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Hej alla medlemmar i Göteborgs Veteranflyg-
sällskap

Jag kan knappt fatta att det är dags att skriva en ny
ledare i vår fina medlemstidning Aviatören igen,

det känns som alldeles nyligen jag gjorde det sist
men tiden går ju så fort. Vi höll ett årsmöte i för-
eningen i februari och för första gången på rätt
länge var det glädjande siffror vår eminenta kas-
sörska Eva Widh kunde presentera. Vi i styrelsen är
tydligen på rätt väg men vi kommer naturligtvis
inte att vila på lagrarna, att hålla ekonomin på
stadiga fötter att ett pågående jobb och jag kan
inte nog tacka mina kollegor för insatsen och alla
goda förslag under åren.

När detta skrivs i slutet på mars är vårt nästa en-
gagemang på gång, i den kommande helgen ska
jag och en sex-sju personer ur föreningen repre-
sentera oss på Hobbymässan på Aeroseum och vi
hoppas kunna få några nya medlemmar i GVFS. Vi
har oftast problem att få frivilliga att ställa upp på
dessa event och det är synd för det är riktigt kul
att möta intresserade människor och få tala om
vad vi sysslar med i GVFS. Om någon vill vara med
framöver så är det bara att höra av sig till mig,
helst på mejl men även på mobil. Nästa engage-
mang för GVFS blir under Barnens flyghelg 10–11
juni och där behöver vi också hjälp av er i GVFS att
vakta våra flygplan och vara representanter för
GVFS mot besökarna som flockas runt Bella och
våra GV-38´or.

Vi har ett nytt kul event på gång, som tidigare år
ska vi flyga över bil och mc-träffen Tjolöholm Clas-
sic Motor och i år kommer vi troligen att ställa ut
på marken också tillsammans med Aeroseum och
Chalmers Flygklubb. Vi kan behöva ett par frivilliga
att bemanna bordet under dagen, från klockan ca
0900–1600 och det är 21 maj som gäller. Kontakta
mig snarast om ni vill hjälpa till!

Arbetet i berget rullar på som vanligt på tisdaga-
rna, våra svartklädda hjältar är på slutspurten med
Helge Cesar efter en del tekniskt strul och motorn
till AMA jobbar Rune med, han är oerhört nog-
grann så den kommer att bli som ny vad det lider.
Frans och hans gäng jobbar ihärdigt med Ercoupen
och dukningen jag såg på den ena vingen är ett
mästerverk, det märks att Frans har jobbat med
duk tidigare. Ett stort tack till er som jobbar i ber-
get, ni är fantastiska!

Vår LillCub Bella står i Alingsås sen i höstas och har
glädjande nog flugits nån timma i februari och det
bådar gott för den kommande säsongen. Så snart
Helge Gustav är klar efter vinterns tillsyn i berget
kommer vi att lyfta upp den till Alingsås och det
ser jag fram emot, hon är min favorit. Vi har på tal
om Alingsås haft ett antal hyresgäster i hangaren
under vintern och hyran för dessa har varit ett



AviatörenNr 101 april 2017

3

välkommet tillskott till föreningens kassa och om
nån av er i GVFS vet någon som vill ställa en hus-
vagn, en bil eller en båt i hangaren nästa vinter är
ni välkomna att kontakta mig, det är perfekt med
lite inkomster när vi inte kan flyga på vintern.

Ett nytt dilemma har dykt upp i sammanhanget
och det är dom nya radio-frekvenserna som snart
blir aktuella, det kommer mest största sannolikhet
innebära att vi måste köpa en ny radio till Helge
Gustav och till Bella och vi undersöker just nu pri-
ser och typer av radio som kan passa oss. Hälsan
på våra två flygplan som är flygvärdiga är god, och
vi hoppas kunna få ut många fina timmar ur dom
under flygsäsongen som förhoppningsvis kommer
igång snart. En annan sak som vi alla kan se fram
emot är dom mycket uppskattade grillkvällarna
som vi förmodligen kommer att köra igång med
under maj månad, datum kommer på hemsidan
och på vår Facebook-sida när vi bestämt dom.

Jag vill som vanligt passa på att tacka våra stöd-
medlemmar, utan er hade GVFS inte funnit och
tack till mina flygande kollegor som hjälper vår
ekonomi med flygtimmar. Tack också till Ulf Delbro
som sätter ihop den fina Aviatören, jag kan knappt
vänta på att se det färdiga resultatet.

Med flygar-hälsningar //Gert

Gert Böll

Ordförande i GVFS

Flygfältsnytt

Våren har gjort sitt intåg och vid min ban-
besiktning strax innan påsk såg jag att banan tor-
kat upp ordentligt och att segelflygarna kommit
igång med sin verksamhet, det bogserades för fullt
så det är bara att dra ut Bella och flyga!

Vi ska ha en arbetsdag under våren, där vi fortsät-
ter med målning av portar och annat som behöver
ses över. Vi skickar ut ett mejl när vi bestämt ett
datum och information lämnas även på vår
hemsida och på Facebook. Vi målade portarna på
ena sidan ifjol och nu tar vi nya tag med porten på
baksidan och jag hoppas på lika bra uppslutning
som 2016, då går jobbet fort. Vi kommer helt sä-
kert att tända grillen samtidigt så missa inte detta
tillfälle!

Alingsås Flygplatsförening ska kontakta kommu-
nen omkring arrendet av fältet och jag återkom-
mer med mer information när vi haft mötet. Jag
hoppas att vi kan få ännu bättre villkor än vi har nu
men man vet ju aldrig hur kommunen uppfattar

vårat engagemang på fältet.

Jag har egenhändigt och preliminärt bestämt da-
tum för vår första grillkväll och vi satsar på torsdag
18 maj vid 17 tiden och som vanligt kör vi så länge
det finns folk på fältet. Vid dåligt väder skjuter vi
upp grillningen men kolla vår hemsida och vår
vägg på Facebook för senaste nytt!

Vi har ju under flera år hört att Alingsås kommun
vill dra en ny väg i närheten av fältet och i värsta
fall rätt över men det har varit väldigt lugnt sista
tiden så jag ska forska lite i vad som händer på den
fronten. Man kan ju hoppas att projektet gått i vila,
vi vill inte ha en väg tvärs över vårt fina flygfält.

Tills vidare, kolla upp vår hemsida emellanåt, vår
webmaster Birger Jerlehag uppdaterar den när han
får nyheter från oss i styrelsen och vår Facebooks-
ida kommer jag också att hålla uppdaterat

//Gert

Rapport från byggruppen

På redaktörens önskemål sitter jag här igen för att
rapportera om vad som försiggår i GVFS själ,
byggruppen. Komprimerat skulle jag kunna skriva;
allt som nämndes i Aviatören nr 100 om AHC är
åtgärdat, d.v.s. nya rutor, motorcowlingen är
inpassad, sidorodret för sporre sitter där o.s.v.
Förmodligen det som Aviatörens läsare har
förväntat sig, hoppas jag,

Bland nyheter vill jag först nämna att vi har en ny
kontrollant, nämligen Ingolf Johnsson. Ingolf har
fått goda vitsord av EAAs besiktningsman i Väst,
Sören Schmidt. Vi hälsar Ingolf mycket välkommen
och hoppas att han kommer att trivas med oss.

