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Ordförandens hörna

Ärade medlemmar
2020 har som alla vet varit ett väldigt konstigt
år även om det är några månader kvar. Coronaviruset svepte in över oss i början på året och
sen har ingenting varit sig likt. Många
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branscher har gått på knäna och flygbolagen
har drabbats minst lika hårt som efter 11
september 2001 när terrorister kapade fyra
flygplan och kraschade dom med alla ombord,
flygvärlden fick en rejäl törn då och det blev
minst lika illa den här gången. Jag gillar att
fota flygplan i alla sammanhang och har jag
tid åker jag gärna till Landvetter flygplats och
fotar en stund men det har varit väldigt tomt på
den fronten i år, det har knappt flugits något
jämfört med förra året. I juni månad kom det
ett (1) reguljär-flygplan om dagen och det var
KLM som höll linjen till Amsterdam öppen
trots dålig beläggning, heder åt dom. På grund
av det otrevliga viruset blev det tyvärr ingen
Aviatören i våras, det var inte läge för vår
eminente redaktör Ulf Delbro att intervjua folk
med tanke på smittrisken men nu håller ni i ett
färskt nummer av vår fina medlemstidning,
tack för det fina arbetet, Ulf!
Vi tog i styrelsen tidigt i våras beslutet att inte
ha styrelsemöten så ofta som tidigare, vid den
tiden var det rena skräck-propagandan om
Corona-viruset i massmedia så vi höll vårt
konstituerande möte på telefon och via mejl
för säkerhets skull. Vi har inte sett några
problem med lite längre tid mellan våra möten,
skulle något akut dyka upp så går det fort att
samla styrelsen men allt har varit lugnt i år.
Vad gäller GVFS så har vi klarat oss rätt så
lindrigt, våra flygplan har flugits regelbundet
och i skrivande stund i slutet på september har
vi flugit lite drygt 60 timmar totalt i Bella och
Helge Gustav och vi har några flygbara
månader kvar. Vi har inte haft några större
tekniska problem, en vajer till förgasarförvärmningen på Bella behövde ett nytt fäste
och Gunilla och jag fixade det under
sommaren, annars har flygplanen skött sig bra
och våra piloter med, det tackar vi alldeles
särskilt för!
När det gäller verksamheten i berget så var det
på grund av viruset ett uppehåll i skruvandet
under sen-våren/sommaren, och även
Aeroseum gick ner på tomgång ett tag men nu
är det full fart igen och det känns jättebra. Vi
har dessutom fått tillökning i föreningen, med
det menar jag att vi har köpt ett påbörjat
flygplans-projekt, egentligen en massa
träpinnar men av detta ska bygg-gänget få ihop
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ett flygvärdigt flygplan av modellen Pietenpol.
Det finns redan en flygande Pietenpol i
Sverige så vi har alla förutsättningar att få ihop
detta projekt och vi kan säkert få goda råd och
tips av ägaren i Stockholm som byggde denna
fina lilla kärra. En Pietenpol är ett tvåsitsigt,
högvingat flygplan som man kan bygga själv
och den utrustas ofta med en ombyggd
bilmotor från en A-Ford från trettiotalet. Den
första prototypen flög 1928 så modellen
kommer att passa fint i vår förening. För den
som vill se hur flygplanet ser ut, så kolla på
nätet efter Pietenpol Air Camper. Jag fick i
skrivande stund beskedet att vi fått en motor
till flygplanet, en av våra följare har ordnat en
A-Ford motor i utbyte mot en flygtur eller två i
våra flygplan och det ska jag naturligtvis
ordna! Ett stort tack till Ulf Arefjord för
hjälpen!
Vi jobbar på med propellern på GV-38 Helge
Cesar, vi har ju pengar till en ny propeller tack
vare våra medlemmar som hjälpte oss samla
ihop runt 25000 kr och det tackar vi ännu en
gång för, det är fantastiskt! Filip Gerhardt och
grabbarna jobbar i skrivande stund med detta
och har som nämnts på annan plats gjort tester
av dragkraften med hjälp av en dynamometer.
Björn Svedfeldt på Svedinos museum har varit
mycket hjälpsam och har lånat ut en propeller
från den GV-38 som står på hans museum,
Tack Björn!
Som dom flesta vet så har vi även en Ercoupe
under renovering och nu har vår kontrollant
Jens Berglund deltids-besiktat Ercoupe´n, så
nu kan grabbarna jobba vidare. Renoveringen
går stadigt framåt och det är jättekul att följa
projektet.
Vi hade en sak till att ta ställning till i styrelsen
och det är vår traditionella jullunch i
december. Jag är personligen väldigt skeptisk
till att samla runt 40 personer i samma lokal i
dessa tider och speciellt när så många av våra
medlemmar ligger i riskzonen, jag vill absolut
inte riskera att någon smittas nu när alla är
medvetna om faran. Vi höll ett styrelsemöte i
slutet på september och en enig styrelse tog
beslutet att inte arrangera en jullunch i år, utan
vi samlar krafter till nästa år.
Jag vill som alltid tacka våra stödmedlemmar,
ni är grunden i vår förening och tack till mina
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kollegor i styrelsen och till det trevliga bygggänget som renoverar flygplanen i berget. Tack
även till Roger Eliasson och hans gäng på
Aeroseum, det är ett bra och kul samarbete vi
har med er!
Med varma flygare-hälsningar //Gert
Ordförande i GVFS

Rapport från byggruppen

Det känns fantastiskt roligt att få dra igång
verksamheten igen, säger byggledare Frans
Landerberg när Aviatören får en pratstund
med honom i slutet av augusti. På grund av
Corona-pandemin har vi inte träffats i
byggruppen sedan den 17 mars, men nu är det
full fart igen sedan ett par veckor, och det har
vi alla längtat efter, fortsätter Frans.
Stämningen i gruppen var på topp tidigt i
våras, och det känns som att vi fortsätter på
samma vis nu när vi åter är gång! Vi är ett
härligt gäng, som trivs bra ihop, och vi ser
verkligen fram mot våra träffar en gång i
veckan!
Det låter jättebra Frans - nu får du beskriva hur
läget är med våra olika projekt:
Ercoupe
- Låt mig börja med det kanske roligaste
projektet vi har, nämligen att renovera Björn
Svedfelts Ercoupe, SE-BFY till flygande
skick. EAA:s kontrollant Jens Berglund var
hos oss den 25 augusti och besiktigade
elkablaget, och han hade inga anmärkningar.
Han kontrollerade även wirar och kopplingar
av rodren, och detta godkändes också.
- Med Jens Berglunds klartecken att fortsätta
arbetet kan vi nu installera elsystemet och
3
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montera durkar i flygplanet. Motorn har
tidigare konstaterats vara i ett mycket gott
skick, och den är godkänd och klar. Varje
tisdag, som är arbetsdag för byggruppen drar
jag runt propellern 25 varv för att få smörjning
av motorn. En annan sak som är klar är
placeringen av registreringsbokstäverna.
- Det är tämligen okomplicerade delar som
återstår, men på grund av stilleståndet som
varade i fem månader har projektet försenats
lika lång tid. Målet att få maskinen flygklar är
därför framskjutet till 2021. Kanske kan det bli
aktuellt redan i år att göra vissa markprov, men
det får vi återkomma till.
- Ercoupe-projektet är verkligen jätteroligt –
entusiasmen i gruppen är fantastisk, så det är
hur kul som helst, säger Frans med ett stort
leende!
KZ-III
- Vår KZ-III, SE-AMA ligger fortfarande i
väntläge. Motorn skall renoveras, men av olika
skäl som t.ex. Coronan har det inte hänt något
med det sedan förra numret av Aviatören, dvs i
november 2019. Vi kan konstatera, att andra
projekt som t.ex. Ercoupe är mer angelägna.
Vi får återkomma till KZ-projektet vid ett
senare tillfälle.
GV-38
- Vår GV-38, SE-AHC, som är Götaverkens
först tillverkade av den typen är till 98 procent
färdigrenoverad, men fortfarande är det
småsaker som skall fixas, och när de är klara
dyker det upp nya småsaker, men kolla med
Filip Gerhardt om läget mer i detalj. Det är
Filip som har byggtillståndet, och jag vet att
kontrollanten Jens Berglund granskade SEAHC i samma veva som han besiktigade SEBFY.
-Ja det stämmer, sade Filip Gerhardt när
Aviatören får kontakt med honom på telefon.
Höjd- och fartmätare skall kontrolleras
vartannat år, och det gjorde Jens Berglund när
han var hos oss i berget den 25 augusti.
Fartmätaren krävde en viss åtgärd, och det
fixade Jens, så båda instrumenten är nu
godkända.
- Det som gjorts alldeles nyligen är att vi
dragit upp maskinen ovan jord och provkört
motorn. Då gjordes även dragprov med
dynamometer för att fastställa om den

