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Omslagsbilderna
Det är vår egen eminente flygfotograf Daniel
Karlsson som tagit de strålande fina
omslagsbilderna. På 1:a sidan Ållebergs Tiger
Moth, och på sista sidan vår egen KZ III.
Tack Daniel för ditt fotobidrag .

Ordförandens hörna
Bästa medlemmar i Göteborgs Veteranflyg-
sällskap
Vi närmar oss slutet på 2013 med stormsteg
och mitt första år som ordförande har varit ett
spännande år för oss och inte minst för mig.
Jag har fått träffa så många av er och har njutit
av varje sekund i föreningen. Det har varit en
blandning av möten, besök i berget och inte
minst: FLYGNING!
Vi kom igång relativt sent med flygandet på
grund av motortrubbel på Bella och även på
grund av ostadigt väder, men som det har
flugits sen och det är riktigt kul. Vi fick visa
upp Helge Gustav på Säve flygdag och jag fick
presentera henne för publiken medan Erik

Tunared flög lite mjuka slingor ovanför oss
och det var ett mycket populärt inslag, det
märkte jag i speakertornet.
Vi har fått många nya medlemmar och av dom
är det flera piloter, och det är glädjande inför
framtiden. Jag kan konstatera att Helge Gustav
har gått 23 timmar fram till slutet på september
och där hade vi en prognos på 15 timmar så
det är ett mycket gott resultat. Bella var beräk-
nat till att flyga 50 timmar men hon har  gått
närmare 60 timmar, och det bådar gott för
kommande säsong då vi ska få kärrorna i
luften minst en månad tidigare än i år.
Jag ska be att få tacka våra instruktörer som
har ställt upp när det har behövts, och ett
personligt tack till Tommy Bohlin som lotsade
in mig i flygandet av både Bella och Helge
Gustav, vilka underbara gamla flygplan dom
är! Vi ska också vara glada för att ha Gunilla
och killarna i berget, dom gör en jätteinsats
och vilka fina flygplan dom har satt ihop, det
är ett rent nöje att få privilegiet att flyga dom.
När det gäller Bellas motorproblem så ska vi
tacka Kenneth, Ralph och Rune som
oförtröttligt jobbade med detta och som natur-
ligtvis fick maskinen till att spinna som en
katt. Jag såg att ni var slitna, men så fint
motorn går nu! Tusen tack, grabbar!

När jag kom in i styrelsen i januari fick jag
snart klart för mig att vi i styrelsen hade en stor
uppgift framför oss, vi måste få snurr på
flygandet och med detta även ekonomin. Till
stor del på grund av åldrande piloter och
minskande flygtidsuttag var det helt klart att vi
måste få in nya, flygande medlemmar i fören-
ingen. Ekonomin och flygtidsuttaget har varit
en ständigt återkommande post på dagord-
ningen på våra styrelsemöten och jag kan med
ett stort smil på läpparna konstatera att vi har
lyckat ganska bra, det flygs mer än på flera år
och det är det som behövs för att få ekonomin
att gå ihop. Jag har själv flugit en del men det
är några av våra nya piloter som har satt or-
dentlig fart på Bella och dessa ska vi naturligt-
vis lotsa in på Helge Gustav när dom känner
sig varma i kläderna på sporrhjuls-flygning.
Jag är personligen väldigt förtjust i vår fina
GV-38 och flyger den med stolthet och kom-
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mer troligtvis att flyga den till ett antal flyg-
dagar nästa år, bl. a till Veteran-flygdagarna i
Stauning, Danmark om vädret samarbetar. Vi i
styrelsen kommer inte att slappna av med
detta, vi ska fortsätta att söka efter nya med-
lemmar och att öka flygtidsuttaget 2014, och
när ekonomin blir bättre ska vi helt klart få vår
KZ-III SE-AMA i luften igen. Jag vet att
Kenneth står i startgroparna och väntar på
besked om att få sätta igång med cylinder-
översyn och jag är också väldigt sugen på att få
spaka henne.

Under sommaren anordnade vi två grillkvällar
och det var enormt populärt med runt 10
besökande flygplan och säkert uppåt 40 perso-
ner, så detta kommer vi att fortsätta med 2014
och då vill vi att alla i föreningen ska känna
sig välkomna och ta gärna familjen med till
Alingsås när det blir dags. Jag lyfte över Kalle
Urban, som är en de Havilland Chipmunk jag
är delägare i, och andra besökare som flög in
var Kjell Brattfors i An-2 och hans stora be-
sättning, Filip Gerhardt kom i sin fina Beagle
Auster och hade sonen Sebastian med sig, vi
hade UL flygplan från Backamo, PA-28 från
Aeroklubben, motorseglare från Borås, vi såg
en RV-6 med glada människor i, och folk från
dom lokala klubbarna kände tydligen av grill-
doften så kvällen blev mycket lyckat. Riktigt
kul var det att en del av grabbarna från berget
också dök upp, det tyckte jag var mycket
trevligt. Under kvällarna passade vi på att
flyga lite med Bella och med GV-38 och jag
fick också tillfälle att flaxa lite med
Chipmunken med entusiastiska passagerare i
baksätet.

I slutet på september hade vi ordnat den årliga
volontärsflygningen, där vi flyger en sväng
med utvalda volontärer från Aeroseum och det
blev en fin kväll, där grillen var tänd, och 13
förväntansfulla entusiaster skulle få flyga Lill-
Cub och GV-38. Pär Erixon flög Bella med
fem personer, Erik Tunared flög fem personer i
GV-38:an och jag tog sedan över maskinen och
flög dom sista tre personerna som väntade
tålmodigt. Det är ett rent nöje att flyga med
folk som blir så glada och dom vanligaste
kommentarerna var: ”Det var sååå roligt” och

”Tack så mycket för en underbar tur i detta fina
flygplan” Detta värmde och vi ser alla fram
emot nästa års flygningar med dessa frivilliga
som gör en stor insats för flygkulturen genom
sitt arbete på Aeroseum. Jättekul att träffa er
alla! För ni som inte vet vad det innebär med
volontärsflygningar, så är det föreningens sätt
att tacka Aeroseum för det fina samarbete vi
har med dom och för att vi får disponera
utrymme i berget där vi kan skruva på våra
flygplan och ha dom parkerade under vintern
när vi slutar flyga för säsongen. Jag vill nu
passa på att tacka för den värdefulla hjälp vi
fick av flera volontärer att ta ner Bella och
GV:n i berget för vinteridet, det var mycket
uppskattat!

Vi har ett arrangemang i Nordstan under vecka
10, 2014 och det är Västsvenska Flygsport-
förbundet som har 20 års jubileum för sin
utställning ”Hela Sverige flyger”.  Då ska det
satsas rejält, och naturligtvis ska vi vara med
och presentera vår verksamhet. Jag kommer att
vara på plats och jag behöver hjälp av er i
föreningen med bemanningen av vår yta, ju
fler vi är desto roligare, och vi ska prata flyg
och berätta om vår förening.

På ett personligt plan har jag haft ett bra jobb-
år med många resor och av någon anledning
hittar jag nästan alltid ett flygmuseum på mina
resor, så jag tänker skriva lite om detta på en
annan sida, hoppas ni kommer att gilla det.
Tills vidare vill jag avsluta med att tacka er
alla för ett fint år i föreningen och jag vill rikta
ett speciellt stort tack till mina kollegor i
styrelsen för ett väl utfört jobb, det var många
tunga frågor men ni gav aldrig upp. Ingen
nämnd men ingen glömd!  Jag vill samtidigt
tacka alla våra stödmedlemmar - utan ert stöd
vi inte haft en Veteranflygförening, ni är ovär-
derliga!

Vi i styrelsen är laddade inför nästa säsong och
glöm inte av att boka in 7 december för vår
traditionella jullunch, mer information om
detta på annat håll i Aviatören. Vi ses där! Med
varma flygarhälsningar

Gert Böll
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Rapport från byggruppen

Som rapporterat tidigare är Helge Cesar färdig
ända fram till brandskottet, men där är det
(tillfälligt) stopp. Vi väntar på nya kolvar till
motorn, från USA. Efter en extremt byråkra-
tisk resa, med 41st. A-4 sidor e-mail-korre-
spondens innan alla parametrar föll på plats
förväntar vi oss äntligen leverans i början av
november. Nämnas bör att pengar har spelat en
roll i förseningen. Det fanns snabbare alterna-
tiv, men med GVFS ekonomi måste vi rätta
mun efter matsäcken. (Tänk på byggfonden)!
Ihopmonteringen av motorn är förberedd.
Cylindrar och topparna väntar, med nya,
specialgjorda ventiler och Continental fjädrar.
Lacken är t o m för-härdad i ugn.

Efter motorrenoveringen måste vi acceptera
ytterligare försening på väg till fullbordan,
nämligen att motorn får en vända i vaggan. Det
är ett hasardspel att baxa det kompletta flyg-
planet upp och ner ur Berget, genom
Aeroseums smala portar. Dessutom behövs
många timmars hjälp av Aeroseum för att
öppna. För de många provkörningar som
kommer att krävas börjar motorn därför sitt
nya liv i motorkörningsvaggan, som vi enkelt
kan dra ut och ner efter en bil.

Återstående jobb framför brandskottet, för-
utom motormonteringen är det som har med
kommunikationen pilot - motor att göra. Det
funkade inte som nämnt i förra rapporten.
Enklare uttryckt; bränsle- gas- varmlufts-
reglage, elanslutning, cowlingar och dylikt

återstår att fixa när motorn kommer upp i
flygplanet. Hur det blir med portöppningar när
flygutprovningen skall börja står i stjärnorna.

Under väntans tider har vår medlem Rolf
utmärkt sig. Hans energiöverskott resulterade i
ett Tiffanyarbete - en fantastisk glasskulptur i
form av en GV38! (Spännvidd 32 cm). Inte
nog med det. Den gode Rolf har skänkt verket
till GVFS, med önskemålet om att det auktio-
neras eller lottas ut, alternativt säljs till högst-
bjudande och att pengarna går till byggfonden.
Vi alla bugar och tackar Rolf.

