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Hej alla medlemmar i Göteborgs Veteranflygsällskap!
När jag skriver detta har vi kommit en bit in på hösten,
och vilken fin höst det varit! Det är mitten på oktober
och jag har flugit en sväng nu på kvällen och njutit av
dom fina färgerna i naturen, det är så vackert att skåda
solnedgången och dom gula och röda träden runt fältet i

Alingsås. Höstens krönika kommer att handla till stor
del om den gångna sommaren och jag ser tillbaka på
alla fina upplevelser jag haft med våra flygplan och
speciellt med vår underbara GV-38 ”Helge Gustav”. Jag
har flugit henne till flygdagar i bland annat Stockholm,
närmare bestämt Håtunaholm och där var hon en av
många fina veteranflygplan och många deltagare och
besökare var framme och kikade på henne och undrade
vad det var för en udda Piper Cub.  Det gick därför lite
tid med att upplysa folk om en lite speciell del av
svensk flygindustri, eller ska vi säga varvsindustri?
Håtunaholm är ett mycket speciellt ställe, det är en
gammal herrgård där ett gäng flygentusiaster samlats
för att renovera gamla flygplan och dom har ett fly-in
vartannat år, så då var det bara att tanka ”Helge Gustav”
och packa in brorsan Keld och alla våra kameror och
dra mot Stockholm. Det blåste mycket den dagen och
det tog oss över tre timmar att komma till Håtunaholm.
Där blev vi välkomnade av andra flygare som kommit
dit med allt möjligt kul, bland annat Stinson, Tiger
Moth, Stampe, Chipmunkar, Safirer, MFI och inte minst
dom tre Klemm 35´orna som håller till på gården där
tillsammans med en Sk 16 med namnet Checkertail
Charlie.

Vi hade naturligtvis kul med gänget på kvällen, många
flygarhistorier varvades med grillade korvar och annat
gott innan vi drog iväg till hotellet för lite vila, för vi
skulle vidare till Västerås dagen efter. På söndagen
vaknade vi till fint väder och inspekterade kollegornas
flygplan och kikade på landningsövningar på eftermid-
dagen. Saken är den att banan på Håtunaholm lutar
ordentligt och har en lite platå på toppen, så man landar
oftast mot backen och följer med upp under tiden farten
avtar och man startar utför backen och får upp farten
innan man lyfter tvärt och det är en bana som kräver lite
is i magen och framför allt träning. Vi kommer gärna
tillbaka.
Dagen efter flög vi över till Västerås Flygmuseum som
höll sin årliga roll out, det är årets första flygdag i
Sverige och är mycket välbesökt. Vi fick en fin parke-
ring för ”Helge Gustav” framför publiken och det gav
oss många tillfällen att prata om GV-38 och naturligtvis
göra reklam för vår förening. Det var som vanligt många
som kliade sig i huvudet när dom såg loggan på stjärten
och jag fick berätta om Götaverken och deras satsning
på tillverkning av lätta flygplan, som ju tyvärr avbröts av
andra världskriget. Det är dock förvånansvärt många
äldre herrar som har koll på att Götaverken har tillverkat

Bilden på omslagets första sida är tagen av Gert Böll,
och den på sista sidan av Daniel Karlsson.
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flygplan. Flyget hade en glansperiod i slutet på trettiota-
let och nåt decennium framåt där folk var mycket
flygintresserade, det är inte som idag där vi får försvara
vårt intresse för flyghistoria och gamla flygplan mot
människor som vill förbjuda allt som inte passar deras
egna syften.
Vi hade en kanonfin dag på flygshowen i Västerås och
drog sedan hemåt med ett litet stopp i Lidköping där jag
släppte av brodern och var tillbaka i Alingsås sent på
kvällen och en trött men mycket nöjd GV-38 förare fick
baxa in kärran och klappa om henne efter den fina resan.
Jag är mycket imponerad över att man helt enkelt kan
hoppa i ett flygplan som är byggd 1938 och utan några
större åthävor kan ta sig ganska långa sträckor även om
det tar lite tid. Det var ett mycket modernt och välbyggt
flygplan Götaverken tillverkade 1938 och att det
fungerar så bra även idag kan vi tillskriva det fantastiska
gänget som renoverar och håller ordning på våra
flygplan i föreningen, det är ett gäng duktiga entusiaster
som håller till nere i berget hos Aeroseum, ingen nämnd,
ingen glömd.

nog få in en del nya medlemmar där och det intresset
märks tydligt på grillkvällarna vi arrangerat under
sommaren. I juni var jag i Lidköping och fick tilldelat
hedersparkeringen så alla kunde beundra en Götaverken
GV-38. Jag var nyligen också på Timmele Fly-in utanför
Ulricehamn, och nästa år ska jag nog ta mig till en
flygdag utomlands, i första hand Danmark eller Norge
och visa upp vår klenod. Som ni förstår har jag uppfatt-
ningen att gamla flygplan ska flygas och gärna både
långt och mycket, det är dom byggda för. Jag ska förse
vår redaktör Ulf Delbro med lite bilder från sommarens
övningar och jag kan knappt vänta till nästa år säsong
med GV-38´an, det har blivit ett flygplan jag trivs riktigt
bra med. Ett litet kul inslag är att en italiensk flygfoto-
graf som heter Alberto Pericoli, som vår medlem och
hovfotograf Daniel Karlsson presenterade mig för, tog
sig till fältet i Alingsås under en Sverigeturné och tog en
del bilder på GV-38:an i luften, och jag väntar med
spänning på reportaget i den italienska flygtidningen
som ska komma under hösten. Vi kommer att lägga upp
bilder på hemsidan och på Facebook när det blir aktu-
ellt.

GVFS deltog sedan på Eslövs flygdag i Skåne. Frugan
och jag flög ner med en kraftig motvind längs kusten
och när vi flög över Hallandsåsen blev vi omkörda av
bilarna på motorvägen! Väl framme fick jag nöjet att få
visa upp ”Helge Gustav” för publiken, det blåste riktigt
kraftiga vindar och naturligtvis var det mest sidvind och
alla som flyger sporrhjulsflygplan vet att det är besvär-
ligt men när man får lite vana på GV-38 inser man att
hon klarar en hel del, även om fukten i munnen flyttar
sig till armhålorna på kort final. Det som jag tyckte var
mest kul på uppvisningen var att rikta in ”Helge Gustav”
längs publiken, det var samtidigt rakt mot vinden och
där höll jag absolut lägsta fart och fick henne att stå
nästan stilla i luften. Detta fick jag förklara för en del av
publiken som kom fram efter landningen och undrade
hur jag kunde flyga så sakta, det var riktigt kul. Flyg-
ningen hem var en upplevelse i sig, det låg åskväder i
hela södra Sverige och vi fick kryssa oss fram till
Alingsås mellan dom svarta molnen men det var inga
som helst problem och frun och jag landade sent på
eftermiddagen med ännu en kul flygshow i bagaget.
Jag har visat upp ”Helge Gustav” på ytterligare några
flygdagar där jag delat ut flygblad och berättat om
föreningen och det är jättekul att träffa så många som är
intresserade av flyghistoria och gamla flygplan, vi kan

Det som väntar härnäst är ju vintersäsongen då vi ser
över våra flygplan. I vanliga fall har vi lyft över dom till
Säve för vinterförvaring och översyn men i år har vi
tagit ett nytt beslut, och det innebär att vi låter lill-
Cub´en Bella stanna kvar i Alingsås vilket beror på ett
par saker. För det första så har vi inga planerade repara-
tioner på henne och för det andra är vi  en handfull
piloter som flyger hela året ,och vi vill kunna flyga Bella
även på fina vinterdagar, så det ska bli spännande att se
om det är en bra ide´. Som alla vet är hösten oftast en
grå och trist årstid här på västkusten men när vi kommer
förbi jul och nyår finns det goda chanser för lite ljusa
och kanske fina flygdagar och all flygning ger fören-
ingen ett tillskott i kassan som håller oss självförsör-
jande och ger oss möjlighet att påbörja nya projekt när
vi fått GV-38 ”Helge Cesar” i luften nästa år. Bygg-
gänget har satt ihop den fina femcylindriga stjärnmotorn
som ska sitta i vår nästa GV-38, ”Helge Cesar”.  Det är
en motor av märket LeBlond, en femcylindrig stjärn-
motor på 90 hästar, som i skrivande stund har körts i
motorvaggan i ett antal timmar och anses vara klar för
montering i nosen på ”Helge Cesar”. Jag har bevittnat
ett par motorkörningar och kan bara konstatera att våra
tekniker har gjort ett fantastiskt jobb, motorn är
lättstartad och den låter helt underbart. När motorn
monterats är det en del tillverkning och montering kvar,

Foto Lasse Lindh
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det är mest motorreglage och injustering av vajrar,
slangar och annat som ska sitta på en motor och jag är
rimligt säker på att vår testpilot Filip Gerhardt får ett
samtal under våren om att han måste komma till berget
för en provflygning och den stunden ser vi fram emot.
Ett par punkter till, vi kliver med raska steg in i slutet på
året och den kommande jullunchen i föreningen. Vi har i
styrelsen satt lördag 6 december som preliminärt datum
och vi letar lokal just nu. Saken är den att vår vanliga
lokal har blivit för liten och vi har varit tvungna att
begränsa antalet medlemmar på jullunchen till ungefär
40 och det känns oerhört tråkigt att behöva avvisa
medlemmar i föreningen på grund av platsbrist. Vi
hoppas kunna hitta en lite större lokal till en vettig peng
och vi jobbar med ett par uppslag, det bästa är naturligt-
vis om lokalen ligger centralt så man inte måste ha bilen
med sig.
Vi har under sommaren tilldelat två av våra mest trogna
profiler ett hedersmedlemskap i föreningen, det är
Gunilla Öhrn och Ralph Duell som vi vill hedra efter
många års engagemang med våra flygplan och som
under otaliga timmar med verktygen i hand har gjort sig
förtjänta av detta. Tack till er båda för alla år ni ställt
upp för föreningen!
Vi har i styrelsen haft ett antal möten under sommaren
och kan med glädje konstatera att ekonomin ser god ut
och detta kommer vi naturligtvis att komma tillbaka till
på nästa årsmöte som preliminärt kommer att gå av
stapeln tisdagen 24 februari 2015. Inbjudan kommer att
skickas ut i god tid och det gäller även jullunchen när
alla detaljer är avklarade.
På vårt senaste styrelsemöte den 2 oktober hade vi en
uppföljning av flygtidsuttaget som vanligt, och vi räknar
med att komma i mål enligt den budget vi la fram på
årsmötet i februari 2014. Vi är nästan där redan och vi
har ytterligare några dagar på oss i oktober för ”Helge
Gustavs” del och sedan ska vi ju flyga med Bella när
vädret tillåter under vintern. Vid pressläggning av detta
nummer av Aviatören konstaterar vi, att Helge Gustav
loggat 35 timmar och Bella 45 timmar. Låt oss hoppas
att vädret blir gynnsamt i vinter, så att Bella flygs
ytterligare ett antal timmar!
 Allt som allt tror jag vi har hittat ett bra koncept med att
locka nya piloter till föreningen, att våra redan influgna
piloter flyger så mycket dom kan och att vi alla är
representanter för Göteborgs Veteranflygsällskap. Vi är
faktiskt unika i Sverige då vi inom en förening renoverar
och flyger gamla flygplan och att våra medlemmar med
flygcert får tillfälle att flyga flygplan från en gången tid.
Medlemmar utan flygcert men med intresse att åka med i
våra flygplan är naturligtvis välkomna att höra av sig, vi
är många piloter som med glädje ställer upp för en liten
flygtur.
Som alltid vill jag tacka våra trogna stödmedlemmar,
utan er vore vi inte den förening vi är och jag hoppas att
ni följer oss på vår hemsida som Erik Tunared är
ansvarig för, och ni hittar oss även på Facebook. Men
framför allt så hoppas jag att ni uppskattar vår fina
medlemstidning Aviatören som jag är väldigt stolt över
att visa upp för flygentusiaster runt om i Skandinavien.

