
AviatörenNr 86 december 2011

1

Nr 86 december 2011
Aviatören
Nr 86 december 2011



AviatörenNr 86 december 2011

2

Göteborgs Veteranflygsällskap

Plusgiro: 176115-4

Bg: 180-0226

Byggruppen

Byggruppen träffas i Aeroseum på dagtid
tisdagar. Om du vill vara med ring Ralph
Duell
Tel:031-930985 - duell@telia.com

Ordförandens hörna

Erik TunaredErik TunaredErik TunaredErik TunaredErik Tunared

Aviatören
nummer 3 2011 utgåva 86
Medlemsorgan för Göteborgs Veteranflyg-
sällskap.
Redaktör: Ulf Delbro
udelbro@gmail.com
Ansvarig utgivare: Erik Tunared
tunared@bredband.net
Layout: Pelle Andersson
biggles.bror@telia.com
Distribution: Claes Berg
info@aviationbookshop.se

Manus och bilder sänds till
udelbro@gmail.com eller postadress Ulf
Delbro, Skånegatan 17 E, 411 40 Göteborg

För åsikter framförda i artiklar svarar res-
pektive författare där ej annat anges.

Flygfältsnytt

Omslagsbilderna

Nu lider året mot sitt slut och vi kan summera ett
händelserikt år för GVFS. Den i särklass största
händelsen må nog vara det faktum att vi säkrat
Bellans framtid, genom köpet av en begagnad
Continental C-65 motor i fint skick, med gott och
väl 400 timmar kvar att flyga upp. Den står nu i
berget redo att monteras när det är dags.
Men mitt första år som ordförande, eller tre första
kvartal för att vara mer exakt,  har, kan jag handen
på hjärtat säga, inte blivit helt vad jag tänkt mig.
Den ekonomiska kris sällskapet befunnit sig i en
tid kastar en tråkig skugga över det vi gör, och vi
har, som flera av er säkert noterat, nödgats be

medlemmar om stöd mer än en gång. Många
”tiggarbrev” har det blivit. Jag vill å mina och hela
styrelsens vägnar framföra det största tänkbara
tack till alla er som träget ställer upp med bidrag,
det är tack vara er vi kan fortsätta!
Inför nådens år 2012 blir prioritet nr 1 att öka
flygtidsuttaget, som i år var på ”all time low”. Det
är en nödvändighet att det flygs mer med kärrorna
för att det skall bära sig. Därför avser styrelsen att
under vintern sjösätta en värvningskampanj, där
samtliga piloter i Västsverige skall informeras om
oss för attförhoppningsvis börja flyga i Sällskapet.

Vi skall dessutom genomföra en kampanj för
att få fler stödjande medlemmar, även det
en viktig åtgärd för att förbättra ekonomin.

Men jag och styrelsen ser ändå ljust på framtiden,
inte minst då vi har många hängivna medlemmar
som gör en fantastisk insats med renovering och
service av våra flygplan – ingen nämnd men ingen
glömd!

Tack för i år och med tillönskan om en riktigt

God Jul och ett Gott Nytt år!

I förra Aviatören informerade jag lite om vad som
händer på Alingsås flygfält. Sedan dess har med-
lemmar i Göteborgs segelflygklubb med hjälp av
spade, skottkärra, och främst en rejäl grävskopa
dränerat och dikat ur, så dräneringen skall funka
bättre. Alingsås FK:s nyförvärv, en Diamond DA-
20 Katana, SE-LYB, har gått cirka 50 timmar nu,
varav undertecknad är skyldig till några. En betyd-
ligt tråkigare nyhet är att vi riskerar att bli utan
flygbränslet Avgas 100LL på fältet, då Alingsås
FK, som vi handlat bränsle av tidigare, nu går över
till att flyga på bränslet 91/96UL. Styrelsen och

klubbarna sinsemellan arbetar på att hitta en
lösning. Jag återkommer till detta i kommande
nummer av Aviatören.

Erik Tunared

Granne med GVFS i Aeroseum finns denna
SK16, SE-FUD som tillhör Svante Kilén. Flyg-
foto: Daniel Karlsson, GVFS
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Rapport från byggruppen.
Vi friherrar kommer släntrandes när Göteborgs
morgontrafik har avtagit och börjar med en uppig-
gande kopp kaffe. Aeroseum bjuder. Inget har hänt
under veckan, ändå finns mycket att prata om, bl.a.
om upplägget för dagens jobb. Svikare finns, som
smyger ifrån kaffet och tar förmiddagsjobbet ifrån
oss övriga.
Kl. 11.50 går startskottet för kapplöpningen till
mikrougnen. Bara en vinnare. Förlorarna måste gå
ända upp till andra våningen, där nästa ugn finns.
Jättelångt. Vi äter dock punktligt 12.00
Det svåra är att avsluta måltiden. Maten har inte
tystat mun och den skall smälta i lugn och ro. Till
sist blir vi dock påverkade av Någon, som har
myror i byxorna. Hans rast är ca 11 minuter och
han är försvunnen för länge sedan när efterrätten
kommer på bordet. Kaffe och cognac är förbjudet.
Eftermiddagen är rena motionspasset. Någon måste
gå ner på knä flera gånger. Dessutom stressande.
Det finns många frestelser ovan jord. För att inte
tala om de stygga trafikköerna som lurar när
volvojobbarna släpps ut på vägarna. Städa och
sopa hinner vi inte. Med flexibel närvarotid drar vi
så sent som möjligt - och hemma ser vi  efter några
dagar fram emot nästa tisdag.

Det ryktas att friherrarna i byggruppen bara umgås,
men vaddå? Någon har renoverat ”kulan” till AHC.
Den är väldigt lång och gammal. För att kärran inte
skall banka har vätskan, lut, bytts ut mot rakvatten.
Siffrorna strålar tack vare målning med hårstrå
under förstoringsglas.