Senaste nytt är att vi plockat ut AHCs kompass
igen. På något vis har den fått för sig att golvet i
berget inte är som det är. Man kan undra om det
har med spriten som försvunnit att göra? Se
luftblåsan överst i instrumentet på bilden. Övrigt
som skall göras närmast är vägning av flygplanet.
En spännande och intressant uppgift, som inte
görs för skoj skull. Syftet, tillika ett myndighetskrav
är att komma fram till var flygplanets tyngdpunkt
ligger och därefter, något förenklat beräkna var
piloter, bränsle och bagage måste placeras och får
väga.
Kalibrering av tankarna har vi redan gjort. Återstår
att mäta hur mycket bränsle som är utnyttjbart,
m.m., m.m. En knorr i detta sammanhang är att vi



AviatörenNr 101 april 2017

4

har tillgång till Götaverkens originalschabloner.
Ifrågasättare får svårt att ifrågasätta vad vi gör och
hur. Häftigt.

Provkörning och –flygning på riktigt, närmar sig
alltså, men vägen som är kvar har fartbulor.
Förutom konkret jobb klarar vi oss inte utan EAAs
nåd. Blanketter skall fyllas i med information och
ansökningar om det ena och det andra. Sist, men
knappast minst skall vi tillsammans med
kontrollanten gå igenom byggjournalen,
dubbelkolla dokument, vinklar och låsningar etc..

Operation Barbarossa: Närmst kommer det att
handla mycket om att lyfta och baxa. För att
komma ut genom Aeroseums ut- och infart måste
Helge Cesar lyftas upp på dollies och lyftas ner,
lyftas upp och lyftas ner, totalt fyra - åtta gånger
för varje provkörning i det fria. Håll tummarna! Vid
varje nålsöga, två (fel)modifierade portar, har vi ca
14 cm (gm 2) marginal till vingspetsarna. Som
gjort för, ja just det; merarbete.

Våra kärror förvaras hos Aeroseum med tomma
tankar, så klart. Väl i det fria kommer mycket att
handla om tankning och urtankning av bränsle. För
detta har vår medlem Kjell Brattfors lånat ut en
fatkärra, med plats för ett 200-litersfat med pump.
Mellan körningarna parkerar vi tankanordningen
ovan jord i en ombyggd jordkällare, (tidigare värn
för inskjutning av J 21s kanoner), som vi får låna
av Aeroseum. I skrivande stund förkovrar vi oss i
hur vi skall skydda oss och flygplanet från statisk
elektricitet och gnistbildning. Nej, tänk inte; tänk
om ….! Med hjälp av Roger Eliasson,
Aeroseum,även medlem i GVFS skall vi göra ett
försök att få låna en överjordisk hangar (av F:a
Platzer).

Hur skall körningarna fungera? De östra delarna av
Säve flygplats, ytan som vi har satsat på är i
realiteten ingen flygplats längre. De ursprungliga
banorna, med tillhörande taxibanor, plattor och
gräsytor ”finns inte” längre, trots att de ligger
oförändrade där de ligger, (i privat ägo).

Hur vår början kommer att fungera vet vi inte i
dagsläget, men vi har god kontakt med
nedannämnda grupp och tror på en lösning. Vid
vårt, hittills enda, möte med gruppen framförde vi
vårt akuta behov och passade på att be om vårt
stående önskemål, nämligen att få till en fin
gräsyta för veteranflyget, även intressant för
Aeroseum. På projektledarens begäran skickade vi

in ett skriftligt förtydligande. Svaret vi fick var att
vårt projekt ligger ca ett år fram i tiden. Tolkas: Ej
uteslutet ☺  Fältets skick idag motsvarar en
stubbåker, med fläckar i behov av dränering och
utfyllning. Som jag ser det finns det möjlighet att
tjuvstarta med markberedningen. Några som
känner sig kallade?

Den fungerande, västra delen av fältet, med
”långa banan,” numera officiellt nerkortad till
1199 meter, fungerar idag ungefär som t.ex.
Alingsås. Trafikledningen är borta. En
flygsäkerhetsgrupp, bestående av ”luftis”
konsulter och representanter från fältets
kvarvarande, aktiva flygföretag och klubbar har
spånat fram och bestämt in- och
utpasseringspunkter och höjder man måste hålla
sig till. Därutöver är det se och bli sedd som gäller,
tillsammans med allmän radiokommunikation för
positions- och avsiktsrapportering. De luftburna
proven är kanske de som blir lättast att
genomföra.

Senast vi släpade ut Helge Cesar gjorde vi en första
test av bromsarna. De monterades för länge sedan
och lämnades då olåsta, för att säkras efter
taxningsprov och ev. justering. Detta visade sig
vara rätt tänkt. Skåda länken   https://goo.gl/
kff3Vw  och förstå varför. Filmen visar Helge
Cesars första taxning i färdigt utseende.

Ercoupe-gänget gnetar på, på lägsta nivå. De
jobbar nämligen med landningsstället! ☺ Ungefär
det samma gäller för gruppen som jobbar med
KZ:ans motor. Båda projekten har hittills handlat
om att riva ner, göra rent, kontrollera,
dokumentera, skaffa grejor och fundera. Botten är
nu nådd på förberedelsejobbet, om man säger så.
Nu börjar uppbyggnad. För det krävs tillstånd,
vilka vi i dagsläget väntar på. Parallellt har vi
skaffat oss kunskap om var vi kan skaffa de delar
och externa tjänster vi kommer att behöva.
Fortsättningen, uppbyggnad blir onekligen
intressant.

Vissa har däremot gjort tvärt om. För en tid sedan
blev vi tillfrågade av Aeroseum, Roger E igen, om
vi ville göra tre pallar motordelar till en motor,
avsedd för display. Claes och Sigurd tyckte det och
gick igång med uppgiften. Det rör sig om en
Walter M 337, donerad av Bo Peterson, f.d.
Vårgårda. En sex-cylindrig, kompressormatad
motor på 6 liter. Nu är den färdig – och Claes &
Sigurd ansluter till Gänget.
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Slutligen vill jag ge oss själva i byggruppen en
eloge, hur det nu skall gå till då jag inkluderar mig
själv. Tänker på den tappra skara som regelmässigt
dyker upp på tisdagarna. Det fanns en tid då vi var
hälften så många. I första hand är det naturligtvis
ett tecken på trivsel och gemenskap, men har vi
tänkt på att vi omedvetet direkt bidra´r till GVFS
ekonomi? Håller vi nuvarande antal deltagare
uppfyller vi Vuxenskolans ”cirkelkrav.” Tomas, som
sköter systemet som en ande, meddelar att vi
hittills i år har passerat SEK 2000:- i bidrag.
GVFSare! Anslut!
För byggruppen – GVFS själ
Ralph Duell (text och foto)

Rune Sjöland och Rolf Tistrand jämför sotig
mot rengjord vevaxel.

Claes Axelsson och Sigurd Larsen - stolta motorbyggare.
Motor: Walter M 337

 14 cm marginal!

Veteranflygfältet. Illustration : Lars-Ewert Lindström

Observera: Kompassen!
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En av GVFS grundare berättar

Tala om flygentusiaster. En riktigt genuin sådan
heter Lennie Odmyr. Hans stora intresse i livet har
varit segel- och motorflyg, och han är dessutom
ingen mindre än en av de fem entusiaster som
1980 grundade Göteborgs Veteranflygsällskap,
GVFS. Endast två av grundarna är fortfarande i livet
– Lennie Odmyr och Curt Almgren.

