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Omslagsbilderna

Aviatören trycks av IT-Grafiska AB
Orrekulla Industrigatan 36, 42536 Hisings Kärra

Det är vår egen eminente flygfotograf Daniel Karlsson

som tagit de strålande fina omslagsbilderna. På 1:a

sidan Bella och KZ:an i roteflygning, och på sista sidan

flyger Ralph Duell världens äldsta Saab 91 Safir A, SE-

AUR. GVFS håller Safiren i luftvärdigt, dvs flygbart skick

på uppdrag av Aeroseum.

Tack Daniel för ditt bidrag till omslagsbilderna. Ett

varmt tack även för text och fotobidrag från

Aeroseum, Gert Böll, Ralph Duell och Erik Tunared –

well done!

Bästa medlemmar i Göteborgs Veteranflygsällskap.

Som ny ordförande vill jag gärna berätta lite om mig

själv och om mina planer för framtiden i föreningen.

Jag är en entusiastisk privatflygare och driver ett litet

företag i mässbranschen där jag konstruerar och

monterar montrar på fackmässor runt om i världen.

Detta ger mig rika möjligheter att besöka flygmuseer

och flygdagar och jag har skapat mig ett stort

kontaktnät inom flygeriet i flera länder och jag har

tidigare tagit mig runt hela Europa i egna flygplan i

samband med mässor och utställningar. Jag har haft

flera egna flygplan under åren, bl. a en Piper Arrow och

en Piper Twin Comanche och är idag delägare i två

gamla flygplan, den ena är Sveriges äldsta Piper

Cherokee-140 (SE-EMB) och den andra är en

deHavilland Chipmunk (SE-XKU), båda dessa är

baserade i Borås. Jag är för övrigt motorflygchef i Borås

Flygklubb,  så nu jag har fullt upp med flyg på fritiden.

Jag tog mitt flygcertifikat på Chalmers Flygklubb på

Säve. I september i år är det trettio år sen jag tog mina

första lektioner och idag har jag flugit knappt 1800

timmar i 28 olika flygplanstyper (inkl. en provlektion på

helikopter) Jag är också inblandad i Swedish Air Force

Historic Flight där jag hjälper till att skruva på

veteranflygplanen på F 7 Såtenäs. Där håller vi för

närvarande på med att få en Sk 16 i luften efter många

år på ett museum,  och det börjar närma sig

sluttampen, vi hoppas kunna motorköra den under

våren/sommaren och sen väntar luftdopet.

När det gäller GVFS så är min första prioritet att få in

fler piloter som flyger våra flygplan. För att få

flygverksamheten att gå ihop ekonomiskt är det absolut

nödvändigt att vi ökar antalet flygtimmar. Jag har redan

påbörjat arbetet med att få in fler piloter och jag har en

handfull lovande killar som är intresserade, sedan får vi

se till att de får göra sina checkflygningar snarast

möjligt.

Men vi behöver även stötta upp ekonomin med bidrag

från sponsorer och med s.k. föreningsbidrag från

kommuner, stiftelser m.m. För att få sådana bidrag

krävs frivilliga insatser från engagerade medlemmar,

och där har jag stora förhoppningar om starkt stöd från

så många som möjligt.
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 Byggverksamheten är en hörnsten i Sällskapet, och den

bygger verkligen på hängivna, frivilliga krafter som gjort

och gör strålande insatser. Som ordförande skall jag

självklart även stödja den verksamheten på bästa sätt.

En sak till som är viktig, är att värva nya, stödjande

medlemmar. Vi skall se till att verkligen synas på

flygdagar och liknande evenemang och där kan vi alla

vara representanter för vår verksamhet. Ni som går på

flygdagar har alla chanser att prata om vårt fina

Sällskap. Folk som går på dessa evenemang är förstås

väldigt flygintresserade, och då ska vi ta tillfället i akt att

prata för vår sak, och det är något alla medlemmar kan

göra. Är det någon som har idéer eller förslag, så är ni

hjärtligt välkomna att kontakta mig på telefon eller e-

post. Som jag nämnde tidigare är jag ofta på resande

fot och kan inte alltid svara i telefon, men jag svarar

alltid på e-post så fort jag kan.

Nu när jag tagit över stafettpinnen som ordförande vill

jag även passa på att tacka min företrädare Erik

Tunared för fina insatser. Erik är nu suppleant i

styrelsen, och har lovat att fortsätta bistå oss på olika

sätt, vilket är mycket uppskattat och värdefullt! Nu kör

vi hårt, våren är snart här och då ska vi börja flyga, och

jag hoppas att få träffa er alla under tiden som kommer.

Jag ser verkligen fram emot att få bidra till en positiv

utveckling av Göteborgs Veteranflygsällskap

Med varma flygarhälsningar

Gert Böll

Mobil: 0708 905625

E-post: gertboll@telia.com

Flygfältsnytt
Sakta börjar Alingsås flygfält vakna ut vinteridet.

Påskhelgen innebar säsongsstart för

segelflygverksamheten, där undertecknad  gjorde sig

skyldig till ett antal bogserflygplansstarter med

tillhörande segelflygsläp.  Det är i skrivande stund tjäle i

marken, vilket gör fältytan hård och jämn, men man

bör se upp med några mindre hål på östra delen av

fältet, i höjd med segelflygets hangar.

Den så kallade Norra Länken, ett vägprojekt som

hotade att gå över södra delen av fältet eller störa in/

utflygningen, verkar vara skjuten på framtiden då

finansiering saknas.  Trafikverket gör ingen

vägutredning innan hela projektet är finansierat.  Enligt

Björn Regnström, ordf. Göteborg Segel FK hade Alingsås

kommun reserverat 10mkr för utredningen men

200mkr, som det beräknas kosta, kan man inte satsa

själva. Vidare informerar Björn:

- Istället arbetar man för att rv42 ska dras över Alingsås.