Det är ett högklassigt alster som Ulf Delbro sätter ihop
med stor entusiasm. Jag vill också tacka mina kollegor i
styrelsen för det gångna året, det är kul att jobba med er!
Ett stort tack ska naturligtvis också delges våra trogna
flyginstruktörer Tommy Bohlin och Kalle Kritz, som
hjälper nya piloter med inflygning på sporrhjul. Jag vill
också önska våra nytillkomna piloter  hjärtligt välkomna
i föreningen, och jag hoppas att ni kommer att flyga våra
fina flygplan i många år framåt!
Som avslutning hoppas jag att få träffa många av er
framöver och att vi blir riktigt många på jullunchen.
Med flygande hälsningar
Gert Böll //Ordförande i GVFS

Flygfältsnytt
Med vintern för dörren kommer nu här,
en rapport från ett flygfält dig när.
 En flygsommar vi sett passera,
och vi har ej behövt kassera,
varken flygetyg eller pilot,
verksamheten har gått som smo’t.

Vår gräsbana här på ESGI är liten och söt,
men nu är den ack så blöt, så blöt.
Som jag tidigare kunnat berätta,
vill kommunen i söder uppsätta,
en väg som vårt flygfält hota,
men detta företag har det tills vidare fått skrota,
då Trafikverket först vill ha 250 millar,
något Alingsås inte så lätt försnillar.

En och annan granne ringa och klaga,
för att vi flyga över deras hus behaga,
men samtalen i år har varit få och ibland snälla,
och de handlar inte om Helge Gustav eller Bella.

Nu hoppas vi på en fin vinter.
Och även fast hon inte är en sprinter,
står Bella i hangaren och väntar,
på att du henne kommer och hämtar.
För att lågt över lanskapet smyga,
- livet är att flyga!
Erik Tunared
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Motorflygchefen informerar
 Det är den 3 november. Plus 15 grader. Men det kom-
mer en vinter i år också. Blir det 70 cm snö och minus 18
grader? Eller västkustslask och nollgradigt?
GV:n har nu ombaserats till Aeroseum för vinteride, men
BEL blir kvar i Alingsås, åtminstone en del av vintern.
Det beror väl på hur många som vill flyga.
 Hur som helst: Vinterflygning kräver lite mer. (Ni som
har rutin på vinterflygning med BEL  kan ju sluta läsa
här. Eller?)
Vid lufttemperaturer kring noll och under skall motorn
förvärmas ca 45 minuter till en timma, beroende på
lufttemperatur. Att tvinga igång motorn med snapsar
innebär brandrisk och och ökat slitage. Vi använder en
varmluftsfläkt på ett stativ. Lägg det blå skynket över
motorn men INTE över fläkten. Se bilden! Tänk på att
propellern inte tål värmen. Och....åk inte till stan och
fika under tiden!
 Hantera inte bensin medan du värmer, dvs fylla ner
från vingtanken. Vi vill ju inte att vår BEL ska brinna
upp!
Tomgångsplané  kyler ner motorn mer än förvärmningen
orkar värma. Den lilla motorn orkar inte ge tillräcklig
värme för att hålla isen borta. Risk att motorn inte svarar
när du behöver den. Alltså: Lite gas på finalen och inga
bedömningslandningar!
Om Du landar borta på ospårad snö: Tänk på att det är
vanskligt att landa på en obruten snöyta , man får svårt
att bedöma höjden.
Låt oss hoppas på en härlig vinter med många fina
flygdagar!
 Gunilla  Motorflygchef

Rapport från byggruppen.

Den minnesgode erinrar sig att vi var snöpligt nära att
provstarta Helge Cesars motor när förra numret av
Aviatören gick i tryck. Det som återstod var anpassning
av avgassamlaren, svetsa igen ett hål i oljetanken och
fylla på olja och fett. Retligt lite.

Men, tisdagen 14 06 03 var allt klart. Med motorn i
provkörningsbocken, försedd med dragkula, drar vi upp
den ur hangaren efter en bil. För säkerhets skull hade vi
med oss såväl brandsläckare som förankringslina, om
utifall att. En vällastad 30 fots container fick tjäna som
tjuder. Ett antal förväntansfulla åskådare fanns på plats.
Stämningen var god.

Enligt LeBlonds handbok skall motorn flödas tills
bränslet bokstavligen rinner ur förgasaren. Som gjort för
förgasarbrand. Om det tycker vi inte. Vi har haft
förgasarbrand, men tack och lov spann motorn igång.
Propellerströmmen blåste lågorna akteröver och branden
självsläckte så småningom. Om motorn suttit på plats i
flygplanet hade lågorna varit skrämmande nära snustorr
duk.

I praktiken skulle det krävas ett himla flyttande av
flygplanet för att undvika bensinångor in under
motorcowlingen. Föreställ er en ensam pilot på ett öde
gräsfält som måste flytta kärran några meter mellan varje
startförsök. Flöda, rycka, flytta, flöda, rycka o. s. v. Hur
roligt och realistiskt är det? För att få motorn mer
användarvänlig har vi utrustat vår LeBlond med snaps-
system. Moderniseringen kan tyckas vara ett helgerån,
men flygplanet skall användas säkert och bekvämt.
Provkörningarna är till för att komma fram till just det.
Av samma skäl har vi författat några egna varianter av
checklistor. Kanske visar det sig senare att vi kan riva
moderniseringen, vilket är relativt enkelt.

Premiärstarten var förberedd. Checklista nr 1 skulle
användas. En variant med bensinsöl. Kontakt utveckla-
des. Ett ryck. Pang! Motorn startade på första rycket! För
bra för att vara sant. Det tog sekunder innan man fattade.
Tur att vi hade vittnen. Oljetrycket kom som väntat och
motorn spann ljuvligt.
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Meningen med testkörningar är att testa. Vi vill inte bara
kontrollera att motorn fungerar som den skall, vi vill lära
känna den. En viktig del i testprogrammet har varit och
är att komma fram till den bästa startmetoden. För kall
motor, för varm och ljummen. I början mobiliserade vi
alltid minimum två personer, en ryckare och en ”förare”.
Under hand har vi simulerat en ensam pilot på ett öde
fält.

Med tiden har vi varvat mer och mer, simulerat flyg-
ningar med gaspådrag, avdrag, omdrag etc. Vi har
justerat vandrande reglage, blandningsventil som inte
bottnade, tomgång m.m., men konstaterar att allt meka-
niskt i motorn hittills fungerat perfekt. Ett problem är att
oljetemperaturen inte vill komma upp till rätt nivå, hur vi
än fixar med isolering. Mycket beror antagligen på att
motorn hittills
haft det för bekvämt. Men vem drar på för fullt med kall
motor? Slutsatsen är att körningarna i provbocken inte
kan ge oss mer info. Vi har därför beslutat att flytta över
motorn till flygplanet, för fortsatta prov. Där är vi i
skrivande stund. Ett spännande steg framåt. Helge Cesar
är förberedd och väntar.

Av sistnämnda anledning har det varit en mycket
förlängd semester för medlemmarna i byggruppen, men
nu väntar andra bullar. Helge Gustav har kommit ner till
Berget för vintertillsyn. Planerna på iståndsättning av en

Ercoupe går sakta framåt. GVFS konsolideringsår,
tillsammans med ökat flyguttag i Sällskapet har föranlett
funderingar på att göra vår älskade KZ luftvärdig igen.
Dessutom har vi sonderat möjligheten att parallellt bilda
en grupp i gruppen som går igång med nästa GV 38.
Objektet står i väntläge i Berget. Det saknas inte arbete,
men hur skall den envisa skaran i byggruppen klara det?
Glöm beteckningen gubbdagis. Det behövs föryngring -
och det finns hopp.

Under året har fyra besökare i Berget anmält sitt intresse
för att vara med i byggruppen. Tillsammans med dem
ordnar vi, externt en arbetslunch i slutet av november.
Förhoppningen är att vi då kan spika en plan, med
utökad styrka. Min dröm är att vi därutöver får några
GVFS-piloter som också vill vara med att investera lite
tid i GVFS framtid. Flygplanen, ja allt vi har ägs ju av
oss alla. Trevlig samvaro, en livsnödvändighet är bonus.

För byggruppen
Ralph

PS: Tisdagen den 11 november togs steget – motorn
sitter nu där den hör hemma!
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En verklig eldsjäl i GVFS

Han beskriver sig själv som en mycket noggrann, men
något otålig och kanske impulsiv eldsjäl som verkligen
brinner för Veteranflygsällskapet. Det handlar om
urgöteborgaren Ralph Duell, en av Sällskapets riktigt
tunga profiler, som i år både fyllt 80 och blivit heders-
medlem i GVFS – en mycket förtjänstfull utmärkelse
som erkänsla för många års mycket engagerat arbete för
Veteranflygsällskapet!
Aviatören har tidigare porträtterat två andra
hedersmedlemmar, Kurt Klausson och Kenneth Sköld.
Nu är det dags att lyfta fram Ralph Duell och låta
medlemmarna och andra läsare av vår tidskrift bekanta
sig lite närmare med denna, vår mångåriga och mycket
uppskattade, nyblivna hedersmedlem. Aviatörens
redaktör fick nyligen en väldigt trevlig pratstund med
Ralph, som blev underlag till detta porträtt. Vi låter
Ralph själv berätta. Håll till godo!