Aviatören
propeller som nu är monterad ger tillräcklig
dragkraft, och det gjorde den. Närmast skall vi
därför ta ställning till hur vi går vidare med
propellerfrågan. Propellern, som nu testats är
utlånad av Björn Svedfelt, som driver
Svedinos Bil- och Flygmuseum, säger Filip
Gerhardt avslutningsvis.
Pietenpol – byggruppens nya projekt
- Vi har länge funderat på vilket projekt vi
skall satsa på, när de objekt vi nu sysslar med
blir klara. Då måste vi ha något för
medlemmarna i byggruppen att ta tag i för att
inte tappa sugen, det ser vi som mycket
angeläget. Vi har 10-15 eldsjälar, som gör ett
fantastiskt jobb, och som stortrivs
tillsammans, och det måste vi ta tillvara, det är
mycket viktigt, och därför behövde vi ett nytt
projekt, förklarar Frans.
- Förra året hittade jag en annons i EAA-Nytt
om en byggsats till en Pietenpol Air Camper –
en tvåsitsig, högvingad maskin av en mycket
enkel konstruktion i trä, som är avsedd att vara
ett rent hemmabygge. Flygplanet är
konstruerat i USA av Bernhard Pietenpol, och
den flög för första gången 1929! Motorn var
av samma typ som användes i bilen Ford typ A
med ca 40 hp.
Det har tillverkats ett stort antal byggsatser av
den här flygplantypen under årens lopp, och de
marknadsförs och säljs fortfarande. Ett antal
byggsatser har sålts i Sverige i modern tid,
men bara ett fåtal har resulterat i ett färdigt,
flygbart flygplan. I själva verket är det bara ett
exemplar som flyger i dag, och den maskinen,
kallad ”Kajsa” har byggts och ägs av Per
Widing i Stockholm. Det finns mycket
information på nätet om flygplantypen
Pietenpol, inte minst om ”Kajsa” som det finns
flera filmer om utlagda på Youtube.
- Den byggsats som jag fann utannonserad i
EAA-Nytt var från 2004 och ägdes av den
tidigare GVFS-medlemmen Lennart Sennung i
Munkedal, fortsätter Frans. Bygget är påbörjat,
men det allra mesta återstår. Jag tyckte det
kunde vara ett lämpligt projekt för
byggruppen, och det höll man med om. Vi lade
ett förslag till styrelsen, att köpa byggsatsen,
och fick klartecken på årsmötet i februari.
Köpet inkluderar trävirke, skuret efter mått,
verktyg och all dokumentation. Vi skall nu
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söka ett förnyat byggtillstånd, och i avvaktan
på att ett sådant utfärdats ligger arbetet med
byggsatsen i väntläge.
Byggsatsen saknar motor, så en sådan skall
anskaffas. Vi siktar på att köpa en fyrcylindrig,
rak A Ford-motor om ca 50 hp, vilken är
samma typ som sitter i ”Kajsa” i dag.
- Pietenpol-bygget skall bli ett väldigt roligt
och trevligt projekt, som vi ser fram mot när
Ercoupe-projektet blir klart, säger Frans
förtjust.
Tursam transport
- Vi hade stor tur med transporten från
Munkedal till Aeroseum, förklarar Frans. Vår
medlem Sven Rolandsson, som kör för
företaget Termotransport, fick låna en lastbil
av arbetsgivaren. Sven och jag åkte till
Munkedal söndagen den 19 juli. Vi lastade in
byggsatsen, det gick ”på ett huj”. Lennarts fru
bjöd på kaffe och några timmar senare var vi
åter på Säve. Vi körde ner lastbilen via västra
röret på Aeroseum och lastade ur, så nu ligger
hela byggsatsen i berget, allt gick mycket
snabbare än vad jag räknat med! Sedan ville
Sven inte ha någon ersättning, och
Termotransport lånade ut lastbilen
kostnadsfritt, så det blev väldigt billigt för
Veteranflygsällskapet, säger Frans och framför
ett stort tack till Sven och Termotransport för
det!
Givande samarbete
- Nu när byggverksamheten åter är igång har
GVFS samarbete med StudieförbundetVuxenskolan
återupptagits, förklarar Frans. Tre olika
studiecirklar, som omfattar hela verksamheten
pågår. Detta ger ett mycket värdefullt,
ekonomiskt tillskott till föreningen.
Studieförbundet är mycket välvilligt inställd
till Veteranflygsällskapet, vilket vi är mycket
glada för. Det är byggruppmedlemmen Tomas
Odhäll, som sköter administrationen runt
studiecirklarna och kontakterna med
Studieförbundet på ett mycket förtjänstfullt
sätt, påpekar Frans tacksamt, så hatten av för
det!
Text: Ulf Delbro
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Per Widings Pietenpol ”Kajsa”. Foto: Per
Widing

Frans kollar jiggen för tillverkning av spryglar
till Pietenpol. Jiggen för kroppsspant i
bakgrunden. Foto: Ulf Delbro

Ett glatt gäng vid AHC ovan jord. Fr.v.: Håkan
Ottosson, Bengt Olofsson, Filip Gerhardt (i
dörren), Dag Skride, Frans Landerberg,
Magnus Kroon, Arne Bergqvist och Hans
Slieker. Foto: Roger Eliasson
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Propellerfonden
Förra året gjorde vi ett upprop på hemsidan,
med mejl och i Aviatören om frivilliga bidrag
för att finansiera anskaffning av en ny
propeller till SE-AHC. Målet sattes till att få
ihop kontanta medel om 20 000 kronor.
Responsen har varit mycket god! Till dags
dato har vi fått in närmare 25 000 kronor,
varför vi nu avslutar denna öronmärkta
insamling. Sedan förra numret av Aviatören
har bidrag till propellerfonden inkommit från
följande personer:
Lars Andersson, Ralph Duell, Christina
Engelke, Pär Erixon, Kenneth Malmström och
Sven Rolandsson.
GVFS framför ett stort tack till alla
bidragsgivarna!

Byggfonden
För de som särskilt vill stödja vår
byggverksamhet ekonomiskt inrättades för
flera år sedan GVFS Byggfond. Då
”öronmärks” inte bidragen för något särskilt
projekt utan används i den löpande
byggverksamheten. Alla bidrag, stora som små
är mycket välkomna och sätts in på Bankgiro
849-8495. Bidragen behöver inte märkas med
något särskilt projektnamn, men namnet på
bidragsgivaren skall givetvis noteras.
Sedan förra numret av Aviatören har bidrag till
Byggfonden mottagits av: Sonya Almgren,
Lars Andersson, Ralph Duell, Christina
Engelke, Pär Erixon, Kåre Odén, Lennie
Odmyr och Sven Rolandsson.
GVFS framför ett stort tack för detta!