En annan medlem som utmärkt sig under
sommarens lugna period är halvårsarbetande
Hans Slieker. Sedan en tid har vi försökt ta
fram ett digitalt byggjournalsprogram, istället
för det handskrivna dagbokssystemet vi fört i
trettio år. Hans, den datorkunnige har suttit i
Amsterdam och konstruerat, skrivarna från
byggruppen har suttit i Berget med synpunkter.
Enkelt, gubbdagisanpassat var målsättningen.
Därmed följer att utvecklingen har gått sakta.
Vi hade inte ens en egen dator att testa med.

Men, vi fick hjälp. Vid årets Aeroshow efter-
lyste, mycket tacksamt, Aeroseums speaker en
person ur publiken som kunde tänka sig att
skänka en laptop till GVFS - och si, det blev
napp! En trevlig gentleman uppenbarade sig
vid våra flygplan och ett handslag förseglade
gåvan. Stor glädje. Hans har sedan dess, under
sin sommarvistelse i Lerum, färdigställt pro-
grammet. (Hans vill tvinga oss att säga data-
bas). Stort tack! GVFS Digitala Byggjournal
redo! Förhoppningen är att vi med den, med
några knapptryck skall kunna växla mellan
såväl vår högst personliga dagbok, jobb-
noteringar för våra flygplan och en proffsig
byggjournal för EAA. Först i Sverige!
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Den goda stämningen i gruppen och
pilkastningstavlan vid vår arbetsplats ger oss
funderingar på livet efter AHC. En underbar
höstdag gjorde därför delar av byggruppen en
trevlig utflykt söderut, i syfte att spana in ett
eventuellt objekt. Siktet är i nuläget inställt på
ett ”kort” projekt, inget vrak och faktiskt;
hittade vi inte ett objekt som trots ca 45 års
lagring verkade fräscht! OM vi går igång med
projektet hänger på GVFS medlemmars in-
tresse och styrelsens beslut. Kärran skall inte
bara renoveras, den förväntas generera nya
medlemmar/piloter, flygas (mycket), förtäta
GVFS andan och bättra på ekonomin också.
Den som, med bildens hjälp lurar ut vad det
kan röra sig om för objekt, får nöjet att bidra

med en tjuga till byggfonden;-)
Slutligen: Gruppen har drabbats av livets hårda
verklighet. Nyligen och helt oväntat chockades
vi av beskedet att vår trogne medlem i GVFS

och byggruppen, Allan Lilja, gått bort. Efter att
ha njutit av en härlig sensommardag somnade
Allan in lugnt och stilla under natten. En död
som nog de flesta av oss önskar, när det är
dags, men vi tycker att det var alldeles för
tidigt för Allan. En stor sorg för oss alla.

Men, Allan, en väldigt klok man vilar stilla i
sin himmel och förstår att det alltid finns
glädjande motpoler i jordelivet. T ex att
byggruppen fått både en ny medlem och en ny
supporter. Hjärtligt välkommen plåt- och
tekniskt kunnige Arne! Du anar inte hur
mycket vi kommer att lasta på dig. Supportern,

Sture är däremot en lat rackare.
Känner han inte för att jobba laddar han upp
sovandes i Sången. Bra att kontrollant Kenneth
skärper kontrollen. Så är livets verklighet. Vi
har skoj i byggruppen och kämpar på.
Ralph Duell

Supportern Sture

Kenneth skärper kontrollen
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En eldsjäl i GVFS
Han har jobbat som flygmekaniker i hela sitt
liv och har en otrolig erfarenhet av det mesta -
från B 17,  Firefly, Skyraider och Safir till
Caravelle, Metropolitan, DC 9, F 28 och
Boeing 747 för att bara ta några exempel. Som
licensierad mekaniker sköter han nu, sedan
mitten av 80-talet hängivet om Veteranflyg-
sällskapets maskiner, och det tackar vi särskilt
för! Hans namn är Kenneth Sköld, och han har
alldeles nyss fyllt 79 år, men är still going
strong! Aviatören fick en pratstund med Ken-
neth, som är en av Sällskapets verkliga eld-
själar, och han har mycket att berätta om:

- Frasse var tuff, han svor och domderade, gav
order och tillrättavisade. Men vi kom ändå gott
överens Frasse och jag, vilket inte alla gjorde.
Förutom att serva flygplan hade Frasse en
verkstad där han höll på att meka med bilar.
Där fick jag börja med att tvätta motordelar i
fotogen och diverse annat hantlangarjobb. Det
blev en hel del bilkörning även om jag inte
hade körkort, men det tyckte Frasse inte var så
noga.
- Förutom Frasses verksamhet med firma JaLi
Aero – Birger Jansson & ”Pysen” Lindén -
fanns även BFFS, Bröderna Fredrikssons
Flygservice ute på Torslanda. Dit kom jag en
sommar som praktikant, och när jag hade
klarat av yrkesskolan 1951 blev jag fast an-
ställd hos BFFS som hjälpmekaniker. Jag fick
då vara med på all typ av service och underhåll
tillsammans med en kompetent mekaniker, och
det var väldigt lärorikt och spännande. Jag fick
meka med flygplan när sådana jobb fanns,
annars göra allt möjligt, bland annat jobba med
flygplandukning, och det har jag haft stor nytta
av.
- Men 1952 fick jag chansen att börja hos
företaget Svensk Flygtjänst, som var stora på
målbogsering för försvaret. Deras hjälpmek,
Gösta Frödeberg skulle göra lumpen, och då
fick jag överta hans plats. Det var Frasse som
fixade det, för då var han anställd där. Gösta
hade uniform med två streck och
flygmekanikeremblem och jag fick köpa
uniformen, det var fint värre. Det var viktigt
att vara prydligt klädd, tyckte Frasse, och jag
glassade förstås i den munderingen.
- Det var en jättebra erfarenhet att vara hos
Svensk Flygtjänst. Jag jobbade som tekniker
och färdmekaniker mest med Saab B17 och
Fairey Firefly, men på slutet även med Douglas
Skyraider. Det var mycket motorarbete särskilt
på Firefly, som hade en Rolls Royce Griffon
V12 motor om ca 2.000 hk. Det var väldigt
ofta cylinderbyte, och det gjordes på 6 cylin-
drar i taget. Det krävdes specialverktyg och ett
särdeles gott handlag. Likaså när det blev fråga
om att demontera flamskydden. Då skulle 128
bultar bort, och ingen säger ingen fick hamna i
vevhuset, då blev Frasse galen och meken fick
sina fiskar varma.

- Jag ville förstås bli pilot, som de flesta andra
pojkar, men det satte mamma stopp för, berättar
Kenneth. Och det var inte så konstigt, för det
var en skrämmande hög haveristatistik i Flyg-
vapnet i början av 50-talet – tidvis omkom en
pilot i veckan, det var ju rent förfärligt. Så jag
fick i stället bli flygmekaniker, det var det näst
bästa, och det var ok för mamma, för hon kol-
lade noga att man i det jobbet fick hålla sig på
marken!
- Jag gick på Göteborgs Stads Yrkesskolor på
Allmänna vägen i Majorna, inte långt från där
mamma och jag bodde. Det passade bra för där
hade dom en flygmekanikerlinje. En av lärarna
tipsade om, att det fanns en praktikplats ute på
Torslanda, kontaktman var en viss Birger Jans-
son, och jag nappade förstås och for dit. Jag
frågade flygplatsvakten var jag kunde finna
Birger Jansson. Du menar Frasse, sa vakten och
pekade på Blå Hangaren. Han finns där borta.
Skall du jobba hos Frasse – stackars jävel, la
han till.
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På Skyraidern var det ett elände att byta kolv-
ringar på den 18-cylindriga Wright Cyclone
3350-motorn, för att inte tala om när man
skulle längst ner på cylindrarna och säkra
bultar med låstråd. Det var så tätt mellan
cylindrarna, att man blödde rejält på händerna
efter att ha hållit på med det ett slag. Men det
fick gå det också, Motorerna på Skyraider gick
egentligen väldigt bra. Annars var Flygtjänst
maskiner ständigt under reparation, särskilt
Firefly. Det gick inte att ställa in kärrorna i
hangaren på kvällen och bara ta ut och flyga
dagen efter, det fanns alltid något som krävde
åtgärder och service, så var det helt enkelt.
- Som färdmekaniker satt man i baksits på

alldeles utpumpade och nerkylda. Iväg till
sjukstugan på I 16 där en läkare ordinerade
cognac, som en överfurir for in till systemet i
Halmstad och köpte ut. På eftermiddagen fick
vi skjuts hem till Göteborg, något förfriskade,
men vid gott mod. Det kunde förstås ha gått
mycket värre!
- Det kunde det även ha gjort när ”Pither” och
jag flög en annan Firefly på målflyguppdrag
ovanför Vättern i närheten av F6 vid Karls-
borg. Då började motorn plötsligt att läcka olja
alldeles våldsamt. Det var bara att kupera
innan den skar, och som tur var slapp vi den
gången att landa i vattnet utan nådde i glidflykt
fram till banan på F6. Där kunde vi snabbt
konstatera vad felet var, men det tog en vecka
innan vi hade reparerat kärran och kunde flyga
hem den till Torslanda igen.
Just den maskinen, SE-BRD, som Kenneth
tillbringat åtskilliga flygtimmar i såldes senare
av Svensk Flygtjänst till ett flygmuseum i
Cheltenham i England. ”Pither” och Kenneth
flög dit den och fick ett strålande fint motta-
gande. Numer står den på den brittiska flottans
flygmuseum i Yeovilton söder om Bristol -
Fairey Firefly var nämligen på sin tid
hangarfartygsbaserade i just Royal Navy.
GVFS ordförande Gert Böll har sett maskinen
på plats och tagit bilder – en av dessa finns
med i denna artikel, visst är det fascinerande!
-  Men efter 15 år på Flygtjänst fick jag 1967