Berätta lite om din bakgrund Ralph, var växte du upp
och hur såg livet för dig ut då?
- Jag är urgöteborgare, född 1934 på Käringberget som
första barn till mina föräldrar Holger och Birgitta. Vi
flyttade så småningom till Örgryte där jag växte upp och
bodde under ungdomsåren. Jag fick två bröder, men de
är mycket yngre, det skiljer 8 och 11 år mellan oss i
ålder, så de var ju småpojkar när jag var i tonåren.
- Pappa, som var född 1907 startade 1932, som 25-åring
ett företag, Motorfirma Holger Duell, med försäljning
av förbrukningsdelar till motorcyklar. Importörerna ville
sälja motorcyklar, och inte hålla på med delar, så det
fanns en nisch, som det numer heter, för pappas verk-
samhet, så den gick väldigt bra. Firman låg i 30 år på
Friggagatan i Göteborg, där de flesta motorcykel- och
bilhandlare fanns.
- Det är klart, att jag blev intresserad av motorcyklar.
Pappas firma var ju allt för familjen, den var hela tiden i
fokus, så det var oundvikligt. Pappa fick så småningom
agenturen för en engelsk motorcykel, Francis-Barnett,
som tillverkade två modeller, en 125 cc och en 200 cc,
och vi hade en av varje i firman. Jag tog mc-kort så fort

jag blev 16, och då fick jag disponera 125:an som
”firmacykel”, det var förstås jätteroligt!
- Jag skulle naturligtvis börja hos pappa när jag gått ur
skolan, det fick jag höra under hela min uppväxt. Det
började med sommarjobb, mycket grovgöra, om man
säger, det var verkligen ingen gräddfil för mig. Jag
jobbade några år hos pappa i firman, men sen gick jag
egna vägar och startade en liknande verksamhet fast med
förbrukningsdelar till bilar. Företaget hette Bilman AB

Så här långt handlar det mest om motorcyklar och bilar,
men när vaknade flygintresset?
- Jo, pappa, som hade flygcertifikat, skaffade 1948 en
sprillans ny Ercoupe, en modern, tvåsitsig maskin. Den
fick jag följa med honom i, och jag var 14 år när jag fick
min första tur i maskinen. Det var en fantastisk upple-
velse, som jag aldrig glömt! Då fick jag en första kick,
kan man säga.
- Sen var det så, att jag hade en barndomskamrat från
Örgryte, som hette Lennart Kinde, vi var bästa vänner
och höll ihop i vått och torrt. Lennart sökte till Flygvap-
net efter realexamen i början av 50-talet och kom in på
Ljungbyhed. Jag ville också söka in där, men det satte
mina föräldrar stopp för, så det blev inget med det. Men
jag besökte Lennart på flygskolan och blev väldigt
imponerad.
- Dessutom hade pappa, som var en genuin affärsman,
under ett antal år drivit en verksamhet med försäljning
av flygplan, både nya och begagnade under det nya
företagsnamnet Duells Aero, som även omfattade en
flygskola, rundflygning och diverse annan flygverksam-
het. Allas vår Kurt Klausson var för övrigt under ett
antal år anställd i firman som pilot och flyglärare innan
han fick uppdrag av Stockholms Aero, ASA-Flyg, att
bygga upp en flygskola på Torslanda och på andra
platser i landet.
- Det är klart, att kombinationen av att min bäste kompis
blev flygvapenpilot, som faktiskt flög J 29 innan han
fick körkort (!), och att jag levt i flygmiljön i Duells
Aero plus kicken från min första flygtur gjorde att
flygintresset blev allt starkare. Dessutom hade vi
sommarstuga ute på Torslanda, så nog var det flygmiljö
så det räckte! Men det dröjde ändå till i början av 1960-
talet innan jag själv började ta flyglektioner. Pappa ägde
då det amerikanska sportflygplanet Rearwin 9000, SE-
AGB, som var förlagan till Götaverkens licensbyggda
flygplan GV 38. Det flygplanet, dvs Rearwin fick jag
börja ”skola” på med Lennart Kinde som instruktör, han
jobbade då som civil flyglärare. Jag betalade ”soppan”
men fick låna flygplanet gratis, och Lennart tog inte
heller betalt, så det var idealiskt! Kurt Klausson hoppade
in som kontrollant då och då, och det var också för Kurt
jag flög upp för certifikatsprovet 1962. Och godkänd
blev jag!

Vad hade ni för flygplan i Duells Aero, och jobbade du i
den firman, eller vad har du sysslat med?
- Det var, som sagt framförallt rundflygning och diverse
olika flyguppdrag i Duells Aero. Vi hade tre Auster, en
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Dragon Rapide, och en inhyrd SeaBee. Ett tag fanns
också en Taylor Cub, SE-AGO i firman. Dessutom ägde
pappa 1949, under ett års tid den fantastiska lilla,
ensitsiga maskinen BHT-1 Beauty, som numer tillhör
Svensk Flyghistorisk Förening och kan beskådas i
Aeroseum i Göteborg, där den är placerad t.v., men det
är en annan historia. Kurt Klausson brukade då och då
flyga avancerat med Beauty vid Torslanda för att locka
ut folk till vår rundflygverksamhet.
- Jag jobbade, som sagt ett antal år  i pappas firma innan
jag startade företaget Bilman AB. Men, eftersom jag var
duktig på tyska och ville utnyttja detta, så sökte jag efter
en tid anställning vid ett tyskt företag i Ahlen i
Westfalen, som tillverkade verktygsmaskiner, bl.a.
trycksvarvar. Jag flög f.ö. ner till anställningsintervjun i
Tyskland med en Rallye, och flög senare med chefen
några gånger. Han ställde i utsikt att firman kanske
kunde anskaffa affärsflygplan i framtiden, men därav
blev intet. Hursomhelst, så anställdes jag på försäljning-
savdelningen. Där jobbade jag i tre år, och fick därefter
uppdrag att etablera ett dotterbolag i Sverige. Så
småningom drog jag igång en egen verksamhet med
specialisering på just trycksvarvar, så sådana maskiner
har jag hållit på med hela livet fram till för omkring 10
år sedan. Det är det jag har jobbat med.

Men du är ju så oerhört engagerad i Veteranflyg-
sällskapet, hur kommer det sig? Berätta!
- Jo, jag flög i många år i Aeroklubben Göteborg, bl.a.
Cessna 172 och Piper Cherokee. Jag blev även vald till
ordförande i Motorflygsektionen efter Bertil Brunnerup,
men det var samma år jag stack till Tyskland, så vice
ordföranden fick då ta över. Det var väldigt trevligt och
fin samvaro med andra piloter i Aeroklubben, men all
service och andra tekniska åtgärder med flygplanen
sköttes av en anställd mekaniker. Man hyrde flygplan
och lämnade dem ifrån sig, det var inget praktiskt arbete,
och det var något jag gärna önskade göra, jag ville gärna
meka och pilla med flygplanen.
- Så när jag i mitten av 1980 fick höra talas om att det
bildats ett sällskap i Göteborg, som skulle hålla på med
just renovering av veteranflygplan och sedan kunna
flyga med dem, blev jag väldigt intresserad. Det var
förstås GVFS det handlade om, som bildats i februari
1980, så man hade precis kommit igång. Jag sökte upp
dem, man höll till på loftet till Chalmers Flygklubbs
verkstadshangar på Säve med ett renoveringsobjekt. Det

var en grupp mycket entusiastiska och drivande personer
med Viking och Jarl Österlind i centrum för det tekniska
arbetet jag mötte. Hela konceptet och jargongen i
Sällskapet tilltalade mig. Att få meka och pilla och sedan
flyga, det passade mig som hand i handske.  Att dess-
utom få göra det tillsammans med de entusiaster som
GVFS då bestod av, och med den sociala samvaron det
då var, det var helt enkelt mitt i prick! Det var så det
började för 34 år sedan och på den vägen är det. Det har
varit fantastiskt roligt och stimulerande, inte minst den
sociala samvaron med likasinnade!

Resten är historia skulle man kunna säga, men nu får
du berätta om de här åren, det vore spännande!
-  Det har gått upp och det har gått ner med GVFS under
åren, framförallt ur ekonomisk synvinkel, men nu är det
på väg upp igen, och det är väldigt positivt. Från vårt
första flygplan KZ:an, SE-AMA har vi skaffat och
renoverat en GV 38, SE-AHG, som vi flyger i dag och vi
har även köpt vår lill-cub, SE-BEL, ”Bella”. Vi köpte en
hangar som står i Alingsås där vi även har ett klubbhus.
Vi hade som mest 300.000 kronor i skulder efter köpet
av ”Bella”, men till slut blev vi skuldfria tack vare att vi
hade många piloter som flög alla våra tre flygplan, och
det drog in pengar. Totalt var vi som mest uppe i 120
medlemmar, piloter och stödjande, men det var framfö-
rallt ett högt flygtidsuttag som var avgörande för vår
ekonomi.
- Under några år sjönk flygtidsuttaget drastiskt av olika
skäl, bl.a. för att antalet piloter minskade, och då blev
ekonomin ordentligt ansträngd. Men tack vare en
framgångsrik satsning på att värva nya piloter, inte minst
tack vare jättebra insatser av vår nya ordförande Gert
Böll, är nu det livsviktiga flygtidsuttaget på väg upp igen
och därmed ser det betydligt ljusare ut för vår ekonomi.

Men om du tittar på byggverksamheten, där du sedan
länge är en verklig klippa, hur vill du beskriva den?
- Det är ju en del av GVFS ursprungliga idé, och den
ligger mig mycket varmt om hjärtat. Byggverksamheten,
den sociala samvaron och flygandet är de tre benen som
utgör GVFS hela filosofi. Detta ser jag som oerhört
viktigt att förvalta och föra vidare.
-Men i dag ser det annorlunda ut än vad det gjorde
tidigare. Från början var det samma människor, som
renoverade flygplanen och sedan flög dem, praktiskt
taget alla var piloter. Det fanns ingen uppdelning i
byggrupp och flygverksamhet, det var en och samma
sak. Nu är det inte längre så. Efterhand blev det av olika
skäl allt färre piloter som även deltog i bygg-
verksamheten. Till slut var det bara jag själv som gjorde
både och. Men nu har även jag lagt certifikatet på
hyllan, så i dagsläget finns det inte en enda pilot som är
med i byggruppen. Nu har det blivit två skilda verksam-
heter i Veteranflygsällskapet – byggverksamhet och
flygverksamhet.
- Jag menar, att detta är långsiktigt inte bra för GVFS.
Det blir inte bara en ogynnsam uppdelning i Sällskapet,
utan dessutom får dagens piloter inte uppleva stimulan-
sen av att vara med och renovera och färdigställa de
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flygplan, som man sedan skall flyga med, och det är en
stor brist. Jag ser som en av mina uppgifter och ett mål
för GVFS att bryta denna trend. Vi måste få fler piloter
att engagera sig i byggverksamheten. Till detta kommer,
att medelåldern i dagens byggrupp är väldigt hög, så vi
måste även ur den synvinkeln få in fler nya i verksamhe-
ten.  Då skall vi, som jag ser det, satsa på att i första
hand locka piloter i Sällskapet att engagera sig. Detta
vill jag lyfta fram och verka för och har t.ex. tagit
initiativ till ett möte nu i november för att diskutera
frågan. Min förhoppning är, att vi kan återuppliva den
ursprungliga idén med GVFS, det är något jag verkligen
brinner för, men jag måste få draghjälp med detta. Här
har ordföranden och styrelsen en mycket viktig roll att
spela!
- Jag vill också framhålla, att det under de 34 år som gått
varit fantastiskt roligt att vara med i Veteranflyg-
sällskapet och få träffa alla dessa entusiaster som lagt
ner sin själ i att renovera våra flygplan. Det är fortfa-
rande lika roligt att varje tisdag träffa kompisarna i
byggruppen, det är ett härligt gäng, och vi har väldigt
trevligt tillsammans.
- GVFS har haft många, starka profiler under åren, jag
vill egentligen inte nämna någon före någon annan. men
om jag ändå skall lyfta fram en av dem, så blir det utan
tvekan Viking Österlind, en av grundarna av Sällskapet.
Viking, som gick bort alldeles för tidigt, är den person
som gjort störst intryck på mig, och som fortfarande är
en förebild med sin noggrannhet och sin förmåga att
entusiasmera oss andra. Om jag kan föra Vikings sätt att
vara och arbeta med våra flygplan vidare, inte minst
noggrannheten, så skulle jag vara mycket glad och
tillfreds!