60 år i luften – Charlie Oscarsson
berättar om sitt flygarliv
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Charlie Oscarsson, som varit medlem i GVFS i 20
år, lämnade för en tid sedan in sitt certifikat till
Transportstyrelsen, det var dags att sluta flyga
tyckte Charlie, som nu fyllt 84. Här berättar han
om sitt spännande flygarliv för Aviatörens läsare.
Håll tillgodo.
- Jag har sedan barndomen fascinerats av flygning.
Emellertid fick jag en inflammation i mitt vänstra
öra. Min barndom var innan penicillinet
producerades till allmänheten i Sverige. Därför
blev jag opererad och därefter sades det, speciellt
av oroliga föräldrar, att jag borde lämna tanken på
att flyga. På 1950-talet underhöll jag mycket på
olika scener och företagsfester. Efter ett
engagemang i Borås Flygklubb frågade de om jag
kunde tänka mig att erhålla mitt gage i form av en
flygtur. Det kunde jag. Flygturen företogs i en
Ercoupe. En flygplanstyp som numera är bekant
för medlemmarna i GVFS. Efter denna flygtur var
det ingen tvekan. Jag skulle i alla fall kolla vad
läkarvetenskapen hade att anföra om min
lekamen. Jag rekommenderades en läkare i
Göteborg. Hans mottagning låg, om jag minns
rätt, i Järnvägsstationens byggnad.
Efter att jag besökt flygläkaren och erhållit
Luftfartsstyrelsens förklaring att jag var medicinskt
lämplig att framföra luftfartyg, anmälde jag mig
till flygutbildning. Min flyglärare blev Karl-Eskil
Sahlman. Han bodde på den tiden i Jakobsberg
(Stockholm), men startade flygskola i Borås.
Sahlman var sträng, noggrann och med mycket
humor. Vi fick med tiden många intressanta och
givande möten. Karl-Eskil flyttade till Skåne. Jag
hälsade ofta på honom där och det var alltid
skratt, blandat med allvar, under vår samvaro. Han
avled 2016, 98 år gammal. I SFF:s Tidskrift skrev
Kurt Ivarsson och Sven Stridsberg ett in
memoriam.
Jag berättade inte för någon att jag började ta
flyglektioner. På vardagarna började lektionerna
oftast vid femtiden på morgnarna. Därmed kunde
jag vara på min arbetsplats i rätt tid varje dag. Den
tidiga timmen föranledde ofta en replik från
Sahlman. ”Solfan skiner och fågeldjävlarna
kvittrar”. Vi utgick från det numera nedlagda
Viareds flygfält, nära Borås. (Ett nytt fält anlades i
närheten av det gamla.) Flera flygningar utgick
även från ett annat numer nedlagt flygfält,
Göteborgs storflygplats, Torslanda. Det hände att
jag i flygradion hörde en välkänd boxare, Ingemar
Johansson.
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Martin Ljung alias Charlie Oscarsson
En storhelg skulle Sahlman besöka sin familj i
Jakobsberg och erbjöd mig, att som utbildning,
flyga till och från Stockholm, och även få flyga där.
På den tiden kunde jag imitera en populär
underhållare, Martin Ljung. Vid en lektion flög jag
i en sektor väster om Bromma, medan Sahlman
befann sig i flygledartornet för att avlyssna min
radiokommunikation. Flygledarna i Brommatornet
slog vad om att det var Martin Ljung de hörde i
radion.
I ena hörnet av den sektor jag fick flyga i, tornade
en rejäl ”Gubbe” Cumulus upp sig. Dittills hade jag
inte varit så nära en dylik. Gubben var mycket
stark. Först tog han tag i ena vingen och sedan
ville han sluka hela flygplanet och dess ängsliga
EK-elev. Samtidigt som jag insåg att detta borde
vara helt OK, styrde jag snarast ur Gubbens grepp.
I den lugna luften satt jag sedan och skämdes över
min tvehågsenhet och efter några vändor flög jag
in i turbulensen igen, men jag trivdes inte där, då.
Det skulle komma andra tider. Jag gjorde även en
navigeringsflygning till ytterligare en i dag nedlagd
flygplats. Örebro, som på den tiden låg mera
centralt. Det fanns inga mobiltelefoner, så jag fick
gå och låna en telefon och ringa till Sahlman.
Meddela landningstid, planerad starttid, samt
beräknad tid för landning på Sthlm/Skå. När vi
senare flög hem till Viared minns jag att jag med
mina medicinskt lämpliga ögon, med lätthet
kunde se de två tornen på Skara domkyrka på
mycket långt håll. Lätt igenkända
orienteringspunkter.
Jag har Albin Ahrenbergs bok: ”Ett flygarliv”, med
hans dedikation ”Flygaren Charles (Lindberg)
Oscarsson med varm flygarhälsning från
författaren ”. Det var 60 år sedan jag första gången
mötte Albin Ahrenberg. Den gången tillsammans
med Sahlman. När jag erhållit mitt flygcertifikat
blev jag kassör i Borås Flygklubb. Vi engagerade
Ahrenberg till en föreläsning. Jag spelade in
föreläsningen på min stora bandspelare. Det vore
trevligt att hitta bandet och en lämplig
bandspelare för att lyssna till den igen. Det är stor
underhållning. Jag har även en inspelning som
Sahlman och jag gjorde. Den föreställer en
flyglektion med lärare och elev som ”går fel”.
Också mycket underhållande.
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hälsade på en dag. En broder till pappa bodde där.
Även detta flygfält är nedlagt.
Utflykt till Bornholm
Några år senare hyrde jag en Cessna 172 i
Jönköping. Avsikten var att göra en dagstur till
Bornholm. Därefter skulle jag landa på Kallinge
där Far skulle stiga av och hämtas av sin broder.
Klockan 07.00 lokal tid besökte jag meteorologen i
Jönköping. Han berättade att strax söder om
Jönköping var ett område med låga moln. Det
hade en begränsad utsträckning och söder därom
var det molnfritt. Vi kom fram till att det bästa var
att flyga över detta område. Med min Far i
framsätet, och min blivande (och nuvarande)
hustru i baksätet, startade jag flygningen till
Danmark. Jag hade ställt in Snappa VOR-fyr som
en extra hjälp med kurshållningen. Utöver
underliggande molntäcke var det även ett
molntäcke över oss. Utrymmet mellan dessa blev
allt mindre och jag beslöt därför att flyga österut.
Jag fick marksikt och landade på Eksjö/Ränneslätt.
Där räknade jag ut en ny kurslinje, utan att rita
färdlinjen på kartan! Förhastat och slarvigt.
Efter start från Eksjö konstaterade jag att de låga
molnen var kvar. Vi färdades därför tämligen lågt
och Snappa VOR-fyr gav inget utslag. Utöver WACICAO kartan i skala 1:1,000,000 hade jag Sverige
komplett av Flygvapnets gamla kartor i skala 1:300
000. Nr:2 i denna samling, som tillhört F18,
överlämnade jag till min blivande hustru och
frågade om hon kunde visa var vi färdades över
vatten och skogar? Ganska snart kunde hon det!
Enastående. Henne måste jag gifta mig med. Jag
gillade dock inte att flyga i detta väder, utan
landade på Uråsa. Ånyo, ett numera nedlagt
flygfält. Där var folktomt, men jag såg en telefon
som jag tänkte använda. Då ringde det. Jag
svarade, och en kvinna sade. Det landade just ett
flygplan hos er. Vem? Hon fick veta min historia,
och jag fick veta att det var kraftigt åskväder över
Bornholm. När jag vandrade tillbaka till Cessnan
tänkte jag på vad Sahlman sade en gång. ”Du skall
veta att små barn som ljuger mycket – dom blir
meteorologer”. Jag flög till Kallinge, där Far steg ur
maskinen. Därefter flög min tillfälliga navigatör
och jag tillbaka till Jönköping i vackert väder.
Eget flygplan

Min första passagerare blev min Far. Jag
överraskade honom rejält. Hans reaktion var
positiv. Far kom från Olofström i Blekinge. Där låg
ett flygfält nära hans föräldrahem. Dit flög vi och