Lennie, som fyllde 80 år den 14 april, är fortfa-
rande mycket intresserad av vad som händer i
GVFS. Han brukar dyka upp, på årsmötet och på
jullunchen, och han läser förstås Aviatören, som
han faktiskt hittade på namnet på en gång i tiden –
det fick han en gratis jullunch för som pris!

Vi fick en trevlig pratstund med Lennie inför
bemärkelsedagen och bad honom berätta om sitt
flygarliv, och om hur han upplever vår förening i
dag jämfört med när det begav sig för 37 år sedan.

- Jag är född i Mölndal och gick i samrealskolan där
när en skolkamrat, Gunnar Ericsson Rendefors
lockade med mig till Aeroklubbens segelflyg-
verksamhet på Torslanda. Året var 1954, och jag
var 17 år. 1955 fick jag börja segelflygutbildningen
med att flyga glidplanet SG 38 och sedan blev det
Grunau Baby. Startmetoden var först bil, sedan
vinsch. Vinschen skrotades 1957 och vi gick då över
till flygstart med en Sk 12, SE-BWT som bogserade
upp oss. Utbildningsmetoden var från början EK,
dvs instruktören stod på marken med en flagga,
och eleven fick klara sig bäst han kunde själv i luf-
ten. Instruktörer var Lennart ”Postis” Andersson
och Olle Stenbeck.

- Under tre veckor somrarna 1959-61 flög vi på
Tånga hed i Vårgårda. En av ”eleverna” var ingen
mindre än Albin Ahrenberg. 1956 flyttade verksam-
heten från Torslanda till Säve och i början av 60-
talet blev det gradvis flytt till Viared pga trafiken på
Torslanda.

- Men även motorflygning lockade, så 1960 bör-
jade jag skola motor på Torslanda på en Auster Mk
V och fick mitt cert 1961 efter ca 18 timmar. Flyglä-
rare var Evert Andersson.

- Jag har med åren flugit totalt 24 olika glid- och
segelflygplan samt två motorseglare. På motor-
sidan har det blivit ett 15-tal olika typer. I segelflyg-
klubben har jag varit vinschförare, segelflyglärare
och bogserförare.

- Jag blev mycket tidigt engagerad i Aeroklubbens
administration. Sekretariatet låg på den tiden i Pal-

ladium-huset på Lilla Nygatan i Göteborg och där
skötte jag rulljangsen varje tisdag- och fredagkväll
i 10 år, från 1956 till 1966. Min företrädare hette
f.ö. Lilly Eriksson, som långt senare blev heders-
medlem i GVFS.

- Det var kolossalt roligt i AKG, både inom segel-
och motorsektionen – mer utanför fältet än på.
Festerna duggade tätt, och vi var ett härligt gäng.
Ett tag var jag medlem i både Aeroklubben och
Chalmers, då hade man tillgång till dubbelt så
många flygplan!

Men hur gick det till när Veteranflygsällskapet bil-

dades? Berätta!

- Jo, i januari 1980 blev jag tillfrågad av några av
mina flygarvänner om jag var intresserad av att
vara med och bilda en veteranflygklubb. Vi var fem
personer som träffades ute på Säve. Det var Curt
Almgren, Bengt Micrander, Olle Stenbeck, Viking
Österlindh och jag. Bakgrunden var, att KSAK hade
aviserat att de avsåg sälja de två Tiger Moth (SE-
ALM och SE-ATI) som användes för segelflyg-
bogsering på Ålleberg. Det var en klar risk att
dessa flygplan då skulle kunna hamna utanför
Sverige, vilket Curt Almgren tyckte vore mycket
olyckligt. För att kunna göra något åt saken beslu-
tade gruppen att bilda en förening med syftet ”Att
omhänderta historiskt intressanta flygplan, främst
sådana som av luftfartsmyndigheterna klassificera-
des som veteranflygplan, hålla dessa i flygdugligt
skick och hålla dem tillgängliga för flygning för för-
eningens medlemmar”. På mitt förslag blev fören-
ingens namn Göteborgs Veteranflygsällskap. En
styrelse bildades och jag utsågs till kassaförvaltare
– en uppgift jag innehade i 10 år.

- Vi kontaktade snabbt KSAK och framförde, att vi
var intresserade av att köpa de båda Motharna vid
en ev. försäljning, men då hade KSAK tänkt om och
beslutat att de båda flygplanen skulle behållas och
vara kvar på Ålleberg. Vi såg oss därför om efter
ett annat veteranflygplan att satsa på och fastnade
för en KZ III, som var till salu i Horsens på Jylland.
Vi slog till och köpte maskinen. Viking och jag flög
till Jylland i Vikings Beagle Pup. Jag flög in mig på
KZ:an och sedan flög vi rote hem till Göteborg.
Maskinen fick registreringen SE-AMA, och det blev
Sällskapets första flygplan.

- Genom välvilligt tillmötesgående från flygplats-
chefen på Säve, Kurt Klausson fick vi disponera en
hangar där nyförvärvet kunde ställas in.

Men hur var upplägget i Sällskapet på den tiden?

Fanns det en särskild byggrupp skild från-
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 flygverksamheten?

- Nej inte alls. På den tiden var det en liten grupp
som var hela GVFS. Vi kände varandra väl och var
kompisar som hängt ihop långt innan GVFS bilda-
des. Nu var vi samlade i samma verksamhet. Vi
jobbade ihop med bygg- och renoverings-
verksamhet och flög ihop. Det var en mycket stark
gemenskap och sammanhållning, som jag minns
med mycket stor glädje.

- Numera är det sedan länge en helt annan karak-
tär på verksamheten i GVFS. Antalet flygplan har
ökat och det har även kostnaderna. Inte minst har
vi en arrendekostnad i Alingsås som vi inte hade
tidigare. Men det är framförallt det faktum, att vi
idag i praktiken har två skilda verksamheter – en
byggverksamhet i Aeroseum, som drivs av en
grupp eldsjälar, och så flygverksamheten i
Alingsås, som på många sätt lever sitt liv. Även om
man träffas då och då på grillkvällar under flyg-
säsongen och vid jullunchen, så blir det aldrig en
gemenskap som går att jämföra med den som
rådde i början, så är det bara. Vi har dessutom i
dag en ganska stor grupp som är stödmedlemmar,
och som är mycket viktiga för Sällskapet, men
många, kanske de flesta av dem deltar inte alls i
verksamheten, det är också en stor skillnad mot
tidigare.

- Det är klart, att allting utvecklas och förändras så
också Veteranflygsällskapet. Det är förstås roligt
att se att man lyckats att inte bara hålla liv i den
verksamhet som jag var med och startade 1980
utan att den växt rejält, både vad gäller antalet
medlemmar och antalet flygplan. Satsningen på
att renovera GV 38:or är dessutom en kolossalt
betydelsefull kultur- och industrihistorisk gärning,
som alla i Veteranflygsällskapet skall vara mycket
stolta över, men framförallt gäller det eldsjälarna i
byggruppen förstås! Det är faktiskt en enastående
bedrift!

Att du är en genuin flygentusiast Lennie har vi för-

stått, men vad har du gjort till vardags, som frå-

gan brukar lyda i ett känt tv-program?