Vad jobbar ni nu med för projekt, och hur ser planerna
ut för framtiden?
- Sedan länge jobbar vi med att renovera SE-AHC, som
är den första GV 38:an, som Götaverken tillverkade.
Hur det arbetet fortskrider har jag beskrivit i  ”Rapport
från byggruppen” i ett antal utgåvor av Aviatören, så
också i detta nummer. Nu återstår i stort sett ”bara” att
montera den nyrenoverade, 5-cylindriga stjärnmotorn av
typ Le Blond, en sådan som maskinen var utrustad med
när den lämnade fabriken. Sedan skall vi köra provköra
motorn monterad i maskinen, göra taxningsprov och
därefter provflyga flygplanet. Det blir förhoppningsvis
till våren om allt går som det skall, och när det sker blir
det en högtidsstund, som vi alla ser fram emot! Sedan
skall våra piloter få ännu en GV 38 att glädja sig åt.
- Vår KZ III, SE-AMA, har inte flugits på flera år
eftersom motorn behöver renoveras. Detta jobb har legat
i väntläge, dels för att vår ekonomi varit ansträngd, dels
för att vi varit fullt upptagna med renoveringen av SE-
AHC och även av motorbytet på Bella, som vi gjorde
förra året. Men nu, när arbetet med GV:n närmar sig sitt
slut, och vår ekonomi har starkt förbättrats, så kan
AMA:s motor bli vårt nästa projekt. Vi har även skrovet
av ännu en GV 38 förvarad i berget. Kanske tar vi itu
med renovering av den framöver, det är också möjligt.

Du har varit pilot i 52 år. Vilka typer har du flugit och
vad har varit roligast? Är det något du vill lyfta fram?
- Det har blivit ett femtontal flygplantyper totalt. Bland
annat Rearwin, Cherokee, Cessna 172, Rallye, MFI-9,
Cessna 210, tvåmotormaskinen Grumman Cougar och
klassikern Saab Safir i den första versionen med Gipsy-
motor. Rallyen hade mycket fina kortfältsegenskaper,
och dessutom gick det då och då att flyga med öppen
huv, vilket var en trevlig bonus. 9:an var kul att avancera
med, fast man fick ta sats. 210:an hade infällbart ställ
och var en mycket fin resemaskin. Safiren, som tillhört
Uno Ranch är en verklig pärla, som är kolossalt trevlig
att flyga! Jag var också en av de första delägarna i en
Cessna 172 på flottörer, som var baserad på Landvetter-
sjön, och jag flög även lill-cub på ”tofflor” på sjön
Mjörn. Sjöflyg tycker jag är väldigt trevligt.
- Men allra trevligast är utan tvekan att flyga sporre på
grässtråk, det är något alldeles särskilt. Det är verkligen
gammalt hederligt sportflyg, som det kallades för i
förgången tid, men nu börjar det begreppet komma
tillbaka. Har man lärt sig flyga, och framförallt att landa
sporrhjulsflygplan, så kan man i princip  landa vilket
flygplan som helst. Det som är riktigt trevligt och
glädjande är, att vi fått in många nya piloter som skolat
på noshjul och nu flugit in sig på Bella och GV:n med
sporre på vårt gräsfält, och de är stormförtjusta. Nu
upplever de glädjen av flygning på ett helt annat sätt än
vad man gör i ett modernt noshjulsflygplan med alla
finesser som tänkas kan. Och det till ett timpris som är
oslagbart, bara en sån sak! Får vi nu bara med dem i
byggverksamheten också, så blir det ännu bättre!

Vilka utmaningar ser du för Veteranflygsällskapet, hur
skall de tacklas och hur ser framtiden ut?
-Det är ekonomin som är den största utmaningen. En
sund ekonomi är grunden för verksamheten, så är det.
Och den bygger framförallt på att vi har tillräckligt
många piloter, som flyger tillräckligt mycket. Eftersom
folk oundvikligen slutar flyga av olika skäl, måste vi
hela tiden jobba med att locka nya piloter till oss. Våra
stödjande medlemmar är förstås också kolossalt viktiga,
och ju fler de är desto bättre. Vi måste alltså även arbeta
med att få så många nya stödjande medlemmar som
möjligt.
- En annan utmaning är att få in nya, yngre krafter i
byggruppen, helst av allt piloter, som jag nämnt tidigare.
Detta måste vi jobba med, det är absolut nödvändigt.
- Det finns förstås många andra utmaningar, men dessa
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är de största, vill jag påstå. Om vi löser dem långsiktigt,
och det är jag helt övertygad om att vi skall lyckas med,
så skall Veteranflygsällskapet kunna bli 100 år. Flygplan
blir med åren veteranflygplan. Sådana från 60-talet till
exempel blir någon gång veteraner som blir värda att
bevara, och så rullar det på. Men GVFS kommer alltid
att ha en flyghistoriskt mycket viktig uppgift i att bevara
de flygplan vi redan äger och hålla dem i flygbart skick,
det kan vara en tillräckligt stor utmaning!
- Vi har en mycket stor förmån, som måste lyftas fram,
och det är, att vi har tillgång till utrymmet i Aeroseum,
det skall vi vara mycket glada över. Det är ett upplägg
som gynnar båda parter – det är viktigt för Aeroseum att
kunna visa på att det bedrivs levande verksamhet med
flyganknytning i detta ”Upplevelsecentrum”. Förutom
att någon gång om året flyga med ett antal av Aeroseums
volontärer, skall vi, som motprestation vara på plats vid
olika evenemang i Aeroseum och berätta om vår verk-
samhet. Det är viktigt att vi lever upp till detta åtagande
från vår sida. Byggruppens medlemmar brukar oftast
ställa upp, stort tack för det, men jag skulle önska att
även fler andra medlemmar hjälper till vid dessa tillfäl-
len. Detta kan också sägas vara en utmaning för oss både
på kort och lång sikt!

Du är ju väldigt engagerad i GVFS, men vad gör du när
du inte är i berget, har du några andra intressen?
- Ja, nog har jag det! Motorcykelintresset är i högsta
grad levande. Jag äger en Honda 650 cc som jag kör
regelbundet under april-oktober. Och så har jag två
Armstrong-Siddeley veteranbilar, en cab och en täckt, de
skall skötas och jag kör dem också lite då och då. Jag
har dessutom en segelbåt som också skall skötas. Tyvärr
blir den inte utnyttjad särskilt mycket av olika skäl, så
jag får se hur jag skall göra med den i framtiden. Jag har,
som sagt en hel del olika intressen, men hjärtat klappar
mest för Göteborgs Veteranflygsällskap, den saken är
klar.

Har du ett slutord Ralph, om vi nu rundar av denna
trevliga intervju, som jag tackar för.
- Det blir att framföra ett riktigt stort och varmt tack för
att jag nu blivit hedersmedlem i GVFS. Det kom som en
total överraskning, som jag blev oerhört glad över. Det
är mycket hedersamt och jag är väldigt stolt! Tack så
mycket!

Två nya hedersmedlemmar
Styrelsen beslutade i år att till hedersmedlemmar utse Gunilla Öhrn och Ralph Duell som erkänsla för mångåriga,
mycket värdefulla och uppskattade insatser för Göteborgs Veteranflygsällskap.
De båda nya hedersmedlemmarna passade även på att fylla 80 år i år, varför Aviatören framför ett dubbelt, stort Grattis!

Foto Daniel Karlsson
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En 60-talshistoria.
Det är inte klokt vad man kan hitta ute på nätet. När jag
googlade mitt namn för skojs skull, så fick jag bland
annat upp en sida med radannonser ur en amerikansk
flygtidning från 1961. Där finns en annons där jag, som
representant för Aeroklubbens segelflygsektion, annon-
serar gamla segelflygplan till försäljning. Varför jag har
angivits som kontaktman i denna annons har jag tyvärr
glömt. Bengt Micrander var den person i klubben som
hade goda kontakter med utländska segelflygare och var
därför den som skötte försäljningen. Jag såsom varande
speditör vid den tiden ombesörjde transporter och
dokumentation.

tillverkats under 40-talet skulle skrotas eftersom man
bedömde att de limningar som gjordes under kriget inte
längre skulle hålla måttet. Det hela började med att vi
sålde vår egen Olympia SE-SGH samt en Kranich till
England i december 1959. Vi lastade dessa i två gamla
flygplanvagnar och körde via Sessanlinjen till
Frederikshavn och därifrån vidare till Esbjerg där de
lastades ombord på färjan till Harwich i England. Som
dragbil hade vi bl.a. en gammal ambulans som vi köpt
från flygklubben i Filipstad. När vi rullade iland i
Frederikshavn så frågade en tullare ”va e de för en
cirkus?”.  Lägg märke till klädseln. Jacka och fritids-
byxor var inte uppfunna ännu. Det var kostym, vit
skjorta, slips, rock och hatt som gällde. Akter om
släpvagnen med Kranichen syns förutom undertecknad
Bengt Micrander och Bo Gedda. Förmodligen är det
”Pytt” som ligger och mekar under släpvagnen.

Det fortsatte med att vi sålde tre stycken Slingsby T-21
till Storbritannien år 1960. Jag har för mig att alla tre
ägdes av KSAK och hade använts som skolflygplan på
Ålleberg. T-21 var byggd för att startas med bil eller
winch och hade därför sin koppling monterad under
planets längdaxel. Kopplingen var av automattyp, vilket
innebär att om draglinan förs bakåt så kopplas den ur
automatiskt. Den är därför inte avsedd att användas vid
flygbogsering. T-21 hade inte använts på flera år på
grund av att man under senare delen av 50-talet helt
övergick till flygbogsering.
T-21 är ett mycket stort segelflygplan och får därför inte
plats i en normal flygplanvagn. Bengt hade inte ägnat
någon tanke på hur vi skulle kunna ordna transporten

dem”. Vi fixade kopplingen genom att låsa automat-
utlösningen med en låstråd. Jag var en av de två piloter
som gjorde den första leveransflygningen. Vid en
mellanlandning i Höganäs så filmades vi av en frilans-
fotograf och detta sändes sedan i Aktuellt i TV samma
kväll. Detta inslag gjorde att vi över en natt i hela landet
blev kända som de som kunde förvandla de nu i Sverige
helt värdelösa flygplanen till reda pengar. Bengt
Micrander och Magnus Koch flög andra vändan.  Bilden
med mig och Bengt vid T-21:an är tagen på Tånga Hed
samma dag som den startade sin flygning ända upp till
Scotland. De som flög var Bengt Söderholm och Lars
Frimodig.
Det fanns vid denna tid gott om gamla Weihe, Kranich
och Grunau Baby i landet och vi bedrev en mycket

över Nordsjön. Det vilade på mina axlar att ordna den
saken. Vad göra? Vi kunde ju inte gärna spika en låda
stor som en sommarstuga för att packa dem i. Jag fick då
en ide. ”De är ju fortfarande luftvärdiga så vi flyger över

stycken Grunau Baby i en släpvagn av Flygvapnets
modell. Släpvagnen var kraftigt överlastad och vi körde

Det hör till historien att vi i Aeroklubbens segelflyg-
sektion i början av 60-talet sålde en hel del gamla
segelflygplan på export. Anledningen till detta var att
Luftfartsstyrelsen ansåg att alla gamla segelflygplan som

Lenie och Bengt i T 21
omfattande exportförsäljning inte bara till England och
USA utan även till ett sådant exotiskt land som Syd-
Rhodesia. Jag kommer ihåg att vi lyckades packa tre
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den mycket försiktigt till Lundbyhamnen där den
lastades ombord på ett av Transatlantics fartyg med
destination Beira i Moçambique f.v.b. till Salisbury
nuvarande Harare. Vi var lite nervösa över hur detta
ekipage skulle klara den långa transporten men vi
behövde inte oroa oss. Efter en tid kom det ett telegram
till oss från Afrika med följande lydelse.
”Congratulations your packing”. Med en av dessa
Grunau Baby sattes sedermera nytt höjdrekord i Syd-
rhodesia.