Några har provkört Helge Cesars blivande motor.
Ett jädra sätt. Det förorsakar mer arbete. Planenligt
har LeBlond fått sin första smörjelse. För att han

inte skall slarva med fettförbränningen har vi
dokumenterat förbrukningen. Ventilerna har också
fått sig en omgång, innan de börjar fundera på spel.
Stiften är rengjorda för en nytändning. 
Hittillsvarande testkörningar har varit roliga och
lärorika. Vi har t.ex. lärt oss hur och vad vi inte
skall notera. För att kunna göra en vettig analys av
allt det roliga i fortsättningen har vi utarbetat ett
körprogram. Det bör ge bra information om motorn
och dess hantering, samt en journal som vi inte
behöver skämmas för inför EAA. Efter fjärde

Frans Landerberg fixar dukskadan på Helge Gustav.
Foto Ralph Duell

Exempel på egentillverkade specialprylar.
Foto Ralph Duell

Dessa borrar vi själva och sparar 230:- per styck
Foto Ralph Duell

AMAns dörr. Obs den ljusa, infrästa listen.
Foto. Ralph Duell
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utgåvan startchecklista lyckas vi numera starta
motorn utan förgasarbrand.
Några tycker att föraren inte skall få fler
gratisfyllor. Sir Mc Flab har därför fått förlängt
avgassystem så att gaserna numera kommer ut
låångt bakom föraren. Opposition finns. Man kan
köra motorn i medvind!
Förutom motorn väntar Helge Cesar sedan rätt
länge på skruv o bult. De senare är för vingstötto-
rna, som kräver AN-kvalitet. Som lagervara i
Svedala kostar varje bult 260 spänn. Plaststrumpa
ingår. Kunde vi tänka oss lite merarbete och vänta
på en container från Amerika? Jo, det kunde vi.
Priset sjönk till 30:- .Skaplig skillnad. Merarbetet
består i att vi borrar hålen för låstråden själva. Just
nu åker fyra oborrade bult och två askar skruv båt i
en container från Amerika, uppenbart i ekonomi-
fart.
Vingstöttorna är nytillverkade. (Vår enskilt största
utgiftspost för renoveringen av AHC). Hjälpstöttor
och stag kommer från olika flygplanindivider, med
olika hål, tappar och gängor, som användes förr.
Med hjälp av originalritningar från Götaverken och
kontakter får vi ihop det. Gafflarna för hjälpstötto-
rna finns inte ens i Amerika. Vad göra? Jo, tillverka

själva, med materialuppgifter och allt. Någon
gjorde det mellan onsdag och nästa GVFS-tisdag.
Kan det bli bättre?

Bränslemätarna är på plats, men sargar för
infästningen i vingroten saknades för oss. En gång
i tiden var vi lovade sådana från en GV-vårdare
men av det blev intet. För att komma vidare beslöts
att göra egna, vilket nu är gjort. Mycket roligt jobb
och snyggt resultat.

Helge Gustav har återkommit till vinteridet, till
Aeroseumbesökarnas glädje. Vid okulär-
besiktningen upptäcktes en dukskada. En till synes
onödig sådan. Vi tror starkt att det handlar om en
rangeringsskada, vilket upprör. Int´ är det väl
någon som gör det för att sätta oss i arbete? Tänk

på att jobbet med AHC blir lidande. Rangerings-
skador är inte tillåtet i GVFS. Vi har bara ansvar-
kännande, piloter.
Någon har hjälpt Aeroseum med också en duk-
skada, på Safiren, orsakad av att Okänd gjort ett
snedsteg på vingen! Det kan svårligen hända med
våra kärror.
AMAn säger inte så mycket. Hon pustar ut efter
den långdragna tankoperationen. Tank och kran är
återmonterade och flödet ordentligt kontrollerat,
vid en motorkörning på maxvarv. Båda dörrarnas
gångjärnsfästen hade lämnat in. Slitaget är åtgärdat
med kreativt tänk, fiffigt trä- och dukjobb. Lackad
och klar väntar hon på att bli luftvärdig. Hoppas
GVFS kassa tillåter det till våren.  Som det är nu
stelnar hon till. Hon motorkörs då och då, men
inget slår riktiga flygturer.
Ralph Duell
PS!
Varför flyger GVFSare till Ålleberg för att dricka
kaffe?
”För att det är för långt att gå.” 

Se så fin libellen i AHC blivit efter renoveringen.
Foto Ralph Duell

Efter AHG fick Frans även fixa skadan på AUR.
Foto: Ralph Duell

Två glada gossar - Kenneth Sköld och Rolf Tistrand
Foto Ralph Duell
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Information från Kenneth Sköld
Aviatören fick vid ett besök i Aeroseum en liten
pratstund med Kenneth Sköld, tekniskt ansvarig
för våra flygande maskiner, och frågade om det är
något han vill framföra till läsarna?
- Först vill jag säga, att det är mycket god stämning
i byggruppen här nere i berget, och det är förstås
väldigt trevligt, sade Kenneth. Aktiviteterna varvas
med social samvaro, och det är ett bra koncept som
skapar trivsel. Nu när det inte flygs så mycket
handlar det, förutom byggverksamheten, om att ta
hand om och göra underhåll på de luftvärdiga
maskinerna, och jag är mycket positiv till det
upplägg till underhållsplan som vi kommit överens
om:

- Detta innebär i korthet, att motorflygchefen
Gunilla Öhrn och jag går igenom vad som behöver
göras omedelbart när respektive maskin kommer
ner i berget. Därefter tar ansvarig för maskinen
ifråga snarast tag i arbetet tillsammans med med-
hjälpare. Gunilla är ansvarig för Bella, Sigurd
Larsen för AMA och Ralph Duell för Helge Gus-
taf. Målsättningen är, att maskinerna skall göras
klara så snart som möjligt, för att utan några
onödiga dröjsmål kunna utnyttjas så snart det blir
flygsäsong igen. Det här är ett bra upplägg, under-
strök Kenneth.

- Vad vi nu måste ta ställning till är hur vi skall
göra med motorbytet på Bella, fortsatte Kenneth.
Gångtiden på den nuvarande motorn närmar sig sitt
slut, men det är 30 timmar kvar, och vi kanske
skall satsa på att flyga upp de timmarna innan
bytet, det är något Gunilla och jag skall diskutera.
Just nu står maskinen kvar i Alingsås. Vi har planer
på att eventuellt utrusta den med skidor för att

kunna erbjuda vinterflygning på snö, vilket det
finns ett visst intresse för, och så får vi dessutom
upp flygtidsuttaget på kärran, som vore mycket
välkommet för vår ekonomi, konstaterade Kenneth.
En ersättningsmotor är anskaffad, så skiftet kan
göras när vi bedömer att det är lämpligt. Just nu är
inget beslut fattat, men det kommer.