Eget flygplan skulle man ha. Vi var några som
tyckte så. I Norge hittade vi en Jodel Wassmer D
120 ”Paris_Nice”. Jag flög in mig på denna för
7
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Bertil Brunnerup. Vi startade på Getterön och flög
österut. När Brunnerup drog av gasen och sade
Motorstopp, såg jag ut ett fält. B. bad mig visa var
jag tänkte landa. Jo fältet där det liknar ett
stenröse nästan i mitten. Väster om röset och mot
söder. Jag lyckades bedöma exakt, och Brunnerup
tog inte över på 20 meters höjd utan lät mig landa
och rulla en bit. Att uppleva detta när man har
cirka 80 timmars flygtid totalt är oöverträffat just
då.
Vi fick flyga vår Jodel cirka ett år med norsk
nationalitetsbeteckning. Därefter krävdes
kontrollbesiktning och svensk beteckning. Vi hade
mycket ”roligt” med vår Jodel. Isarna bar på den
tiden och jag har många sjöar noterade i
Flygdagboken. Jag blev den siste som flög detta
flygplan. Besiktningen skulle göras på Torslanda.
Radion fungerade inte på Jodellen, men vi fick
tillåtelse att flyga med ett flygplan som hade
radiokontakt med trafikledningen och ”strax
bakom” skulle jag följa i dess spår. Jag startade
från Viared, och på den höjd vi bestämt att flyga,
intog jag väntläge. Detta läge bestod av branta
svängar. Dels syntes jag bra mot horisonten och
jag kunde själv spana mot Viared, varje varv, när
nosen pekade däråt. Det fungerade bra, och vi
landade på Torslanda som överenskommet.
Jag reste mycket och var sällan hemma. Hörde
ibland snack som ”Den maskinen får dom skrota.”
”Inte lönt att laga” o.s.v. Jag trodde att det, som
oftast, överdrevs betydligt i snacket. Men, det var
inga skrönor jag hört. Jodellen hade fribärande
vingar med balkar och spryglar i trä. När jag läste
besiktningshandlingarna räcker det att återge
några ord jag aldrig glömmer, ”limmet förflyktigat
i fogarna”. När jag i dag läser i en gammal
handbok att ”Spryglarna ger vingen dess profil och
överför luftkrafterna från beklädnaden till
balkarna”, tänker jag att duken på vingarna måste
varit välbevarad? Den, som vi tyckte såg så dålig
ut. Hur som helst. Maskinen fick vi skrota.
Dags för segelflygbogsering
1966 hoppade jag fallskärm på Karlsborg/
Flugebyn, och flög även andra hoppare där.
Samma år började jag bogsera segelflygplan. Jag
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har över 10.000 bogserstarter. Jag lärde mig gilla
”Cumulusgubbar,”och att hitta, samt vistas under
de starkaste. Min tiotusende bogserstart gjorde
jag från Viared med Borås Segelflygklubbs Piper
Pawnee. Bogserlinan var kopplad till en DG1000. I
denna satt Ingemar Sjöholm. Som passagerare
hade han, Sofia Kristiansen, journalist från
Sveriges Radio.
https://sverigesradio.se/sida/
artikel.aspx?programid=95&artikel=6254280
Ingemar har segelflugit i 52 år. Vi hade en variant
av bogsering för att korta bogsertiden. I släpet
letade jag upp ett Cumulus med bra termik. Inom
denna termik lade jag bogserplanet i vertikal
sväng och kurvade runt i det bästa stiget. När vi
nådde tillräckligt högt flög jag rakt fram. Ingemar
kopplade ur, och jag flög ner och fällde linan.
1982 bogserade jag under SM i Segelflyg, från
Arboga flygfält. Dagen före hämtade jag en Maule
M5 Lunar Rocket i Umeå och flög till Eskilstuna/
Ekeby där jag skulle bo under SM-veckan.
Första tävlingsdagen låg det 26 segelflygplan på
banan, som alla så snart som möjligt ville komma
upp till 800 meters höjd. Jag har glömt antalet
bogserflygplan, men minns att vi ställde upp med
mottot, starkast först. Jag hamnade på fjärde plats
efter 3 Piper Pawnee. Bogser och landningsvarv
var nogsamt angivna, liksom urkopplingssektor.
Även om man under bogsering rakt fram med
Maule, i huvudsak ser en flygplansnos, kunde jag
ganska snart efter start upptäcka att jag steg
bättre än framförvarande Pawnee. Därför kom jag
till urkopplingssektorn ”i fel ordning”. Detta
justerades efter urkoppling. Maulen har ställbar
propeller och jag kunde inte minska gasen som
med Pawnee. Jag fick flyga ner med hänsyn till
varv och ingastryck. På marken var turordningen
därefter återställd. De 26 segelflygplanen flög
Arboga, Ljusdal, Gunnarskog, Arboga. Över 76 mil.
Alf Ingesson-Thoor hade lagt banan. Som jag
minns det, kom alla utom en, runt hela banan.
Imponerande! Efter sista tävlingsdagens 4
bogsersläp flög jag till Ekeby, lastade in mina
tillbehör och flög sedan till Umeå och lämnade
tillbaka Maulen.
Charlie som revyartist och pilot
I Borås var jag känd för min medverkan i många
revyer och med ”Stefan & Krister” på Vallarna i
Falkenberg. Få visste att jag kunde flyga. Det gav
extra uppseende när jag på flygdagar olovandes,
liknande Bertil Brunnerup, tog mig in i ett flygplan
8
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och startade och lyfte.
En bekant till mig hade en kompis som sade. ”Det
där med Charlie Oscarsson var väldigt roligt, men
jag kunde aldrig se den som flög”.
En gång hade jag en dold mikrofon som
förmedlade mitt snack på dialekt ut till publiken.
Jasmine Cederqvist var speaker och flygplanet en
Piper Pawnee. Jag säger som Karl Gerhard. ”Det
kan ej beskrivas, det skall ses”. När jag klättrat in i
denna Pawnee, och hade en dialog med Jasmine,
lyckades jag beröra någon knapp så att flygplanet
startade diagonalt över flygfältet, försvann bakom
skogen ”dök upp” igen o.s.v. Hela ”vingliga”
flygningen kommenterade jag i flygplanets radio,
som publiken hörde.
När jag senare satt i rummet tillsammans med
alla uppvisningspiloter, sade Alf Ingesson Thoor.
”Det du gjorde var mycket bra” De orden gladde
mig mycket. Alf som förutom att vara skicklig
pilot, är utbildad flygspecialpsykolog förstod
svårigheten att samtidigt ge okunniga, tokiga
kommentarer i flygplanets radio om den
oregerliga färden på himmelen, och på samma
gång flyga detsamma utan att överstiga de olika
begränsningar som finns, också är en form av
avancerad flygning.
Jag rekommenderar Alfs roliga, faktafyllda bok
”En fältflygare från Mjölby”. Mycket
underhållande läsning! Jag gläds åt att ha ett
dedikerat exemplar. Jasmine tyckte också att vårt
program var bra. Hon föreslog att vi skulle göra
det på flera flygdagar, men det blev inte så.
Den Pawnee jag flög på flygdagen är än i dag i
tjänst hos Borås Segelflygklubb och har så varit
sedan jag hämtade den på Eskilstuna/Ekeby och
flög ”hem” den till Borås/Viared den 28
september 1985. Flygvapnet hade övningar den
dagen. Det var därför extra noga med kurs, fart
och höjd. Jag hade en ”lucka” på 15 minuter för
landning på Viared. Egentligen ett generöst
tidsintervall. Cirka 10 minuter efter min landning,
flög en rote Gripen, på låg höjd över fältet.
Eftersom bogsering av segelflygplan utgjort en
stor del av min flygtid, vill jag nämna ett kuriosum
angående detta. Borås var först i Sverige, kanske i
Världen, att bogsera med Piper Cherokee. PA-28140. Året var 1966. Under 6 säsonger, har jag även
bogserat med Piper Super Cub, (PA18).
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20 år i GVFS
Jag har varit medlem i GVFS i 20 år. Ack vad tiden
förrunnit. Under denna tid har jag endast flugit
”Bellan”(PA-11), och dessutom alldeles för lite.
Minns en gång då jag flög en fiskekompis och 4 av
hans barn. Jag bad om en lista på vikten av var och
en. Tankade ”Bellan” maximalt för den lättaste
personen, och flög sedan i ”viktordning” ner
bränslemängden så att alla fem fick flyga. Aldrig
med övervikt. Jag minns att Gunilla Öhrn var
tveksam, när jag tankade i Alingsås/Vallen, men
jag redogjorde vikten på min första passagerare,
Josefin, och Gunilla litade på mig.
Åtskilliga minnen flyger förbi. Jag lärde känna, och
beundra, Ingvar Oldsberg, genom medverkan i
hans program ”Oss skojare emellan”. Ett program,
som även Bertil Brunnerup medverkade i. I ett
annat program, ”Oldsberg för närvarande”, hade
Lasse Kronér med flera, lyckats få Oldsberg att
göra Wingwalking. Vi bad senare Oldsberg, att
som extra dragplåster på vår kommande flygdag,
upprepa sin ”promenad”. Han tyckte att Oscarsson
kan göra det själv.
Wing walking
Så kom det sig att jag en gång på en flygdag gjorde
”Wingwalking” på Bo Gruwers Boeing B75.När Bo
före start band fast mig, med min rygg mot det

lilla ”spettet på taket”, sade jag till Bo ”Jag tycker
de här remmarna sitter konstigt på mig? ”Ja,
svarade han, dom är ju inte anpassade till dig.”
Himla käckt.
I november förra året, efter mycket funderande,
sände jag mitt flygcertifikat till Transportstyrelsen,
jämte blanketten med rutan Återkallas ifylld.
Utöver CLASS SINGLE ENG LAND, TOWING OF
GLIDERS och NIGHT FLYING hade där visats
behörigheterna: CLASS SINGLE ENG SEA och
CLASS MULTI ENG LAND.
9
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Av mina föräldrar, som förstod min hängivenhet
till flygning, fick jag boken ”Att FLYGA är att LEVA”.
Boktiteln säger mycket. När jag nu, efter ”60 år i
luften”, inser att jag aldrig mer får flyga, känns det
som att en del av mitt liv bifogades tillsammans
med flygcertifikatet i kuvertet till
Transportstyrelsen.
Text: Charlie Oscarsson
Foto: Per Tylemo och Ateljé Braun AB, Kinna.