Det hör till historien att Bengt Micrander jobbade som
lärare i Zambia under några år under senare delen av 60-
talet.  Under en flygning någonstans i Afrika med en
DC-3 kommer skepparen ut i kabinen och får se Bengt
som har ett Silver C på sitt rockslag. ”Jag ser att du är
segelflygare” säger kaptenen. ”Ja, jag är från Sverige
och jag har varit med om att sälja tre stycken Grunau
Baby till Syd-Rhodesia” svarar Bengt. ”Är det Bengt
Micrander?”. Det visar sig att skepparen är en av dem
som var med och köpte våra flygplan. It’s a small world.

£ennie

Dokumentationsmöte

I mitten av september hade Ralph Duell, Lars-Ewert
Lindström och Hans Slieker ett något annorlunda
dokumentationsmöte. Mötet hölls den här gången i en
synnerligen vacker miljö, nämligen i Göteborgs södra
skärgård.
Syftet var att diskutera upplägg och utformning av vår
dokumentation som kommer att granskas av EAA inför
den stundande first flight av vår GV-38 Helge Cesar.

Att de förb... (ursäkta) portarna i berget till dags dato
hindrar oss att enkelt köra ut våra flygplan lämnar jag
här därhän. En godtagbar lösning borde snabbt komma
till stånd. Förhoppningsvis är problemet löst när
Aviatören dimper ner i din brevlåda.

Initiativet från Ralph att hålla mötet ute på öppet hav
fick stort bifall, speciellt från Hans eftersom han hemma
i Amsterdam endast kan se havet i tv-rutan och därvid
rör sig soffan inte en millimeter...
Ralph föreslog ett möte i hans segelbåt med start från
Kullaviks gästhamn. En solig höstdag gick vi ombord,
Ralph kastade loss, och med motorn igång åkte vi långt
ut i skärgården mellan kobbar och skär. Kobbar och
skär: två nya ord för en landkrabba.
Lars-Ewert passade på att styra, och under glada tillrop
från Ralph – ”Lite åt styrbord, Lasse!” – hittade vi efter
cirka en timme ett lugnt ställe. Dags för Ralph att kasta i
draggen, och båten började svagt guppa på den nästan
spegelblanka ytan. Vilken bedårande skönhet!

Hela dagen arbetade vi fram materialet, och emellanåt
njöt vi av mat tillagad av vår värd och några iskalla
drycker, speciellt lämpliga för att inte riskera något!
Havet var som sagt helt utan vågor så våra pärmar,
papper och pennor låg orörliga på bordet då de inte
användes – och det var inte ofta. Många dokument bytte
plats mellan de olika pärmarna och efteråt var vi glada
att ha fått (bättre) ordning på pappren som bildar
underlag i det tilltänkta datasystemet.
När solen mot kvällskvisten gick ner för att värma en
annan del av jorden seglade vi sakta tillbaka till hemma-
hamnen. En sagolikt vacker dag på havet var slut.

För undertecknad återstår nu många tangentnedslag: föra
in all data i den av mig utvecklade, datoriserade byggjo-
urnalen hemma i Amsterdam. Vi moderna (?) människor
använder ju internet för all slags kommunikation, så
dokumentationen i den nya formen kommer jag att
skicka tillbaka över den digitala motorvägen. Härmed
kan jag överskrida hastighetsgränsen utan att hamna i
konflikt med polisen.
Hartstikke bedankt (Tack) kollegor, seglatsen var en
minnesvärd upplevelse.
Vi ses nästa år igen!

Hans Slieker text och foto

Lasse Lindström vid rodret
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Nytt från Aeroseum ningen den 9 december av vår världsunika, helt
handikappanpassade flygsimulator. Vi fick framkroppen
till en Saab 37 Viggen av Försvarsmakten för en tid
sedan. Några av våra hängivna volontärer i Aeroseum
har därefter, med stöttning av ett flertal olika leverantö-
rer, lagt ner ett mycket imponerande arbete med att såga
ut, rensa och tömma framkroppen för att man skall
kunna ta sig in med rullstol och ”flyga” simulatorn.  Nu
kan man åka in med den tyngsta Permobilen, som väger
flera hundra kilo, och det finns räcken att hålla sig i.

- Det händer, som vanligt väldigt mycket här i Aeroseum,
framhåller chefen, Roger Eliasson när Aviatören träffar
honom för en pratstund i början av november. Det blev
till exempel ett väldigt pådrag här för några veckor sedan
med koppling till den s.k. underrättelseoperationen i
Stockholms skärgård. När Försvarsmakten konstaterade,
att de saknade helikoptrar för ubåtsjakt, kom någon
journalist på, att det står flera, lämpliga sådana, nämligen
Hkp 4, förvarade på ett museum i Göteborg, dvs hos oss
på Aeroseum.
- Det slogs larm till lokala redaktioner i Göteborg, både
press, radio och tv. Jag blev uppringd hemma och fick
snabbt ge mig ut hit och ha en improviserad mediemot-
tagning och visa och berätta om helikoptrarna, som
användes vid tidigare ubåtsjaktoperationer, som de är
ytterst lämpade för. En av dem är dessutom i princip
flygklar, men står härnere när den skulle kunna satts in i
den här typen av operationer. Det var många som
undrade hur det hänger ihop!
- I övrigt fortsätter vi satsningen på att bli klassade som
ett Science Center, förklarar Roger Eliasson. Vi har nu
byggt upp sammanlagt 42 olika stationer där besökarna
kan göra olika saker som ökar den tekniska förståelsen
hos dem. Antalet stationer växer i stort sett varje vecka,
och vi vänder oss primärt till besökande skolungdomar.
Detta har slagit mycket väl ut och är helt i linje med idén
och tanken bakom ett Science Center, säger Roger.
- Men den riktigt stora grejen närmast i tiden, är invig-

- Vi kallar simulatorn för HAS 37 Viggen, där HAS står
för Handikapp Anpassad Simulator. Styrspaken, som är
den viktigaste komponenten för att kunna flyga simula-
torn är framtagen av företaget Autoadapt. De arbetar
vanligtvis med att handikappanpassa fordon, men de har
gjort ett fantastiskt arbete med konstruktion av styr-
spaken, det vill jag gärna framhålla, fortsätter Roger.
- Invigningen kommer att förrättas av ordföranden i
Västra Götalandsregionen, Johnny Magnusson, och den
första ”piloten” blir kommunalrådet David Lega. David
är rullstolsburen, och han kommer att hantera styrspaken
med fötterna! Det skall bli kolossalt spännande, säger
Roger Eliasson, som är mycket stolt över handikapp-
simulatorn, som Aeroseum är först i världen med. Till
invigningen kommer även representanter för DRR, De
Rörelsehindrades Riksorganisation och flera andra.
- Min idé nu är att öppna upp för ett samarbete med
Rehab-organisationerna i Västsverige, och att
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olycksdrabbade som mist olika förmågor skall få komma
hit och utnyttja simulatorn, som ett led i deras rehabilite-
ring, det tror jag mycket på!

Hur har det gått med Hkp 4:an – den skulle ju flugits i
år?
Helikoptern blev flygklar, men vi jobbar fortfarande
med att få ihop nödvändiga dokument, och att piloterna
skall få den behörighet, som Transportstyrelsen kräver.
Tillsammans med Transportstyrelsen skriver vi nu ihop
ett utbildningspaket, och så lägger vi ut detta på t.ex.
SPU, Svensk Pilotutbildning här på Säve. Till våren
skall allt vara klart med pilotutbildningen och dokumen-
ten – vi har redan förfrågningar om att delta i flyg-
uppvisningar med helikoptern!

Vad händer mer på Aeroseum? Berätta!
- Jo vi har fler invigningar. Den 25 november öppnar vi
till exempel en utställning om Jerker Berg. Jerker, var en
av Sveriges första s.k. drakflygare, men för 33 år sedan,
1981, råkade han riktigt illa ut. Då flög han nämligen in
i en vägg på en klubbstuga och bröt ryggen, som
förlamade honom från bröstet och neråt. Men han
fortsatte att flyga (!) – nu i en ultralätt s.k. Trike. Det är
en flygfarkost med en fast vinge och en motor och
propeller fastsatta bakom en stol. Jerker byggde om
stolen så att han kunde få med sin rullstol, och det
fungerade utmärkt. Jerker flög riktigt långt med sin
Trike – från Narvik i Nordnorge ner till Saint Tropez vid
Medelhavet, det är mycket imponerande! När Jerker
fyllde 75 år 2011 bestämde han sig för att lägga flygan-
det på hyllan, och att skänka sin Trike till Aeroseum.
Han flög själv ner farkosten från Brännebrona där han
bodde hit till oss, men i somras avled han tråkigt nog.
Nu kommer Jerkers dotter hit och förrättar invigningen

av den lilla utställning om Jerkers flygarliv, som vi
arrangerat.
- Vi har också startat en förening, ”Aeroseums vänner”.
Det är en helt fristående förening med syfte att få
enskilda personer, företag och organisationer att enga-
gera sig i Aeroseum, och på olika sätt stödja och sponsra
vår verksamhet. Allt om detta står på hemsidan.
- Och så kommer det en ny bok, som välkände flygboks-
författaren Åke Hall skrivit, ”Bergakungens sal”. Den
handlar förstås om berghangaren, som nu är Aeroseum.
Boken lanseras den 16 december då vi har vår ”höst-
gryta” för våra volontärer.

Hur ser det ut med besöksantalet i år?
- Det har varit ett jättebra år med cirka 50.000 besökare.
Det är 10 procent mer än förra året, om man räknar bort
de som besökte Göteborgs Aeroshow. Höstlovet i år var
en stor framgång med kolossalt många besökare. Ubåts-
jakten utanför Stockholm bidrog säkert till detta då vi
fick mycket stor uppmärksamhet i media, och det tackar
vi givetvis för!

Säve är ju utlagt till försäljning. Hur påverkar detta
Aeroseum?
- Aeroseums mark ägs av kommunen och ingår ej i
försäljningen. Min bedömning är att vi endast kommer
att påverkas marginellt. Det kan till exempel handla om
hur en ny ägare ser på en sådan sak som en flygshow här
ute. Hittills har det varit kostnadsfritt för oss att arrang-
era sådana, men det kan ju ändras, det återstår att se. Min
förhoppning är, att det blir en ägare som vill satsa på
utveckling av verksamheten och investera i taxibanor,
plattor m.m. så att vi får se en expansion här ute.

Vad har ni på gång fär den närmaste framtiden?
- Vi saknar en bra exposé över gamla F 9-flottiljen, som
ju den här ursprungliga berghangaren hörde till. Det skall
vi rätta till. Vi håller nu på att bygga upp en beskrivning
över hur stridsledningssystemet fungerade med allt från
luftbevakningstorn till luftförsvarscentraler i det s.k. Stril
50- och Stril 60-systemet, och det skall bli plattformen
till historien om F9. Lars Gunnar Larsson, som var sista
chefen för luftförsvarscentralen i regionen kommer att
bli projektledare för detta.
- Vi fortsätter också arbetet med uppbyggnad av simula-
torn för Hkp 6:an och även renoveringsarbetet med Do
27:an. För det projektet söker vi en ny kontrollant, då
den tidigare omkom i det tragiska haveriet med Stinson-
flygplanet nyligen.