- Jo, i mitt yrkesverksamma liv jobbade jag ca
halva tiden som speditör, bl.a. på Wilson & Co.,
och halva som rederitjänsteman på Broströms och
Transatlantic. Efter pensioneringen valde jag att
bosätta mig i Sydney i Australien under 5 månader
varje år, givetvis under vinterhalvåret i Sverige!
Det var svensk högsommar varje dag, och med 15
minuters promenad till havet badade jag förstås
varje dag. Men min hyresvärd sålde i år huset jag
bodde i, så nu är den tiden över, nu skall jag bo i
Sverige hela året.

Men hur är det – flyger du fortfarande Lennie?

- Nej, jag lade av 1984. Det blev till slut för mycket
av det goda tyckte jag. Jag var både segelflyglärare
och bogserförare och höll på för jämnan, det tog
till slut för mycket tid, så jag trappade ner
flygeriet. Men jag följer med stort intresse utveck-
lingen i Veteranflygsällskapet, det ligger mig
mycket varmt om hjärtat. Jag ser verkligen fram
emot att ”Helge Cesar”, SE-AHC, som var Götaver-
kens först byggda GV 38 skall komma i luften, det
blir förhoppningsvis i år!

- Dessutom blir det väldigt spännande att se vad
som kommer att hända med Säve med de nya
ägarna Serneke och Platzer. Kanske kan det öpp-
nas möjligheter för Veteranflygsällskapet att an-
vända den gräsyta som finns tillgänglig. Det vore
väldigt positivt! Flygintresset håller jag även le-
vande genom mitt medlemskap i Svensk Flyg-
historisk Förening. Jag brukar inte missa medlems-
mötena med intressanta föredragshållare, det
tycker jag är mycket trevligt!

- Ett annat stort intresse jag har är att hålla mig i
fysisk trim. Jag tränar därför i stort sett varje dag.
Tack vare det är jag i form som en 70-åring trots
att jag är 10 år äldre, och det känns väldigt bra!

Då rundar vi av med att gratulera dig på
bemärkelsedagen Lennie, och dessutom till att du
samtidigt av styrelsen utsetts till att vara heders-
medlem i Göteborgs Veteranflygsällskap. Och så
tackar vi förstås för intervjun!

Text: Ulf Delbro

Foto: Lennie Odmyr

Lennie utanför bostaden i Sydney med hyresvärdens
papegoja på axeln.
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Nära ögat x 2

År 1962 var det 50 år sedan den första militära
flygningen genomfördes i Sverige. Det var löjtnant
Olof Dahlbeck som söndagen den 4 februari 1912
flög från isen på Stora Värtan norr om Stockholm
med ett plan av Blériottyp som byggts av bröderna
Nyrop i Landskrona. En stockholmstidning skrev bl.a.
”Flera gånger tog han passagerare med sig, sista

gången på en 17 minuter lång tur, vilket är svenskt

rekord hittills.”

Med anledning av denna historiska händelse så
arrangerades en flygdag på Malmslätt utanför
Linköping den 1 och 2 september 1962. Vi var 8
personer i Aeroklubben som beslöt oss för att åka
upp till Linköping. Aeroklubben hade detta år två
fyrsitsiga flygplan som var lämpliga som färdmedel
nämligen Cessna 175 SE-CLX och Cessna 172 SE-CLT.
Jag åkte ut till Torslanda för att boka 175:an men
det visade sig att den redan hade bokats av en av
deltagarna, Magnus Koch. Jag fick därför nöja mig
med 172:an. När det så var dags att ge sig iväg så
visade det sig att 175:an stod i verkstan med en
propellerväxel som krånglade. Om sanningen skall
fram så tillbringade den för det mesta mer tid i
verkstan än i luften. Det var inget annat att göra än
att fyra personer fick sätta sig i en bil medan vi andra
fyra kunde ta den enda luftvärdiga Cessnan. Dessa
var förutom jag själv, Olle Stenbeck, Magnus Koch
och Lennart ”Postis” Andersson. Uppe på briefing
så rådgjorde vi med meteorologen om vädret. Han
sa ”det är badväder i hela Europa. Åk ni.”

Samma helg så var polackerna och demonstrerade
sina nya segelflygplan Foka och Mucha Standard i
Jönköping. Eftersom det skulle vara samma
flygprogram båda dagarna så beslöt vi oss för att
stanna till i Jönköping. Axamo var ännu inte byggt
så det gamla fina gräsfältet sydost om staden var
fortfarande i bruk. Olle Stenbeck fick nöjet att prova
på Fokan och han var synnerligen nöjd efteråt. Sent
på eftermiddagen fortsatte vi till Malmslätt och vi
övernattade hos gamla flygarvänner i Linköping.

När vi vaknade nästa morgon så var det helmulet
och det regnade så smått. Badväder?  Jo jo. Vi åkte i
alla fall ut till Malmslätt. Regnet upphörde och vädret
blev flygbart men inte mer heller. Det var ca 500 fot
i tak. Till denna flygdag så hade man restaurerat
monoplanet M1 av typ Nieuport IV G, det första
militära flygplanet i Sverige. Avsikten var att man
skulle visa flygets ut veckling under de 50 år som

gått genom att ha ett flygplan från varje decennium
i luften samtidigt. 10-talet skulle således
representeras av monoplanet, 20-talet av
Tummelisa, 30-talet av Fokker F 6, 40-talet av SAAB
B 17. 50-talet av J 29 Tunnan och slutligen 60-talet
av J 35 Draken. Under lördagen gick detta att
genomföra utan problem men på söndagen så
vågade man inte ligga i varvet med monoplanet utan
man nöjde sig med att göra en rakstart. Alla de övriga
kunde dock flyga som planerat. Det höll dock på att
gå riktigt illa som jag uppfattade det. Draken kom
med motorn nästan på tomgång och svängde brant
vänster. Det blev nästan tvärstopp. Ladgårdsdörr på
tvären. Jag hajade till och kunde nästan höra piloten
skrika DJ..AR! Han drog på allt vad han hade och
flygplanet skakade igång och fortsatte. Det blev en
lyckad flygdag trots allt.

Innan vi skulle ge oss iväg hem igen så gick vi upp
och pratade med meteorologen. Han sade ”det är
flygbart här och kommer ni bara fram till Vättern så
blir det bättre.” Vi beslöt att ge oss av direkt. Vi flög
på 500 fot och när vi så nådde Vättern så hade vi
långsamt  men säkert krupit upp till 1500 fot. Det
såg lovande ut. Men säg den glädje som varar
beständigt. En bit in på västgötasidan så blev vädret
snabbt mycket sämre. Hel plötsligt drog det igen
framför oss med slöjor ända ner till marken. Jag blev
inte rädd men jag kände mig genast väldigt liten. Jag
tittade hastigt åt höger och vänster. Åt vilket håll är
det ljusast? Vänster! Jag svängde vänster och vi
passerade över en väg. Jag frågade Magnus Koch,
som var den som för tillfället läste kartan, vart vägen
gick. Den gick till Borås. Jag beslöt att följa vägen
vilket inte är så lätt. Kommer man lite för mycket åt
sidan så försvinner den ur sikte. Vi nådde så
småningom fram till Öresjö där bergen på ömse sidor
om sjön försvann i molnen.  Vi såg Borås i andra
ändan av sjön där nu alla lampor var tända. Jag
bestämde mig för att flyga till centralstationen och
därifrån fortsätta IFR (I Follow Railroad). Fel järnväg!
Den gick till Varberg. Jag svängde höger och strax
fick jag syn på Viared, Det var bara att dra varmluft,
reducera gasen, ta ut klaff och landa rakt fram. Vi
parkerade Cessnan, åkte in till Borås och tog tåget
hem. Allt slutade lyckligt.