- Ralph Duell får berätta mer om byggprojektet
SE-AHC, dvs vår andra GV38. Jag kan väl bara
kort nämna, att Le Blond-motorn skall provköras
ytterligare något mer i rigg för bl.a.
förgasarinställning innan den monteras i flygpla-
net. Men, som sagt, Ralph får berätta mer om detta.

Vi i Veteranflygsällskapet har, som bekant, på
uppdrag av ägaren Transportstyrelsen och
Aeroseum åtagit oss ett tekniskt ansvar för att hålla
framlidne Uno Ranchs Saab Safir 91A, SE-AUR i
luftvärdigt skick. Detta är något som Kenneth är
sysselsatt med, och det tar en hel del tid, konstate-
rar han.

- Jag vill verkligen få den i ordning så att den kan
vara mer i luften, säger Kenneth med inlevelse.
Det är faktiskt så, att det är mer jobb att hålla efter
när den blir stående och inte flygs, tillägger han.
Just nu är det en radio som måste göras i ordning,
och så är bromsarna slitna. De är av en konstruk-
tion från 1946 (!) med blåsor, som var föregångare
till skivbromsar, och nu måste de fixas till. Men
det är ett verkligt trevligt jobb för mig, som i
många år jobbade med den här maskinen för Uno
Ranch när han levde, avslutar Kenneth Sköld vår
pratstund.

Ulf Delbro
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ABCX-dagen
Lördagen den 20 augusti var det återigen dags för
Veteranflygsällskapets årliga fly-in, den s.k.
ABCX-dagen på Alingsås-fältet. Information om
evenemanget hade spridits till ett 20-tal flyg-
klubbar i regionen plus på ett antal Internetsajter,
inte minst på vår egen Facebook-sida och även
internt inom Sällskapet genom Aviatören och med
direktutskick till medlemmarna.
Tyvärr kom det inte särskilt många gästande
flygplan, vilket troligen får skyllas på vädret. Det

var visserligen  soligt och varmt på lördagen, men
det blåste dessvärre en besvärande rak sidvind,
som  var mycket störande, särskilt för veteran-
flygplan med sporre.
Till detta kom, att det dagarna innan hade regnat
kraftigt, vilket säkert bidrog till att många
inhiberade sina planer även om prognosen för
lördagen var positiv, med undantag då för vind-
förhållandena förstås. Farhågor för att grässtråket
skulle vara sankt efter allt regnande kan också ha
spelat in, men fältet är i själva verket bra dränerat,
så det brukar inte vara några problem med detta.

Möjligen spelade det även in, att det var Flygets
Dag på gamla krigsflygfält 16 på Brattforsheden
utanför Filipstad just den 20 augusti – ett arrang-

emang som lockade många gästande flygplan

Hursomhelst - först att anlända till oss var Niklas
Nilsson från Lidköpings Motorflygklubb i en
PA28. Niklas hade dagarna innan förhört sig om
fältbeskaffenhet m.m. och satsade på ett besök i
Alingsås. Niklas hade dessutom varit bussig nog
att lägga ut information om vårt arrangemang på
ett par internetsidor – www.flygfyren.nu och på
www.sportpilot.se. Tack för det Niklas!

Några som hade läst om vårt fly-in på just  Internet
var de danska piloterna Karsten Holt och Morten
Munkesö. De var på väg från Holbaek på Sjaelland
till Fjällbacka i sin Piper PA28 och valde att ta ett
lunchstopp hos oss, vilket de tyckte passade bra
när det nu var fly-in och allt. Och det tyckte vi
också förstås – det var speciellt trevligt att få ett
internationellt besök!
En av Sällskapets tidigare medlemmar, Lars
Andersson, som flugit Bella hos oss, men som nu
bor i Karlstad kom i sin egen MFI 9B tillsammans

med vännen Lars Iverlund. De hade blivit starkt
försenade  pga en envis front som parkerade över
Karlstad i flera timmar, berättade de, men till slut
kom de iväg, och var glada över att besöka oss och
få sig några hamburgare och kaffe med dopp i
solgasset.
ABCX-dagen har tidigare år lockat många
veteranbilsägare att komma på besök och visa upp
sina klenoder, inte minst medlemmar i Göteborgs
Motorhistoriska Klubb, GMHK. I år lyste de flesta
med sin frånvaro, men några som ändå tog sig till
Alingsås var vår flygande medlem Paul Epäilys i
sällskap med kompisen William Försth. De kom i
Pauls pärla, en kanonfin P1800, som samsades
framför flygplanen med Tom Ekwalls Cadillac
Fleetwood av årsmodell 1976.

Paul Epäilys och William Försth kom med Pauls P1800
och Tom Ekwall med sin Cadillac
Foto Ulf D

Internationellt besök - Karsten Holt och Morten
Munkesö från Danmark
Foto: Ulf D

Lars Andersson och Lars Iverlund hälsas välkomna av
Gunilla Öhrn.Foto Ulf D
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Tom är medlem i Cadillac-klubben i Göteborg och
berättade, att det säkert hade kommit fler Cadillac
på besök om det inte varit för ett bilrally som
arrangerades samma dag. Tom Ekwalls Cadillac är
i ett superfint skick, och modellen tillverkades i
endast  1200 exemplar under de tre år i mitten av
70-talet som den var i produktion.

Som kontrast till personbilarna som gästade oss
kunde vi även beskåda en startbil Volvo TL-12
med beteckningen  954 från gamla F9 från tiden
det begav sig, inte minst trevligt för våra yngre
besökare, som gärna klättrade upp på underverket.
Det var Martin Johansson, flygingenjör på F7 som
med bisittare Bo Gerre tagit bilen till Alingsås –
det var mycket uppskattat!

Ett antal trogna medlemmar hade förstås tagit sig
till Alingsås för att umgås, grilla och beskåda
flygplanen, och kanske även för att passa på att
köpa en eller annan flygbok av vår egen flyg-
bokhandlare Claes Berg, som traditionsenligt
saluförde ett urval av sitt stora sortiment inne i
hangaren.

Vi hade naturligtvis gärna sett att vi haft betydligt
fler besökande flygplan, bilar och medlemmar,
men vi tackar alla er, som trots det något ogynn-
samma vädret ändå dök upp och bidrog till en
trivsam dag i Alingsås!