Det finns en plan för detta men ingen finansiering. Om

omdragningen av rv42 beslutas kan en arbetsplan

tänkas komma 2019-2020 och bygget påbörjas 2023.

Kanske.

- E20 mellan Kristineholm och Bälinge börjar byggas

2014.

- E20 genomfart Alingsås börjar byggas 2016

- E20 Bälinge - Vårgårda kan komma att börja byggas

2018-2019.

- Inga byggplaner öster om gamla E20

- Marken SV om fältet, väst om Vänersborgsvägen,

kommer troligen att bebyggas med villor, eventuellt

med start så tidigt som 2014. All jordbruksmark söder

om höjderna med vattentornet och staden är

reserverade för detta. Ingen detaljplan finns ännu.

Tack!
Efter ett antal år i GVFS styrelse, har faktiskt glömt av hur

många, samt de senaste två åren på ordförandeposten,

har jag nu valt att lämna över rodret. Det har varit

spännande år, inte minst ekonomiskt sett, och jag är

mycket stolt över att vi tillsammans lyckat hålla skutan

(luftfartygen) igång. Jag vill rikta ett jättestort tack till alla

de som i styrelsen och på andra positioner i föreningen

ideellt arbetat och stretat för att föra sällskapet framåt.

Nu har Gert Böll tagit över som ordförande, och han

har mitt fulla förtroende. Jag kommer härefter

fortfarande att sitta som suppleant i styrelsen, sköta

hemsidan samt vara GVFS representant på Alingsås

flygfält. Min målsättning är att så småningom ta en CRI-
behörighet (Crew Rating Instructor), så att jag kan vara

till hjälp med att flyga in nya piloter på våra fina

maskiner!

Erik Tunared
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Rapport från byggruppen
Vill börja med att tacka och buga för alla uppmuntrande

tillrop, komplimanger och inte minst ekonomiska bidrag

vi fått. I samband GVFS årsmöte var det många

medlemmar som tog vägen om vår arbetsplats hos

Aeroseum, för att att kolla hur arbetet med AHC

fortskrider.

Det har infunnit sig en viss förnöjsamhet i byggruppen.

Inte bara tack vare ovan nämnda, och att jobbet med

AHC avancerar. Vi har nu också svart på vitt att pengar

som kommer in på Byggfondens konto, bankgiro 849-

8495, endast och oavkortat går till ”byggprojekt fram till

luftvärdigt flygplan”. Alltså f. n. SE-AHC. Inget annat.

Skönt också för alla vänliga givare att veta att bidragen

hamnar rätt.

Sedan senaste rapporten har stabben på AHC, med sina

nya stag och fästen blivit klar. Alla rodervajrar är

slutgiltigt kopplade och låsta. Sympatisk kuriosa: För

jobbet använde Frans ett kärt, unikt klämverktyg för att

hålla kausen på plats. Verktyget är gjort av vår framlidne

medlem Inge Stahre, efter egen idé. Han tillverkade det

i sin ungdom, som ett examensarbete under sin

utbildning och skänkte det till Frans för några år sedan.

Riktigt fint hantverk och en fin gest. Typiskt Inge.

Det som återstår att göra med instrumentbrädan och

motorskottet är montering av motorreglagen såsom

snapspump, varmlufts- och magringsreglage,

batterianslutningar o liknande. Avsikten var att

montera motorn först och därefter anslutningarna. Nu

kör vi omvänd ordning, i väntan på motorn.

Motorjobbet flyter på, även om det inte märks ett

smack på plats. De avancerade jobben sker hos externa

specialister. Som rapporterat stod nya ventilstyrningar

på listan absoluta. Det arbetet är slutfört. Nästan

självklart är att samtidigt byta ventiler, vilket just nu

görs. Behöver jag tillägga att det rör sig om

nytillverkning? Något mer? Självklart. Vi gör inte något

halvdant. När vi tryckprovade ventilfjädrarna visade det

sig att våra fjädrar presterade ungefär en tredjedel av

vad de skulle, enligt manualen. Inte konstigt att motorn

inte hängde med på höga varv. Om vi vill komma upp i

luften är nya ventilfjädrar ett måste.

Le Blonds ventilfjädrar är fiffiga, men också speciella.

De är spunna av plattoval tråd och har konisk form. Det

senare i första hand för att ge ett progressivt motstånd.

Fjädertillverkare i närområdet skakade på huvudet. I

USA hittades inga. Återstod urgamla Lesjöfors bruk.

Efter vänligt bemötande, skisser, måttuppgifter och

fotobilagor fick vi en offert. Startkostnad ca SEK

10.000:- ! Om vi därefter beställde tio eller hundra

fjädrar gjorde mindre skillnad på styckpriset. Lesjöfors

blev ett sidospår.

Sammantaget är kroppen klar fram till

instrumentbrädan. I densamma är radiokassetten på

plats, dock har själva radion förorsakat Sven-Åke

bekymmer. Dels saknades en ynka, svårfångad

antennkontakt. Inte ens ELFA, med sin

tvåtusensjuhundraåttiofemsidiga katalog med

radioprylar kunde hjälpa oss. Till slut fick vi kontakten

gratis av Icoms agent. Dels jagar Sven-Åke en mystisk

ande. Det räcker att föra något metalliskt fram och

tillbaka över, alltså beröringsfritt över baksidan av

kretskortet för att voltmätare och diod skall få spasma.