Arbetshästen Fairey Firefly. Foto F Lagerqvist

maskinerna och skötte målbogserings-
utrustningen, dvs vinsch, vajer och målkorven,
det var ett bra jobb för man fick 7 spänn extra i
timman i flygtillägg, men det var inte riskfritt,
den saken är klar. Vid ett tillfälle höll vi på att
målbogsera för Lv 6 utanför Ringenäs i Hal-
land med en Firefly när motorn lade av. Pilot
på kärran var Tage ”Pither” Pallér. Klipp
vajern, sade ”Pither”, och det gjorde jag förstås
kvickt som attan, och sen bar det iväg neråt,
för kärran var tung och motorn var tyst, och
vattnet närmade sig snabbt. Strax innan vi
hamnade i plurret gick motorn igång, men den
dog lika snabbt igen, och sen var vi nere i
havet. Klaffarna och fälltankarna försvann på
ett kick när vi tog i vattenytan och sen ställde
sig kärran på nosen mot botten, djupare var det
inte. Jag kom ut som ett spjut och simmade
iväg mot land. ”Pither” syntes inte, hade han
strukit med, undrade jag, men han dök strax
upp som tur var. Vi var nära land och kunde
efter ett tag till och med känna botten, men hur
vi än simmade drogs vi ut igen i ett baksug. Ett
gäng värnpliktiga som sett haveriet och sam-
lats på stranden bildade kedja ut i vattnet och
drog in oss, det var i grevens tid, för vi var

anställning på SAS på Torslanda, fortsätter
Kenneth. Då fick jag börja med att gå kurs på
DC-9 på Arlanda. Kärrorna hade autopilot,
computers, instrument och radioutrustning och
allt möjligt, som inte fanns överhuvudtaget på
Flygtjänst maskiner, det var något helt nytt och
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spännande för mig. Direkt därefter blev det
kurs i Oslo på Metropolitan, och sedan ner till
Köpenhamn för 6 månaders utbildning på
Boeing 747. Även Caravellen blev jag tidigt
utcheckad på och den jobbade jag mycket med.
Caravellen var nog den besvärligaste maskinen
hos SAS att meka med. Flygplanet hade ingen
reversering, så bromsarna slets väldigt hårt och
beläggen fick ständigt bytas. Även landställen
och klaffarna var jobbiga för de krävde täta
smörjningar. Sedan hade maskinen fyra olika
hydraulsystem som ideligen krävde tillsyn,
minst tre av dem måste fungera. Ja, det var en
jobbig maskin rent tekniskt, men annars var
den nog trevlig.
Du har ju även ”mekat” med legendariske Uno
Ranch:s flygmaskiner, kan du berätta om det?
- Uno Ranch var ju återförsäljare i Sverige av
bl.a. Triumph motorcyklar och en del annat,
men han var även oerhört flygintresserad och
hade under åren flera olika maskiner. Frasse
fick tidigt ta hand om servicen på flera av dem,
bl.a. på den Saab Safir, SE-AUR, som Uno
Ranch köpte 1946, det var f.ö. den tredje
Safiren som Saab tillverkade. Vid ett tillfälle
skulle ett motorjobb göras på Safiren, jag var
med vid det tillfället, och jag hämtade då en
brandsläckare att ha i beredskap. Detta lade
Uno Ranch märke till, och det föll i god jord.
”Så skall det se ut, sade Uno”, och efter det
fick jag hjälpa till med allt möjligt både med
Safiren och med Unos tvåmotoriga de
Havilland Dove vid sidan av mitt jobb på
Flygtjänst. Han kallade mig för ”flygtekniker”
även om jag bara var 19-20 år då det började.
Jag jobbade för ”farbror Uno”, som jag kallade
honom och hade tekniskt ansvar för hans två
maskiner i 30 år fram tills han gick bort 1999,
92 år gammal. Själv flög han sina maskiner
praktiskt taget in i det sista.
Både Doven och Safiren skänkte Uno Ranch
till Luftfartsverket. Doven står bland de civila
flygplansamlingarna på Arlanda, medan Safi-
ren är deponerad till Aeroseum på villkor att
den hålls i luftvärdigt skick. Detta sköter
Göteborgs Veteranflygsällskap sedan flera år
om under överinseende av ingen mindre än
just Kenneth Sköld, som fortfarande har tek-
niskt ansvar för maskinen, 60 år efter att han
fick börja att ”pyssla” med den! Just nu väntar

Safiren på att få bromsarna renoverade, och
kan under tiden beskådas och beundras av
besökarna i Aeroseum.
Nu får du berätta om hur du blev engagerad i
Göteborgs Veteranflygsällskap Kenneth.
- Det började med att jag var ute på Alingsås-
fältet någon gång i mitten av 80-talet för att
hjälpa till med en Cub-motor, det var nog
Gunilla Örns Cub, om jag minns rätt, och då
träffade jag Viking Österlind, Ralph Duell och
flera andra i Sällskapet, som också var där.
Dom berättade om verksamheten med veteran-
flygplanen, och jag tyckte det lät väldigt intres-
sant och trevligt, så jag lockades med. Resten
är historia, som det heter. Jag lämnade SAS
med pension 1999, efter att ha jobbat där i 32
år, men jag tycker fortfarande att det är kolos-
salt trevligt att meka med flygplan, särskilt
med gamla klassiker, och det får jag möjlighet
att göra i Veteranflygsällskapet, det är idea-
liskt, tycker jag!
Men, du har väl andra intressen också, eller
hur?

- Jo min fru och jag började för mer än 25 år
sedan att dansa square dance. Vi blev verkligen
bitna av denna dansform och gjorde resor både
hit och dit i Europa och även till USA för att
delta i uppvisningar. Men så gick min fru
tragiskt nog bort för sex år sedan, och då
tappade jag sugen. Fast nu är jag igång igen,
och det känns jättebra! Sedan är jag mycket
sportintresserad, jag spelade handboll på
skaplig nivå några år i ungdomen, och så har
jag trädgården vid radhuset i Skogome att
sköta om plus en trevlig katt, som håller mig
sällskap. Och så har jag ju inte minst min
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dotter med man och två små pojkar, så vad mer
kan man önska sig, säger avslutningsvis en
pigg och glad Kenneth Sköld.
Aviatören tackar Kenneth så mycket för den
trevliga intervjun! Tyvärr är det många spän-
nande episoder och roliga upplevelser, som vi
inte fått med av utrymmesskäl, men de hoppas
vi få läsa om i Kenneths memoarer så små-
ningom, om han nu får tid att sätta sig och
skriva ner dem. Vi skall också framföra ett
stort tack till Kenneth Sköld för allt idogt och
ideellt arbete, som han lagt ner på Göteborgs
Veteranflygsällskap! Som en liten erkänsla för
dessa mycket värdefulla insatser blev Kenneth
för några år sedan invald som Hedersmedlem i
Sällskapet.
Ulf D.

Två sommaräventyr
Även om tiden går, så finns det alltid en fort-
sättning. Ja, den positiva tanken sveper stän-
digt i mitt gamla huvud, för jag vet, att det
funkar helt enkelt så. Och finns då det lilla
kom-i-håget där, är lyckan lätt på plats. En
gammal grej genererar i mig gärna då något
nytt. Får jag berätta?
Det är sommar 1947. Enligt utsago är det rent
allmänt ont om piloter i Flygvapnet. Som
motmedel har Flygvapnet under den gångna
vintern börjat flirta med oss tonåringar. Man
lockar oss helt enkelt med en generös kungö-
relse: ”Kom och var med oss i sommar”. Vi
skulle få vara ”sommarbarn” på en flottilj. Fri
resa, kläder, mat, logi och därtill att kul med
likasinnande skulle ingå. Detta var ju något
helt otroligt för en skolledig, flygintresserad
kille. Jag brann redan från början.  Men, det
fanns ett -  men. För att komma i åtanke for-
drades ett skriftligt medgivande från föräld-
rarna, och det tog allt en bra mängd av övertal-
ning, innan jag till slut fick ett sådant i min
hand.
Hur som helst, så blev det ett sommaräventyr
att komma ihåg på F 17 i Kallinge. Nästan allt
man gjorde skedde i form av tävlingar med
priser. Och alla priser var – flygtid! Det blev
spaka av i Sk 12 Focke Wulff Stieglitz, och i
Sk 25 Bücker Bestmann ”hemikring”, och
därtill någon enstaka långtur som ”passage-
rare” i bland annat B 3 Junkers Ju 86.

Men, det var just i en av det senare slaget, fast
då vid en lite kortare tur, som jag verkligen
kände av det där av att målinriktat flyga nå-
gonstans! Och jag har så ofta tänkt på det. Den
där gången prickrundade vi fyren Långe Jan på
Ölands södra udde. Nu är det så, att vi, jag och
min Ann-Marie, sedan många år tillbaka firar
semester på just denna ös norra udde uppe i
Byxelkrok. I denna pärla har jag en vän, Bengt
Eklund, med eget flygplan, en Mooney 201,
SE-LCL, och Ölands flygplats nästgård. - Hm!
-. Och jag har minsann fått hänga med – i
högersits så klart.
Länge har jag närt en äventyrets tanke, att en

gång åter få göra en runda över Långe Jan. och
så blev det, just i år. Då, just i själva svängen
slog mig tanken, att det var på veckan när, som
det gått – 66 år år sedan förra gången!
Jo, jo – tiden går, men en morgondag kommer!

Lasse Lindström
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Grillkvällar i maj och juli
I år blev det två grillkvällar på Rödene-fältet i
Alingsås, den 30 maj och den 25 juli, båda
lika välbesökta och uppskattade med 30-40
deltagare varje gång. Vädret var strålande fint
både i maj och i juli vilket gjorde det extra
lyckat. Alla grillade, umgicks och hade trevligt
tillsammans, som det brukar bli när veteran-
flygentusiaster träffas. GVFS höll, som van-
ligt, fyr i grillen och bjöd på kaffe.
Flera besökare kom vid båda tillfällena med
eget flygplan, bl.a. Kjell Brattfors med sin
AN2:a, Filip Gerhardt och sonen Sebastian
med deras Beagle Auster ”Terrier” och så vår
ordförande Gert Böll med sin D.H. Chipmunk,
en verkligt fin klenod. Gert bjöd i maj gene-
röst ett antal av besökarna på en flygtur i
”Chippen”, bl.a. Pelle Lindqvist, Lasse Lind-

ström och Aviatörens redaktör, vilket blev
mycket uppskattat!

Men även vår egen maskin, GV:n ”Helge
Gustav” fick ett antal turer. Bella var i maj
ännu inte flygklar pga motorbytet, men i juli
kunde båda maskinerna flygas till mångas
glädje.