Ett särskilt tack också till alla er, ingen nämnd men
ingen glömd, som ställde upp och fixade och
donade med alla praktikaliteter , före under och
efter arrangemanget – inget gör sig av sig själv!
Hatten av för er!
Ulf Delbro

Medlemsmötet i Alingsås
Sällskapet har en tradition att någon gång under
sommaren ordna en medlemsträff i Alingsås med
grillning, fika och trevlig samvaro. I år ägde denna
träff rum söndagen den 11 september, och den
samlade ett 20-tal medlemmar. Ordföranden Erik
Tunared tog tillfället i akt att informera om
flygplanstatus, arbetet i Berget, planerade aktivite-
ter såsom t.ex. försäljning av Colten och av boda-
rna på Säve, och inte minst om det ansträngda
ekonomiska läget – något som även vår kassör Åke
Olsson gick igenom.

En av orsakerna till detta är det låga flygtidsuttaget
under 2011, bl.a. beroende på ogynnsamt väder
under viss del av säsongen, förklarade Erik, och
konstaterade t.ex. att endast ett fåtal onsdags-
flygningar kunnat genomföras p.g.a. vädrets
makter. Till detta kommer att ett av våra flygplan,
KZ:an ej varit flygbar i år p.g.a. ett tidsödande
reparationsarbete med bränsletanken.

Vi har dessutom alldeles för få aktiva piloter i
Sällskapet, och de flyger alldeles för lite för att vi
skall få en acceptabel gångtid på flygplanen,
påpekade Erik, som också nämnde att aktiviteter
pågår för att värva både nya piloter och nya stöd-
jande medlemmar  - något som deltagarna såg som
mycket positivt.

Efter frågestund och diskussion var det dags att
lägga medhavd skaffning på grillen – hamburgare
och korvar samsades med en och annan köttbit,
och så vidtog något av det viktigaste med träffen,
nämligen att få umgås med vännerna och få ”tjöta”
om det som ligger alla medlemmarna varmast om
hjärtat:  våra kära flygplan, flygning och bygg-
verksamheten. Det finns mycket att ventilera vid
en sådan här träff, därom råder ingen tvekan.

Och,  jodå – vi hade faktiskt tur med vädret, och
det tackade vi särskilt för!

Ulf Delbro

Under ABCX-dagen fick Bella tillökning!
Foto: Ulf D

Höger: Samling vid grillen: Thomas Berggren, Gunilla
Öhrn, Erik Tunared och Kjell Brattfors
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Hämtning av Fraenkels Moth
Aeroseum skall tillsammans med Medicin-
historiska museet ordna en utställning om Gösta
Fraenkels s.k. kihosteflygningar från Torslanda.
När vi hörde talas om planerna var vi inte sena
att erbjuda hjälp. Flygplanet han använde, en DH
60 GIII Moth Major, byggt 1935 har varit på
tapeten i många, många år inom GVFS. En bättre
veterankärra, med klockren
Göteborgsanknytning och dito historia finns inte,
men kruxet har varit att kärran hängde oåtkomlig
under taket i Arlandasamlingen i Stockholm. Vårt
erbjudande bestod i att hjälpa till med att få loss
flygplanet, transportera det till Aeroseum och där
montera ihop det.

Jag har ett glasklart minne av första gången jag såg
farbror Fraenkel. Skägget stack ut. Det var 1948,
vid en flygträff en vinter på sjön Ömmerns is,
dagen för mitt flygdop, 14 år gammal. Hade fått
flyga med pappa i hans Ercoupe. Många av första

Mycket är att säga om flygplanindividen, s/n:
5132. T ex att det är en födelsedagspresent. Gösta
Fraenkel fick planet i 50-års present av sin mor.
Vilken present - och vilken mamma! Flygplanet
fick reg.beteckningen SE-AGF. Att få initialerna på
sina flygplan var förr inte ovanligt, men i detta fall
lär alla fem bokstäverna stämma med ägarens
dopnamn, vilket måste vara unikt. 

Gösta Fraenkel (1885 - 1980) var tidigt flyg-
intresserad. Redan som tjugofem-trettioåring
stöttade han embryot till Göteborgsflyget. På
dåvarande Tingstadsfältet etablerade han 1921 ett
företag för flygplantillverkning.* Han bildade,
tillsammans med andra Göteborgs första flygklubb
och engagerade sig senare starkt i Aeroklubben.

generationens flygentusiaster i Göteborg var
samlade, med sina flygplan. Fraenkel kom dit i sin
Safir. De hade mycket roligt. Gösta Fraenkel
upplevde jag redan då som finurlig och humoris-
tisk. Vid samma herrars möten på vår sommarter-
ass i Torslanda var en ung mans intryck att Fra-
enkel var en respekterad kamrat, lugnast i det glada
gänget. Pappa har berättat att vid möten som
avhandlats i krogmiljö tog Fraenkel oftast notan.
För att kamraterna skulle känna sig delaktiga
skickade han senare räkningar till alla. Beloppen
var högst symboliska. Senare, när jag själv var
aktiv i Aeroklubben, fick jag bekräftat att Fraenkel
var en okomplicerad, mycket social,  generös
människa, med snygg distans till många som nog
drogs till honom på grund av hans förmögenhet.

På 40 och 50-talet utförde han de så omtalade
flygningarna med barn som hade kikhosta,  i
huvudsak med sin Moth. Totalt inte mindre än ca
600 stycken. Alla dokumenterade och
utvärderade. Resultaten var förvånansvärt bra.
Cirka 75 % av barnen tillfrisknade, efter olika lång
tid. Är det någon av GVFS medlemmar som kan
bidra med detaljerad information om hur
flygningarna genomfördes?
Förhoppningsvis kommer det att skrivas en del om
denne sympatiske flygarprofil och hans flygningar,
när Aeroseums utställning kommit igång.

Fraenkel ville absolut inte hamna i haveri-
statistiken p g a en åldersrelaterad tabbe och
lämnade in certet i tid. Han fortsatte dock att flyga
en del, i DK med Bertil Brunnerup i
högersitsen. Varberg var ett omtyckt utflyktsmål,

Fikapaus i jumbon . Ralph, Kenneth, Frans och Sigurd
Foto: Ralph Duell

AGF gick precis in i skåpbilen. Foto: Ralph Duell

På plats i Aeroseum.  Foto Hans Slieker
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med lunch och cigarrer på Socis, där han för övrigt
bokade bord från år till år. Safiren hade han sålt
tidigare och Mothen donerade han 1959
till Luftfartsverket. (Ej som retroaktiv hangarhyra,
som annan känd Göteborgsflygare). 