£ennie
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GVFS på utflykt

Tisdagen den 14:mars träffades ”byggänget” på
Säve för samåkning till dagens mål, Malöga flyg-
plats utanför Trollhättan. Tack vare goda förbin-
delser med medlemmar i Swedish Air Force
Historic Flight fick vi möjlighet att besöka den nya
baseringen av dess propellerflotta. På hemväg
passade gänget på att ta vägen om Kattleberg
air port för fika hos Kjell Brattfors.

Bidrag från Claes Berg.

:

Henrik Bergman, vår värd i Trollhättan

I hangaren finns tre Sk16, en gul och två gröna, en Safir
och en Sk61 Bulldog.

Den häftiga stjärnmotorn på Sk16

Allas vår Ralph i vänstersits i Safiren. Kolla hans leende!

Denna Sk16 blir farlig i sommar. Titta på beväpningen,
en 12,7 mm ksp (atrapp)

Kjells maffiga An-2.

Arne ”Plåtis” hittade en amerikansk Kickfox i  Kjells
hangar
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Hur man blir flyginstruktör

Jag har varit i kontakt med flyget på ett eller annat
sätt hela mitt liv. Det började med pappas flyg-
tidningar, och fortsatte med många timmar på
diverse flygklubbar i pappas sällskap. Eget certifi-
kat tog jag på hösten 2005, och det dröjde inte
länge för än Kalle Kritz introducerade mig för Bel-
las häpnadväckande stigprestanda. Det jag funnit
mest behållning med flygandet är att ständigt
pröva på nya saker och få utveckla mig, därför be-
slutade jag mig efter en tids påtryckning av tidi-
gare nämnd herr Kritz att utbilda mig till ”Class
Rating Instructor”, nedan omnämnt som CRI.

I forna tider kunde klubbmedlemmar köra
kontrollflygningar med en så kallad ”erfaren med-
lem”, d.v.s. en pilot i klubben som var utpekad
som speciellt kunnig. Detta ledde dock till en del
olyckor då det i många fall var oklart vem som
faktiskt förde befälet. Därför introducerade man
behörigheten CRI, som i praktiken är en kraftigt
förkortad flyginstruktörsutbildning. En CRI få inte
utbilda elever från noll, men kan utbilda befintliga
piloter på flygplans klasser (vanligast är ju då
Single Engine Piston) och flygplanstyper, samt ut-
föra så kallad ”Difference Training” på till exempel
sporrhjul. Och givetvis bara följa med piloter upp
som stöd.

Så en tidig aprilmorgon 2016 stod undertecknad
CRI aspirant med min kurskamrat Cristian Lönn i
givakt utanför dörren på Svensk pilotutbildning,
ute på Säve flygplats. Vår väg mot nämnda behö-
righet började med 6 dagars mer eller mindre in-
tensiv teori, det visade sig att klassen bestod av,
ja, oss två. Väldigt lyxigt… ”Teaching and Learning”
varvades med praktiska uppgifter framför fing-
erade klassrum, mestadels en bunt ihopsamlade
SPU-anställda. Fick även mitt livs första pass i si-
mulator, där Christian och jag om vartannat fick
fingera elev/instruktör. Passet avslutades med
motorbortfall på Beech KingAir, och nödlandning
på en pixlig version av Kastrup. Jag lyckades väl
träffa flygplatsen i alla fall. En dag vigdes även åt
teknisk kurs på Diamond DA-40, som vi skulle flyga
under den praktiska delen.

Med teorin avklarad tog det några månader innan
maskin, tid och vädergudarana bestämde sig för
att det var dags att börja flyga. Med den tekniska

kursen milt ihågkommen fick första passet bli en
ren inflygning på DA-40n. Denna skapelse är yt-
terst olik Sällskapets flygetyg. Byggd helt i plast,
utrustad med propellerskydd (noshjul) och Diesel-
motor så har den egentligen bara två saker ge-
mensamt med Bella: Styrspak, och ganska trevliga
flygegenskaper. Under följande lektioner utveckla-
des ett rollspel mellan mig och mina instruktörer,
då dessa fick fingera elever som jag skulle få ord-
ning på. Under all flygning fick jag operera från
hörgersits. (En instruktör som har befogenhet att
utbilda instruktörer har FII behörighet, ”Flight
Instructor Instructor”…)

6 flygtimmar senare så var det dags för examina-
tion, eller ”Assesment of Competence” som det så
tjusigt heter. Det är inte bara en uppflygning så är
de klart, utan en heldags begivenhet. Förmidda-
gen bestod av pappersexercis och, en entimmas
teorilektion som jag fick hålla i det ytterst intres-
santa ämnet massa och balans. Efter lunch var det
korsförhör på flygmaskinen och till slut ett flyg-
pass, där examinatorn fick spela elev. Efter ytterli-
gare pappersexercis så var jag äntligen godkänd
och klar.

Jag måste såhär i efterhand, och med i skrivande
stund ca 15 loggade timmar som instruktör, reflek-
tera lite över hur mycket arbete det är runt ett
skolflygpass. Förberedelser från både instruktör
och elev är extremt viktigta om man skall få kvali-
tet på passet. Och med de kostnader som är för-
knippat med flygning idag, är ju det att eftersträva.
Jag har även lyft mitt eget flygande ett par nivåer
genom att börja med instruerande, för nu måste
jag ju tänka på vad jag gör igen! Till sist så vill jag
bara påminna gamla och nya piloter i GVFS att
höra av er, om ni vill ha hjälp med inflygning eller
avrostning på våra flygmaskiner, Tommy, Anders
och undertecknad är redo.

 Erik Tunared



AviatörenNr 101 april 2017

11

Nytt från Aeroseum

När Aviatören träffar Roger Eliasson för en
pratstund har Aeroseum precis genomfört det
mycket populära evenemanget Göteborg
Modell- och Hobby. Årets upplaga samlade ett
30-tal utställare och drygt 2.750 besökare -  ett
rekord, som Roger Eliasson är mycket nöjd
med. - Det var en klar succé, menar Roger.
Mycket nöjd är Roger också med samarbetet
med Veteranflygsällskapet. Föreningen ställer
upp på ett mycket bra sätt vid olika evenemang
och berättar om sin verksamhet, betonar Roger,
som också framhåller det stora värdet för
Aeroseum, att ha en levande workshop på plats
i berget. På så sätt får besökare ett påtagligt
mervärde med ett besök i anläggningen. - Jag
hoppas GVFS ställer upp lika bra vid Barnens
Flyghelg den 10-11 juni och vid Helimeet den
26-27 augusti, är ett budskap Roger vill skicka
med vid denna intervju.
- Än så länge har det inte klarnat särskilt
mycket vad gäller framtiden för Säve, säger
Roger Eliasson när frågan om detta ställs.
Området ägs nu av de båda byggföretagen
Serneke och Platzer. Serneke har förvärvat
området väster om huvudbanan och Platzer allt
som ligger öster därom inklusive gamla F9/
Säve Depå. - En nyordning på fältet är, att det
inte längre klassas som skyddsområde. Det
betyder att vi har större frihetsgrader att
arrangera olika saker nu än tidigare, och det är
en mycket stor fördel framhåller Roger.
- Men en riktigt spännande sak är, att de båda
företagen funderar på möjligheten att utveckla
flygupplevelsecentret Aeroseum. Hur skulle en
expansion kunna genomföras och göra det
ännu mer intressant och spännande för
besökare? Jo, ett sätt skulle kunna vara att öka
antalet utställda flygplan, och då även få med
fler civila objekt. Jag har därför frågat Björn
Svedfeldt, som driver flyg- och bilmuseet
Svedinos i Ugglarp om hans intresse för ett
samarbete, förklarar Roger.
- Jag är helt öppen för att diskutera ett sådant
samarbete, om det skulle bli en seriös satsning,
säger Björn Svedfeldt när Aviatören ringer upp
och ställer frågan. Det skulle kunna vara ett
sätt att säkerställa att vår samling av flygplan
tas om hand för framtiden, det vore mycket
positivt. Men i dagsläget är det endast en