Inte som vi tänkt oss. Hur fångar man en ande? När den

är infångad återstår bara kabeldragningen i flygplanet.
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En Rearwinägare i USA, Leon som har försett oss med

förgasargrejor och annat, satt på lösningen. Han har

monterat fjädrar avsedda för Continental C85, alltså

samma som sitter i Helge Gustavs motor, i sin Le Blond.

En lösning som innebär att varje ventil förses med två

fjädrar med olika diametrar, som monteras i varandra.

Tack och lov skickade han oss ritningar som visade hur

man får ihop det hela. Det krävdes lite avverkning i

topparna för att få plats med nödvändiga brickor, som

skall undvika att fjädrarna krockar med varandra och

efter mätande och funderande samtyckte Rune. Det

känns bra att använda fjädrar med dokumenterad

flygkvalitet.

Motoravdelningen jobbar nu på att ta steget fullt ut.

Varför inte borra cylindrarna och skaffa nya kolvar

också, nu när topparna blir så fina?  Allt hänger på, ja,

Under arbetets gång siktade ett vaket öga några små

halvmillimeters spår som kunde ha inneburit näst intill

en katastrof. Inte bara en utan fler pinnbultar som

håller hela ventilmekanismen var på väg ut i det fria.

Ytterligare ett roligt bakslag. Det innebär visserligen

merarbete och dito kostnader, men jag är glad för att vi

upptäckte tendensen nu. Modifiering pågår. Kostnad

oklar. Tänk på byggfonden, bg 849-8495!

just det ....... Tänk på byggfonden! Hoppas jag slipper

skriva i nästa rapport att vi blev tvungna att slå till

bromsarna.

Underhållsavdelningen jobbar med Bellan. Vid

demontering av stället visade sig tydliga bevis för att

fjädringen slagit i botten ett antal gånger. Med tanke på

att våra piloter alltid(?) gör smygarlandningar kan

genomslagningarna härledas till gamla amortisörer,

eller? Nu är nya anskaffade och monterade.  För att

kränga av och på dessa mycket motsträviga

gummikringlor krävs (normalt) särskild utrustning,

bestående av en väl förankrad, specialbyggd,

krokförsedd släde, som hanteras med hjälp av en två

meter lång hävarm. Vår klurige Kenneth fann en egen

lösning. Ingredienser: Ett kraftigt spännband, ett

kraftigt bordsben, tre man och en kvinna,

kraftansträngning tills bandet är som en fiolsträng och

bordet som en pilbåge.
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En spänd, fångad amortisör

Slutligen, apropå kraft och vaket öga, vill jag inte

undanhålla er hur Lasse samlar sin kraft. Hiiii

För byggruppen

Ralph

Hela Sverige Flyger
I början av mars var det återigen dags för utställningen
”Hela Sverige Flyger” i Nordstan i Göteborg. Det är Väst-
svenska Flygsportförbundet som årligen arrangerar
denna utställning med syftet att skapa intresse för just
flygsport av alla slag. Göteborgs Veteranflygsällskap har i
flera år deltagit i arrangemanget liksom även Aeroseum,
Aeroklubben, Chalmers Flygklubb, Göteborgs Segelflyg-
klubb, Fallskärmshopparna, Ballongflyget och Modell-
flyget.

Vi hade till årets utställning tagit fram flera, nya färgfoto
och affischer som var monterade på våra informations-
skärmar, vi hade en uppdaterad och nytryckt broschyr
att dela ut till intresserade besökare, och vi hade dess-

utom vår motorbock med en Cub-motor med propeller
som dragplåster i vårt utrymme. Självklart fanns även
vår lilla ”butik” med souvenirer och prylar på plats, och
allas vår Lasse Lindström gjorde, som vanligt, goda affä-
rer med köpsugna besökare.

Även om vi inte får särskilt många nya medlemmar un-
der de fem dagar utställningen pågår, så får vi värdefull
PR genom vårt deltagande, vilket givetvis är mycket
positivt.

En av besökarna, som stannade till för att språka
veteranflyg med Lasse Lindström och Bengt Olofsson,
var Karl Ovesen från Sjaelland. Karl är själv pilot och har
ett eget gräsflygfält i Holtug, söder om Köpenhamn,
med två stråk, 700 resp. 400 meter. Karl föreslog att
GVFS skulle flyga ner och besöka honom – vi är varmt
välkomna, och varför inte, det kunde ju vara ett trevligt
utflyktsmål för oss framöver! Karl Ovesens kontakt-
uppgifter finns noterade av oss.

Ulf D.
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Jullunchen
Lördagen den 15 december 2012 arrangerades

traditionsenligt en jullunch för Veteranflygsällskapets

medlemmar. Det blev denna gång en storartad succé,
att döma av alla positiva reaktioner som kom från

många av deltagarna både under och efter lunchen.

 Vi hade bokat en lokal där vi varit flera gånger tidigare,

nämligen Drottning Kristinas Jaktslott på Otterhällan i

Göteborg. Det är ett väldigt trivsamt litet hus, som

rymmer drygt 40 gäster, och det blev fullt hus med 43

glada och trevliga människor, som umgicks vid borden,

pratade flyg och njöt av den goda maten. Även

dragspelsunderhållningen, som denna tidnings redaktör

stod för tycktes bli uppskattad som ett trevligt inslag

under jullunchen.