För att få disponera Mothen måste avtal således
träffas mellan Aeroseum och Luftis, numera
Transportstyrelsen. Kontakten segade, men med en
knuff från oss och med hjälp av Svensk Flyg-
historisk Förening kom förhandlingar igång.
Avtalet landade på att Aeroseum lånar Mothen i
två år.

Det är Arlanda Flygsamlingars Vänner, som sköter
om samlingen och kontakterna med dem, för att
klara ut alla praktikaliteter i samband med
hämtningen av flygplanet, drog av olika skäl ut
ganska långt på tiden. Månaderna gick, men till
slut, i augusti var det dags.

Klockan 05.00 en morgon åkte fyra förväntansfulla
GVFSare, Frans Landerberg, Kenneth Sköld,

Sigurd Larsen och Ralph Duell, med verktygsfylld
bil till Stockholm. En medlem i vänföreningen
öppnade för oss och höll oss sällskap. Kärran stod
direkt innanför porten. Ett underbart återseende.
Efter en njutningspaus var det till att kavla upp
ärmarna för att demontera vingar, stabbe m.m. och
göra flygplanet klart för lastning och transport. 

Flygplanet är inte i skick som när Fraenkel flög det
på sin tid. Tråkigt nog kunde vi konstatera att
många instrument saknas och faktiskt hela motorn.
Under motorplåtarna finns bara en cylinderattrapp
i luftintaget, för syns skull. Om detta går att fixa
till, så att flygplanet blir rätt utrustat under
utställningstiden i Göteborg är osäkert. Det är en
fråga mellan Aeroseum och Transportstyrelsen,
med praktisk hjälp från AFV.

Arbetet flöt på bra. Det blev till och med tid över,
innan vår ordförande Erik Tunared skulle komma
upp med skåpbilen, efter sitt dagliga jobb. Det

Claes Axelsson, Kenneth och Frans monterar vingarna.
Foto: Hans Slieker

Ralph myser i förarsitsen. Foto Ulf D

Nedan: nästan klar. Lasse Lindström och Kenneth är
belåtna. Foto Hans Slieker
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självklara stället för en fika var Jumbo-vandrar-
hemmet som står nästan granne
med Arlandasamlingarna. Kenneth ville absolut
återse sin arbetsplats i cockpit, som numera är
lyxsviten ombord. Även här saknades mycket, men
av förklarliga skäl. Kenneth utbildade oss i allt
övrigt vi såg  - och kaffet dög. 

Lycka kan som bekant vara mycket. Vår lycka var
att kärran passade in i skåpbilen precis som plane-
rat. Erik hade gett oss de invändiga måtten i
lastutrymmet och vi hade lyckats skala av
AGF exakt det som krävdes, med ny luft i däcken.
Efter lastning blev det övernattning i Sigtuna.
Dagen därpå skedde hemresan med ett kort stopp
hos vår hovleverantör Arigo i Håtuna, för att hämta
beställda AN-bult till vår GV38 -AHC.

Transporten gick utmärkt, med ytterligare ett kort
stopp hemma hos Kenneth för att lasta in en
modell av en Moth, som nu hänger över GVFS
arbetsplats i Berget. SE-AGF är nu återmonterad
och kan, åtminstone under de två närmaste åren
beses hos Aeroseum, tillsammans med våra kleno-
der och Safiren Urban Rudolf. Det börjar likna

något och framtiden är spännande. 

Arlandasamlingarna skall flyttas, inom några år.
Vart är ännu inte beslutat. I min värld är ett möjligt
alternativ att samlingen blir fördelad  på flera
ställen och att Aeroseum är ett tänkbart alternativ. I
så fall vore det naturligt att Fraenkels Moth får
komma hem för gott. Låt oss hoppas att man väljer
en sådan lösning. 

Nämnas skall att finansieringen av vår insats
gjordes av SFF. Inte bara enskilda medlemmar i
denna förening får mycket för årsavgiften. SFF
stöttar olika projekt och SFF Göteborg skall ha
credit för att berömvärt värna om västsvenska
intressen. Hoppas på fortsatt lobbying och stöd för
SE-AGFs vidare öden på hemmaplan.

Utställningen ja, om allt gick enligt plan invigdes
den av Gösta Fraenkels dotter Karin (gift Welling)
onsdagen den 14 december.

Ralph Duell

 *  Källa: Nya boken Flyget i Göteborg 100 år av
Åke Hall & Per Lindqvist. (Säljs av Claes B, The
Aviation Bookshop). 

Kenneth fixar någon liten detalj, men annars är SE-AGF nu klar för ”kikhosteutställningen”. Gossarna från GVFS
har gjort en mycket fin insats! Foto Hans Slieker.
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En Onsdagsflygning
Nu när sommaren har gjort sitt inträde har det åter
blivit dags att ”lufta” våra fantastiska maskiner.
Efter vinterförvaring och underhåll var den 13 juli
en alldeles utomordentligt vacker dag för att låta
Helge Gustavs vingar flaxa lite. Någon hade
fastslagit att målet denna dag skulle vara Falkö-
ping, närmare bestämt Sveriges vagga för segel-
flyg: Ålleberg.
Eftersom undertecknad aldrig tidigare har haft
tillfälle att besöka platsen (bara åkt snabbt förbi
under mina år på Saab) passade jag på att anmäla
mig till denna flygtur.
Först till kvarn…

Kort efter kl 19 lättade GV’n med Tommy bakom
spakarna och vi kunde njuta av ett fantastiskt
landskap som sakta gled förbi under oss. Stundtals
dansade planets skugga glatt med över trädtoppa-
rna och åkrarna. Vilken kväll! Självklart hade jag
mitt bästa arbetsredskap med mig: kameran. Inga
resor utan kamera.
Även Gunilla kände för en liten utflykt med sin
Cub och startade först. Själva flygturen upp till
Ålleberg varade lite över en halvtimme och Gunilla
hann flyga ifrån oss.