Det blev förstås mycket flygsnack runt grillen
och vid långbordet, gamla skrönor blandades
med nya, och så skall det vara, då är det trev-
ligt och god stämning. Nu väntar vi på nästa
säsong, då skall det bli minst två grillkvällar i
Alingsås, det är det många som hoppas på!

Text och foto: Ulf Delbro
Foto:Gert Böll
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Göteborg Aero Show
I ett strålande försommarväder genomfördes
under lördag-söndag den 8-9 juni  Göteborg
Aero Show på Säve med Aeroseum och Roger
Eliasson som arrangör.
Göteborgs Veteranflygsällskap deltog givetvis,
och på första parkett dessutom. Vi hade fått en
utmärkt placering innanför staketet där vi ställt
upp våra flygplan, Bella, GV:n och KZ:an plus
Safiren tillsammans med informationsskärmar.
Publiken hade möjlighet att se maskinerna på
riktigt nära håll, och det var mycket populärt.
Våra trogna medlemmar i byggruppen plus
flera andra inklusive ordförande Gert Böll
fanns på plats för att informera om vår verk-
samhet, och för att värva nya medlemmar, inte
minst nya piloter.

kael Carlson från Skåne, och de är replikor av
originalmaskinerna in i minsta detalj. Fokker
D VII var förmodligen det bästa ensitsiga
jaktplanet under första världskriget.
Vändbarheten är otrolig, vilket Mikael, som
själv flyger maskinen, kunde demonstrera.
Tummelisan, som även den vänder ”på en
femöring”,  var i aktiv tjänst som ensitsigt,
militärt skolflygplan i Sverige fram till 1934.
Tummelisan flögs på Säve av Bengt ”Bengan”
Andersson, som liksom Mikael Carlson är
flygkapten till professionen.

Som nämnts i ordförandens spalt på annan
plats i Aviatören, visade Erik Tunared  båda
dagarna upp GV:n i luften samtidigt som
ordföranden själv, Gert Böll fick tillfälle att på
plats i speakertornet berätta om Veteranflyg-
sällskapet, vilket vi förstås tycker är mycket
trevligt!
Föreningen Swedish Air Force Historic Flight,
SwAFHF, som huserar på F7, har en unik
samling flygplan, som visas upp på flygdagar
runt om i landet, och vid Göteborgs Aero
Show fick publiken se ett antal av dem i luften
– Sk 16, J 28C och J 34 Hawker Hunter.
Hawker Hunter är särskilt trevlig för
göteborgspubliken att skåda, då det var det
sista jaktflygplanet på F9 på Säve innan
nerläggningen 1969.
 Rejält nostalgiskt blev det när vi fick se en
Fokker D VII från 1918 och en Tummelisa från
1919 fingera en luftstrid över Säve-fältet. Båda
flygplanen är byggda av flygentusiasten Mi-

Grädden på moset var den avslutande, kolos-
salt imponerande flyguppvisningen av gruppen
Royal Jordanian Falcons, som är en nationell
uppvisningsgrupp från Jordanien, bildad på
initiativ av kung Hussein 1976. Gruppen, som
består av fem, ensitsiga aerobatic-flygplan av
typ Extra 300L, var i Sverige för första gången
för uppvisningen under Göteborg Aero Show.
Uppvisningen var kolossalt spektakulär med
flera mycket avancerade formationsväxlingar
vilket var klart imponerande. Det är bara att
gratulera Aeroseum till ett mycket lyckat
flygdagsarrangemang, som avslutades med
denna suveräna flyguppvisning!
Ulf Delbro (text och foto)
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Göteborgs Segelflygklubb 80 år
Göteborgs Segelflygklubb, som tillsammans
med oss och Alingsås Flygklubb huserar på
fältet i Alingsås fyller i år 80 år. Detta firades
den 24-25 augusti med öppet hus på fältet med
allehanda familjevänliga aktiviteter plus
förstås möjligheter till flygning i tvåsitsiga
segelflygplan.

Vi i Veteranflygsällskapet deltog i firandet och
evenemanget med öppet hus även i vår del av
fältet. Vår mångårige medlem och tillika
tidigare vice ordförande Claes Berg hade på ett
bord i hangaren dukat upp ett brett sortiment
av flygböcker, plastmodellbyggsatser och
diverse annat smått och gott från sin butik
Aviationbookshop på Fabriksgatan i Göteborg,
vilket lockade till sig många flygintresserade
besökare under de två dagarna.
Men det var framförallt möjligheten för besö-
kare att få en flygtur i vår klassiker GV:n, som
var det verkliga dragplåstret. Erik Tunared
”offrade” sig och flög med glada och förtjusta
passagerare allt vad tygen höll, vilket var
lysande fin propaganda för Veteranflyg-
sällskapet. Vi kanske även fick en och annan
ny medlem på kuppen!
Evenemanget, som även var upplagt som ett

fly in lockade många besökare som kom från
olika håll med eget flygplan. Helt säkert var
det två klassiska Tiger Moth som var ”crème
de la crème” bland de gästande flygplanen.
Tala om veteranflygplan!  Det ena tillhör
segelflygverksamheten på Ålleberg och det
andra ägs av Mikael Ivarsson i Lidköping. Vår
egen ”hovfotograf” Daniel Karlsson, mångårig
medlem i GVFS, fick en tur med Erik Tunared
i GV:n. De hängde på Motharna när de skulle
tillbaka, och Daniel fick dem då på lämpligt
skotthåll med kameran, med som vanligt
lysande resultat, vilket framgår av bilderna
ihop med denna rapport.
Ulf D. Foto: Daniel Karlsson
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Nyheter från Aeroseum
Vi i GVFS har ju vår hemvist i Aeroseum, där
vi både bedriver byggverksamhet och har våra
flygplan förvarade under vinterhalvåret.  Där-
för är det förstås av intresse för våra medlem-
mar att veta lite om vad som händer i
Aeroseum nu och om planerna för framtiden.
Aviatören fick nyligen en trevlig pratstund med
Roger Eliasson, chef för verksamheten. Så här
berättade han:
- Vi har många spännande saker på gång. Vi
avser bl. a. göra en av våra tunga helikoptrar,
en Hkp 4, Vertol Kawasaki  luftvärdig, och det
arbetet fortskrider enligt plan. Vi har sökt
medel i Kungafonden för att finansiera del av
detta projekt, och det hoppas vi snart få ett
positivt besked om.  Alla dokument som rör
projektet skall vara klara under vinterhalvåret,
och vårt mål är, att helikoptern skall kunna
flyga i april 2014. Med en flygförsäkring på 6
månader skall den sedan kunna visas upp på
flygdagar och andra evenemang t.o.m. septem-
ber, förklarar Roger Eliasson entusiastiskt. Vi
tänker förresten dra igång en ”Hkp 4 Vän-
förening”  i Sverige för att få in bidrag till att

hålla helikoptern flygande, fortsätter Roger.
- Ännu ett unikt projekt är nyligen igångsatt. Vi
har nämligen en tidigare arméflygmaskin, en
Dornier Do 27 förvarad i Aeroseum, f.ö. granne
med Veteranflygsällskapets utrymme, och den
maskinen skall också iordningställas och göras
luftvärdig, det blir då den enda i sitt slag i
Sverige som blir flygbar och sålunda en raritet
liksom även Hkp 4:an, påpekar Roger. Två
entusiastiska piloter har engagerats att på
frivillig basis jobba med iordningsställandet,
det är flygläraren Kalle Kritz och privatflygaren

Christian Lönn, båda är dessutom medlemmar
i Veteranflygsällskapet. Nu söker vi olika
modeller för finansiering av detta projekt,
kanske satsar vi på att dra igång en vän-
förening även för Do 27:an, det kan säkert vara

en god idé, säger Roger.
- En riktigt spännande satsning och en utma-
ning för oss är att få Aeroseum klassat som ett
s.k. science center. Det betyder bl.a. att vi skall
ha tillgång till pedagogisk kompetens och att
kunna visa på konkreta, praktiska exempel för
att åskådliggöra lösningar av olika tekniska
problem. Aeroseum är redan ett intressant
besöksmål för skolor runt om i landet, och som
ett science center blir anläggningen ännu mer
attraktiv för olika slags undervisning. I Göte-
borg är det i dag endast Universeum som är
klassat som science center, och vårt mål är att
Aeroseum skall utgöra ett tekniskt komple-
ment till Universeums  upplägg, säger Roger
Eliasson.
- Första steget är redan klart, tillägger Roger.
Vi har redan fått anställa en pedagog, en dok-
torand i aerodynamik från Göteborg, som heter
Simon Dahlström, som skall vara utbildnings-
ledare hos oss och bygga upp anläggningen så
att vi klarar kraven på ett science center. När vi
nått dit öppnas stora möjligheter för Aeroseum
för framtiden, inte minst när det gäller att få
ekonomiskt bidrag, vilket är av mycket stor
betydelse för oss!
- Vi skall som ett blivande science center
kunna vara ytterligare ett verktyg i lärarnas
verktygslåda genom att hjälpa dem att moti-
vera sina elever. Vi måste söka alla tänkbara
vägar att locka våra ungdomar att bli ingenjö-
rer eller att satsa på andra tekniska yrken, det
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är absolut nödvändigt för Sveriges konkurrens-
kraft i framtiden, påpekar Roger, och då kan
Aeroseum fungera som en viktig motivations-
generator, understryker han.
- Jag vill gärna framhålla det stora värdet för
oss att samverka med Veteranflygsällskapet,
inte minst i vårt skolprojekt med målet att bli
ett science center, säger Roger Eliasson. Vi
hade häromdagen ett besök av två skolpolitiker
från Göteborg, Anna Johansson och Robert
Hammarstrand för att diskutera våra projekt.
Anna är ansvarig för Göteborgs förskolor och
grundskolor, och Robert för gymnasierna.
Lasse Lindström från Veteranflygsällskapet
ställde då upp och gav en jättebra presentation
av er renoveringsverksamhet och speciellt om
flygplanet GV-38, gästerna hade inte en aning
om att Götaverken hade tillverkat flygplan
överhuvudtaget, så det var mycket intressant
och uppskattat!
- Jag ser framför mig en ökad samverkan med
GVFS för att kunna erbjuda t.ex. tekniska
skolor att komma och se hur det är att meka
med flygplan, och därför var Lasse Lindströms
presentation för politikerna som hand i hand-
ske! Nu i vår kommer f.ö. två stipendiater från
årskurs 9 i grundskolan, dvs två 16-åringar, att
efter skoltid få vara 3 veckor i Aeroseum för
att få lära sig en del om flygteknik och att
meka med flygplan, och då vill jag verkligen
ha med Veteranflygsällskapet i bilden, det ni
gör har ett mycket stort värde för Aeroseum
och för besökande ungdomar, det är det ingen
tvekan om framhåller Roger Eliasson med
eftertryck! Vi kommer i år att kunna redovisa
cirka 50.000 besökare i Aeroseum, men målet
är att komma upp i 100.000, dvs på
Universeums nivå, och då är Veteranflyg-
sällskapets verksamhet hos oss en viktig
komponent att nå dit, tillägger han.
- Jag vill passa på att framföra ett stort tack för
de flygningar som ni gjorde med flera av våra
volontärer nu i höst, det är mycket uppskattat
både av mig och av de som fick möjlighet till
en flygtur, säger Roger Eliasson avslutningsvis
till Aviatören, som tackar för intervjun och
önskar lycka till med alla spännande sats-
ningar!
Ulf Delbro

