget flyg plan, såg ett kom-
mande behov av en flyg plats, 
inte bara för Höganäsbolaget 
utan också för bygden. Nu in-
friades väl inte hans vision. Det 
civila flyget kom att utvecklas be-
tydligt långsammare än vad han 
kunde föreställa sig, och när det 
äntligen slog igenom var det de 
stora flygplatserna, såsom Äng-
elholm och Bulltofta, som tog 
hand om passagerare och gods.

I utdragen ur styrelseprotokol-
len kan man följa hur Gumme-
son drev igenom sin tanke på 
flygplatsen, hur han arrangerade 
invigningen i namn av flygupp-
visning eftersom tillstånd till 
flyg platsen saknades. 

Förslaget till flygdag kommer 
upp på styrelsens bord mind-
re än tre månader innan den 
skulle förverkligas. Det var alltså 
en hårt tidspressad kommission 
som lyckades ordna tillstånd, 
sammanställa ett lyckat program, 
bjuda in alla honoratiores, få ut 
all information till tidningar, 
trycka inträdesbiljetter mm mm.

Dagen före flygdagen har sty-
relsen ett sammanträde på vilket 
Gummeson bemyndigas inkö-
pa ett flygplan till klubben. Nu 
är troligen projektet i hamn för 
hans del, ett projekt som bestod 
av att:
•	 inköpa mark och anlägga en 

flygplats i Höganäs
•	 bygga hangar och ytterligare 

någon byggnad för verksam-
heten

•	 sammanföra flygklubbarna i 
nordvästra Skåne till Nord-
västra Skånes Flygklubb

•	 i sken av en flyguppvisning 
genomföra en storstilad in-
vigning

•	 ge flygklubben en flygan-
de(!) start genom att köpa in 
ett flygplan till klubben

Protokoll från den 3 juni 1950

Protokoll från den 20 mars 1950

Protokoll från den 15 jan 1948

Protokoll från 10 sept 1947

Protokoll från den 25 maj 1957



1960 avgick Gummeson som 
vd på Höganäs-Billesholms AB 
och efterträddes av Olov Herne-
ryd.

Herneryd var född i Härnösand 
den 27 mars 1906 och tog sin 
civilingenjörsexamen på KTH 
1930. Innan han kom till Hö-
ganäs hade han bland annat varit 
anställd på Provningsanstalten, 
Mo & Domsjö, Boliden, Mara-
bou och Rönnskärsverken. Han 
var gift med friherrinnan Kitty 
von Otter.

Den nye vd:n kom att driva 
en mer försiktig politik än sin 
föregångare. Han var mer en 
förvaltare än en entreprenör. 
Herneryd avgick som vd 1972.

Redan på ett av Herneryds 
första styrelsesammanträde föres-
log han att flygfältet skulle avytt-
ras, vilket också blev styrelsens 
beslut. Beslutet resulterade i en 
del förhandlingar med bland an-
nat Findus, som ville ha fältet 
som odlingsmark och ett bygg-
bolag, som ville bygga villor här. 
Det blev dock Höganäs kom-
mun som tog över fältet. Kom-
munen ansåg att det skulle vara 
en alltför stor kapitalförstöring 
att riva byggnader och plöja upp 
fältet. 

Avtalet innebar att kommunen 
arrenderade fältet på 5 år med 
möjlighet till prolongering. Ef-
ter fem år valde kommunen att 
köpa fältet för 1 758 078 kr 
och därmed är Höganäsbolagets 
ägandeintresse i Höganäs flygfält 
över.

En stark ledare med stort flyg-
intresse och en stark tro på fly-
gets utveckling skapade fältet. 
Utvecklingen av det flygande 
materialet tog emellertid en 
vänd ning som inte Gummeson 
hade förutsett och mycket snart 
fick han se sig omflugen av det 
kommersiella flyget, med krav 
på fält som inte Höganäs kunde 
erbjuda. Tack vare mycket ideellt 
arbete finns fältet kvar och fyller 
sin uppgift för sportflyget myck-
et väl.