Har du något budskap till GVFS du vill framföra som
avslutning?
- Vi har ett mycket bra samarbete, som vi skall bygga på
för framtiden. För oss är det av stort värde att kunna visa
på en levande, flyghistorisk verksamhet, som det ju är
med renoveringen av era veteranflygplan i Aeroseum.
Mitt budskap är, att GVFS alltid måste ha representanter
på plats vid olika evenemang och berätta om verksamhe-
ten, som t.ex. under höstlovet i år. Då fungerade detta
jättebra, och det kan utgöra en modell för kommande
evenemang. När det gäller flygrelaterade evenemang
under våren 2015, så har vi Modell- och Hobbymässan
den 28-29 mars och Barnens flyghelg den 13-14 juni att
inrikta oss på. Då är det viktigt, att folk från GVFS finns
på plats.

Ulf Delbro
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Flygande Klassiker eller aldrig, poängterar han.
Och nu är den alltså här, Daniels bok ”Flygande klassi-
ker”. Alla som varit inne på Daniels Facebook-sida har
kunna följa hur projektet utvecklats sedan det flaggades
upp för cirka ett år sedan, och väldigt många har gett sitt
stöd och ivrigt väntat på att boken skall bli klar. Nu är
alltså väntan över. Boken, som tillkommit med ekono-
miskt stöd av Svensk Flyghistorisk Förening, lanserades
vid SFF:s regionmöte i Göteborg den 6 november, vilket
satte extra färg på mötet!
Att Daniel Karlsson i dag är en av Sveriges främsta
flygfotografer råder det ingen tvekan om. Att Daniel
dessutom är en bra skribent gör ju inte saken sämre. För
sina insatser har han tilldelats flygbranschens utmärkelse
Vingpennan.
I boken får vi serverat ett urval historiska flygplan från
första halvan av 1900-talet som ännu flyger i Sverige.
Från de tidigaste flygmaskinerna, mellankrigstidens
dubbeldäckare, passagerarflygets barndom, legendariska
jaktplan, klassiska segelflygplan och fram till de tidiga
jetflygplanen.
Boken är på 240 sidor med närmare 400 utsökta färg-
fotografier. Bildkvaliteten är strålande bra, och det är en
ren njutning att botanisera bland alla flygplantyperna
som presenteras. I boken beskriver Daniel historien om
flygplanen på ett mycket intressant och lättläst sätt. Han
lyfter även fram personerna som i många fall satsat på
att renovera flygplanen från grunden och som nu flyger
dem. Det är berättelser som är mycket fascinerande, och
som ger läsaren en god inblick i det genuina flyg-
intresset alla dessa människor besjälas av. Vår egen
motorflygchef Gunilla Öhrn är en av dessa entusiaster,
som på ett mycket trevligt sätt porträtteras i text och bild
med hennes egen ägandes lill-cub, SE-AUF. Även Ralph
Duell syns i boken som pilot på den klassiska Safiren
SE-AUR.
Bland fotoflygplanen som använts nämner Daniel t.ex.
Cessna Caravan, Robin, Bulldog, Super Cub, Safir,
Tiger Moth, Stampe och L-29 Delfin. De flesta bilderna
är tagna från Cub, Antonov An-28, Cessna Caravan och
Sk 16.
Vad tycker du är det roligaste med flygfotografering,
Daniel?
- Det är att man egentligen aldrig blir färdig – det finns
alltid något nytt att prova och att lära. Det är också
något helt annat än vardagen, ett äventyr som ger en
ordentlig ”kick” när allt faller på plats, förklarar en
entusiastisk Daniel, som är sambo med Kristine och
pappa till två små flickor, Emma och Linn och till yrket
kommunikatör på Handelshögskolan i Göteborg.
Boken kan varmt kan rekommenderas, inte minst som
julklapp, till både flygnördar och allmänt flyg-
intresserade. Den är utgiven av Daniel K. Productions
AB, Göteborg, och saluförs bl.a. genom Svensk Flyg-
historisk Förenings Medlemsservice, nätbokhandeln
eller direkt från författaren: www.daniel-k.com. Daniel
kommer även att vara på plats och sälja och signera
böcker vid GVFS jullunch den 6 december.
ISBN: 978-91-637-6452-3
Ulf Delbro

För 18 år sedan, 1996, fick en ung, flygintresserad
medlem i Veteranflygsällskapet, möjlighet att hänga med
på en tur med GVFS nestor Viking Österlind i en av
Ållebergs Mothar, för att flygfotografera vår GV 38, SE-
AHG. Resultatet blev några riktigt bra bilder på Helge
Gustav, som sedan använts i alla möjliga sammanhang.
Detta var inledningen till en makalös utveckling för den
unge mannen när det gäller flygfotografering, och resten
är historia, skulle man kunna säga. Det handlar om allas
vår Daniel Karlsson, som väl inte bara alla medlemmar i
GVFS känner till, utan säkert även de flesta flyg-
intresserade personer i det här landet. Finns det någon
som inte någon gång läst Daniel Karlssons flygreportage
i olika flygtidningar och framförallt beundrat hans
fantastiskt fina flygfoton? Nej, jag skulle inte tro det.
Daniel, som nu blivit 36 år, och bor i Tuve på Hisingen,
började alltså flygfotografera när han var 18 år, så han
har nu ägnat sig åt detta under halva livet vid det här
laget. Tack vare en uppenbar talang för flygfotografering
har Daniel fått möjlighet att fotografera ett otal olika
flygplantyper i luften. Det har under åren resulterat i
tusentals bilder, som använts i olika artiklar och repor-
tage, som till mångas glädje publicerats i olika flyg-
tidningar både i Sverige och utomlands. Även Aviatör-
ens läsare har i de flesta nummer av tidningen sedan
1996 kunnat njuta av Daniels bilder, som han alltid
mycket generöst ställer till vårt förfogande. Det tackar vi
särskilt för!
Idén att utnyttja bildskatten, som väldigt mycket handlar
om veteranflygplan, till att producera en bok om fly-
gande veteraner fick Daniel för länge sedan, men för
något år sedan tyckte han, att det var dags att göra slag i
saken.
- Jag hade en omfattande bildbank att välja ur plus text
från otaliga artiklar och reportage att utgå ifrån, förkla-
rar Daniel. Dessutom är veteranflygbranschen väldigt
levande, varje år tillkommer nya ”gamlingar”, så jag
kände, att nu var det rätt läge att ge ut en bok, det var nu
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”Inför flygsäkerhet i
vägtrafiken”
För några år sedan skrev GVFS hedersmedlem Kurt
Klausson boken Med flyget i blodet där han på 608 (!)
sidor beskriver sitt oerhört spännande flygarliv. Men inte
nog med det – nu har han, 92 år ung givit ut ytterligare
en bok – Inför flygsäkerhet i vägtrafiken!
- Jag har under hela min flygarkarriär alltid satt säkerhe-
ten främst, och jag blev med tiden alltmer bekymrad när
jag jämförde med säkerhetstänkandet inom framförallt
busstrafiken, som är oerhört bristfälligt och eftersatt,
säger Kurt med mycket starkt engagemang, när han
berättar om sin nya bok.
- Under många år har jag reagerat över våra bussars stora
brist på passagerarsäkerhet. DC-3:ans säkerhets-
utrustning från 1935 finns ännu inte till någon del som
standard i dagens bussar, fastän vi årligen har över 100
bussbränder i Sverige, och där branden oftast börjar i det
oljiga motorrummet.
- Med min bok, som jag nu skrivit och givit ut, helt utan
kommersiellt syfte, vill jag förmedla lite av flygets
säkerhetstänkande till vägtrafiksektorn. Jag distribuerar
boken till ett stort antal mottagare – politiker,
myndighetschefer, trafiksäkerhetsforskare, bussföretag
och busstillverkare, trafikpolisen, försäkringsbolag,
intresseorganisationer, media m.fl. med den starka
förhoppningen, att den kan ge framförallt bussektorn en
nödvändig tankeställare, och att detta leder till föränd-
ringar, påpekar Kurt Klausson med eftertryck.
Kurt Klausson vet utan tvekan vad han talar om. Erfaren-
heten från närmare 70 års flygsäkerhetsarbete där han
bl.a. kontrollflugit drygt 3.500 flygförare och bokfört
mer än 20.000 starter och landningar enbart på Tors-
landa, är gedigen. Man får sig onekligen en rejäl tanke-
ställare när man läser boken. Man instämmer lätt i
författarens förhoppning att den skall leda till ett förbätt-
rat säkerhetstänkande inom vägtrafiken.
Boken kan beställas genom Claes Berg, Göteborg:
info@aviationbookshop.se Telefon 0703-40 11 87. Priset
är 180:- kronor exklusive frakt.
ISBN: 978-91-981658-0-7
Ulf Delbro

Kurt Klaussons flygarminnen I
Bo Lundells episoder som rjal (radarjaktledare) i Svensk
Flyghistorisk Tidskrift nr 2-14 påminner mig om min
första radarflygning. På en bergknalle vid bana 22 på F9
Säve hade 1947 placerats ut en markradarstation med
beteckningen Armes 21. Själv var jag baserad på 1.
divisionen, inte så långt från Armes 21.
Min uppgift var nu att via radioförbindelse med Armes
21-stationen få styranvisning till min J 21-rote för att
finna ett okänt mål någonstans ute i lufthavet. Detta är
vår första radarflygning, och ingen av oss förare trodde
riktigt på att Armes 21 skulle kunna se oss långt borta,
uppe bland molnen och leda oss rätt.
Efter rote-starten tog Armes 21 över och dirigerade roten
med höjd och kurs. I luften såg vi i roten på varandra
med stor skepsis på styranvisningarna. Efter en stund
kom från Armes 21 – ni ligger nu 300 meter bakom
målet. Vi låg i moln och var fortfarande mycket tvek-
samma till uppgifterna. Men avståndsuppgifterna
minskade, och plötsligt låg vi bakom målet, en Sk 16.
Vi blev mycket överraskade, och jag rapporterade ”målet
i sikte”. Vi blev mäkta imponerade över resultatet av
radarledningen, tvivlet var nu bortblåst.
Detta var för mig en stor händelse, vilken jag aldrig
glömmer! Utvecklingen gick med rasande fart – året
innan, 1946, använde vi ännu telegrafnyckel i våra J
22:or!
Kurt Klausson

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 välkommet! Bidraget går exklusivt
till byggverksamheten.
Vi tackar nedanstående medlem för värdefullt bidrag
under tiden april 2014 – oktober 2014:
Cristina Engelke

Saab J 21
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Ruth Bergman – Sveriges första
kvinnliga flygelev

flygskola på Ljungbyhed. Fröken B., som är dotter till
chefen för chuckfabriken i Tyringe, fabrikör Anders
Bergman, visar sig här som föregångskvinna på ett
verksamhetsområde, hvilket man väl knappast trott
skulle beaktas af unga damer. Måhända kommer hennes
käcka exempel att mana till efterföljd.
- Ruth kom aldrig riktigt överens med flygplanen och
hur de skulle hanteras i luften, fortsätter Kalle sin
berättelse. Det ena haveriet avlöste det andra, och även
om Ruth inte fick några allvarliga skador, slogs flygpla-
nen sönder. Men Ruths pappa, fabrikör Bergman, som
hade gott ställt, betalade reparationerna.