Buffalo Airways
För lite mer än ett år sedan fick jag under mitt
surfande på Internet se en kanadensisk TV-
serie som hette Ice Pilots. Den handlar om ett
litet flygbolag i Yellowknife, NWT, Kanada
som ägs och drivs av ”Buffalo Joe” McBryan
och hans son Mikey. Detta bolag är unikt så
tillvida att de är det enda flygbolaget i världen
som i dag bedriver reguljär passagerartrafik
med DC-3. Detta gör man med en daglig tur
över Stora Slavsjön till Hay River med retur
påföljande dag. Dessutom flyger man frakt
med såväl DC-3 som  DC-4 och Curtiss C46.
Detta sådde ett litet frö i mitt huvud om att
eventuellt åka över till Kanada för att besöka
dem och flyga med deras DC-3.  Fröet grodde
sig starkare och den 7 februari i år så gjorde jag
slag i saken och beställde en flygbiljett till
Yellowknife av Air Canada. Jag ringde till
Buffalo Airways och pratade med dem, och de
lovade mig att det inte skulle vara några pro-
blem att få en biljett till Hay River. För ord-
ningens skull ringde jag och bokade biljett ca
10 dagar för avresan.
Den 30 maj bar det iväg via Frankfurt och
Calgary till Yellowknife. På flygplatsen i
Calgary finns det en unik frivilligorganisation
av volontärer, mest bestående av pensionärer,
som går omkring i terminalen och hjälper folk
tillrätta med allehanda spörsmål. En av dessa
gick fram till mig och undrade om jag skulle
vänta länge och när jag svarade att jag skulle
bli där i 7½ timmar så sade hon ”vi har ett rum
här där du kan vänta, och där du kan ta dig en
kopp kaffe och en kaka samt titta på TV om du
vill”. Vilken service! Jag tackade naturligtvis ja
till denna flotta inbjudan.
Flyget från Calgary gjorde en mellanlandning i
Edmonton och där, strax för avgång, så fick jag
se Mikey McBryan. Jag gick fram till honom
och presenterade mig och berättade att jag var
en gammal segelflyglärare och bogserförare
som kommit hela vägen från Sverige för att
titta på deras verksamhet. Nästa dag åkte jag ut
till flygplatsen för att betala min flygbiljett hos
Buffalo Airways. Det fanns emellertid ingen
person i receptionen utan bara en man i
souvenirbutiken. Han tittade upp på mig när
jag kom in och han undrade ”är det du som är
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från Sverige”? Mikey hade tydligen berättat
om vårt möte i Edmonton.  Jag köpte en T-shirt
av honom för att ta med hem och ha som
skryttröja.
Jag hade bokat biljett till söndagen den 2 juni
och jag var mycket tidigt på plats hos Buffalo
Airways. När jag hade suttit där och väntat en
liten stund så kommer Joe McBryan in och när
han fick se mig sa han ”är du här redan? Mikey
är här. Du kan gå och prata med honom”. Jag
följde med Joe ut i hangaren där han pekade på
en dörr på andra sidan. ”Han sitter där inne”.
Jag gick in och hälsade på Mikey och han sa
till mig att jag kunde gå ut på plattan och titta
på de gamla rariteterna.
Så började det närma sig avgång. Flickan i
receptionen anlände och jag betalade min
biljett. Atmosfären påminde lite om gamla
Torslanda på 50-talet. Inga datorer, handskri-
ven biljett, ingen baggagetag och ingen säker-
hetskontroll där man checkar antal medförda
centiliter vätska i handbagaget. Killen som tog
hand om bagaget tjänstgjorde även som ”flyg-
värdinna” ombord. Jag fick gå ombord först
och välja plats i planet. Jag satte mig på andra
raden vid fönstret. När alla kommit ombord så
startades motorerna upp. Uttaxning och fullt
pådrag. Vilken härlig musik.
Efter ca 20 minuters flygning kommer Joe ut i
kabinen. Han går fram till mig och säger ”du
kan gå och sätta dig där framme”. Jag förmo-
dade att han menade den stol som är placerad
på tvären bakom skepparens plats men han
pekade på sin plats och ”där ska du sitta”. Jag
fick alltså sitta på skepparens plats under en
reguljär passagerarflygning. Wow! Jag har
nästan flugit DC-3! Färden till Hay River tog
50minuter. Vi marschade i 133 knop på 6000
fot, men själv var jag i sjunde himlen! Jag
förmodar att det var Joe själv som skötte
landningen för en mera perfekt landning går
nog inte att göra med en DC-3. Jag fick lift till
hotellet av en medpassagerare. Väckning tidigt
nästa morgon. DC-3an går tillbaka till
Yellowknife kl. 7.30. Flighten tillbaka var
fullbokad. Även i dag fick jag gå ombord först.
Jag satte mig på samma plats som i går. Turen
tillbaka tog 45 minuter. En sak som slog mig
under flygningen var att det är i stort sett ingen

ändring i attityden från stigning till planflykt
och plané.
Jag stannade i Yellowknife ytterligare några
dagar och flög tillbaka hem den 5 juni via
Calgary och London, lycklig och glad.
£ennie Odmyr

£ennie himself
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En holländsk klenod
Redan 1911 byggde Anthony Herman Gerard
Fokker sitt första flygplan. Han kallade det
Spin (Spindeln). Då bodde och jobbade han i
Tyskland. Hans födelseort är Kediri på ön Java
i f d Nederländska Ost-Indien.
Någon gång på 80-talet upptäcktes i Krakow i
Polen resterna av ett originalexemplar, byggt
1913. Men hur hade planet hamnat i Polen? Jo,
vid ockupationen av Holland 1940 la den tyske
Luftwaffe-chefen Hermann Göring beslag på
planet som stod i Fokker-fabriken och han såg
till att det ställdes ut på Berlins flygmuseum,
bland många andra krigstroféer. Mot slutet av
kriget transporterades planet österut - undan
dagliga bombardemang av USA och England.
Efter krigets slut drogs nya gränser upp och
planet stod således på polsk mark! Åren däref-
ter förvarades resterna av många flygplan i en
stor lada utan att någon brydde sig om
”skräpet”....
Efter upptäckten och förhandlingar med Polen
kunde vi som rättmätiga ägare återbörda planet
till Holland. Ett stort renoveringsarbete vän-
tade och resultatet syns på fotot. Planet expo-
neras numera på museum ”Aviodrome” i
Lelystad.Det första fotot visar planet då det såg
dagsljus efter många decenniers förvaring i
ladan.
Hans Slieker (text och foto)

En välkommen gåva
Sällskapet har sedan länge haft ett önskemål att
på ett modernt sätt administrera verksamheten
av tisdagarnas Byggrupp. Modernisera betyder
att skriva in alla dagjournaler i en dator. För
ungefär två år sedan fick jag, i ungdomens
dagar utbildad som IBM-Assembler / program-
merare – idén att föra in dagjournaler i en av
mig nyutvecklad databas skrivet i Access, ett
program i Microsofts Office-paket. Att utveckla
och skriva ett nytt program tar rätt lång tid,
men efter ett antal testkörningar och förbätt-
ringar enligt gruppens önskemål är programmet
sedan förra året klart för användning. Proble-
met var bara att en laptop fattades. Således fick
Lasse Lindström varje månad skicka ett hand-
skrivet underlag till Amsterdam (där jag bor
under vinterhalvåret) och därmed kunde jag
föra in data i min (privata) dator - ett omständ-
ligt förfarande...

Idén att “ragga upp” en fungerande dator under
Göteborg Aero Show 2013 kläcktes. Jag tog
kontakt med speakern Jasmin Cederqvist som
skulle ha en intervju med vår nya ordförande
Gert Böll, och i anslutning efterlysa någon som
skulle vara villig att skänka en dator till säll-
skapet. Motprestation: en flygtur i ett av våra
flygplan.
Besökarna kunde båda dagarna höra en efter-
lysning som ekade över hela fältet!! Och,
bingo, dag två fick vi napp!

Det var Bengt Arenhag i Lerum som var
mycket generös och skänkte en HP laptop med
2 docking stations och dessutom en Canon
skanner. Ett Office-programvarupaket följde
också med. Eftersom Bengt har ett stort intresse
i flyg lovade han dessutom att anmäla sig som
stödjande medlem. Ett stort tack Bengt!