Protokoll från den 10 maj 1962

Protokoll från den 14 december 1962

Protokoll från den 20 december 1967

Protokoll från den 13 december 1957



Det första brevet som återfunnits som behandlar den kommande flygdagen. 
Givetvis var det av stor betydelse att ha ett bra förhållande till KSAK (Kungl. Svenska Aeroklubben). Det sista 

avsnittet visar väl hur man kanske kunde ytterligare förbättra detta.
Diskussionen om huruvida en entréavgift av 2 kr skulle avskräcka folk till ett besök är intressant. Omräknat 

till dagens (2010) värde motsvarar två-kronan ca 35 kr, vilket väl inte skulle vålla en liknande diskussion i 
dag.











Här meddelar Kockums att de kommer att vara representerade med en Saab Safir. 
Flygplanet flög första gången 1945, så det var, vid tiden för flyguppvisningen, en mycket modern konstruk-

tion. Många är de piloter som fått sin grundläggande flygutbildning på Ljungbyhed i just det här flygplanet. I 
början av 1970-talet blev de utbytta som skolflygplan men fanns i flygvapnet ända fram till 1993. På privata 
flygklubbar flygs det fortfarande med Safirer. 
Flygplanet Kockums visade upp, SE-AZN, havererade ett år senare i Paris under en leveransflygning som 

utfördes för Etiopiska flygvapnet.
Safiren blev en lyckad konstruktion för Saab, som fick tillverka över 300 exemplar.









Detta långa och detaljerade brev skulle inte ha skrivits om det inte varit för att Gummeson varit på en längre 
tjänsteresa i USA.
Brevet speglar en del tidstypiska förhållanden. Länsarbetsnämndens uppdrag att fördela resurser till viktiga 

byggprojekt är ett av dessa.
Bergbunken vid Siöcronaschaktet, vid norra delen av fältet, skulle sänkas med ca 4 meter. Detta innebär att 

före 1950 fanns här en högst markant bergbunke.
Gummesons eget flygplan, en Ercoupe, skulle förstås vara med på uppvisningen, planerad till den 4 juni 1950. 

Flygplanet finns i dag (2010) på Svedinos Bilmuseum i Ugglarp. Planet var mycket speciellt att flyga, eftersom 
skev- och sidoroder hade kombinerats till en ratt. Detta gjorde det svårt, eller till och med omöjligt, att landa i 
sidvind. Detta lär vara anledningen till att Höganäs flygplats har, i motsats till de fleta andra civila grässtråk, 
två korsande banor. Alltid finns det någon bana som det går att landa i motvind på.
Att ett hopp från en repstege, monterad på en helikopter, skulle vara så publikdragande är svårt att förstå 

numera. Men då ska man ha klart för sig att den första helikoptern kom till Sverige 1946. De flesta i Höganäs 
hade nog aldrig sett en helikopter, möjligen läst om alla dess fantastiska möjligheter.
Slutligen kan vi notera att sist i brevet ber kommittén om svar via luftpost eller telegram. 



Flygplatsen hade byggts utan tillstånd. Detta framgår ju med all önskvärd tydlighet av brevet!
Den Thomson som nämns är landshövdingen i Malmöhus län, som inte var någon tillskyndare av flygplatsbyg-

get i Höganäs.





Byggnadskvoternas begränsande inflytande på byggnationen blev ett problem för flygplatskommitten. Kvoterna 
hade tillkommit under kriget i syfte att på ett rättvist sätt fördela, inte bara den begränsade tillgången till im-
porterade varor, utan också andra resurser som arbetskraft. Efter kriget blev byggkvoterna mer ett verktyg för att 
styra eventuell överhettning på arbetsmarknaden med åtföljande risk för inflation.







Här använder man för första gången namnet Nordvästra Skånes Flygklubb officiellt.
Även landsfiskalen skulle tydligen ge sitt medgivande till flygdagen!



Här har Höganäsbolaget tagit på sig en risk på ca 250 000 i dagens valuta. Kan man tänka sej att det skett 
efter hårda förhandlingar? Och mellan vilka personer?