dialog mellan Roger Eliasson och mig, några
konkreta planer finns det ännu inte att berätta
om. Det kan bli något spännande på sikt, jag
ser en stor potential i ett sådant upplägg,
förklarar Björn Svedfeldt. Aviatören kommer
givetvis att bevaka hur detta utvecklas
framöver!
- En annan intressant sak att berätta om är, att
vi för vår 2:a Helikopterdivision får disponera
lokaler på Platzers område som tidigare
utnyttjades av EMS, European Maintenance
Group, som nu flyttat till Landvetter. Dit är vår
Hkp 4 nr 70 flyttad och skall förvaras i en av
hangarerna där över sommaren. Målet är att
den skall flygas vid Barnens Flyghelg i juni
och framförallt vid Helimeet i augusti,
förklarar Roger entusiastiskt.
- Jag kan också berätta, att Aeroseum fått
ekonomiskt stöd av regionens kulturnämnd för
att anställa två museipedagoger. Det är ett
mycket viktigt steg mot målet att Aeroseum
skall bli Nordens största flygupplevelsecenter!
-Vi ser fram mot vad nyordningen på Säve
med de två ägarna kan föra med sig.
Verksamhet föder verksamhet. Det blir nya
vägar, parkeringsplatser och busshållplatser,
som är mycket positivt för Aeroseum. Ur de
båda ägarnas perspektiv är Aeroseum en viktig
aktör som finns på plats, vi är etablerade sedan
länge och har ett känt varumärke. Det skapar
möjligheter till draghjälp för annan, ny
verksamhet som man vill starta här ute. Det
vill man säkert dra nytta av. Och det ser vi
mycket positivt på, poängterar Roger.
- Förra året hade vi 60.000 besökare till
Aeroseum. I år satsar vi på att nå 66.000, den
ribban skall vi klara, menar Roger.
Veteranflygsällskapet spelar en mycket viktig
roll med att ge oss draghjälp att nå detta mål,
avslutar Roger, och vi tackar för intervjun.
Text och foto: Ulf Delbro
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Trevlig radiointervju med Gert Böll

Under evenemanget Göteborg Modell och
Hobby i Aeroseum den 1-2 april fanns flera
medlemmar i GVFS på plats för att berätta om
vår verksamhet för intresserade besökare, även
så vår ordförande Gert Böll. Då dök plötsligt
Lasse Nilsson från Sveriges Radio P4 upp och
gjorde en mycket trevlig intervju med Gert,
som sändes i lokalradion måndagen den 3
april.  Här är en länk till SR P4 med intervjun.
Skriv in adressen i webbläsaren och lyssna på
intervjun: http://sverigesradio.se/sida/
artikel.aspx?programid=104&artikel=6666060
Text och foto: Ulf Delbro

.

Bildtext: Sigurd Larsen, Gert Böll och Claes Axels-
son var några av våra medlemmar på plats under
Hobbymässan

GVFS historia i ett nötskal

Inför GVFS 30-årsjubileum 2010 blev Aviatörens
redaktör tillfrågad om att skriva Veteranflyg-
sällskapets historia. Det lät som ett intressant
uppdrag, så jag åtog mig det. Resultatet blev en
jubileumsskrift om 60 sidor i A5-format som tryck-
tes i 150 exemplar. Upplagan såldes efterhand
slut, men då det uppstod ett behov av att kunna
beskriva GVFS bakgrund och historia för nya med-
lemmar, föreslog allas vår Claes Berg nyligen, att
en ny upplaga skulle tryckas upp. Styrelsen
nappade på förslaget, och ett nytryck av ett antal
jubileumsskrifter gjordes.

Skriften innehåller en beskrivning över bakgrun-
den till GVFS tillkomst 1980, vilka som var initia-
tivtagare, flygplananskaffning, renoveringsprojekt,
flygverksamheten, lokalisering, eldsjälar och
mycket mer. Kort sagt – GVFS då 30-åriga historia i
ett nötskal.

Skriften finns att köpa hos byggruppen och hos
Claes Berg i Aeroseum till det facila priset om 100
kronor. Boken kan även beställas av Claes Berg på
telefon 0703-40 11 87

Ulf Delbro

Byggfonden

Alla ni, som gärna vill ge ett ekonomiskt bidrag di-
rekt riktat till vår byggverksamhet är välkomna att
göra detta genom en insättning på den speciella
Byggfonden. Att renovera äldre flygplan till luft-
värdigt skick, som är Veteranflygsällskapets grund-
idé och syfte, kostar nämligen mycket pengar, och
bidrag är därför mer än välkomna! Sätt in ditt bi-
drag på bankgiro 849-8495. Litet som stort, allt är
välkommet! Bidraget går exklusivt till bygg-
verksamheten.
Vi tackar nedanstående medlemmar för värdefulla
bidrag!

Lars Andersson
Claes Axelsson
Bengt Olofsson
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Presstopp

Ny hedersmedlem utsedd

Precis när ett tryckoriginal av detta nummer av
Aviatören är på väg att slutföras meddelade ordfö-
rande Gert Böll, att han gjort en försenad uppvakt-
ning av Lennie Odmyr på hans 80-årsdag med en
födelsedagspresent som dels bestod av en gåva,
dels ett budskap att han utsetts till hedersmedlem
i Göteborgs Veteranflygsällskap, som han var med
och startade 1980, dvs för 37 år sedan.

Uppvaktningen kunde inte göras på själva födelse-
dagen den 14 april då Lennie var bortrest, men väl
hemkommen dök Gert Böll upp och gratulerade.
Aviatören instämmer i hyllningskören!

Text Ulf Delbro Foto Gert Böll

Några  trevliga bilder ur arkivet

Gunilla Öhrn och Ralph Duell, foto Daniel Karlsson

Foto Daniel Karlsson

Foto Daniel Karlsson
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Museer i Holland

På min arbetsplats i staden Lelystad håller vi på
med förberedelsen för en stor utställning som om
två år ska hedra vårt nationella flygbolag
Koninklijke Luchtvaart Maatschappij, hos publiken
mera känt som KLM, som fyller 100-år! Världens
äldsta flygbolag...
En nytillverkad flygplanskropp med vingar till en
De Havilland DH.9 kom nyligen från USA och pla-
net ska vi bygga färdigt. KLM startade flyg-
verksamheten med två st Fokker F.II och fyra st
ombyggda DH.9 militärflygplan.
Samma år grundade även Anthony H.G. Fokker sitt
företag i Amsterdam efter att ha arbetat många år
i Tyskland. Tyvärr har Fokker fabriken upphört att
existera, och alla byggnader på gamla Schiphol
flygplats är rivna.