Hans Slieker
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Omfattande klädselkunskap
Fantastiskt! Har ni märkt, att det inom GVFS
finns en enormt omfattande kunskapsbank. Ja,
säkert har ni gjort det, men ibland poppar det
likväl upp till ytan något lite oväntat:
Det är i maj. Vår vän i byggruppen Hans
Slieker har just kommit tillbaka till Göteborg
från sitt vinteride nere i Amsterdam. ”Kalas,
och välkommen hit Hans!”. Nu är det väl så,
att det är allt rätt kul att få markera detta på
något sätt, tyckte man nere i berget, och Hans
fick en ny svart, inte orange, overall. Än se´n?
Jo, här kommer en del nödvändig kunskap in. I
detta fall representerades den av det som Frans
Landerberg kan. Han är den som vet det mesta
om hur flygplansklädsel kommer till, får riktig
passform och hamnar på plats. Precis som en
overall? Just det!
Overallerna som skaffas har en enhetlig storlek
för att tillräckligt kunna omsluta alla välvuxna
bärares ”bodies” – alltså rejält stora. Sedan får
en overall så att säga lagom sys in. Nu behövs
en ingående kunskap om textilmaterial, nål
och tråd samt tillgång till en symaskin, för att
inte tala om att kunna hantera dessa ting. Och
den finns förvisso i berget i form av Frans
unika KLÄDSELKUNSKAP!
Lasse Lindström Foto Rolf Tistrand

Unik flygarträff med bara tjejer!
När det här numret av Aviatören är på väg ut
till medlemmarna pågår helgen den 16-17
november ett evenemang i Göteborg som
annonserats som ”Årets mest spännande
tjejträff för kvinnor som gillar flyg!” Bakom
arrangemanget står vår egen driftiga styrelse-
medlem Marina Berggren.
- Min idé bakom detta ”Flying Ladies Con-
vent” är, att arrangera en träff för alla flyg-
intresserade tjejer, där vi kan mötas under
trivsamma former, lyssna på spännande före-
drag av och till kvinnor, umgås, utbyta erfaren-
heter och framförallt ha trevligt under ett dygn,
förklarar Marina entusiastiskt.
Detta första möte med det här konceptet anord-
nas på Nolvik konferens och restaurang vid
Göteborg City Airport, dvs Säve, och arrang-
eras av alProduktioner med Anders
Löfvenborg vid rodret.
Marina har engagerat flera intressanta, spän-
nande och namnkunniga föredragshållare som
t.ex. Jasmine Cederqvist från Ljungbyhed,
välkänd och mycket uppskattad flygdags-
speaker, konstnär, kreatör och dessutom ut-
nämnd till Årets Flygare! Dessutom kommer
Anna Wilson, vd för Föreningen Svenskt Flyg,
Malin Ekberg och Iris Stenbom från det helt
igenom kvinnliga flyguppvisningsteamet
Skybirds, samt Simone Aaberg Kaern från
Danmark att finnas bland föreläsarna. Simone
är bildkonstnär och pilot som bland annat är
känd för dokumentärfilmen ”Konsten att flyga
till Kabul” (med en Piper Colt).
Något referat från evenemanget kan Aviatören
av naturliga skäl inte bjuda på denna gång,
men vi önskar Marina all framgång med
konventet, och återkommer i nästa nummer
med en rapport.
Ulf D.

Marina Berggren
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Renovering av J 11
När Sovjetunionen anföll Finland den 30
november 1939 inleddes det s.k. Vinterkriget.
Sverige bidrog med stöd till Finland på olika
sätt. Bl.a. sattes ett flygförband med frivillig
personal upp i Finland, som kom att kallas F
19, och flera svenska företag, bl.a. Götaverken
monterade i  början av 1940 i all hemlighet
krigsflygplan för Finlands räkning.
Hovpredikanten i Christinae församling i
Göteborg, Isaac Been tog, när Vinterkriget bröt
ut initiativ till en insamling för att köpa jakt-
flygplan till Finland, en insamling som snabbt
spred sig till riksnivå. Svenska folket bidrog
sammanlagt med 5.750.000 kronor, och för
dessa pengar köptes 12 st italienska,
dubbeldäckade jaktflygplan av typ Fiat C.R. 42
Falco, även kallat det sista stridande biplanet.
Planen kom till Sverige i lådor från Italien, och
de monterades på Torslanda av personal från
Götaverkens Aeroplanavdelning. Det var
samma montörer, som tillverkade sportflyg-
planet GV 38, som ju vi i GVFS har två exem-
plar av, SE-AHG och SE-AHC.
Planen var monterade och färdiga för leverans i
april 1940, men då var Vinterkriget över, och
den finske flygvapenchefen var inte intresserad
av att få dessa, föråldrade maskiner.
Han bad att i stället få pengarna, och så blev
det. General Bengt Nordenskiöld, chef för
Flygvapnet köpte flygplanen, som han avsåg
använda som spaningsflygplan för basering på
F3 i Malmslätt.
Men, Sverige var i desperat behov av jaktflyg-
plan och man letade med ljus och lykta runt om
i världen efter att få köpa sådana, vilket visade
sig vara näst intill omöjligt pga andra världs-
kriget som pågick. Det enda som fanns till salu
var just ett antal Fiat C.R. 42, dvs samma som
Finland tackat nej till. Men Sverige kunde inte
tacka nej, Nordenskiöld beslöt att köpa ytterli-
gare 60 flygplan av denna typ, ett rent nödköp.
Dessa, sammanlagt 72 flygplan, som nu samt-
liga skulle användas som jaktflygplan med
benämningen J 11 blev stommen i den 1940
nyuppsatta flygflottiljen F9 på Säve.
De ansågs vara praktiskt taget odugliga som
jaktflygplan, men var trevliga att flyga, tyckte
piloterna som flög maskinen på den tiden.

Detta kunde man f.ö. läsa om i reportaget om
flygarprofilen och J 11-piloten Ulf Dahlquist i
Aviatören nr 85.

J 11:an ersattes efter bara några år med det
svensktillverkade, moderna jaktflygplanet J
22.
Många J 11:or kom då under ett antal år att tas
i bruk av företaget Svensk Flygtjänst för
målbogsering, bl.a. baserade på Torslanda,
innan de slutligen skrotades.
Flygplanet Fiat C.R. 42, J 11 hade sålunda en
nära koppling till oss i Göteborgs-området, så
när det i Göteborgs Posten den 26  augusti ,
dvs för bara några månader sedan var infört en
radannons,  där annonsören ville köpa delar,
allt från motor till instrument, reglage m.m. till
ett pågående renoveringsobjekt av just en J 11,
vaknade intresset hos Aviatörens flyghistoriskt
intresserade redaktör.
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Särskilt som annonsören var GVFS-medlem-
men, piloten och veteranflygentusiasten Pär
Erixon.
Jag kontaktade förstås Pär och bad att få veta
vad som låg bakom annonsen, och vad det är
för renoveringsprojekt det handlar om. Så här
beskriver Pär själv det hela:
-  Vintern 1942 var F9 förlagd till Norrbotten
för beredskapstjänst. Den 13 april övade en
grupp om sju J 11:or formationsflygning på
lägsta höjd, 10-15 meter i fjällmassivet väster
om Kiruna. Under flygningen förlorade grup-
pen kontakten med furir Bertil Klintman i
flygplanet 2542. Allt tydde på att Klintman
tappat referenserna över snön. Han flög in i
fjället och omkom.
- Jag deltog 1985 i bärgningen av bland annat
en Hawker Osprey, S 9 i det svenska försvaret,
som på 50-talet blivit kvarlämmnad som trasig
civilist nordväst om Porjus i Lappland. Under
denna bärgning letade vi även efter den J 11,
som Klintman havererat med 1942, men vi
fann inte vraket den gången.  Men 1987 åter-
vände mina kollegor från bärgningen av S
9:an, flyghistorikerna Leif Fredin och Göte
Johansson till Kiruna, och efter en dagsetapps
vandring från närmsta väg fann de olycksplat-
sen. Med hjälp av en helikopter bärgades sen
resterna av flygplanet, bl.a. övervingen, fenan
och några kåpor som lämnats kvar från tidigare
bärgning. Delarna fraktades via F21 i Luleå till
Malmslätt.
-  Samma år tillvaratogs vid Skå-Edeby res-
terna av stålrörsstommen till en annan J 11
som efter sin tid i Flygvapnet använts för
målbogsering av Svensk Flygtjänst. Denna
stomme skänktes till Flygvapenmuseum.
- Bärgningsoperationen 1985 fick en del
publicitet bla då jag skrev om det i Aeroplane
Monthly, och informationen snappades upp
ända nere i Italien, flygplantypens ursprungs-
land.
Flyghistorikern, och sedermera ordföranden i
den italienska organisationen GAVS, ”Fören-
ingen för bevarande av historiska flygplan”,
Gregory Alegi fick på så sätt nys om de
svensk-italienska fynden. Eftersom det då inte
fanns något bevarat exemplar i Italien av detta
flygplan, det fanns bara ett på Flygvapen-
museum i Linköping och ett i England, så

lyckades Alegi väcka intresse i Italien för ett
byte med oss svenskar.
-  Ett sådant byte, dirigerat av dåvarande
chefen för Flygvapenmuseum, Sven Scheider-
bauer genomfördes 1994. Flygvapenmuseum
erhöll då från Italien en Isotta-Frashini  V6-
motor till museets Macchi  M7 flygbåt, som
dittills endast haft en motoratrapp i trä. För-
utom resterna från vraken i Kiruna och Skå-
Edeby fick italienarna även en propeller från
en J 11 från den s.k. Arlandagruppen, samt en
hjulkåpa från en J 11 som skänktes av Björn
Svedfeldt i Ugglarp.
- Nu satte italienarna igång att söka mer delar
till Fiat C.R. 42 både i Italien och utomlands ,
och så inleddes ett enormt renoveringsprojekt
som pågick i 10 år. Men parallellt med att
restaurera en Fiat C.R. 42 till utställningsskick
drog man även igång ett projekt att bygga en
replika av flygplanet som avsågs kunna flygas.
Detta projekt sponsras av den kände, brittiske
veteranflygentusiasten Stephen Grey och hans
”Fighter Collection”.
-  Det restaurerade kompletta museiflygplanet
Fiat C.R. 42 Falco står nu utställt på italienska
flygvapenmuseet i Vigna di Valle utanför Rom.
Däribland 80 procent av stålrörsstommen från
Skå-Edeby och 95 procent av 2542:ans ving,-
fen,- och kåpdetaljer.