Ett brev, av flera andra, som visar hur kort framförhållning man arbetade med. Ansökan om spärrandet av 
vissa vägar är skrivet 14 dagar före flygdagen.





Eftersom läsbarheten av ovanstående dokument är låg, finns en renskrivning av texten på nästa sida.



Överlämnas från Kungl. Luftfatsstyrelsen
till Höganäs-Billesholms AB
för kännedom. Stockholm den 25/5 1950

Till 
Landsfiskalen i Höganäs distrikt
Höganäs

Med anledning av Eder remiss av den 17 maj 1950 angående tillstånd för Nordvästra Skånes 
Flygklubb att anordna flyguppvisning på Höganäs flygplats den 4 juni 1950 får Kungl. 
luftfartsstyrelsen med återlämnande av remisshandlingen jämte bilagor meddela, att styrelsen icke 
har något att erinra mot att tillstånd till flyguppvisningen enligt angivet program beviljas under 
förutsättning att utöver gällande bestämmelser om luftfart samt av polismyndigheter uppställda 
villkor, nedanstående föreskrifter iakttages.
1. Ingenjören I. Pehrsson skall vara ledare för uppvisningen. Pehrsson är skyldig tillse att gällande 
bestämmelser om luftfart samt övriga föreskrifter iakttagas samt att godkänna härför kvalificerade 
certifikatinnehavare såsom förare av i uppvisningen deltagande flygplan ävensom övrig i 
uppvisningen deltagande personal. Såsom trafikledare skall före, under och efter uppvisningen 
tjänstgöra trafikledaren C.N. Dahlstedt.
2. Åskådare- och parkeringsplatserna skall vara avstängda från start- landningsplatserna.
3. Vid uppvisningen må konstflygning med segelflygplan och ballongjakt utföras med i programmet 
angivna flygplan och förare. Uppgift om registreringsbeteckning och förare av det flygplan av typ 
Saab "Safir", som skall utföra konstflygning, skall insändas till luftfartsstyrelsen för godkännande. 
Konstflygning skall företagas på betryggande avstånd från åskådarplatserna och må utföras ned 
till en lägsta höjd av 100 meter. Konstflygning över åskådare får icke förekomma. Förbiflygning 
får utföras på lägst 50 meters höjd. Flygning skall utföras så att åskådarplatserna icke överflyges 
på höjder under 100 meter och företages efter lämpliga banor. Åskådare vid eller i närheten av 
flygplanen få icke uppehålla sig i start- och landningsriktningen
4. Fallskärmshopp må företagas av franske medborgaren Louis Sabatier, varvid uthopp må företagas 
från helikopter under följande förutsättningar:
a) Såsom förare skall tjänstgöra person, som är innehavare av för luftfartyget gällande 
trafikflygarecertifikat.
b) Dörren på den sida från vilken utsprånget skall ske skall vara bortmonterad.
5. För täckande av ersättning av skada, som i samband med uppvisningen kan komma att tillfogas 
person eller egendom, som icke befordras av flygplan, bör Nordvästra Skånes Flygklubb taga 
ansvarighetsförsäkring, innefattande ersättning för skada å person intill ett belopp av 50.000 Kronor 
för varje skadad person, dock tillhopa högst 150.000 Kronor för varje olyckshändelse, samt vid 
skada å egendom intill ett belopp av högst 20.000 kronor för varje olyckshändelse.
6. Nordvästra Skånes Flygklubb skall svara för att brand- och ambulansbil finnes i beredskap.
7. Flygplanet SE-SDF får användas vid uppvisningen endast under förutsättning att det innehar 
gällande luftvärdighetsbevis.
8. Förarna A. Olsson och ?. Glad må deltaga i uppvisningen endast under förutsättning att de inneha 
gällande trafikflygarcertifikat samt föraren Bror Svensson endast under förutsättning att han innehar 
gällande segelflygarcertifikat.

Stockholm den 23 maj 1950
???/???
C. Ljungberg

E. Ljungh Bestyrkes i tjänsten



Den 20 april fanns inget tillstånd för uppförandet av materialbyggnaden. Här har tillståndet erhållits. Ge-
nomgående kan man imponeras av hur korta handläggningstider man arbetade med under den här tiden. Jfr 
dock med tidningsurklipp frå 16 mars 1940. Svartbygge?
Här redovisas också ett problem som är allmänt förekommande vid markärenden i Höganäsbolagets arkiv. 