Marie-Louise Skoglund var en av GVFS ganska få
hedersmedlemmar, men var inte särskilt välkänd bland
medlemmarna. Vad hade hon för koppling till Sällska-
pet? Var hon pilot? Varför blev hon utsedd till heders-
medlem? Fanns det någon bland medlemmarna som
visste något?
 Då och då ställdes det frågor av detta slag, men det var
inte lätt att få svar på dem, försåvitt inte man hade
kontaktat Marie-Louise själv förstås, för hon bodde i
Göteborg. Fast nu är det för sent, för hon gick ur tiden
den 29 februari 2012, 91 år gammal.
Men, så, för en tid sedan, hörde en av våra medlemmar,
Kalle Bergquist av sig och berättade, att han var son till
Marie-Louise Skoglund, och han hade en mycket
intressant historia att berätta, som förklarade varför hans
mamma Marie-Louise var hedersmedlem i Göteborgs
Veteranflygsällskap.
- Mamma, som var född 1921, var dotter till Ruth och
Elis Kjersén. Ruth i sin tur var född 1889 och var dotter
till fabrikör Anders Bergman, som grundat den mycket
välkända chuckfabriken, Bergman AB i Tyringe. Ruth
hette alltså Bergman i efternamn innan hon gifte sig med
officeren Elis Kjersén, som blev min morfar, förklarar
Kalle, när jag träffar honom för en intervju i den triv-
samma villan i närheten av Kovikshamn.
- Fabrikör Bergman var kolossalt välbeställd ekono-
miskt. Familjen tillhörde överklassen, och dottern Ruth
levde lyxliv. Hon umgicks med den tidens verkliga
hjältar, nämligen flygarna, vilket inte var något själv-
klart, särskilt inte för damer. Framförallt var det förbe-
hållet män att bli piloter, men det brydde sig Ruth
Bergman inte om. ”Jag skall studera och lära mig flyga”
bestämde hon sig för, något som inte överallt föll i god
jord. Men Ruth var kavat och satte dem på plats. ”Varför
skall inte en kvinna kunna lära sig flyga”, sade hon, och
så fick det bli!
I nr 29 av veckotidningen Idun daterad den 15 juli 1917
kan man sålunda läsa följande notis:
Vi presentera här bilden af Sveriges första, kvinnliga
flygare, den 28-åriga fröken Ruth Bergman, hvilken
nyligen börjat sina studier vid dr. Enoch Thulins

- Min mormor Ruth Bergman kunde ha blivit Sveriges
första, kvinnliga flygare, men hon lyckades aldrig erövra
ett Aviatördiplom, förklarar Kalle Bergquist. Hon avbröt
så småningom flygutbildningen och därefter blev hon
”ordentlig”. Hon gifte sig, som sagt med officeren Elis
Kjersén och blev sedan  försörjd av sin man, så som det
gick till på den tiden. Ruth och Elis fick bara ett barn,
nämligen min mamma Marie-Louise. Själv föddes jag
1945, och fick aldrig träffa min mormor, som avled året
innan, endast 55 år gammal.
-  Mamma berättade väldigt mycket om mormor och
hennes flygäventyr. Bl.a. hade de haft en propeller från
en havererad Thulin-maskin i trädgården, den fick inte
plats inomhus, men den blev förstörd, den släppte i
limningen. Men det fanns andra propellrar efter de
många haverierna, så det gjorde inte så mycket, säger
Kalle.
- Dessutom fanns det ett antal mycket intressanta
fotografier från mormors tid på Thulins flygskola, som
mamma fick ta hand om efter mormors bortgång, säger
Kalle, och nu kan jag berätta varför mamma blev utsedd
till hedersmedlem i Göteborgs Veteranflygsällskap,
fortsätter han.
- Mamma, som bodde i Göteborg, kontaktade nämligen
för ett antal år sedan Veteranflygsällskapet, hon visade
bilderna och förklarade, att hon var dotter till kvinnan på
bilderna, Ruth Bergman, som  var Sveriges första,
kvinnliga flygelev. Detta väckte ett stort intresse i
Sällskapet, mamma och jag blev inbjudna till en klubb-
träff och vi fick var sin flygtur i GV 38:an. Jag minns
inte vem piloten var, men det var en ganska guppig
flygning, det kommer jag väl ihåg, säger Kalle. Genom
att mamma var dotter till Ruth Bergman blev hon vald
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till hedersmedlem i Veteranflygsällskapet, vilket hon
blev mycket glad över, och mormor skulle säkert ha
varit stolt över detta!
Då är alltså frågan om Marie-Louise Skoglunds
hedersmedlemskap utredd och klar. Visst är det en
kolossalt fascinerande historia med verkligt flyg-
historiska förtecken!
Men hur hänger det ihop med de olika efternamnen –
Kalle heter ju Bergquist? - Jo mamma var gift två
gånger, hennes första make, som blev min pappa, hette
Bergquist, och make nr två hette Skoglund, förklarar
Kalle, och så var den frågan också besvarad.
Men hur är det med ditt flygintresse Kalle, du är ju
medlem i Veteranflygsällskapet?
- Jo, flygintresset har säkert gått i arv från min mormor,
säger Kalle entusiastiskt. Jag började tidigt att bygga
radiostyrda modeller, både motor- och segelflygplan.
Jag har också flugit skärmflyg i flera år. Man sitter då
bekvämt i en sele under en skärm och tar sig fram utan
motor med hjälp av termik och s.k. hang.
-  Men på senare år har jag satsat på paramotorflygning.
Skillnaden är då, att man har en motor  på ryggen med
propeller så att man kan starta på plan mark med ca 20
m startsträcka. Skärmen är också något större. Jag har
själv uppfunnit en hopfällbar bur runt propellern som
gör det möjligt att enkelt lasta allt i t.ex. bagageutrym-
met i en personbil. Den väger dessutom inte mer än 17
kg allt som allt, och är därför lätt att bära med sig.
Farten är ca 40-45 km per timma, den går på vanlig
bensin och drar 3 l per timma. Jag har flugit ett 10-tal
timmar med ”maskinen”, som är certifierad av Luft-
fartsverket.

Kalle Bergquist har teknisk bakgrund. Han tog
civilingenjörsexamen vid Chalmers 1972, och fick jobb
hos legendariske Karl Andersson vid Vindövarvet där
han bl.a. ritade havskryssare. Därefter  anställdes han
som ingenjör vid Uddevallavarvet där han var kvar tills
företaget gick i konkurs 1976. Då blev det Volvo PV i
Göteborg där han jobbade med teknisk utveckling av
framtidens bilar, speciellt med tekniska beräkningar och
datorsimuleringar av bilmotorer fram till att han gick i
pension för några år sedan.
Vi säger varmt tack till Kalle Bergquist för den intres-
santa informationen om Ruth Bergman, och för att vi fått
disponera bilderna för publicering i Aviatören!
Ulf Delbro

Årets flygbok 2014

Det blev Christer Lokinds bok ”DC-3:an. Kalla krigets
hemlighet” som tog hem den mycket prestigefyllda titeln
”Årets Flygbok” vid den årliga Flyglitteraturträffen,
FLIT, som för 31 gången hölls i Flygets Hus på Malm-
slätt under helgen den 4-5 oktober.  – Jag är mycket
överraskad, glad och hedrad, sade Christer då valet av
bok tillkännagavs.
I juni 1952 sköt Sovjetunionen ner två svenska militär-
flygplan över Östersjön – först en av Flygvapnets DC-
3:or och därefter ett sjöräddningsplan av typen Catalina.
Händelserna kring DC-3:an hemligstämplades. I boken
framkommer nu, att DC-3:ans  uppdrag var betydligt
mer provocerande än vad som tidigare beskrivits. För
Sovjetunionen utgjorde DC-3:ans flygningar mot landets
radaranläggningar för att samla information ett allvarligt
hot.
Den 16 juni 2003 lyckades ett privat konsortium
lokalisera vraket efter DC-3:an utanför Gotska Sandön.
Natten mellan den 18 och 19 mars 2004 kunde vraket
bärgas
Christer Lokind är pensionerad överstelöjtnant i Flyg-
vapnet och har huvudsakligen tjänstgjort inom den
centrala underrättelsetjänsten och vid Försvarets Radio-
anstalt. Christer ingick i den utredning som tillsattes
efter bärgningen av DC-3:an. Uppgiften var att utreda
besättningens öde samt händelseförlopp, skador och
haveriorsak. Christer Lokind har därefter medverkat i
Flygvapenmuseums DC-3-projekt där vraket efter
flygplanet kan beskådas i dag.
 För den som vill veta allt om en av det kalla krigets
mest allvarliga händelser för Sverige utgör Christer
Lokinds välgjorda och intressanta bok en mycket god
informationskälla. Den innehåller ett rikt bildmaterial på
de 190 sidorna, och grafiken på kartor och illustrationer
är imponerande.
Christer Lokinds bok om DC-3:an är utgiven av Med-
ströms Bokförlag. ISBN: 978-91-7329-120-0
 Ulf Delbro
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Flygmuseet i Eslöv
Den 28 juni var det en mycket trevlig flygdag på Eslövs
flygfält. Vår ordförande Gert Böll deltog med SE-AHG,
som han och hustrun Elsi-Marie flög ner. Detta beskrivs
i ordförandens krönika.
På plats i Eslöv var det mycket lämpligt att passa på att
besöka det nyöppnade kombinerade flyg- och hemvärns-
museet. Flygfältshistoriken i Eslöv började 1934 med att
man som beredskapsarbete anlade ett flygfält, då
arbetslösheten var mycket stor. Flygvapnet lät bygga ett
antal baracker vid fältet varav 4 är kvar. Flygvapnet
hade ett mycket stort behov av piloter, och man valde att
i slutet av 1930-talet kalla in unga män med privatflyg-
certifikat för en komprimerad utbildning till stridspiloter.
Denna utbildning genomfördes på just Eslöv-fältet och
pågick under åren 1939-1946. Till skillnad mot de
piloter som efter utbildning på F5 Ljungbyhed fick en
guldvinge, så fick eleverna vid Reservflygskolan i Eslöv,
till mångas stora förtret endast en silvervinge. Till dessa
hörde t.ex. Erik Bratt, sedermera känd framförallt som

chefskonstruktör av Saab 35 Draken.
En av de kvarvarande barackerna överläts 2013 av
Eslövs kommun till att bli ett kombinerat Flyg- och
hemvärnsmuseum. Invigningen skedde den 10 maj.
Flygfältshistoriken i museet, som omfattar halva
baracken, är uppbyggd av GVFS-medlemmen Kenneth
Malmström och hans kompanjon Bertil Malmström (nej
de är inte släkt) – kanske mer kända som flygfilmarna
Team M. Kenneth och Bertil har lyckats få till en mycket
intressant samling foton, tidningsklipp, uniformer, en hel
del instrument och ett stort antal egenhändigt byggda
flygplansmodeller. Ett intressant faktum är, att baracken
på sin tid utnyttjades av Flygreservskolan, så museet
kunde inte fått en bättre plats.
En annan stor brukare av fältet var Engströms och andra
puder- och besprutningsföretag. Även denna verksamhet
finns dokumenterad på museet i form av text, fotografier
och olika föremål.
Halva baracken är ett Hemvärnsmuseum med hemvärns-
historik från år 1940-2000. Bl.a. exponeras Inpassering –
Stabsplats – Sjukvård- Förplägnad. Även vapen såsom
granatgevär, kulsprutepistol och Mausergevär som
atrapper finns utställda. För Hemvärnsdelen svarar
Hemvärns-veteranen Lennart Ljungberg.
Museet är väl värt ett besök. Föranmälan sker till Ken-
neth Malmström på  072-20 11 822 eller till
m.kenneth@telia.com
Ulf Delbro

Kenneth Malmström (i mitten)

70 år sedan Liberator-haveriet vid Anten.
Natten mot den 20 oktober, 1944, dvs för precis 70 år
sedan havererade ett amerikanskt flygplan av typ C-87
(en civil version av bombflygplanet B-24 Liberator) vid
Antens kapell utanför Alingsås. Flygplanet var på väg
från Leuchars i Skottland till Bromma i den omfattande
kurirtrafik som bedrevs under flera av krigsåren.