En ring med 100 lotter såldes snabbt ut av Claes Berg,

vilket gav ett välkommet ekonomisk bidrag till

Sällskapet, särskilt som vi inte haft några kostnader för

att anskaffa priser. Vi hade nämligen fått ett antal

mycket förnämliga priser såsom inramade tavlor med

flygmotiv, böcker, almanackor, modellbyggsatser m.m.

till skänks av generösa givare. Vi vill därför framföra ett

mycket varmt tack till Carl Gustaf Ahremark, Claes Berg,

Daniel Karlsson och Anders Nylén för deras strålande

fina gåvor - de blev verkligen mycket uppskattade av de

glada vinnarna!

Som en respons på mångas önskemål var en

föredragshållare inbjuden, och det var ingen mindre än

vår mångårige medlem Daniel Karlsson, eminent

flygfotograf och dito journalist. Lagom till kaffet visade

Daniel ett antal av sina utsökta fotografier av både

militära och civila flygplan och berättade hur de kommit

till. Daniels karriär som flygfotograf började faktiskt

med att han för ett antal år sedan fick chans att plåta

vår egen GV 38 ”Helge Gustaf” i luften . Det resulterade

bl.a. i en verkligt fin bild som sedan har använts i otaliga

sammanhang. Ett varmt tack till Daniel för den trevliga

presentationen!

Sammantaget var det en jullunch av gammalt fint

märke i Veteranflygsällskapet. Tack alla som deltog för

trevlig samvaro!

Ulf Delbro
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Succé för Hobbymässan
Göteborgs Modell och Hobbymässa 2013 i Aeroseum

den 23-24 mars blev en succé! Antalet besökare ökade

från förra årets 1350 till årets 2280. Här kunde

besökarna se på radiostyrda flygplan, bilar,

grävmaskiner, lastbilar, helikoptrar, stridsvagnar, båtar

av alla de slag, crawlers, minipansar  och mycket mera.

Även vårt utrymme i Aeroseum var bemannat med

engagerade medlemmar under de två dagarna som

mässan pågick, och det var en jämn ström av besökare

som passade på att få information om vår verksamhet.

Många har minnen från långt tillbaka, som när

Götaverken tillverkade flygplan, som de gärna vill

berätta om, och det är kolossalt trevligt! En eller annan

ny medlem kanske vi också får på kuppen – det var i alla

fall några besökare, som menade att de nu skulle betala

medlemsavgift för att stödja vår verksamhet och för att

få en chans att följa med som passagerare vid

kommande flygningar. De är förstås varmt välkomna!

Ulf D.

Fint besök hos oss under Hobbymässan - Carl-Olof

Emanuelsson, ordförande i Svensk Flyghistorisk

Förenings Göteborgsavdelning (mitten) och

flyghistoriker Börje Räftegård (höger) hälsar på GVFS

ordförande Gert Böll.

Bidragsgivare till Byggfonden

Vår Byggfond har blivit en stor framgång med
många värdefulla insättningar. Alla ni som
gärna vill ge ett ekonomiskt bidrag direkt riktat
till vår byggverksamhet är välkomna att göra
detta genom en insättning på Byggfondens
speciella bankgiro 849-8495. Litet som stort –
alla bidrag är mycket välkomna!
Ett varmt tack riktas till följande medlemmar
för generösa bidrag till Byggfonden sedan förra
numret av Aviatören:

Noel Alldritt
Claes Axelsson
Thomas Berggren
Tommy Bohlin
Ralph Duell
Filip Gerhardt
Sven-Åke Gullner
Martin Hellberg
Ove Iko
Mikael Ivarsson
Frans Landerberg
Sigurd Larsen
Robert Peacock
Hans Slieker
Kenneth Sköld
Rolf Tistrand
Martin Ågren
Lars Öhberg

GV38 i modell och fullskala
I vår butik med souvenirer och prylar finns bl.a. en

modellritning över en GV 38. En av dem som satsat på

att bygga en modell med denna ritning som underlag är

allas vår Frans Landerberg – mångårig medlem

Veteranflygsällskapet och mycket aktiv i byggruppen.

Här visar Frans upp sin modell av GV 38:an, som är i

skala 1:7. Den saknar ännu så länge motorn, precis som

fullskaleförlagan SE-AHC, men en sådan skall båda få så

småningom, och då skall även bägge flygas, det lovar

Frans.

Ulf D
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Omaka Aviation Heritage Centre
Vår ordförande under 2011-2012, Erik Tunared, har

vistats i Nya Zeeland under några månader, och har

bl.a. besökt ett mycket intressant flygmuseum. Här följer

en trevlig rapport med en bildkavalkad från museet.

En gång i tiden, närmare bestämt i januari, tedde det sig
som så att Lisa, kvinnan i mitt liv, skulle fara till Nya
Zealand och studera i tre månader. Efter en snabb
kontroll av sparade semesterdagar m.m. beslutades det
med ganska stor enkelhet, att här skulle det banne mig
åkas med!
Så iväg for vi på nyårsdagen, och jag kunde då se fram
emot 2½ månad i sommarklimat, i ett av världens
häftigaste länder.  Efter en mellanlandning i Sydney med
ett stopp där i några dagar nådde vi den 12 januari vår
nya hemstad Nelson, beläget på norra delen av Nya
Zealands syd-ö. Ganska snart började jag bekanta mig
med flygutbudet i området, flyg-skadad som man är, och
jag hörde talas om ”Omaka Aviation Heritage Centre”.
Om detta tänkte jag ägna denna lilla artikel.
Omaka Aviation Heritage Centre ligger i Blenheim, ca
två timmars körning i min högerstyrda Honda från
Nelson. Det är uppbyggt i stora delar runt skaparen av
”Sagan om ringen” Peter Jackson’s samlingar av WW1
flygplan. Det som skiljer detta museet från många andra
är, att det helt och hållet är inriktat på flyget innan och
under WW1. Många av flygplanen står i miljöer upp-
byggda av samma specialeffektsbyrå som anlitades till
Sagan om ringen, nämligen Weta-works. De är otroligt
detaljrika och verklighets trogna.