Att bogsera med MFI-9

Här bjuder Lennie Odmyr, en av GVFS grundare och
hängiven segelflygare på ännu en spännande
tillbakablick på hur det var när det begav sig.

- År 1967 hade jag flugit motor så pass mycket att
jag kunde utbilda mig till bogserförare. Utbildningen
bestod av två moment. 1 Ett pass i DK med min
gamle flyglärare Evert Andersson. 2 Dra fem släp
med en segelflyglärare i en Bergfalke. Inte mycket
till utbildning, men det var det som erfordrades på
den tiden. Det bogserflygplan som vi använde var
MFI-9B SE-EFT. Detta gjordes i mitten av juni månad.
Eftersom jag endast hade lite mer än 100 timmars
flygtid så måste jag först göra flygprov med en
representant från Luftfartsverket för att få mitt
tillstånd.
I mitten av juli så hade jag semester och den 18/7 så
bokade jag vår MFI och flög upp och hälsade på
grabbarna i Borlänge. Jag hade varit där och flugit
med vår L-13 Blanik i en vecka året innan. När jag
landade på Rommehed så pågick det ett
segelflygläger. Det var Östersunds Flygklubb och
Aeroklubben i Malmö som var där. De höll till på ett
grässtråk i västra ändan av den långa banan.
Omedelbart efter det att jag parkerat och klivit ur
MFI:n så fick jag kommentaren, ”har ni krok på
den”?! ”Ja”, sade jag, ”vi flyger på Säve och där är
det två kilometer åt alla håll så det är inga problem”.
”Ja men bogsera med den”? Det blev inte mer sagt
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om den saken. Själva bogserade de med
Östersundarnas 90 hkr Lillcub.
Nästa dag så kom Nils ”Dubbelnisse” Nilsson från
AKM fram till mig och undrade om jag kunde dra
honom ett släp. Han hade tidigare varit medlem hos
oss i Göteborg så jag kände honom väl. Jag hade ju
inte något bogsertillstånd ännu men jag tänkte att
det går nog bra ändå. Han skulle flyga en finsk Utu.
Vi drog iväg och på ca 600 fots höjd så åkte vi in i en
kraftig termikblåsa. Jag svängde brant vänster,
centrerade mig i blåsan och kurvade upp med släpet.
Nisse kopplade ur på ca 1600 fot. Efter det att jag
fällt linan och landat så gick jag fram till
protokollföraren och frågade vad jag hade haft för
bogsertid. Fem minuter blev svaret. Dagens i särklass
kortaste bogsertid. Fem minuter sade jag högt. Efter
detta blev det slut på kommentarerna gällande
MFI:ns bogserprestanda. Jag drog ytterligare tre släp
den dagen.
Den 9 augusti kom så Åke Gävert från Luftfartsverket
ner till Göteborg för kolla mig. Jag drog först ett
normalt släp till 2000 fot och sedan ett där jag på
konstant höjd skulle göra tre åttor. Detta försiggick
ute vid Rörö. Jag blev godkänd. Den 23 juli 1968
havererade SE-EFT i Varberg och den ersattes av SEEUO, som var en av de MFI-9 som Flygvapnet hade
disponerat på Ljungbyhed.
Det skall villigt erkännas att MFI-9 inte är något
idealiskt bogserflygplan. Tvärtom, det kunde vara
riktigt obehagligt att bogsera skolstarter där
segelflygeleven skulle lära sig att ligga rätt efter
bogserflygplanet. De första försöken slutade alltid
med att eleven hamnade i sådana lägen som kunde
klassas som avancerad flygning. Som lärare försökte
man alltid först att försöka prata eleven tillrätta och
om detta inte hade någon effekt så fick man själv
lägga segelplanet rätt. Det gällde då att inte vänta
för länge med detta. Om eleven inte var rädd så var
han i alla fall så spänd att han inte hade en chans
att klara ut situationen själv. År 1970 var det Olle
Stenbeck och jag som stod för den mesta
skolflygningen. Olle var en snäll och hygglig kille på
alla sätt men han hade en egenhet, han måste alltid
ha rätt. Han lät alltid eleverna hålla på för länge med
att försöka få Bergfalken på rätt köl och jag visste
att det var lönlöst att försöka få Olle att ändra sitt
beteende.
Med MFI-9B bogserade man alltid med fullgas hela
tiden Lägsta fart man kunde hålla var 60 mph. Det
var inga problem med att flyga i den farten.
Stighastigheten med en Bergfalke bakom var ca 1,5
10
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m/sek. Farten under bogsering håller man med
nosläget. Om man hade en ”bråkig” elev bakom sig
så blev det genast problem. Det gällde att flyga med
ett öga i backspegel hela tiden. När man såg
Berfalken komma åkande på tvären i spegeln så
måste man trampa fullt sidoroder åt samma håll.
Detta hjälpte dock inte mycket utan nosen pekade
alltid upp åt motsatt håll och farten gick ner. Vid 59
mph började stallvarnaren att pipa och vi steg inte
längre. Vid 58 mph skrek stallvarnaren ordentligt,
flygplanet skakade och hela släpet sjönk. Eftersom
vi redan flög med fullgas så fanns det inte mer att
ge. Många gånger hade vi 57 mph indikerad fart.
Där stannade visaren på grund av snedblåsning. Vad
den verkliga farten var vet jag inte. Flygplanet
stallade inte tack vare draget i linan och det gällde
bara att inte bli rädd. Det var otroligt jobbigt.