Efter en mjuk landning parkerade Tommy GV’n
bredvid Cuben och på vår promenad till restau-
rangen mötte vi medlemmarna Eva Widh och Karl
Lockner som hade kommit med sin Super Cub. Vi
tog plats på uteserveringens veranda och beund-
rade en magnifik utsikt över dalgången. Restau-

rangen frestade oss med stora räkmackor och jag
såg till att en mycket begärlig Carlsberg inte fick
stå kvar...
”Påtår” i form av en Carlsberg – jag var ju passa-
gerare – trollades på begäran fram ur kylrummet.
Endast den iskallaste med ett riktigt ölglas (inte
oväsentligt!) duger. Det visade sig att danskar
numera driver restaurangen. Danskar, javisst, de
vet som inga andra hur öl ska (för)vara(s)!!
Runt halv tio var det dags att flyga tillbaka igen.
Kvällsvädret bjöd på nästan vindstilla: planet flög
”som på räls”. På hemvägen mötte vi en luftbal-
long och Tommy gjorde en brant sväng för en
närmare titt och jag fick då en unik chans att
föreviga luftballongen uppifrån!

Precis innan solen sa adjö för denna dag satte
Tommy hjulen på grässtråket i Alingsås. Slutet på
en mycket trevlig kvällsflygning. Tack Tommy.

Hans Slieker

Vi har fått låna en serie om gamla Torslanda från
Torslanda-Tidningen. Det kommer 10 episoder i
detta och kommande nummer av Aviatören.

Peter Fredriksson gör nya hyss tillsammans med
sina jobbarkompisar i Blå Hangaren.

Lars Hallin, som vid tillfället höll på med ett
installationsarbete på en av Chalmers Flygklubbs
MFI-plan, fick ett viktigt telefonsamtal. Han
stängde kontorsdörren efter sig vilket gjorde att det
blev fritt fram för hyss i hangaren. Lasse hade
hittills varit tämligen förskonad från ”jäkelskap”
men nu tyckte vi att det var dags. Vad skulle vi
hitta på?
En idé om att gömma MFI:n växte fram, varför

inte ute på busshållplatsen? Där skulle han nog inte
att leta inte i första taget.
Sagt och gjort, vi skyndade oss att dra flygplanet ut
ur hangaren, runt hörnet och genom grinden ut från
flygplatsområdet. Det var lite besvärligt, för även
med båda grindhalvorna öppna, så var spännvidden
några centimeter för bred. Med lite saxning så gick
det dock till slut.
Väl ute på busshållplatsen tog det inte lång tid
förrän bussen kom och förundrade passagerare
stirrade på oss genom bussens rutor.
Nu var Lasse färdig med telefonsamtalet och
öppnade dörren till hangaren för att fortsätta
jobbet. Det tog inte många sekunder förrän han
förstod att det var jäkelskap på gång. Han låtsades
dock inte om någonting utan gick bara oberörd runt
i hangaren, tittade ut genom hangarporten och även
runt hörnet (fel hörn).
Till slut var han trots allt tvungen att erkänna sig
besegrad och kom med lätt jagad blick för att fråga
Forts sid 15
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Ett flygäventyr i Holland

-  Nej, en sådan historia vill jag aldrig råka ut för
igen, definitivt inte, säger vår flygarkompis och
tidigare ordförande i GVFS, Kjell Brattfors med stort
allvar, när han berättar om en incident med sin AN2:a
i augusti som så när hade slutat i katastrof!

Och det var en ruggig berättelse Aviatören fick lyssna
på, men låt oss ta det från början:  Kjell Brattfors är
en av ett mycket litet antal svenska ägare av en
rysktillverkad, dubbeldäckad AN2 – världens största
enmotoriga flygmaskin och med plats för 12 passage-
rare. Kjells AN2:a finns i en hangar på tomten vid
bostaden i Kattleberg, nära Älvängen, där Kjell även
har ett eget flygstråk – Kattleberg Airport.

Sedan länge anordnas varje år ett fly-in för AN2:or
någonstans i Europa, och detta arrangemang har
Kjell regelbundet deltagit i med sin maskin, LY-
ABK. I år gick färden i början av augusti  till staden
Teuge i Holland, och Kjell flög givetvis dit med sin
klenod. Han fick som vanligt med sig ett antal
entusiastiska vänner, de flesta medlemmar i Veteran-
flygsällskapet, så alla passagerarplatser fylldes.

- Det var mycket besvärande sidvind på vägen ner, så
i stället för en planerad flygtid om 3 ½ timma så tog
det närmare 5 ½ timma att ta sig från Kattleberg till
Teuge, förklarar Kjell. Men väl framme fick vi,
liksom de andra 11 deltagande maskinerna,  ett
strålande fint mottagande av arrangören Classic
Wings, helt i linje med traditionen.

- Dagen efter var programmet sådant, att jag själv
och en annan av deltagarna skulle göra en rund-
flygning med handikappade barn i våra två AN2:or.
Därefter skulle vi två flyga till Lelystad för ett besök
på ett intressant flygmuseum, där f.ö. vännen och
GVFS-medlemmen Hans Slieker  jobbar som ciceron
m.m. Vi skulle ha några passagerare ur gruppen med
oss i våra maskiner till Lelystad, men de flesta fick
busstransport dit från Teuge (vilket de sedermera
kom att vara mycket tacksamma för!)

-  På morgonen, när vi skulle flyga med barnen, var
det inte mer än 600 ft i tak, så vi ställde in detta, det
var inte tal om att ge sig upp med barnen i det läget.
Frågan var hur det skulle bli med flygningen till
Lelystad. De flesta deltagarna hade givit sig iväg med
buss, men vi hade 5-6 passagerare var som skulle
med i våra AN2:or, men molnbasen var för låg på
sträckan för att vi skulle vilja starta, fortsätter Kjell.
På eftermiddagen var det fortfarande bara 600 ft i
Teuge, men i Lelystad, en knapp timmas flygning
bort hade molnbasen stigit till 1200 ft, vilket var helt
ok, så vi beslutade oss för att ge oss iväg, och det var
nu bekymren började.

- Det började med att kompisen fick problem med sin
motor, som gick orent. Vi gjorde diverse åtgärder,
som tycktes lösa problemet, men framme vid ban-
ändan före pådrag gick hans motor orent igen, så han
beslutade sig för att avbryta och taxa tillbaka. Min
motor gick som en klocka, så jag  erbjöd mig att ta
med mig hans passagerare i min maskin, så den blev
fullsatt, 11 pax och så jag själv, sade Kjell. Jag taxade
ut, ställde upp och drog på. Inga problem att komma i
luften med 1000 hp i nosen, och inga tecken på några
motorstörningar, allt var frid och fröjd.