Ett annat mycket sevärt museum med det pas-
sande namnet CRASH befinner sig nära blomster-
staden Aalsmeer. Där visas många objekt med an-
knytning till luftkriget över Holland under andra
världskriget.
Inte många känner till det: c:a 7.000 flygplan –
både allierade och tyska – nödlandade eller have-
rerade på holländs mark efter beskjutning under
de fem långa krigsåren då vi var ockuperade. Bär-
gade vrakdelar av flygplan, vapen och flygplans-
motorer men även uniformer finns att beskåda.
Museet är beläget i delar av en gammal försvars-
anläggning runt Amsterdam.

Det stora nationella försvarsmuseet NMM ligger
på den f.d. militärflygbasen Soesterberg. Efter an-
dra världskriget var den under många decennier
hemmabasen för den amerikanska enheten TFS 32
som stod helt under holländskt befäl. Unikt i värl-
den! Flygplan som användes var F-86 Sabre, F-100
Super Sabre, F-102 Delta Dagger och F-4 Phantom.

Text och foto: Hans Slieker, Byggruppen GVFS

Ankomst av kropp och vingar till en DH. 9:a till
Lelystad förra året.

En av KLM:s första DH. 9:or på 20-talet

Den berömda Fokker D VIII

Bilden t.v: Vår ögonsten - en unik DC-2:a som är
luftvärdig, men som ej får flyga pga risker detta medför.
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En solskenshistoria
Varje tisdag brukar modellbyggarentusiasten
Ole Romin sitta på Aeroseum och visa
intresserade besökare hur man bygger
plastmodeller av olika flygplantyper. Så här
långt har Aeroseum åtta glasmontrar med
sammanlagt runt 300 modeller, som Ole
byggt, och det ökar med omkring en modell i
veckan. Men, ibland kan man råka ut för
fantastiska saker, vilket Oles berättelse här
vittnar om. Så håll tillgodo:
- Nu skall jag berätta vad man kan råka ut för
när man sitter och bygger en tisdag
eftermiddag på Aeroseum: Fram kommer då
en hel familj på fyra personer, engelsktalande
(bra engelska) där familjeöverhuvudet
presenterar sig (namnet var svårt...) och säger:
”jag var stridspilot i det Irakiska Flygvapnet
under kriget mellan Irak och Iran!  Jag ser i
din monter här att du har exakt det flygplan
jag flög då, serienumret och kamouflaget
stämmer precis!”

 Och mycket riktigt, där står en MiG-21MF
med det Irakiska Flygvapnets dekaler och
färger, en Fujimi- byggsats i skala 1/72 som
jag köpte förra året på ett av våra
modellbyggarmöten. Personen var helt i
extas...”Jag har letat efter en bra modell av
mitt flygplan i många år. Jag hittade en på
eBay för ett tag sedan - en modell i metall,
men i en liten skala (förmodligen 1/144 förf.
anm.) som de skulle ha 250 Euro för, vilket
jag tyckte var för mycket”, varpå mannen
tillade ”får jag köpa din modell, jag skulle bli
överlycklig”.

-Jag försökte förklara för honom att jag inte
säljer mina modeller, de skulle bli alltför dyra.
Han erbjöd mig 500 svenska kronor, så han
fick modellen. Jag har ju byggt ett helt gäng
MiG-21’or allt från ryska, finska, polska till
tjeckiska, så det var inga problem att skiljas
från min irakiska...och så gjorde jag en före
detta Irakisk stridspilot lycklig, vilket inte
heller var helt fel...”den kommer att stå på en
hedersplats på mitt skrivbord hemma”
förklarade han med ett stort smajl....han ville
till och med ha den gula lappen med

presentationen av flygplanet som jag brukar
skriva, den skulle han översätta ”även om jag
vet allt om planet ifråga” var hans slutkläm.

Jag har sällan sett en lyckligare människa, hans
fru, dotter och sonen sken ikapp, även om dom
inte pratade så mycket (det dom pratade
förstod jag inte ett skvatt av).      Vad man kan
råka ut för på gamla dagar när man sitter på
Aeroseum och bygger modeller.....!

Modellnörden Ole

Asken med byggsatsen har förstås en bild på modellen
med märkning och målning som irakiska flygvapnets
MiG 21 MF.

Foto Daniel Karlsson
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Svarteborg – ett flygfält som inte
längre finns

Nära Svarteborgs kyrka i Bohuslän låg förr
Svarteborg flygfält.
Ett kanske tydligare riktmärke för de flesta är
nog ”Kung Rane”.
Värdshuset Kung Rane har nog många passe-
rat och kanske även stannat till vid under sina
resor på E6:an förr i tiden innan dagens
sträckning av E6 togs i bruk. Men hur många
tänkte då på att de just då även hade en bit
flyghistoria alldeles inpå knutarna? Antagligen
inte så många då det flygfältet för många är
helt obekant. Det finns inte mycket nedskrivet
och inte mycket bilder från dess aktiva tid.

Däremot är det möjligt att enkelt få bilder på
fältet från nutiden då platsen är sig väldigt lik
än i dag. Jag har flugit över där några gånger
och tagit bilder och man kan tydligt se hur
flygfältet låg när man jämför med gamla kar-
tor. På marken finns värn kvar sedan kriget
men det är nog också allt som i dag avslöjar
vad som en gång funnits på platsen. Några
skyltar eller minnestavlor har jag inte sett.
Kanske det vore en sak att påtala för den lo-
kala hembygdsföreningen?

Lite om historiken:
Det jag lyckats få fram är att Svarteborgs flyg-
fält, som var ett av de flygfält som anlades på
sträckan Oslo-Köpenhamn, var färdigställt år
1935 efter att man tre år tidigare avstyckat
mark för ändamålet. Arbetet pågick 1933-34.

En tragisk händelse kopplat till Svarteborg är
haveriet med SE-AWB den 25 maj 1948. Flyg-
planet, en Nord 1203 Norecrin, hade startat
från Svarteborg med tre personer ombord
och havererade nära Halmstads civila flygfält
som dock inte skall förväxlas med den militära
flygplatsen i samma stad.
Vid haveriet förolyckades dessvärre samtliga
ombordvarande personer.

Andra flygfält i Bohuslän på sträckan Oslo-
Köpenhamn var Strömstad-Näsinge och
Backamo. De båda är fortfarande i drift än i
dag. Svarteborg blev dock inte lika långvarigt
då det redan 1951 hade tagits ur drift och
kom att arrenderas ut till jordbrukare i trak-

ten. Kanske var en bidragande orsak till nedlägg-
ningen att det enligt uppgift ofta är väldigt blött på
fältet. En annan orsak kan ha varit att den tekniska
utvecklingen under kriget gått fort framåt vilket
kan ha medfört att behovet av flygfält så tätt på
sträckan inte ansågs lika stort. Efter bara några års
drift lades alltså Svarteborgs flygfält ned.

Men man kan som sagt ännu med lätthet se var
det låg.
Om man vet var man skall titta.