I juli månad 1970 så var det DM i segelflyg för västra
distriktet i Trollhättan. Det var fem bogserflygplan
som skötte dragjobbet. Två Supercubar, en Rally, en
Cherokee och så jag i en MFI-9. En av
tävlingsdagarna, när det var min tur att dra, så stod
en Bergfalke framdragen för start och strax bakom
den en K-8. Tävlingens tyngsta och lättaste flygplan.
Han som flög Cherokeen tittade frågande på mig om
vi inte skulle byta släp, men här byts inte. Jag drog
iväg med Bergfalken och Cherokeen startade hack i
häl på mig. De flesta bogserförarna har i regel ingen
eller ytterst liten erfarenhet av segelflygning. Jag
däremot var ju även segelflyglärare. Jag letade
snabbt upp ett bra stigområde och kurvade upp med
släpet. På den tiden var starförfarandet så att man
skulle dra de tävlande över en startlinje på 900
meters höjd. Jag långt före Cherokeen över
startlinjen. Efter det var det ingen av de övriga
bogserförarna som tittade frågande på mig. En
gammal regel som alltid gäller vid all flygning är att
man flyger inte bara med händer och fötter, man
måste använda huvudet också.
£ennie
Foto: Ur Svensk Flyghistorisk Förenings arkiv
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Nytt från Aeroseum
GVFS är ju starkt knutet till Aeroseum, framförallt
då vi sedan 2003 disponerar ett rejält utrymme i
berget för vår byggverksamhet. Därför brukar vi
ge en lägesrapport i Aviatören om vad som hänt
på Aeroseum sedan sist. De senaste gångerna är
det Aeroseums vice vd, Charlotte Terner, som
berättat för Aviatören om nyheter, så också denna
gång. Men vi skall börja med att gratulera
Charlotte till att hon för några månader sedan
utnämndes till vd för Aeroseum! Roger Eliasson
och Charlotte har därmed bytt position, så att
Roger nu är vice vd.
- Men, jag rapporterar fortfarande till Roger då
han är ordförande i Stiftelsen Aeroseum, förklarar
Charlotte, som är mycket glad över att nu blivit
verkställande direktör. Jag ser verkligen fram emot
att få ta Aeroseum till nya framgångar, förklarar
Charlotte.
Även Roger är mycket nöjd med att Charlotte nu
som vd fått ta över ansvaret för den löpande
driften av Aeroseum. Det här blir kanonbra,
Charlotte är en pärla som jag har mycket stort
förtroende för, säger en glad Roger Eliasson.
Vad vill du särskilt berätta om denna gång
Charlotte?
- Ja, det som det mesta kretsat kring sedan början
av året är förstås Corona-pandemin. Aeroseum,
liksom hela världen, drabbades mycket hårt när
pandemin slog till. Huvuddelen av våra besökare
försvann praktiskt taget över en natt. Men, när de
flesta i besöksnäringen nödgades stänga kunde
Aeroseum med hjälp av kreativt tänkande och
agerande ha öppet lördagar och söndagar. Vi var
mycket angelägna om att folk inte skulle tro att
Aeroseum gått i konkurs. Regeringens olika
stödåtgärder var i det läget mycket välkomna.
Dessutom ställde flera, generösa bidragsgivare
upp och godkände, att pengar avsedda för olika
11
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projekt fick användas för drift av verksamheten. Vi
höll oss på så sätt flytande och överlevde.
- Restriktionerna om max 50 personer visade sig
sedan, vid en närmare undersökning inte gälla
museer, varför vi chansade, tog bort
korttidspermitteringar och öppnade Aeroseum
den 1 juli alla dagar i veckan för 400 samtidiga
besökare. Det blev en jättesuccé! Svenskarna hade
”hemester”, vilket var mycket positivt för oss. Men
efter semesterperioden blev det dock stiltje igen,
och vi fick heller inga utländska besökare. Men vi
är optimister och kämpar vidare! Den 1
september körde Aeroseum igång igen med full
arbetsstyrka, volontärsnärvaro och normala
rutiner, och har öppet tisdagar-söndagar mellan
11-18. Vi följer noga Folkhälsomyndighetens
rekommendationer för ett tryggt och säkert
besök.
- Vi har mycket stor tro på framtiden, fortsätter
Charlotte, och vi förstärker därför vår organisation
med en ny medarbetare, som skall ansvara för den
Publika divisionen. Det innebär bland annat att
arbeta med marknadsföring och försäljning,
planera och genomföra arrangemang som t.ex.
Barnens Flyghelg, Göteborg Modell och Hobby,
olika event som skollovsaktiviteter, guidningar och
mycket annat. Rekryteringen pågår i denna stund.
När detta nummer av Aviatören kommer ut om
några veckor skall förhoppningsvis anställningen
vara klar.
- En jättestor och mycket glädjande framgång för
Aeroseum är utmärkelsen vi fått av Tripadvisor,
som är världens största resesajt. Aeroseum har
flera år i rad varit rankad som etta bland
besöksmål i västra Sverige, men i år har Aeroseum
tilldelats Tripadvisors högsta utmärkelse,
”Travellers Choice”. Det innebär, att Aeroseum är
bland de 10 procent populäraste besöksmålen i
Världen! Vi är dessutom bland de 1 procent
populäraste i Sverige! Det är en otrolig ära – vi
tackar alla medarbetare, volontärer och särskilt
alla besökare, som möjliggjort detta!
Vad har du mer att berätta om?
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och flög i formation bland annat över Sahlgrenska
sjukhuset, Mölndals sjukhus, Östra sjukhuset och
flera andra inrättningar. Efter uppvisningen
landade man för en paus på Säve och parkerade
på Aeroseums platta. Där kunde besökare till
Aeroseum beskåda flygplanen och få en pratstund
med piloterna innan de efter omkring en timma
återvände till Skövde. En av piloterna, Alf Ingesson
Thoor förklarade, att man ville göra något som
kunde lätta upp stämningen och se lite speciellt ut
på himlen, att visa uppskattning och visa att man
bryr sig. Jag tycker det var mycket imponerande,
särskilt som piloterna själva stod för alla
kostnader i samband med flygningen, framhåller
Charlotte.
- Sedan har vi två nya, mycket intressanta projekt
på gång i berget. Först vill jag nämna
Veteranflygsällskapets satsning på att bygga en
Pietenpol baserat på en byggsats som man nyligen
köpt. Det är ett högvingat, tvåsitsigt flygplan i trä
som konstruerades 1929 (Se rapport från
byggruppen. Red:s anm.)
- Till detta kommer det projekt att renovera en
J22 till flygbart skick, som organisationen
Warbirds of Sweden dragit igång i ett särskilt
utrymme i berget, granne med veteranflyget, som
vi ställt till förfogande. Flygplanet ägs av Björn
Svedfelt, Svedinos Bil- och flygmuseum i Ugglarp.
Det blir den enda J 22:an i flygbart skick i Sverige,
vilket gör det till ett kolossalt intressant projekt ur
ett svenskt, flyghistoriskt perspektiv. (Läs mer om
organisationen och om projektet på hemsidan:
www.warbirdsofsweden.se).
- Vi är mycket glada över att båda dessa projekt
har sin hemvist hos Aeroseum – det blir väldigt
intressant för våra flygintresserade besökare att
följa hur projekten utvecklas under de närmaste
åren, framhåller Charlotte Terner avslutningsvis
och påpekar, att detta är helt i linje med devisen,
att ”det händer alltid något nytt på Aeroseum”!
Aviatören tackar därmed för den trevliga intervjun
och önskar lycka till!
Text: Ulf Delbro

- Jo, jag vill gärna lyfta fram den flygning med flera
Saab Safir, som gjordes över Göteborg den 15
augusti. Det var ett förstärkt Team 50 med
sammanlagt 9 Safir-plan som gjorde en uppvisning
som en hyllning till vårdpersonal, sjuka, anhöriga
och avlidna i Covid-19. Dom startade vad man
kallade Corona-flygningen i Skövde mot Göteborg,
12
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Coronaflygarna mellanlandade på Säve med sina
Safirer Foto: Daniel Karlsson