Göte Johansson och jag var inbjudna till
invigningsceremonin i maj 2005, och den
svenska insatsen i projektet fick då mycket
beröm.
Det här är ju väldigt intressant Pär, men hur
hänger det nu ihop med din annons i GP efter J
11-delar, det måste du förklara!
- Jo, bygget av den flygbara replikan av maski-
nen utfördes inledningsvis till största del i
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Italien, men har sedan ett antal år fortgått i
Duxford i England, där ”Fighter Collection”
huserar. Jag letade samt annonserade redan
2006 efter J 11-delar i olika svenska tidningar,
och fick då kontakt med olika individer som
sparat undan delar från J 11.
Bl.a. fick jag tag i några instrument som sakna-
des, men roligast var nog att en fd flygtekniker
på Torslanda sparat sporrstötdämparen,
hjälpapparatkompressorn till motorn samt
kompassen från serienummer 917 som flög
som målbogserare på Torslanda till slutet av
40-talet – även dessa delar saknades. Lika
roligt var att en flygtekniker i Söderköping
sparat reglaget för att öppna & stänga kyl-
plåtarna runt motorn – det fanns inte heller
kvar i originalutförande !
-J 11-projektet i Duxford har legat nere några
år, men då man nu lagt i växeln och åter dragit
igång försökte jag i augusti med att annonsera
igen i lite olika tidningar Sverige runt, men
tyvärr har det hittills inte gett något resultat.
-I början av Oktober fick jag så besök av  en
representant från ”Fighter Collection” som
tillsammans med sin fru kom för att hämta de
delar jag fått tag i för några år sedan.  De
vägde noggrant  delarna som de inte redan
hade för att kunna ta dem med sig som hand-
bagage på flyget tillbaka! Jag fick även tillfälle
att visa dem Aeroseum, som de tyckte var
väldigt intressant!

-  Stephen Grey och hans ”Fighter Collection”
jobbar nu vidare med projektet. Målet är att ha
en flygbar replika av en Fiat C.R. 42 Falco klar
till flygsäsongen 2015. Det blir då den enda
flygbara maskinen av den typen i världen. För
min del har det varit kolossalt intressant att få
medverka i båda projekten , säger GVFS-
medlemmen Pär Erixon avslutningsvis.
Tilläggas skall att vännen Pär har ett eget
projekt i gång. Han restaurerar nämligen i
Aeroseum en Saab Safir, och är där granne med
oss i GVFS. Mer om detta projekt vid ett annat
tillfälle.
Ulf Delbro

-

Pär Erixon mottager diplom vid invigningen

Flygfältsnytt
Vintern närmar sig åter Alingsås flygfält ESGI,
och vi kan summera en både väder- och
flygmässigt bra sommar. Roligt att notera är att
samtliga klubbar på fältet, Alingsås flygklubb,
Göteborgs segelflygklubb samt vi själva, ökat
flygtidsuttagen jämfört med 2012! I samband
med flygdagarna, dvs GSFK:s 80-årsjubileum,
som du kan läsa mer om på annan plats i
Aviatören, så gjorde vi ett gemensamt röjande,
och fraktade bort i runda slängar 2 ton skrot
och bråte, som blivit liggande genom åren.
Nästa sommar planerar vi för ett nytt lass, vi
kan säkert få ihop lika mycket till!
I höst har vi fått besök av några vildsvin, som
här och var bökat runt på banan. Inga större
skador, och de som uppstod är fixade. Men

kommer du flygande kan det vara bra att ha det
i åtanke, och göra en noggrann inspektion
innan landning.
Glädjande nog är vår hangar även i år uthyrd
till sista plats för vinterförvaring av husvagnar,
husbilar, båtar m.m., vilket ger ett mycket
välkommet ekonomiskt bidrag till vår verk-
samhet!
I övrigt finns inte mycket annat att rapportera,
vilket innebär: inga nyheter = goda nyheter!
Erik Tunared
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Bidrag till byggfonden
Alla ni, som gärna vill ge ett ekonomiskt
bidrag direkt riktat till vår byggverksamhet
är välkomna att göra detta genom en
insättning på den speciella Byggfonden.
Att renovera äldre flygplan till luftvärdigt
skick, som är Veteranflygsällskapets
grundidé och syfte, kostar nämligen
mycket pengar, och bidrag är därför mer än
välkomna! Sätt in ditt bidrag på bankgiro
849-8495. Litet som stort, allt är välkom-
met! Bidraget går exklusivt till bygg-
verksamheten.
Vi tackar nedanstående medlemmar för
värdefulla bidrag under tiden april-oktober
i år:
Pelle Andersson
Rune Antonsson
Gert Böll
Ralph Duell
Paul Epäilys
Filip Gerhardt
Sven-Åke Gullner
Sven Rolandsson

Nu flyger Hans Schwartz pärla
I förra numret av Aviatören kunde vi berätta
om ett projekt som vår vice ordförande Hans
Schwartz ägnade sig åt nere i Aeroseum,
nämligen ombyggnaden av en supermodern,
engelsk tvåsitsig maskin, en Europa XS, som
Hans är stolt ägare till. Det var framförallt
landställskonfigurationen som skulle bytas,
från ett centralt placerat hjul under kroppen till
ett konventionellt noshjulslandställ. Jobbet har
Hans ägnat sig åt själv på lediga stunder.
Sedan föregående rapport i april har en hel del
hänt med projektet. Vi låter Hans Schwartz
själv berätta:

- Efter att maskinen i våras lämnade Aeroseum
och kom hem till hangaren på Säve, fortsatte
jag färdigställandet av modifieringen, samt
utförde vägning och tp- bestämning. När jag
bedömde att allt var klart kontaktades besikt-
ningsman Kenneth Holm i Varberg, som då
kom flygande från Varberg till Säve. Kenneth
är en mycket kunnig flygplansbyggare och
kontrollant, vilket kändes tryggt då planet har

genomgått en stor modifiering och kan sägas
vara ett nytt flygplan. Kenneth var nöjd med
hantverket, vilket han godkände. Ett par
anmärkningar i dokumentationen var allt
han kunde hitta vid besiktningen.
Nästa två instanser efter besiktningen är
EAA och Trafikverket. Vi är nu i slutet av
juni månad med semestrar som står för
dörren – men med ett idogt ringande och
mejlande hade jag det efterlängtade flyg-
utprovningstillståndet i min hand alldeles i
början av augusti.
 För att fortsätta på den inslagna vägen
kontaktade jag nestorn i Skandinavien bland
flygare/byggare av den aktuella flygplan-
typen, nämligen Stefan Ingemarsson i
Skövde. Stefan, som i dag har mer än sex-
hundra flygtimmar loggade på sin Europa
var den första Europa-flygaren/byggaren i
Skandinavien - han flög sin Europa Classic
första gången för mer än tio år sedan.
Stefan flög nu från Skövde till Säve i sin
Europa- maskin, och efter en kortare inspek-
tion av flygplan och dokumentation ansåg
han att allt var i sin ordning. Efter tillstånd
från Sävetornet taxade vi till banände 01 - 
det känns tryggt att ha 2 km bana framför sig
vid första flygning. Efter starten som gick
problemfritt, flög vi ut över Orust/Tjörn.
Stefan testade maskinen i alla led och fann
planet uppföra sig helt enligt manualen.
Efter en timmes flygtid tyckte han det
räckte, vi återvände till Säve och landade i
tolv knops sidvind – inga problem. Ja, på
den vägen är det, jag har nu loggat tretton
timmar sedan premiärflygningen. En fantas-
tisk liten maskin – snabb som en vessla,
indikerar 125kt vid  65% effekt och drar 17
liter!
//Hans Schwartz
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Det svenska militärflygets debut
II

I juli 2012 firades det svenska militärflygets
100-åriga tillvaro. Verksamheten bedrevs då av
Kungl. Fälttelegrafkåren med två flygplan på
Axevalla hed i Västergötland under några
sommarmånader för att kulminera under årets
höstmanöver på Västgöta-slätten.  Detta
uppmärksammades med en bok av flyg-
historikern Börje Räftegård från Göteborg,
som vi skrev om  i Aviatören nr 88-89. Efter
äventyren i Axvall flyttade man till Stockholm
där man under någon vintermånad vid Täcka
Udden genomförde försöksflygningar innan
flygplanen ställdes i förråd i väntan på som-
marhalvåret 1913, då flygverksamheten skulle
återupptas.
När det var dags att dra igång igen flyttades
verksamheten till arméns exercisfält på Mal-
men utanför Linköping. Fälttelegrafkårens
Flygavdelning återuppstod nu som Arméns
Flygskola. Efter arméflygets etablering där
1913, dvs för 100 år sedan, är Malmen i dag
Sveriges äldsta militära flygplats. Den har
överlevt både omorganisationer och förbands-
nedläggningar, och är i dag en av
Försvarsmaktens största flygbaser.
Men 1913 var det en ytterst primitiv, militär
flygverksamhet som bedrevs på Malmen. Detta
har Börje Räftegård mycket initierat beskrivit i
sin nyutgivna, uppföljande bok ”Det svenska
militärflygets debut II – Malmen år 1913, samt
Täcka Udden och Oscar-Fredriksborg.” Vi får
åter följa vedermödorna hos de djärva fly-
garna, kapten Henrik Hamilton, löjtnanterna
Gösta von Porat, Allan Jungner , Carl Silow,
Olle Dahlbeck och flera andra. Haverierna var
legio, men det avskräckte uppenbarligen inte
någon från att ge sig upp i luften igen så fort
maskinerna reparerats. Det var inte annat än en
evig rundgång med haverier, reparationer, nya
uppstigningar och haverier igen.
Allmänheten var kolossalt flygintresserad på
den tiden, det framgår av den omfattande och
detaljerade rapporteringen som ägde rum i
dagspressen. Författaren har i stor utsträckning
utnyttjat detta, och har lagt ner ett mycket stort
arbete på att i detalj gå igenom årgång 1913 av

de största dagstidningarna. Åtskilligt av det
som skrivits om arméns flygverksamhet på
Malmen och om Marinens dito vid Oscar-
Fredriksborg utanför Stockholm återges i den
intressanta boken.
Vid ingången till år 1914 – året för det första
världskrigets utbrott – kan militärflyget sägas
ha nått en säkrad plats inom det svenska
försvaret. Verksamheten vid Malmen lade en
fast grund för framtiden, och det får man en
bra bild av i Börje Räftegårds bok, som även
täcker Marinflygets inledande verksamhet.