Men snart skulle detta förbytas i en hotande kata-
strof, för efter knappt 10 minuters flygning och på
600 ft tappade motorn kraftigt effekt samtidigt som
eldslågor slog ut ovanpå och slickade frontrutan. –
Det sitter ett sprängbleck ovanpå förgasaren, förkla-
rade Kjell. Detta öppnade och stängde sig så att det
lät som ett automatvapen, och det var därifrån elden
kom. Motorn reagerade inte på gaspådrag, och jag

utgick ifrån att den inte fick tillräckligt med bränsle,
så jag började handpumpa, men inte hjälpte det,
motorn bara hostade och gick allt sämre

- Nu fanns inget annat än en nödlandning att välja på.
Jag satte på transpondern, ropade upp Teugen Tower
och meddelade att jag gör en ”emergency landing”.
”Where” frågade dom. ”Somewhere” svarade jag –
läget fick dom ju genom min transponder.

-  Nu hade vi inte många sekunder att spela med. Vi
var på låg höjd i utgångsläget, och marken närmade
sig väldigt snabbt, det kan jag försäkra, sade Kjell
med påtaglig inlevelse. Det låg en skog rakt fram,
och att landa där var ju det sämsta tänkbara, men
lyckligtvis fanns det strax hitom skogen ett fält med
betande kor, och där skulle vi ner, punkt och slut. Jag
tänkte ett kort ögonblick att försöka undvika korna,
men den tanken släppte jag lika snabbt, det fick gå
som det ville med korna.
Och de tänkte inte stå i vägen visade det sig, dom
fick panik och rusade åt alla håll för att komma
undan.

På rätt kurs? Bäst att kolla. Foto Hans Slieker
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- Jag drog av gasen och tog ut full klaff och var på
väg att sätta kärran på gärdet när motorn plötsligt tog
sig och började gå rent igen på tomgången, det var
helt otroligt! Det var bara att snabbt dra på fullgas
igen, motorn svarade direkt, och på mycket låg höjd
kunde nödlandningen avbrytas. Vi klarade skogsridån
med någotsånär marginal, och så gick vi direkt
tillbaka till Teuge och landade.

-  Det var en minst sagt tagen grupp passagerare som
steg ur på plattan, men naturligtvis tacksamma för
den lyckliga utgången, det kunde ju bokstavligen ha
gått helt åt skogen, sade Kjell. Men jag ägnade mig
dessvärre inte så mycket åt dem, fortsatte han efter-
tänksamt. - Jag var mest angelägen om att klara ut
motorproblemet. Vi trodde det var vatten i bränslet
som jag hade tankat i Teuge, så man stängde tank-
anläggningen och tog omfattande prover samtidigt
som vi helt tömde AN2:ans tankar och filtrerade
bränslet. Men det fanns inte tillstymmelse till vatten
någonstans. Så, vad var då problemet, det var obe-
gripligt.

—Jag ringde en mycket erfaren vän som är AN2-
pilot på Klaipeda Airlines i Litauen, för att få ett råd.

– Jag har flugit 12.000 timmar och bara haft ett
sådant problem en enda gång, och då  var det isbild-
ning i förgasaren, det skulle det kunna handla om nu,
sade han.  - Men det är ju 20 grader varmt ute, och
jag har dessutom alltid ett steg förgasarförvärmning
på till 8-10 grader, så det låter inte troligt, svarade
jag.  Men under samtalet kom vi fram till att dagg-
punkten låg endast en halv grad från ytter-
temperaturen, och då är det kritiskt. Det hade regnat
kolossalt mycket i området, och luftfuktigheten var
därför mycket hög, vilket gav den höga daggpunkten,
som i sin tur orsakade isbildningen i förgasaren.
Samma problem uppstod på den andra AN2:an, men
redan innan den kom i luften.

- När jag nu vet vad som var orsaken, har jag ökat på
den kontinuerliga förgasarförvärmningen till 20
grader för att vara på säkra sidan, understryker Kjell.
Jag tar hellre en något högre bränsleförbrukning,
vilket ju blir resultatet, än att hamna i samma situa-
tion igen. Det vill jag aldrig mer uppleva, det var en
mardröm, säger Kjell och skakar på huvudet. – Jag
vill också passa på att råda alla pilotkollegor att vara
observanta på det här, och att inte missa
förgasarförvärmningen, det kan bli förödande!

- En reflektion jag gjort efter den här incidenten är,
om jag verkligen fattade rätt beslut som drog på när
jag tyckte motorn tog sig strax före sättningen. Nu
gick det ju bra, den gav full effekt, men om den inte
gjort det utan börjat hosta igen, så hade vi utan
tvekan hamnat i skogen och det hade säkert slutat
mycket illa för oss alla ombord. En landning på
gärdet hade, å andra sidan säkert gått alldeles ut-
märkt. Pådraget var en snabbt beslutad chanstagning,
men den slutade lyckligtvis väl, säger Kjell Brattfors
med eftertanke och avslutar med att berätta, att
hemflygningen till Kattleberg från Holland gick helt
störningsfritt. Men detta AN2 fly-in kommer han
aldrig att glömma, den saken är klar!

Ulf Delbro

Kjell och hans klenod väl hemma i hangaren igen.
 Foto: Ulf D

Visning för pressen i Teuge. Foto: Hans Slieker
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Flyget i Göteborg – 100 år

Dom har gjort det igen! Efter att för några år sedan
ha publicerat två högintressanta böcker om Kungl.
Göta Flygflottilj, F9 (som finns att köpa i
Aeroseum) har radarparet och flyghistorikerna Åke
Hall och Per Lindquist nu sammanställt ett prakt-
verk om ”Flyget i Göteborg 100 år”. I den nya
boken, som lanserades i samband med Bokmässan
i september, har författarna tagit ett helhetsgrepp
om flygets utveckling i Göteborg och den bety-
delse denna haft för staden alltsedan göteborgarna
för första gången fick se ett aeroplan i luften den
26 mars 1911. Åke Hall har svarat för text och
fakta medan Per Lindquist haft ansvaret för foto-
grafering och bilder.

båda flyghistorikerna kronologiska nerslag och
berättade b l.a. om det tidiga militärflygets utveck-
ling, om flygplatserna Torslanda, Landvetter och
Säve, den flygindustriella utvecklingen, flygbolag
och flygserviceföretag, polisflyget och flygklubba-
rna där inte minst Göteborgs Veteranflygsällskap
uppmärksammades, och mycket, mycket mer – allt
baserat på den innehållsrika boken där man inte
minst finner flera bilder som ej tidigare publice-
rats.