Aeroseums strålande fina utmärkelse!
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En Antonov flyger igen, del tre.
Jag hade tänkt berätta lite mer om vår An-2
SE-KCE i vårnumret av Aviatören men på
grund av Coronaviruset och därtill följande
karantän blev det just inget vår-nummer men
nu kör vi på med höstnumret.
Baxa: Ni som sett oss flyga med Cesar Erik
har säkert funderat på varför fyra-fem man
kliver fram till propellern och med stor iver tar
blad efter blad och drar runt motorn. Detta är
en mycket viktig ceremoni och kallas att ”baxa
motorn”. Anledningen är att på en stjärnmotor
vill oljan samlas i den nedre delen av motorn
och då vill oljan gärna sippra in i dom två
nedersta cylindrarna. Olja precis som vatten
kan inte komprimeras utan uppför sig som en
solid massa och skulle man då försöka starta
motorn kan oljan orsaka stora skador, en
cylinder kan sprängas bort eller man kan råka
ut för en krökt vevstake, men det värsta
problemet är att även om motorn tuffar igång
så kan den ha skadats och då är risken stor att
man får ett motorhaveri i värsta tänkbara
situation, det är naturligtvis i starten med ett
tungt flygplan, kort bana och full effekt på
motorn, inget drömläge precis.
Innan motorstart: Innan man startar motorn
kollar man tankmätarna, det finns sex tankar
på en An-2, tre i vänster vinge och tre i höger
vinge och dessa tre är hopkopplade så man
behöver bara tanka på två ställen på
övervingen, totalt max 1200 liter. Nu är An2´an så smart utrustad att man kan tanka den
från ett oljefat på marken, det finns en
bränslepump på undersidan cockpit som man
kan aktivera från vänstersits och suga upp
bränslet till tankarna i övervingen.
13
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Tankmätarna visar antingen total mängd
bränsle eller mängden bränsle i vänster eller
högertankarna i övervingen, detta genom att
vrida på en knapp på panelen till vänster om
vänstersitsen. Sedan pumpar man fram bränsle
till förgasaren med en pump där handtaget
sitter till höger om vänstersitsen på golvet och
snapsar sedan cylindrarna med en liten
handpump på vänster sida förarstolen. An-2 är
fullt utrustad för att kunna flygas från
högersits men vissa procedurer såsom
motorstart kan bara göras från vänstersidan.
Nu kollar vi lufttrycket i bromssystemet och
ansätter parkeringsbromsen, effekten märks
genom ett ilsket pys-ljud när bromsarna slår
till.
Sedan aktiverar man startmotorn men det är
inte som på en bil där motorn börjar snurra
direkt utan här spinner man upp ett svänghjul
med en elmotor och när svänghjulet kommit
upp i max-varv slår man till en klokoppling
som tar tag i vevaxelns baksida och drar runt
motorn. När motorn snurrat några varv bör det
uppstå välljud och troligtvis ett större rökmoln
om inte kärran flugits på ett tag och sedan får
motorn gå på tomgång en stund för att värma
upp motoroljan. Under tiden sätter man igång
olika system med knappar på
instrumentpanelen, det är bland annat
laddningen, radioapparater och kanske
navigationssystem och transponder. Vi har ett
modernt GPS-baserat navigationssystem och
transpondern är av typen med Mode S som
kan ses på din dator hemma när vi flyger.
Uttaxning: Innan vi börjar taxa ut för start
kollar vi igen trycket i bromssystemet, det är
tryckluft som ansätter bromsarna och utan
tryck i systemet kan vi inte stanna om kärran
börja rulla. Bromsarna är jätteviktiga, dom
används hela tiden för att styra flygplanet, det
lilla sporrhjulet i stjärten är frisvängande och
hjälper inte till när vi förflyttar kärran. När vi
taxat fram till banan vidtar dom vanliga
systemcheckarna, vi drar upp motorn till ett
högre varvtal och kollar så båda magneterna
(tändningen) fungerar och vi drar i reglaget för
propelleromställningen, dels för att kolla att vi
kan sätta rätt varvtal på motorn i luften, dels
för att få lite varm olja in i propellernavet.
Förgasarens förvärmning kollar vi vid samma
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tillfälle, det är en viktig del av motorn, flyger
vi i fuktig luft kan is bildas i förgasaren och
det kan sluta med att motorn stannar. En viktig
komponent alltså.
Starta: När vi är nöjda med alla system, har
kollat så alla instrument visar vettiga värden
och att motorn går jämnt och fint ställer vi upp
på banan, ställer in klaffarna till ett värde som
passar tillgänglig banlängd och drar sedan på
fullgas och håller kursen med hjälp av
bromsarna. När farten ökat lite kan vi släppa
bromshandtaget och hålla kursen med
sidoroder-pedalerna. Vi når väldigt snart en
fart där man kan trycka fram ratten och lyfta
upp stjärten, och nästan direkt efter det drar
man spaken lite bakåt, och voila…vi är i
luften! Det behövs i regel inte mycket bana,
har vi lite motvind är vi i luften på kanske 200
meter, med full kabin kanske det går åt 300
meter men det är ett flygplan som är gjort för
korta banor, det märks! Så fort vi har fått
stigning på flygplanet drar vi ner motorns
varvtal lite, det finns ingen anledning att låta
motorn producera 1000 hästar när det oftast
räcker med betydligt mindre. Det blir tystare,
motorn drar mindre bränsle och det blir mindre
slitage på komponenterna. Nu sätter vi en fart
på kanske 130–140 km i timman och låter
kärran stiga i sin egen takt medan vi kollar
instrument och drar in klaffarna.
I luften: Nu är vi uppe på en lämplig flyghöjd,
troligtvis 1500 fot (ca 500 meter) för en kort
sväng och 5000–7000 fot för en längre resa
och då ställer vi in varvtal och effektuttag med
gas och propeller-reglage och magrar sen ut
bränsleblandningen med en tredje spak. Vi
kollar förgasartemperaturen för att undvika
isbildning, ca 5 plusgrader är ett lämpligt
värde. Nu kan man slappna av lite och ägna
sig åt navigering och eventuellt prata med
flygledning om vi passerar flygplatser eller
andra kontrollerade områden. Dom brukar
gilla att höra ”Antonov Sigurd Erik Kalle
Cesar Erik”, dom flesta vet att vi är den enda
flygvärdiga An-2 i Sverige och det blir ofta lite
trevliga kommentarer från dom. I det här läget
ligger farten troligtvis omkring 200 km i
timman och bränsleförbrukningen någonstans
mellan 160 och 180 liter i timman, lite
beroende på flygvikt och effektuttag. Att flyga
14
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en An-2 kräver en del muskelstyrka, man får ta
i när man ska svänga, och det kan kännas som
att köra en gammal buss utan styrservo men
när man börjar känna sig van vid detta är det
riktigt kul att flyga denna klassiker. Ligger
man på inflygning till ett litet flygfält och det
blåser får man jobba, detta är inget flygplan
som landar själv och du kan vara ordentligt
svettig under inskolningen på typen, speciellt
om det är byig sidvind.
Landning: Inför landning gäller dom vanliga
rutiner som i alla andra flygplan, effekten
sänks, farten går ner och klaffarna fälls ut,
man börjar kanske med 15 grader, sedan 30
grader och om banan är väldigt kort kanske det
blir full klaff och då går farten ner ordentligt
och man får stötta med lite gas. Vi håller runt
120-130 km i timman på väg ner mot banan
och passerar bantröskeln på rätt höjd innan vi
drar spaken lite bakåt och bromsar ner sjunket,
strax därefter är det dags att dra ratten i magen
och med lite tur (för mig) sätter sig kärran på
alla tre hjul och rullar ut längs banan med lite
pysande från bromsarna under tiden farten
minskar, det behövs inte många meter innan vi
står nästan stilla och med utslag på sidorodret
och broms på samma sida kan vi taxa av banan
och köra mot parkeringsplatsen. När vi stannat
får motorn kyla ner sig lite på tomgång medan
vi slår av alla el-förbrukare och GPS och annat
smått och gott och sedan stänger vi av motorn
med bränslereglaget på piedestalen på
mittpanelen. Motorn snurrar på en stund
medan den sakta varvar ner, det är stora
massor som ska stanna, motorn är på 30 liter
och propellern väger många kilo och fungerar
som ett stort svänghjul. Vi klappar kärran och
tackar för flygningen, nu återstår bara att fylla
i loggboken och att torka av olja på skrovet,
det kan ta en stund.
Jag är i skrivande stund under inflygning med
Kjell Brattfors som instruktör och har runt 8–9
timmar och ett tjugotal landningar i An-2´an,
men jag har pga. tidsbrist flugit väldigt lite
under året, jag räknar med att kunna fortsätta
inflygningen snart. Vi flög ner kärran till Säve
när SAAB Safir-gänget flög sin Coronauppvisning över Göteborg för några veckor
sen och på hemvägen fick jag tillfälle att flyga
lite till, då i högersitsen. Det var jättehärligt att
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få känna på kärran lite igen men helt klart
måste man flyga en An-2 regelbundet för att
behålla sin flygtrim i den. Nu ska vi hålla
Cesar Erik i luften så gott det bara går och
om någon är intresserad av att kika på kärran
eller kanske en flygtur för lite bensinpengar så
kan ni kontakta mig eller Kjell Brattfors för
information. Vi har även en Facebook-sida där
ni kan följa oss på Antonov 2 Sweden
Kjell har nummer 0705 325 337
Gert har nummer 0708 905 625
Jag ska be att få återkomma till An-2
inflygningen i nästa nummer av Aviatören.
Vid ratten //Gert
Foto: Daniel Karlsson
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Berättelsen om Allan Norberg inleds 1938 när
familjen Norberg kom till Boden. Den avslutas den
9 maj 1945 vid KSAK:s och Stockholms-Tidningens
flygarfest på hotell Royal i Stockholm, där Allan
Norberg mottog pris för 1944 års förnämligaste
flygarbragd.
Boken är mycket rikt illustrerad med bilder, flera
av dem tagna av Allan själv, som oftast medförde
en kamera på uppdragen i fjällvärlden. Dessutom
finns ett antal översiktskartor som visar Allan
Norbergs flygrutter, hans landningsplatser och
flyktingarnas färdvägar.