CAPRONI CA22, som började tillverkas 1913. 100år
gammalt flygplan i originalskick!

En MORANE-SAULNIER TYPE BB 1915 replica,
nerskjuten i leran. De små vattensamlingar av plast som
finns i hjulspåren är så naturtrogna att fåglar som irrar
sig in i museet försöker dricka ur dem.

En THOMAS MORSE SCOUT, original maskin från
senare delen av WW1, i en uppbyggd flygplansverkstad.
Likheterna med byggruppen är slående!

NIEUPORT 27 nerskjuten av en SIEMENS
SCHUKERT D.IV. De båda piloterna tar en cigarett
medan soldaterna tittar på. ”Snön” är i själva verket salt.

Fyra av Nya Zeelands totalt sju luftvärdiga FOKKER
DR.1 ”DREIDEKKER”. En åttonde skall vara på gång.
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”Röde Baronens” sista flygning, nerskjuten av en
Australiensisk skyttesoldat. Tydligen skall denna Fokker
vara original, det måste gjort ont att bryta vingbalken på
den.

Skivbromsar 1916? Bevis på att många av flygplanen i
samlingarna fortfarande flyger. Som denna
HALBERSTADT D.IV

I hangarerna bakom museet står det mycket godis, som
denna FOCKE WULF 190 och kroppen av en NIEU-
PORT. Några veckor efter bilden togs, hade de även
knôtt in en YAK 3:a här. Totalt finns det runt 70 veteran-
maskiner/replikor på Omaka airfield. Ett fantastiskt
ställe.

Museets hemsida är http://www.omaka.org.nz/, och den
är väl värd ett besök. Om du någon gång besöker NZ så
är detta stället ett klart resmål!
Text och foto: Erik Tunared

Efterlysning av tips
Som alla säkert förstår, så kostar det mycket
pengar att renovera veteranflygplan, och att hålla
dem i luftvärdigt skick så att de kan flygas och inte
minst visas upp på flygdagar och andra
evenemang. Intäkterna från medlemsavgifter är
förstås mycket viktiga, och därför försöker vi värva
nya medlemmar närhelst sådana möjligheter
yppar sig. Men vi behöver även stärka upp GVFS
ekonomi med bidrag från sponsorer och med olika
kommunala bidrag, och vi söker därför med ljus
och lykta efter sådana möjliga intäktskällor.

Du som redan är medlem kan bidra till våra
ansträngningar genom att värva nya medlemmar.
Har du tips på tänkbara sponsorer och/eller vilka
bidrag som går att söka, så vore det mycket
värdefullt om du hör av dig. Kontakta gärna GVFS
sekreterare Ulf Delbro med e-post till
udelbro@gmail.com eller på telefon 0733-39 32
17. Alla tips mottages med tacksamhet!

Vi lägger även ner mycket arbete på att värva nya
piloter till GVFS, vilket är nödvändigt för att få upp
flygtidsuttaget och att därmed få en ekonomisk
förstärkning.  Att ”flyga sporre” med veteran-
flygplan ger en helt ny dimension till flygandet,
det kan alla vittna om, och det är ett av våra
värvningsargument. Vi erbjuder dessutom möjlig-
het att flyga till en kostnad som är klart lägre än
vad man får betala i ”storklubbarna”. Många
tycker helt enkelt att det blir för dyrt att syssla
med privatflyg, och, i stället för att de då helt läg-
ger av erbjuder vi en intressant möjlighet.

Även här kan du som medlem göra en värdefull
insats – tipsa pilotvänner om möjligheten att
börja flyga hos oss, varje ny pilot är guld värd!
Lämplig kontaktperson för uppgifter om detta är
vår ordförande Gert Böll:  gertboll@telia.com.
Mobil:  0708-90 56 25. Du kan även gå in på vår
hemsida:             www.gvfs.se och ladda ner vår
informationsfolder.

Ulf D.
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Ombyggnad pågår i Aeroseum
Det är inte bara veteranflygplan som renoveras i  ”vårt”

utrymme i Aeroseum. Sedan några månader pågår

ombyggnad av en supermodern,  engelsk, tvåsitsig

maskin, en Europa XS som ägs av GVFS vice ordförande

Hans Schwartz.  Det är framförallt

landställskonfigurationen som byts från den

ursprungliga lösningen med ett centralt placerat hjul

under kroppen och ett sporrhjul i kombination med

stöttande hjul under vingarna till ett konventionellt

noshjulslandställ. Jobbet görs av Hans själv på lediga

stunder.

- Jag köpte maskinen som en byggsats med de första

delarna 1999, berättar Hans. Därefter köpte jag

vingarna 2002 och kroppen 2004, och då började jag på

allvar att bygga ihop maskinen. Den var klar 2009, och

sedan tog det omkring ett år innan den kom i luften i

augusti 2010.

- Jag hyr hangarplats på Säve tillsammans med Hasse

Hellström, fortsätter Hans, och avsikten var förstås att

också flyga på Säve, men det visade sig, att det var klart

olämpligt att landa med sporrhjul på asfaltbanorna.

Flygplanet hade en obehaglig benägenhet att dra iväg

åt det ena eller det andra hållet, dvs göra en ground

loop,  och efter att ha skadat ett propellerblad

bestämde jag mig för att bygga om kärran till att få ett

konventionellt noshjulsställ. En sådan konverteringssats

fanns att köpa i England, och det var inte mycket att

fundera på. Jag flög bara 12 timmar med det första

landstället, och sedan har maskinen stått i 1 ½ år i

väntan på ombyggnaden, som jag satte igång med i

höstas.

constant speed propeller, och det finns bränsle för 4

timmars flygning – det är en riktig liten pärla! Förutom

landställsombyggnaden har Hans även passat på att

komplettera instrumentbrädan med diverse finesser,

som t.ex. varvtalsinställning av propellern.