Text och foto: Martin Hellberg
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Lyckad jullunch

Veteranflygsällskapets jullunch är en mångårig,
mycket uppskattad, tradition, som brukar locka
40-50 deltagare, och det är ett tillfälle då samhö-
righeten i Sällskapet verkligen är mycket påtaglig.
Alla gjorde, som vanligt sitt bästa för att bidra till
trevnaden vid förra årets jullunch, och stämningen
var hög! Denna gång hade den mycket omtalade
Airbus-piloten Johan Wiklund bjudits in som före-
läsare. Johan berättade om sin kolossalt spän-
nande flygning med en DH 60 Moth från Nordkap
till Kapstaden som han genomförde 2015. Det var
en mycket intressant och väl genomförd föreläs-
ning, men något arvode för egen del ville Johan
inte ha. Han önskade i stället att överskottet från
den sedvanliga lottförsäljningen skulle gå till ett
barnhem i Kenya, som familjen Wiklund sponsrar,
och så blev det. Beloppet blev 2.000 kronor. Men
då Anders Sylwan tog ett spontant initiativ till en
extra insamling blev det sammanlagda beloppet
ca 4.000 kronor, som överlämnades av Gert Böll
till en tacksam Johan Wiklund.  Tack vare fina vin-
ster som generöst skänkts till GVFS av Aeroseum,
Aviation Bookshop, Gert Böll, Ulf Delbro,
Isacssons handelsträdgård, Daniel Karlsson och
Anders Nylén kunde intäkterna från lotteriet
oavkortat gå till barnhemmet i Kenya. Ett stort
tack riktas till ovanstående givare för bidragen
med vinsterna! Här är ett litet urval av foto som
togs vid lunchen.

Text: Ulf Delbro

Foto: Per Lindquist
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Boeing Stearman – en klassiker

Flygning i flygplan med öppen sittbrunn är härligt!
Känna vinden och luften. Som Röde Baronen. Och
vill man fotografera, så finns där inget hindrande
glas. Jag är övertygad om att många av er har erfa-
renhet av detta, och ni som ännu inte har det, så
är det något jag vill rekommendera.

Min första erfarenhet av öppen cockpit, ja utöver
SG 38, fick jag i en Sk 12 som vi hade hemma i
Gävle. Jag skulle få flyga in mig på den, men den
gick ur tiden – rycktes bort, innan detta hann ske.
Jag hamnade i Eskilstuna och flög deras Tiger
Moth. Det var 1966, och jag bogserade segelflyg-
plan på Ekeby-fältet några säsonger. Tiger Moth är
ett skönt flygplan. Rekommenderas varmt. Det
berättar jag gärna om vid något tillfälle.

Men nu är det Boeing Stearman jag skall berätta
lite om. Jag vistades i Texas i USA ett halvår 1975,
och sökte mig till Flying Tigers Museum i Paris,
Texas. Där fanns en stor samling rariteter. En av
dem var en Boeing Stearman. Vacker att se på.
Vilket skönt motorljud. Vilken motorstyrka. Vilken
manövrerbarhet. Som ett jaktflygplan. Ja, så upp-
levde jag Stearman.

Stearmans flygplanfabrik kom till redan 1926, fa-
briken grundad av Lloyd Stearman. Boeing tog
över 1934. Inte mindre än 10.626 Boeing
Stearman tillverkades, först i Venice, Kalifornien,
senare i Wichita, Kansas under 30- och 40-talen.
Stearman var skolflygplan i USA och Canada för de
piloter som gick ut i andra världskriget. Flygplanet
förekom i hel rad versioner med olika motor-
alternativ, alltid rejäla stjärnmotorer, och har
spridits till många länder. Många flygplan har över-
levt till idag, och finns även här i Sverige.

Senast jag hade förmånen att njuta av Stearman
var i somras, på flygdagarna på Malmen i Linkö-
ping. Breitling var där med två Stearman utrustade
för wing-walkers. Några utvalda fick åka med som
passagerare ovanpå vingen före uppvisningarna,
och jag minns en viss förskräckelse i deras minspel
före start. Sedan klev de modig tjejerna upp på
vingarna och en härlig flygshow följde.

Text och foto: Ulf Nylöf
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Upprop om frivilliga insatser

Under våren och sommaren genomförs flera event
där det är mycket välkommet med frivilliga insat-
ser av medlemmar i GVFS. I första hand är det föl-
jande evenemang det handlar om:

1. Tjolöholm Classic Motor 21 maj

Vi har under flera år deltagit med två flygplan som
visat upp sig i luften över den stora bil och mc-
utställningen på Tjolöholm utanför Kungsbacka,
som nu går för 24:e gången. I år kommer vi troligt-
vis att vara med även på markutställningen till-
sammans med Aeroseum. Vi behöver därför några
frivilliga från GVFS som kan bemanna bordet och
dela ut lite info och prata om föreningen. För att
ge tillfälle att även se på den intressanta utställ-
ningen kan det vara bra att fyra fem personer de-
lar på uppdraget.
Ni som vill hjälpa till får gärna kontakta Gert Böll
snarast på mejl, gertboll1@gmail.com, eller på
mobil 0708-905625

Barnens Flyghelg, Säve 10-11 juni

Detta Aeroseum-evenemang genomförs, som van-
ligt med olika slags flygrelaterade aktiviteter som
vänder sig till såväl barn som vuxna. GVFS deltar
med att ställa ut något eller flera av våra flygplan
och gör även överflygningar. Vårt deltagande ingår
i det avtal GVFS har med Aeroseum om att expo-
nera vår verksamhet vid olika evenemang, och att
då också har representanter för Sällskapet på plats
för att informera publiken om våra maskiner och
aktiviteter. För detta behövs frivilliga insatser, det
är en förutsättning för att vi skall leva upp till vårt
avtal med Aeroseum. Anmäl er till Gert Böll, ju
förr dess bättre. Kontaktuppgifter enligt ovan.

Helimeet, Säve 26-27 augusti

För andra året genomför Aeroseum en flygshow
med enbart helikoptrar. GVFS deltagande är i skri-
vande stund oklart, men vi vill gärna puffa för, att
det kan komma önskemål från Aeroseum att GVFS
ställer upp på ett eller annat sätt., så det skall vi ha
beredskap för. Vi återkommer till detta med infor-
mation på hemsidan.

Gert Böll

Upprop om medlemmar, sponsorer
och bidragsgivare

Som alla naturligtvis förstår, så kostar det mycket
pengar att renovera veteranflygplan, och att hålla
dem i luftvärdigt skick så att de kan flygas. Intäk-
terna från medlemsavgifter är förstås mycket vik-
tiga, och därför försöker vi värva nya medlemmar
närhelst vi får möjlighet. Men även bidrag från
sponsorer liksom olika kommunala bidrag är
mycket välkomna, och vi söker därför med ljus och
lykta efter sådana intäktskällor.

Du som redan är medlem kan bidra till våra an-
strängningar genom att värva nya medlemmar.
Har du tips på tänkbara sponsorer och/eller vilka
bidrag som går att söka, så är det mycket värde-
fullt om du hör av dig. Kontakta gärna GVFS ordfö-
rande Gert Böll:  gertboll1@gmail.com. Mobiltele-
fon:  0708-90 56 25. Alla tips mottas med tack-
samhet!

Vi lägger även ner mycket arbete på att värva nya
piloter till GVFS, vilket är nödvändigt för att få ett
tillräckligt högt flygtidsuttag för att säkerställa en
god ekonomi.  Vårt starka kort är, att vi erbjuder
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 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 Delbro

Foto Daniel Karlsson
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