Boken är utgiven av Bokförlaget Norlén &
Slottner. ISBN 978-91-86859-94-7
Ulf Delbro

Blå Hangaren del VIII

Det var inte bara de egna jobbarkompisarna

som råkade ut för gängets skämtlynne. Peter

Fredriksson förtäljer följande historia för oss:

Åke och Roland hade båda ett intresse för krut
och skarpa smällar. De hade svarvat till en
anordning för att kunna smälla av
salutpatroner (de var som hagelpatroner fast
utan hagelkulor). Det var ett rör med ett huvud
som man kunde skruva av för att lägga patro-
nen i ”loppet”. Man kunde sedan med hjälp av
ett snöre rycka ur en sprint som höll det i
huvudet monterade fjäderbelastade tändstiftet.
På så sätt kunde man gillra upp anordningen
och på avstånd smälla av patronen genom att
dra ur sprinten med snöret.
En dag var en montör från televerket i hanga-
ren för att göra en installation.
Ståendes på en hög stege som var lutad mot en
vägg i hangaren så märkte han inte att ”salut-
anordningen” apterades under stegen.
Just när han koncentrerat pillade i en
kopplingsplint så drog Roland i snöret. Smäl-
len som en salutpatron orsakar är väldigt
kraftig och det var med svårighet som montö-
ren höll sig kvar på stegen. Han var sedan inte
sig själv på ett bra tag.
När man tänker på detta hyss i efterhand så
inser man att det kanske inte var så lämpligt
egentligen. Det kunde ju skett en olycka.
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Unik flygplanrenovering
På 1930-talet anskaffade Flygvapnet totalt 45
st  engelska, dubbeldäckade flygplan av typ
Hawker Hart. Avsikten från början var att de
skulle användas som spaningsflygplan, men i
ett tidigt skede utförde dåvarande löjtnanten,
senare generalen Björn Bjuggren framgångs-
rika försök med att genom bokstavligt talat
lodrät dykning fälla bomber, så kallad stört-
bombfällning med flygplanen. Precisionen i
bombfällningen var anmärkningsvärt hög, och
denna taktik var speciellt avsedd att användas
mot sjömål, som annars var oerhört svåra att
träffa med konventionell bombfällningsteknik.
Flygplanen fick beteckningen B4 i Flygvapnet.
De tre första Hawker Hart-maskinerna tillver-
kades faktiskt vid Götaverken i Göteborg, som
1934 hade startat en Aeroplanavdelning.
Några fler beställningar från försvaret fick
emellertid inte Götaverken, som då övergick
till att tillverka sportflygplanet GV 38. Av de
14 flygplan av denna typ som tillverkades har
Göteborgs Veteranflygsällskap, som bekant,
världens enda flygande exemplar, SE-AHG
samt även den först tillverkade GV 38:an, SE-
AHC, som är under renovering. Men detta är
egentligen en helt annan historia.
Nu handlar det om veteranflygentusiasten
Joakim Westh i Stockholm, som satsar på ett
nytt, unikt renoveringsobjekt, nämligen just en
B4! Joakim har redan en enastående fin och
unik samling av propellerdrivna, tidigare

skolflygplan från Flygvapnet. Han har inte
mindre än 7 flygplan som alla är luftvärdiga,
och som han själv flyger. Nu skall samlingen
kompletteras med en B4 som var i tjänst i
Flygvapnet under åren 1934-47.
Joakim har kommit över ett tämligen komplett
vrak av en Hawker Hart, som i slutet av 80-
talet hittades på en plats i Småland. De finns
nu i England hos flygplanrenoverare Guy
Black, den kanske främste experten på just
Hawker-flygplan från 1930-talet. En komplett
originalmotor av typ Bristol Mercury, en 9-
cylindrig stjärnmotor på 580 hk tillverkad av
NOHAB i Trollhättan finns också på plats.
Joakims avsikt är, att B4:an skall bli återställd
i luftvärdigt skick,  och planen är  att den skall
kunna flygas inom 3-4 år. Det finns ett fåtal
Hawker Hart bevarade på flygmuseer runt om i
världen, även på vårt eget Flygvapenmuseum
på Malmen utanför Linköping där det finns ett
exemplar. Men, någon flygande Hawker Hart
finns troligen inte någonstans i dag,  så det är
verkligen ett unikt projekt, som Joakim nu
satsar på.
Nu söker Joakim Westh foto, manualer, kom-
ponenter och inte minst reservdelskataloger till
B4:an,  och önskar mycket gärna få kontakt
med dem som möjligen har något sådan i
gömmorna. Joakim kan kontaktas på
mejladress:  joakim.westh@telia.com.
Ulf D.
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”Lucky Strike” – Årets Flygbok
2013
Det blev  den halländske frilansjournalisten
Jan-Olof Nilssons bok ”Lucky Strike”, som
tog hem den mycket prestigefyllda titeln
”Årets Flygbok” vid den årliga
Flyglitteraturträffen, FLIT, som för 30 gången
hölls i Flygets Hus på Malmslätt under helgen
den 5-6 oktober.
Under andra världskriget nödlandade ett stort
antal amerikanska och brittiska bombplan i
Sverige efter att ha blivit beskjutna av luftvärn
och jaktflyg under bombraider över Tyskland.
Besättningarna internerades runt om i Sverige
på platser som t.ex. Rättvik, Falun, Mullsjö
och Gränna, och där kunde ortsbefolkningen

snart se stiliga amerikanska och brittiska
piloter spatsera omkring på gatorna. Åtskilliga
flickor förälskade sig i de unga männen – de
såg trevliga ut, talade samma språk som man
gjorde i de mest populära filmerna på bio, och
de strödde pengar omkring sig. Många barn
blev resultatet av dessa möten. Efter kriget
följde några flickor med sina flygare och
började ett nytt liv i Amerika. Andra blev
lämnade att föda sina barn i ensamhet.
I ”Lucky Strike” får vi ta del av flygarnas
berättelser om hur de såg på sin tid i Sverige,
samt hur ortsbefolkningen runt om på

interneringsorterna uppfattade de nya om än
tillfälliga invånarna.

Boken är utgiven av Carlsson Bokförlag. ISBN
978-91-7331-575-3

Ulf Delbro
.

Göteborgs Segelflygklubb 80 år
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Upprop om medlemmar,
sponsorer och bidragsgivare

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 möjlig-
heter 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 medlem-
mar. 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 mottas 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 veteranflygplan ger en helt ny dimension
till flygandet, det kan alla vittna om, och det är
ett av våra värvningsargument. Vi erbjuder
dessutom möjlighet 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 lägger 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.

Blå Hangaren del VII
Flygmekarna försatt inte en chans att hitta på

fuffens för varandra. Peter Fredriksson berät-

tar vidare för oss.

En dag hade Roland bestämt sig för att tvätta
SE-FLG, en Piper Navajo, eftersom det var fint
väder och den var i behov av en tvätt. Han var
ivrigt påhejad av oss andra eftersom det inte
var så ofta förekommande att se Roland tvätta
flygplan.
 Mitt under tvätten fick han telefon och var
tvungen att springa in på kontoret. Nu var vi
tvungna att hitta på något, man fick ju inte
missa en sådan chans.
Snabbt lossade vi vattenslangen från kranen på
väggen, hällde ur det mesta av vattnet som
fanns i och fyllde den sedan med spillolja. Det
var en lång och grov slang så det fick plats
ganska mycket olja. Vi blev färdiga innan
Roland kom och kunde på lagom avstånd se
hur han började spola igen. Först kom lite
vatten och sedan en hel del svart olja…
Det blev lite extrajobb för Roland vid den
tvätten.
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Gert Bölls Chipmunk

Kenneth Sköld micklar med

Bella

Gert flyger sin Chipmunk i skymningen



AviatörenNr 91-92 november 2013

27

Inbjudan till Jullunch
Veteranflygsällskapets traditionella jullunch
ordnas även i år på Drottning Kristinas Jakt-
slott på Otterhällegatan 16 i Göteborg. Datum
för lunchen är lördagen den 7 december, och
vi börjar kl 12.  Priset är 225:- per person
exklusive måltidsdryck. Betalning på plats.
Det blir lotterier med fina vinster, och vi har
även ordnat en intressant föredragshållare.
Obligatorisk förhandsanmälan om deltagande
till Claes Berg senast den 23 november på
telefon 0703-40 11 87 eller på
info@aviationbookshop.se.  Antalet platser i
lokalen är begränsat till 40 personer, så ”först
till kvarn” gäller! En inbjudan har även sänts
ut till alla medlemmar. Obs. vid avanmälan
efter den 29 november debiteras priset för
jullunchen, dvs 225:- Varmt välkomna önskar
Gert Böll.

Upprop om medlemsavgifterna
Vi ber alla medlemmar att betala medlemsav-
giften för 2014 före årsskiftet – gärna så fort
som möjligt. På så sätt bidrar ni till en värde-
full förstärkning av vår likviditet, vilket
kommer väl till pass, hälsar kassören.
Följande medlemsavgifter gäller för 2014:
· Piloter: 1.000:-
· För piloter som ej är KSAK-anslutna via
annan flygklubb gäller ett tillägg om 450:-
· Stödmedlem: 350:-
· Familjemedlem på samma adress som
pilot eller stödmedlem: 175:- (Endast ett ex av
Aviatören skickas till adressen)
· Juniormedlem t.o.m. 20 år: 175:-

Sätt in medlemsavgiften på vårt bankgiro-
nummer:  180-0226
Notera: namn, adress, telefonnummer, e-
postadress, och personnummer i textfältet vid
betalning via internet eller på blanketten vid
betalning ”manuellt”.
Senaste datum för betalning av medlemsavgif-
ten är den 31 januari 2014, men betala helst
dessförinnan.

Varmt tack på förhand!
Gert Böll

SFF-programmet
Medlemmar i Veteranflygsällskapet är
välkomna till SFF:s möten i Göteborg.

Torsdag den 6 februari kl 19: Årsmöte.  Olle
Norén, Swedish Air Force Historic Flight,
berättar om SwAFHF – bakgrund,  flygplan-

parken, verksamheten i dag och planer för
framtiden. Plats: Mötesplats Göteborg, Södra
Allégatan 1 B. Obs: Ny lokal!
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