Vad kostar en sådan här maskin allt som allt?

- Priset på själva byggsatsen låg på knappt 30.000 pund,

vilket motsvarar 300.000 kronor i runda tal, förklarar

Hans. Sedan tillkom motorn, som kostade ca 100.000

kronor, och så har jag ju köpt landställssatsen för

ombyggnaden, och den kostade 55.000. Jag är nog

uppe i närmare 500.000 om allt räknas in, så visst, det

är mycket pengar, säger Hans, men det är kolossalt

roligt, det är värt vartenda öre, den saken är klar!

Det här är inte det första byggprojektet för Hans

Schwartz, som ”skolade” på Chalmers FK en gång i

tiden.  – Jag satsade för många år sedan, redan på 80-

talet, på att bygga en UL-maskin av typ P38, men det

var inte riktigt min grej, säger Hans, och skakar på

huvudet. Man sitter ju öppet och helt  oskyddad för

väder och vind, och det krävde, att man drog på sig ett

komplett motorcykelställ för att kunna flyga, och det

var, som sagt inte min grej, så jag sålde maskinen efter

ett tag. Nu finns den i Timmele, och den flygs

fortfarande!

Vi säger lycka till med ombyggnaden, och ser fram emot

att få se Hans och pärlan besöka oss uppe i Alingsås på

vårkanten!

Ulf D.Nu hyr Hans sedan årsskiftet utrymme i Aeroseum, och

hans läckra lilla flygplan börjar snart bli klart.   - Det

handlar bara om några veckor innan jag kan flyga den

igen, säger Hans entusiastiskt. Det är verkligen en

underbar maskin, alla gillar den, fortsätter han. Motorn

är en 100 hp Rotax 912 S som driver en trebladig



AviatörenNr 90 april 2013

12

Aeroseum återuppväcker 2:a

Helikopterdivisionen
Chefen för Aeroseum, Roger Eliasson är, som vanligt ”på

hugget”. Nu har han nämligen tagit initiativet att låta

Marinens 2:a Helikopterdivision återuppstå. Förbandet

sattes upp 1959 på Torslanda, där man fick disponera

den klassiska Blå Hangaren. Man utrustades då med

amerikanska Vertol 44 helikoptrar, i folkmun kallade

”Bananen” och med franska Alouette II. 1969 flyttade

man till Säve i samband med F9:s nerläggning, och där

blev man kvar till 2006 då  verksamheten lades ner.

 Aeroseum förfogar över flera helikoptrar som använts i

Försvaret, bl. a. ett par exemplar av typen Vertol/

Kawasaki 107, kallad Hkp 4. En av dessa iordningställdes

för en tid sedan av försvarsmakten för utlandsinsatser,

men det blev inget av med de planerna, och

helikoptern, som är i fullt flygbart skick överlämnades i

stället till Aeroseum. Just den helikoptern skall vara

stommen i den nyuppsatta 2:a Helikopterdivisionen -

ett förband där Roger Eliasson själv var chef under åren

1996-2001.

- Min avsikt med den här satsningen är, att bevara en

intressant del av svensk, militär helikopterhistoria,

förklarar Roger Eliasson, som inte bara vill visa

helikoptrarna som statiska museiföremål utan även

kunna flyga med dem och visa upp dem i luften.

Förutom Hkp4:an, som varit i tjänst just på den

ursprungliga 2 Helikopterdivisionen på Säve, så skall

även en Alouette-helikopter, Hkp2 kallad, återställas i

flygbart skick.

Men även Safiren, SE-AUR, som Veteranflygsällskapet

håller luftvärdig för Aeroseums räkning, skall ingå i det

nyuppsatta ”förbandet”. Detta flygplan, som är världens

äldsta, flygande Saab 91 Safir är en verklig klenod,

levererad 1946 med tillverkningsnummer 91003.

Aeroseum har dessutom ett pågående projekt att

renovera en tidigare arméflygmaskin av typ Dornier 27,

som bl.a. använts för sambandsinsatser och för att fälla

fallskärmshoppare. Målet är att även Do 27:an skall

kunna flygas så småningom. Flygplanet är i dag

uppställt alldeles intill ”vårt” utrymme i Aeroseum, och

renoveringen är igångsatt. Även i det projektet finns

GVFS med i bilden.

- Vi kommer att kunna visa upp verkliga rariteter, säger

Roger Eliasson. Det finns i dag ingen annan flygande

Vertol 107-helikopter i den här delen av världen, och

även Safiren är självklart unik.  Dessutom blir vi säkert

ensamma  i Sverige, kanske rent av i Europa om att

kunna visa upp en flygande Alouette II så småningom,

och någon flygande  Dornier 27 finns inte heller i

Sverige, så det är ett mycket intressant projekt,

förklarar Roger Eliasson. Första tillfället för allmänheten

att se Hkp 4:an och Safiren i luften blir vid Göteborgs

Aero Show på Säve den 8-9 juni i år.

Chef för den nyuppsatta 2:a Helikopterdivisionen vid

Aeroseum är Jan Ljungholm, som var den siste chefen

för Marinens 2:a hkpdivision när den lades ner 2006. I

dag har all helikopterverksamhet inom Marinen,

Flygvapnet och Armén upphört och ingår nu i

Försvarets Helikopterflottilj med huvudbasering på

klassiska Malmen utanför Linköping.