Tångavägar. Dessa vägar, eller stigar, har ofta traditioner som går mycket långt tillbaka i tiden. De etablerades 
ofta på samfälligheter och andra markområden med lågt värde. Efter hand, med samhällenas expansion, kunde 
de komma att hamna i lägen som gjorde dem mycket värdefulla. Det finns flera exempel på denna utveckling.





Flygturerna genomfördes i de mindre sportflygplanen i klubben och i SAAB Safirerna och inte i vinjettbildens 
DC6, dåtidens modernaste passagerarflygplan.



Några olika förslag på hur VIP-korten skulle utformas. För att identifiera sig som en 
VIP bars den bifogade rosetten väl synlig.















































Gummeson invigningstalar. Framför sig ser han sin skapelse, flygfältet, och mer än 8 000 åskådare inklusive 
en mängd honoratiores, både från krigsmakten och från den civila sidan av samhället. Kan man ana en viss 
stolthet  i hans kroppsspråk?



Förväntansfulla åskådare som betalt upp till 2 kr i inträdesavgift. Enligt tidningsreportage från flygdagen fick 
publiken valuta för pengarna.

Infarten till flygdagen. Bland de nordiska flaggorna hade man också placerat in den franska, detta som en 
honnör för fallskärmshopparen Sabatier. I bakgrunden skymtas Schakt Gustav Adolf.



Överst ett foto på SE-BFY, Gummesons Ercoupe. Planet är för närvarande (2010) under renovering hos 
Svedinos Bil- och Flygmuseum i Ugglarp med ambition på flygbart skick. (Foto från Svedinos Bil- och Flygmu-
seums arkiv).
Den undre bilden visar kårchef Eric Nilsson överlämna en modell, av Ercoupe till Gummeson. Modellen var 

tillverkad av Börje Svensson, Höganäs. Gåvan var ett tack från scouterna för det stöd de under årens lopp erhål-
lit av Gummeson.



Sadelplatsen. Från vänster: Ordförande i NSF Helmer Ohlsson, General och flygvapenchef Nordenskiöld, 1:e 
flygläkare Ove Löfberg , Hedersordförande i NSF Gummeson, ?, Kapten Carl Norton, Kommunalborgmästare 
Einar Celander

Sadelplats. Från höger: Överstelöjtnant Fredrik Adilz (Luftfartsstyrelsen), Överste Knut Zachrisson (F10), 
Gummeson, ?, Överste Ingemar Nygren (F5), Flygvapenchef Nordenskiöld.



Fallskärmshopparen Sabatier på väg upp på repstegen varifrån han kommer att hoppa.
Nedan. Bekvämt sittande på stegpinnen i väntan på att helikoptern skall nå hopphöjden.



2 st J21R. Planen var konstruerade och byggda av SAAB. Ursprunget var J21 med skjutande propeller. Inför 
en förestående övergången till jetdrift ansåg sig SAAB behöva erfarenheter och fick detta genom att förse ett antal 
J21:or med jetmotor. 1950 fans sådana plan på F10.

Formationsflygning. F5 format av 18 st Sk16 från flygskolan i Ljungbyhed (F5). Planet, som var en förkrigs-
konstruktion, blev använt som skolflygplan på F5 fram till 1958. Planens originalbeteckning var North Ameri-
can Texan, och köptes in som surplus efter kriget.



Ett år efter flyguppvisningen, närmare bestämt den 17 juni 1951, ordnades rundflygning från Höganäs flyg-
plats. Bilden visar ombordstigning i SAS’ DC3:a Helge Viking. Planet såldes senare till Spanien varifrån det så 
småningom kom att placeras på ett flygmuseum i Duxford, England.
Flygningarna blev en stor succe som om att upprepas.

Gruppbild framför den första hangaren. Den här hangaren används fortfarande. Bilden är från rundflyg-
ningarna 1951.




