Ett trevligt inslag var när Åke Hall konstaterade att
det bland publiken fanns flera personer från
Veteranflygsällskapet som är omnämnda i boken,
t.ex. Kenneth Sköld, Ralph Duell, Thomas Berg-
gren och Kjell Brattfors.

Givetvis hade publiken efter föreläsningen möjlig-
het att köpa signerade böcker till ett förmånligt
pris, och det var det många som passade på att göra
– kön till författarna vid signeringsbordet var lång.
Boken finns f.ö. att köpa hos t.ex. vår egen flyg-
bokhandlare Claes Berg, hos Bokia, på nätet och i
Aeroseum.

Torsdagen den 1 mars 2012 kommer Åke och Per
till SFF-Göteborg och håller sin intressanta presen-
tation. Då är även alla medlemmar i GVFS väl-
komna att kostnadsfritt deltaga. Se f.ö. SFF-
programmet på omstående sida..

Ulf Delbro

Åke och Per har nu ett digert program med
inbokade föreläsningar i olika sammanhang där de
berättar om den göteborgska flyghistorien med
utgångspunkt från boken. Ett sådant tillfälle var
t.ex. den 15 november då de var inbjudna av
Aeroseums chef Roger Eliasson för att vid en s.k.
volontärträff under ett par kvällstimmar dela med
sig av sina eminenta flyghistoriska kunskaper.
Även byggänget från Veteranflygsällskapet var
inbjudna att deltaga, vilket var mycket uppskattat!

-  Boken är på 206 sidor text och innehåller sam-
manlagt 405 bilder, påpekade Åke Hall inlednings-
vis. Om vi skulle visa alla dessa bilder och lägga
en minut på en kommentar om varje bild så skulle
vi få hålla på i 6 timmar och 45 minuter, och det är
ju orimligt, konstaterade han. Därför får presenta-
tionen bli ett kondensat med ett urval bilder som vi
kommenterar, och som vi hoppas skall vara intres-
sant.

Och det var det verkligen! Från den första flyg-
ningen på Kvibergs excersished 1911 gjorde de

Byggänget på första parkett lyssnade intresserat.
Foto: Ulf D

Radarparet Åke Hall och Per Lindquist i berättartagen.
Foto: Ulf D
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Kontaktpersoner, styrelsen
Ordförande:
Erik Tunared tunared@bredband.net 0707-
367297
Vice ordförande:
Claes Berg info@aviationbookshop.se 0703-
401187
Sekreterare:
Ulf Delbro udelbro@gmail.com 0733-393217
Kassör:
Åke Olsson ake@algovent.se 0705-325935
Ledamöter:
Claes Axelsson 0302-30669
Pelle Andersson biggles.bror@telia.com
0708-406789
Marina Berggren
marina.bergren@hotmail.com 0731-570678
Suppleanter:
Johan Ahlgren auster58@gmail.com 0706-
584260
Kjell Brattfors salona@telia.com 0705-
325337
Ola Ronnert olronn@yahoo.com 0722-
353232

GVFS hemsida: www.gvfs.se

Kalendarium våren 2012

ONSDAGSFLYGNINGAR

Varje onsdag kväll under flygsäsong arrangerar
GVFS om vädret tillåter utflykter med våra flyg-
plan till olika närliggande mål, där vi ofta fikar,
umgås och har trevligt. Alla medlemmar är väl-
komna att deltaga. Först till kvarn gäller. Vill du
hänga med – kontakta då Erik Tunared på telefon
0707-36 72 97 eller på:  tunared@bredband.net

...om vi sett flygmaskinen. Vi spelade naturligtvis
helt ovetande om vad som hänt och chockade över
att en flygmaskin bara kunde försvinna. Efter en
mängd olika förslag på vad som hänt, (exempelvis,
är du verkligen säker på att den stod i hangaren, du
har ju arbetat rätt hårt det sista och har visat tecken
på att vara utarbetad, du kanske missminner dig),
så fick han oss till slut att erkänna att vi möjligen
var inblandade i försvinnandet. Vi såg oss därför
tvungna att visa honom den nya uppställnings-
platsen.
När vi sedan hjälptes åt att dra tillbaka planet in
genom grinden så kom kassören i Chalmers Flyg-
klubb åkande för att se hur arbetet med klubbens
MFI fortskred. Han blev antagligen ganska förvå-
nad över att se deras plan saxas in genom grinden
och frågade, lite surt, vad vi höll på med. Då
svarade Roland helt lugnt; ser du inte det? Vi
håller på att baxa en MFI in genom grinden.
Fortsättning i nästa nummer

TILL SALU

Mycket välhållen antik flygoverall
med pälsfodring. 3.000:-
Sten-Olof Kårlin 0704-921154
sten-olof.karlin@tele2.se

OBS onsdagsflygningar under sommaren
Kolla GVFS hemsida om detta.

Tisdag 17 januari kl 18. Pubafton. Rest Golden
Days, S:a Hamng. 31, Göteborg. Obs. ny plats.
Torsdag 23 februari årsmöte. Plats meddelas
Tisdag 13 mars. Pubafton. Golden Days
Tisdag 17 april. Pubafton. Golden Days
Söndag 20 maj. Classic Car Show. Tjolöholm
Fredag 25 maj. Grillkväll GVFS Alingsås

Medlemmar i Veteranflygsällskapet är
välkomna till SFF:s möten i Göteborg.
Plats: Annonseras på GVFS hemsida
(www.gvfs.se)
och på SFF:s hemsida ( www.flyghistoria.org)

Tid: Kl 19:00 om inget annat anges. Fritt inträde

Torsd. 2 febr.: Årsmöte. Börje Räftegård berättar
om ”Axvall 1912 – svenska militärflygets vagga
för 100 år sedan”.

Torsd. 1 mars: Per Lindquist och Åke Hall presen-
terar ”Flyget i Göteborg 100 år” med deras
nyutgivna bok som utgångspunkt.

Torsd. 12 april: Claes Sundin berättar om
”Luftwaffe – myter och sanningar”.

Torslanda-Tidningen, forts från sid 11
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