Ulf D.
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Göteborg Aero Show
Årets stora flygevenemang blir Göteborg Aero Show,

som arrangeras av Aeroseum på Säve den 8-9 juni. Det

blir två dagar fullspäckade med flyg samt med

Aeroseums museum i berget givetvis öppet  med

aktiviteter för hela familjen.

Till höjdpunkterna under flygprogrammet hör

uppvisningar av the Royal Jordanian Falcons, som nu för

första gången gästar Sverige med sin fantastiska

flygshow. Man flyger med specialdesignade flygplan för

aerobatics av typ Extra 300 L, som tillverkas av ett tyskt

företag. De små, tvåsitsiga flygplanen, som är utrustade

med en 300 hp Lycoming-motor, är godkända för +/- 10

G!

Dessutom kommer Swedish Air Force Historic Flight och

Försvarsmakten att deltaga med uppvisningar med alla

flygplan från Saabs jetepok – Saab 29 FlygandeTunnan,

Lansen, Draken, Viggen, Saab 105 och  JAS 39 Gripen,

vilket är mycket spektakulärt och imponerande.

Det blir naturligtvis mycket mer under Göteborg Aero

Show som t.ex. helikoptrar, segelflyg, konstflyg,

historiska klassiker som DC-3 ”Daisy” från Flygande

Veteraner, North American T28 Trojan, Biltemas Spitfire

och Mustang, fallskärmshoppning och mycket, mycket

mer!

Även vi i Göteborgs Veteranflygsällskap deltar förstås

med våra flygplan och med medlemmar som ställer upp

som funktionärer. Våra flygplan tillhör ju de allra äldsta

som visas upp, och de brukar alltid tilldra sig mycket

stort intresse hos de flygintresserade besökarna.

Mer information om Göteborg Aero Show finns på

www.aeroseum.se och på www.rjfalcon.com

Ulf D.

Göteborgs Segelflygklubb 80 år
Göteborgs Segelflygklubb, som liksom vi har flygfältet i

Alingsås som hemvist, firar i år 80-årsjubileum.

Klubben bildades 1933, och det är Sveriges äldsta

segelflygklubb. Jubileet skall firas i dagarna 3, från

fredagen den 23 till söndagen den 25 augusti.

Programmet kommer att omfatta fly-in, öppet fält för

allmänheten, prova-på flygning, poängpromenad,

visning av alla flygplan, flyguppvisningar, servering,

hangarfest på lördagen (särskild anmälan) och mycket

mera.

Göteborgs Veteranflygsällskap liksom även Alingsås

Flygklubb deltar som medarrangörer, och vi skall på

olika sätt bidra till festligheterna, vilket blir kolossalt

trevligt! Det ger oss samtidigt en jättebra möjlighet att

visa upp våra flygplan och vår verksamhet för alla

besökare, och förhoppningsvis skall vi kunna värva en

och annan ny medlem.

Vi gratulerar Göteborgs Segelflygklubb i förväg till 80-

årsjubileet och ser fram mot att få medverka i det

kommande firandet!

Mer information om evenemanget finns på GSFK:s

hemsida:

http://www5.idrottonline.se/GoteborgsSFK-Flygsport/
Jubileum80ar/

Dessutom kommer vi att skicka ut inbjudan med pro-

gram till alla medlemmar i god tid innan jubileet.

Ulf D.

Välkommen till Grillkväll!
Torsdagen den 30 maj hälsas alla medlemmar
välkomna till en grillkväll i Alingsås. Vi ser till så att
det är glöd i grillen och bjuder på kaffe, men var
och en tar med sig det man önskar lägga på grillen
och dryck därtill. Vi hoppas givetvis på fint väder,
så att det även kan bli tillfälle till flygning.

Ta gärna med en eller flera vänner, det vore
jättetrevligt. Vi kommer även att skicka en
inbjudan till närliggande flygklubbar, så kanske vi
får en och annan flygande gäst som dyker upp.

Boka alltså in den 30 maj i almanackan – vi tänder
på grillen vid 17-tiden och sedan är det fritt fram.
Ingen föranmälan behövs. Om vädret är tveksamt
– ring gärna GVFS sekreterare Ulf Delbro på
telefon 0733-39 32 17 för info om vi kör, eller om
det blir inställt.

Varmt välkomna!
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Blå Hangaren del VI

Peter Fredriksson och jobbarkompisarna har ännu fler

hyss för sig i Blå Hangaren.

Urban ”Pysen” Lindén, tekniker hos Volvo Flygservice,
hade en hemmagjord elektroniklåda. Det var en låda i
plexiglas fullproppad med reläer, kablar, brytare och en
radiomottagare. Ingen annan än Pysen förstod riktigt hur
den fungerade men han hade konstruerat den för att
kunna starta bilen ifrån lägenheten kalla vintermorgnar.
Han gillade inte att sätta sig i en kall bil.
Denna låda kom till god användning en dag. En av
Kungsairs piloter, Ingemar Wallqvister (numera bort-
gången) av oss tekniker kallad för Villkvaster, hade just
landat med SE-FNT (Beech Baron) efter en flygning.
Det var vid lunchtid och frågan kom upp om vi (Åke,
Roland, Pysen och undertecknad) skulle åka över till
”snusket” (d.v.s. lunchrestaurangen) på andra sidan och
äta lunch. ”Villkvaster” flikade in och sa att han gärna
hängde med.
Eftersom vi samma morgon hade diskuterat Pysens låda
och dess olika användningsområden så kom några av oss
genast att tänka på ytterligare ett sätt att använda lådan,
nämligen att installera den i ”Villkvasters” bil och skoja
lite. Ingemar var känd för att vara en skämtare och att
gilla lite bus (han brukade ofta krypa ur Baronen med
headsetet över näsa och bakhuvud istället för över
öronen).
Vi bestämde oss för att åka över till ”snusket” i två bilar
eftersom ”Villkvaster” skulle fylla i flightlog och lite
annat först och skulle sedan komma efter i sin bil.
Snabbt installerade Pysen sin låda i motorrummet på