Ambulansflygaren – en mycket
spännande och intressant bok.
Boken Ambulansflygaren, utgiven 2020, är
berättelsen om den legendariske
ambulansflygaren Allan Norberg, som var verksam
i norra Sverige under åren 1938-1945. I boken
lyfter författarparet Cristina och Tore Öberg fram
Allan Norbergs insatser, och visar på den roll som
flygambulansen och dess besättning spelade för
att rädda sjuka, skadade och svårt utmattade
ödemarksbor och flyktingar. Läsaren får följa ett
antal mycket spännande ambulansuppdrag,
många av dem var klart på gränsen till vad som
var möjligt. Man imponeras och häpnar över hur
Allan Norberg löste dessa ”omöjliga” uppdrag!
Krigsåren 1939-1945 kom att bli de mest
dramatiska i flygambulansens historia. Under de
åren var det många krigsfångar, motståndsmän
och desertörer som flydde över gränsen till
Sverige. En del fick sätta livet till på fjället, men
många klarade att nå samevisten och nybyggen i
Sverige där de kunde hämtas av Allan Norberg i
flygambulansen.
Under sina sju år i Norrbotten flög Allan Norberg
med ambulansflygplanen Junkers F13, W34 och
Beechcraft 18 en sammanlagd sträcka
motsvarande sju varv runt jorden under
sammantaget 1 300 flygtimmar. Han
transporterade 550 patienter av 17 olika
nationaliteter, de flesta svenskar och norska
medborgare, men också krigsfångar,
tvångsarbetare och flyktingar hemmahörande i
många av Europas krigshärjade länder.

Den som är intresserad av händelser under andra
världskriget, spännande räddningsinsatser i fjällen
eller flyghistoria finner mycket intressanta
skildringar i boken om den legendariske
ambulansflygaren Allan Norberg. Boken kan varmt
rekommenderas. Den går att beställa via
hemsidan www.ambulansflygaren.se
Text: Ulf Delbro

En historia om Alingsås Flygklubb och
Rödene-fältet
Björn Karlsson, dåvarande ordföranden i
Alingsås Flygklubb skrev 1980 en liten artikel
om tillkomsten av Alingsås Flygklubb. Efter att
ha bedrivit verksamheten på ett antal olika fält
flyttade man 1970 till Rödene-fältet utanför
Alingsås. Femton år senare, 1985 flyttade
även Göteborgs Veteranflygsällskap till
Rödene och blev då grannar med AFK. Det kan
vara intressant för Aviatörens läsare att ta del
av Björn Karlssons historieskrivning om
tillkomsten av Rödene-fältet, så håll tillgodo:
- Hösten 1964 samlades ett 30-tal
flygintresserade i Alingsås, och med Georg
Ekholm i spetsen bildades Alingsås Flygklubb.
Efter mycket korrespondens med
Luftfartsverket, kommunen och andra
myndigheter inköptes en tvåsitsig flygmaskin
av märket Piper Cub lagom till sommaren
1965. Första sommaren var denna stationerad
på Herrljunga flygfält, som då var det enda
flygfältet i närheten av Alingsås. På vintrarna
sågs det ofta på Mjörns is, och då speciellt vid
Bryngenäs där en av flygarna bodde.
16

Nr 107 oktober 2020
Sommaren 1966 fick AFK tillgång till ett fält
nära Hols kyrka. Detta fält var litet och det
krävdes en viss teknik att flyga där. Följande
sommar flyttades åter verksamheten, denna
gång till Vårgårda där AFK:s nu ca fem piloter
bedrev en aktiv verksamhet fram till en blåsig
höstdag då Cuben slet sig från sina
förtöjningar och totalförstördes. Det köptes
dock av en privatperson i Trollhättan och
reparerades till att åter bli i flygbart skick.
Efter alla dessa flyttningar och annat elände
kunde vi äntligen 1970 börja bygga vårt eget
fält på Rödene strax utanför Alingsås, och
följande sommar var vår verksamhet åter i full
gång med en ”ny” flygmaskin, en tvåsitsig
Cessna 150. Så flöt åren iväg med mycket
aktiviteter på Rödene-fältet, och 1976 hade
klubben närmare 100 medlemmar varav
hälften hade flygcertifikat. Nu ansåg vi det
vara dags att utöka flygplanflottan med en
fyrsitsig Cessna 172 för att kunna göra lite
längre flygningar, och under åren har många
utlandsflygningar genomförts.
När denna artikel skrevs, 1980 hade AFK
under de 16 år som klubben funnits inte haft
några personskador och endast ett fåtal
mycket ringa materielskador, trots att man
flugit nästan 5 000 timmar vilket motsvarade
en sträcka om 100 000 mil eller 25 varv runt
jorden. Men den 3 november 1987 bröts den
fina statistiken då klubbens motorflygchef
Sven Bengtsson havererade vid start från
Rödene i dimma och omkom.
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Alingsås Flygklubb, och den har sålunda
upphört.
Hangarerna
- Ett kapitel för sig i historien om AFK och
Rödene-fältet är hangarerna som tillkom vid
olika tidpunkter. Den första hangaren var
färdig året efter flygfältet, alltså 1971. Den var
byggd som ett mekano av materiel, som vi
köpt av en nedlagd lagerbyggnad i Alingsås.
Den byggdes två gånger eftersom den blåste
ner när den var halvfärdig, innan väggarna
kom på plats. Den hangaren delade vi med
Göteborgs Segelflygklubb, som då hade flyttat
sin verksamhet till Alingsås.
Nästa hangar som byggdes var den norra
hangaren, som tillkom när vår hangar blivit för
liten. Så småningom blev även den för liten
eftersom segelflygarna hade utökat sin
verksamhet så mycket att de behövde en
större hangar. Den övertogs då av Göteborgs
Veteranflygsällskap, som fortfarande har den
för sina flygplan.
Den lilla hangaren vid infarten byggdes av tre
medlemmar med ett tillstånd att bygga en
provisorisk tälthangar. Den har nu stått kvar
som sådan i mer än 30 år!
Efter nedläggningen av AFK ägs den äldsta
hangaren av några av klubbens gamla
medlemmar.
GVFS och Rödene

Efter detta tragiska haveri köpte AFK så
småningom en nyare Cessna 172 som vi hade i
många år tills även denna maskin
totalhavererade. Detta skedde i Vårgårda då
den var uthyrd till FFK. Som väl var blev det
inga personskador vid haveriet.
Vid den här tidpunkten hade klubben minskat
till bara några få medlemmar, så någon ny
maskin köptes ej. Dock köpte några enskilda
medlemmar en Dimona DA 20, som man flög
några år, men den är nu såld till Tyskland.
Verksamheten hade nu krympt så mycket att
styrelsen år 2019 beslutade att lägga ner

Veteranflygsällskapet har nu sedan 35 år sin
flygverksamhet förlagd till Rödene-fältet. Vi
hittar en beskrivning av bakgrunden till detta i
jubileumsskriften om GVFS 30 år signerad
Aviatörens redaktör:
- Det blev efterhand alltför opraktiskt att
bedriva flygverksamhet med veteranflygplan
på Säve beroende på de restriktioner och krav
som infördes successivt med en allt ökande
civil flygtrafik på den flygplatsen. Sällskapet
sökte därför annan lokalisering, och 1985
17
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fastnade man för gräsfältet på Rödene i
Alingsås och flyttade då verksamheten dit.
Den hangar som Sällskapet i dag äger tillhörde
ursprungligen Alingsås Flygklubb. Sällskapet
fick till att börja med hyra en plats i hangaren,
och efter en tid ytterligare en plats. Men 1996
köpte Sällskapet hangaren av AFK. Hangaren
och framförallt taket var då i behov av viss
renovering. Med hjälp av frivilliga insatser,
framförallt av medlemmarna Allan Lilja och
Claes Axelsson lades hangartaket om, plus att
en del annat smått och gott åtgärdades.
Vid sidan av hangaren på Rödene finns en
liten klubbstuga. Den tillhörde ursprungligen
Lerum Energi, men tack vare en god insats av
Sällskapets medlem Claes Berg skänktes
stugan till Sällskapet, transporterades till
Alingsås och är nu en trivsam liten klubbstuga.
Text: Björn Karlsson och Ulf Delbro
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Har du tips på tänkbara sponsorer och/eller vilka
bidrag som går att söka, så är det mycket
värdefullt om du hör av dig. Kontakta gärna GVFS
ordförande Gert Böll: gertboll1@gmail.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 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

Bildkavalkad – Coronaflygningen
I ”Nytt från Aeroseum” berättades det om den s.k.
Coronaflygningen som genomfördes över
Göteborg den 15 augusti och om gruppens
mellanlandning på Säve. Här bjuder Daniel
Karlsson på ytterligare en bildkavalkad från
flygningen.

Mysig träff utanför GVFS hangar på Rödene
när det sas begav sig.
Upprop om 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.
Intäkterna från medlemsavgifter är förstås mycket
viktiga, 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
ansträngningar genom att värva nya medlemmar.
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