Foto G.Bystronski

På grund av kraftig dimma stängdes Bromma, och
flygplanet dirigerades om till Torslanda, som då fortfa-
rande hade acceptabelt väder för landning. C-87:an
styrde därför mot Torslanda, men under tiden försämra-
des vädret även på västkusten, och dimman blev allt
tätare. Navigation och lägesbestämning var av allt att
döma inte korrekt, utan 20 minuter in på det nya dygnet
träffade flygplanet marken. Olycksplatsen ligger på ett
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högt bergsparti, det högsta i trakten, 200 meter högre än
sjön Anten inte långt därifrån. C-87:an plöjde genom
skogen och skapade en gata ca 400 meter lång och 20-
30 meter bred och fattade vid nerslaget eld. De sex
amerikanska besättningsmännen omkom samtliga i
haveriet.
På haveriplatsen finns sedan den 27 maj 1945 en
minnessten med namnen på de omkomna besättnings-
männen tillsammans med en av flygplanets propellrar
med bladen böjda efter kontakten med marken. Där
finns numer även en tavla med beskrivning av händelsen
med bl.a. kopior av tidningsartiklar och foton tillsam-
mans med en bok för besökare att skriva sitt namn i.

Något att förvånas över var det stora antalet deltagare
från både när och fjärran – det var minst ett hundratal
personer som mött upp för att i samlad tropp, anförda av
en grupp tidstypiskt klädda och utrustade hemvärnsmän
från Skepplanda Hemvärns- och Kulturförening tåga
mot minnesmärket inne i skogen för att delta i ceremo-
nin där Lennart Andersson, kommunalrådet, militäratta-
chén, stabschefen och pastorn höll tal, det var krans-
nerläggning och trumpetmusik framförd av Martina
Norén och Fredrik Landgren från Försvarsmakten. Allt
var mycket värdigt och stämningsfullt.

- Det var min farmor och farfar, som var först vid
haveriplatsen, berättar Lennart Andersson, som är
barnfödd på platsen och som fortfarande bor kvar i
samma hus som då. De vaknade mitt i natten av en
förfärlig smäll, rusade ut i bara nattdräkterna och möttes
av ett eldsken inne i skogen bara några hundra meter
från boningshuset. Det gick inte att närma sig olycks-
platsen på grund av hettan, men farmor sprang en
kilometer till närmaste gård med telefon. Där larmades
brandkår, hemvärn, landsfiskal med mera.

Det fanns inget man kunde göra för besättningsmännen
när man först efter flera timmar kunde närma sig
haveriplatsen. De hade alla omkommit utom en, sergeant
Oakley Ragland som slungats ur flygplanet och fortfa-
rande var vid liv. Han avled dock kort därefter av sina
skador.

För de läsare som är intresserade av att fördjupa sig i
den dramatiska händelsen för 70 år sedan finns en
hemsida med mycket information: http://
www.flygmonumentet.se/historia.htm

Ulf Delbro

32-årige Lennart Andersson, som är sonson till Ruth och
Harry Andersson, de första som kom till haveriplatsen
då de bodde endast ett par hundra meter därifrån, har
tagit till sin uppgift att vidmakthålla minnet av olyckan
genom att vid flera tillfällen arrangera minnes-
ceremonier vid olycksplatsen. Även i år, den 19 oktober,
dagen före 70-årsdagen av händelsen, arrangerade
Lennart en sådan ceremoni, som fick mycket stor
uppmärksamhet.

Militärattachén vid amerikanska ambassaden i Stock-
holm, Sean C. Maybee med hustru Yvette var på plats
liksom stabschefen vid internationella avdelningen på F
7 i Såtenäs, överstelöjtnant Stefan Järkeborn, kommu-
nalrådet i Alingsås Daniel Filipsson och pastor Ingemar
Nylund från närliggande Östad kyrka, där dåvarande
pastorn Eckerdahl efter haveriet lät kyrkklockorna ringa
själaringning över de omkomna.

 Lennart Andersson iförd amerikansk pilotuniform
var arrangör av minnesceremonin.

 Militärattachén vid amerikanska ambassaden,
Sean C. Maybee höll ett stämningsfullt anförande
och lade därefter ner en krans.
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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
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 ansträng-
ningar 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 ordförande Gert Böll:
gertboll@telia.com. Mobiltelefon:  0708-90 56 25. 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 flygtid-
suttaget och att därmed få en god ekonomi.  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! Kontakta Gert Böll även om
detta. Du kan även gå in på vår hemsida:  www.gvfs.se
och ladda ner vår informationsfolder.

Ulf D.

Blå Hangaren del IX

Inget ställe var fredat för hyss när grabbarna i Blå
Hangaren var på det humöret.

Det fanns bara två toaletter i hangaren. De hade båda
ventiler i taket som på yttertaket var som små skorstenar.
En dag kände Åke sig nödgad att besöka en av dessa
inrättnigar. Vi övriga kom på idén att dra upp en vatten-
slang på taket över toaletten och försöka spola vatten
genom ventilen och på så vis förhoppningsvis blöta ner
Åke.
När Åke stängt dörren efter sig skyndade vi oss att få upp
en man på taket med vattenslangen, fick in munstycket i
ventilen och vred på. Det dröjde inte många sekunder
innan Åke kom utrusandes med byxorna halvt nere. Han
påstod dock, och gör fortfarande, att han hört oss hela
tiden och att han lät oss hållas för att inte göra oss
besvikna.

Blå Hangaren del X

Peter Fredriksson delger oss i dag sitt sista hyss från sin
tid i Blå Hangaren.

Urban ”Pysen” Lindén var känd för att prata ofta och
länge i telefon. Speciellt viktiga samtal dök ofta upp
under tillsyner. Vi tänkte att vi måste göra något i
samband med allt telefonerande.
Detta var på den tiden när det så kallade superlimmet
började bli allt vanligare och vi tyckte att det kunde vara
kul att testa.
Vi satte sålunda en droppe lim på var och en av de två
vita knapparna som telefonluren vilade på och lade dit
den igen. Detta var en telefon av den gamla typen av
svart backelit och tämligen tung.
Det dröjde sedan inte lång tid förrän telefonen ringde och
Pysen rusade in i verkstaden för att svara. Limmet
fungerade ganska bra. Han fick med sig hela telefonen
till örat men väl där så släppte limmet och den tunga
telefonen föll ner på golvet, efter att först ha studsat på
skrivbordet, med ett ljudligt brak.
Vi övriga hade naturligtvis ingen aning om hur detta
hängde ihop.

Många fler hyss

För övrigt minns jag en hel del andra småroliga saker,
Som när Åke målade asfaltlack på utsidan av Rolands
verkstadsfönster strax innan Luftfartsinspektionen skulle
komma på inspektion …
Eller när vi matade Fiskmåsar med bröd indränkt i
whisky …
När locket till min lunchbox i aluminium var ordentligt
popnitat …
När Roland gillrade en vattenhink ovanför dörren till
hangaren med avsikt att blöta ner Karl-Sture men att det
istället var Osterman-chefen som kom …

Foto Daniel Karlsson
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Vår eminente flygfotograf Daniel Karlsson med några av hans alster
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Program SFF Göteborg våren 2015
Plats: Mötesplats Göteborg. S:a Allégatan 1B
Tid: Kl 19:00
Medlemmar i GVFS är välkomna att deltaga. Fritt inträde.

Torsdag 5 februari:  Årsmöte. Därefter berättar Christer Lokind om bakgrund och händelseförlopp vid nedskjutningen
1952 av den svenska DC-3:an  baserat på hans bok ”DC-3:an Kalla krigets hemlighet”. Boken utsågs till Årets flygbok
2014. Christer Lokind är f.d. markofficer och överstelöjtnant i Flygvapnet med huvudsaklig tjänstgöring inom den
centrala underrättelsetjänsten samt vid Försvarets Radioanstalt (FRA).

Torsdag 5 mars:  Christer Bergström håller föredrag om ”Slaget om England” baserat på hans bok med samma namn,
som kom ut hösten 2014. Christer  har specialiserat sig på Luftwaffe under andra världskriget och har utgivit ett stort
antal böcker i ämnet, flertalet på den internationella marknaden. Christers bok, ”Slaget om England” säljs under mötet
med 10% rabatt, och kan även redan nu beställas hos vaktelforlag@gmail.com med samma rabatt. Priset efter rabatten är
329:- kronor.

Torsdag 9 april:  Flyghistorikern och SFT-redaktören Sven Stridsberg berättar om flygplanutvecklingen och flygplanens
olika användningsområden under Första världskriget.

Välkommen som medlem i SFF! Info om medlemsförmåner och vårt fina välkomstpaket finner du på hemsidan.
www.flyghistoria.org.  Du som redan är medlem i SFF: Värva nya medlemmar och få fina premier. Ett medlemskap i
SFF under 2015 är en jättefin julklapp. Läs om detta på hemsidan.
SFF:s informationsfilm finns nerladdningsbar från SFF:s hemsida och kan även ses på Facebook, Youtube och på SFF:s
Forum.

Göteborgs Veteranflygsällskaps jullunch 2014

GVFS håller sin traditionella jullunch lördag den 6 december klockan 12 i en lokal hos Idrottens
Bingo på Kungsgatan 47, det är det som hette Grand Basar tidigare. Vi har valt att boka en lite
större lokal då vi varit trångbodda de senaste åren och nu kan vi få plats med 60 personer. Priset
per person är 250:- inkl. julmust eller vatten och det finns en öppen bar för dom som vill nyttja
lite starkare drycker, priserna ser mycket humana ut. Först till kvarn som vanligt, så anmäl er sna-
rast och absolut senast 27 november då vi måste beställa mat. Vi har i år en föredragshållare från
Norge, det är norsk-holländaren Rob Mulder som skall berätta om Oslos tidigare flygplats Fornebu,
ett ämne som Rob har mycket bra koll på så det kan säkert bli spännande. Det fanns ju en eller ett
par GV 38 i Norge så det lär vi få höra lite om samtidigt. Vi har även lottförsäljning med fina priser,
och ta gärna med jämna pengar, priset per lott är 20 kr.

I första hand är det GVFS medlemmar som har förtur till jullunchen men vi har en större lokal i år
så jag tror inte det blir något problem om vänner eller andra flygentusiaster vill vara med på denna
trevliga tradition.

Anmälan är obligatorisk och bindande. Vid avanmälan efter 27 november debiterar vi 250 kr.
Betalning sker kontant på plats och vi uppskattar jämna pengar!

Anmälan görs till ordförande på mobil 0708- 905625 men allra helst på mejl till:
gertboll@telia.com

Hjärtligt välkomna!

Gert Böll

Ordförande i GVFS



AviatörenNr 94-95 november 2014

24