Ingemars bil, en gammal Amazon som alltid var olåst,
och sedan åkte vi iväg mot ”snusket”. För att komma i
rätt position bakom Ingemar så svängde vi in på vägen
till ”Kolonien” och väntade på att han skulle köra förbi.
När han till slut kom så följde vi efter på behörigt
avstånd. Väl framme vid trafikljusen i korsningen vid
”nya” hangaren så fick han och även vi, som kom några
bilar bakom, stanna för rött ljus. När det blev grönt igen
så stängde vi, med hjälp av Pysens låda, av ”Villkvast-
ers” motor. En kö bildades bakom och vi kunde se att
han rörde sig i bilen och försökte starta motorn igen utan
att lyckas. Det blev rött ljus igen och då startade pysen
hans motor igen. Ingemar blev lugnare där framme. Det
blev grönt och vi kunde se att han lade i ettan för att
köra, då stängde vi av igen. Febril aktivitet, förarna
bakom Ingemar började bli otåliga och någon tutade.
Rött igen och motorn startade. Grönt och motorn dog
igen. Efter tre gånger släppte vi iväg honom.
När vi närmade oss ”snusket” såg vi att det bara fanns en
ledig parkeringsruta kvar och Ingemar skulle just svänga
in mot den när vi stängde av hans motor igen. Vi kunde
därför elegant köra om honom och lägga beslag på den
sista parkeringsplatsen.
Ingemar klev då ur bilen och ropade:
 ”Jag vet inte hur det går till, men jag ger mig fan på att
ni ligger bakom allt, ja, jag är helt säker!”, varpå han lät
bilen stå och gick in på ”snusket”.
Vi var naturligtvis helt oskyldiga och försökte gemen-
samt felsöka och komma med goda råd, allt ifrån
brytarspetsar till skrotning.
Först långt senare avslöjade vi skämtet och han uppskat-
tade det verkligen, Han pratade senare ofta om hysset
och berättade gärna för den som ville höra på.

Göteborgs Flyghamn på 30-talet. JU 52:an på flottörer, LN-DAH byggdes 1936 och fick beteckningen D-AQUI. Den

flögs i olika bolag runt om i världen. Den ägs sedan 1986 av Lufthansa, har åter beteckningen D-AQUI, och grundligt

renoverad flygs den nu i PR-syfte runt om i Europa till olika flygevenemang. Visst är det fantastiskt!
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Kalendariet 2013
25-26 maj. Fritids- och Vildmarksmässa, Aeroseum

26 maj. Roll out på Hässlö i Västerås

30 maj. Grillkväll hos GVFS, Alingsås

1-2 juni. EAA Fly-In, Söderhamn, gamla F15

8-9 juni. Göteborg Aero Show, Säve

15 juni. Skå Edeby, Fly in / Veterandag

15-16 juni. Lappeenranta, Finlands

huvudflyguppvisning. Finska Flygvapnet firar 95 år.

17-23 juni. Paris Air Show

29 juni. Luleå, Flygvapnets huvudflygdag

29-30 juni. Tierp, Tierparena, flygdag

13 juli. Fly N´Ride, Ljungbyhed

13-14 juli. Duxford, England, Flying Legends

19-20 juli. Wheels and Wings, Falkenbergs Motorbana

(Obs. ej Varberg).

24-31 juli. Classic Aircraft Meeting, Hedlanda , ESNC,

Härjedalen

2-4 augusti. Örebro Flyg- och Motorfestival, Örebro

Airport

10 augusti. Fly N’Ride, Ljungbyhed

9-11 augusti. KZ Rally, Stauning

9-11 augusti. Kräftstjärtsvängen, Siljansnäs

17-18 augusti, Roskilde Air Show

23-25 augusti. Göteborgs Segelflygklubb firar 80 år

med fly-in tillsammans med GVFS och AFK

25 augusti. Nyköping, Flyg- och Motordag på Skavsta

31 augusti. Borås Air Show –  Borås flygplats Viared

firar 75 år.

31 augusti.  Familjedag, F7, Såtenäs

14 september. Fly N’Ride, Ljungbyhed

GVFS styrelse 2013
Ordförande: Gert Böll, 0708 - 90 56 25,

gertboll@telia.com

V. ordförande: Hans Schwartz, 0708 - 68 46 41,

hansuno46@gmail.com

Sekreterare: Ulf Delbro, 0733- 39 32 17,

udelbro@gmail.com

Kassör: Åke Olsson, 0705 - 32 59 35, ake@algovent.se

Ledamot: Johan Ahlgren, 0706 - 58 42 60,

johan.hjalmar.ahlgren@gmail.com

Ledamot: Marina Berggren, 0731- 57 06 78,

marina.bergren@hotmail.com

Ledamot: Eva Widh, 010 – 56 51 841,

eva_wid@hotmail.com

Suppleant: Kjell Brattfors, 0705 – 32 53 37,

salona@telia.com

Suppleant: Kalle Lockner, 031-778 32 68 (arb.),

karl.lockner@lrfkonsult.se

Suppleant: Erik Tunared. 0707 – 36 72 97,

tunared@bredband.net

Foto: Daniel Karlsson
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