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Ordförandens hörna

Ärade medlemmar i GVFS
Sommaren är slut och vi går in i hösten vilket
betyder att vår flygverksamhet sakta går ner i
varv, det är lite deprimerande men hösten kan

ju vara en otroligt fin årstid så låt oss hoppas
att vi får flyga en stund till med våra pärlor i
Alingsås.
Jag kan konstatera att vi, trots ett marginellt
väder under sommaren, har flugit ganska bra i
år, i skrivande stund drygt 70 timmar. En stor
del av detta är tack vare sommarens
inflygningar på Bella och Helge Gustav, ett
stort tack till våra instruktörer som ställt upp
på sin fritid, och tack till våra nya piloter som
flugit i sommar, det är jättekul att se att vi idag
är fler som flyger våra klenoder.
Jag ska skriva lite om det fina gänget som
jobbar i berget med att renovera och reparera
våra flygplan. Ni jobbar oförtrutet nästan
varenda tisdag och kvalitén på det ni gör är
oerhört hög, och det är så kul att gå runt och
kika på detaljarbetet på projekten som är under
renovering. Tusen tack för er insats, ni är
toppen och det är så kul att få en pratstund
med varenda en av er!
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Just nu är Helge Cesar i princip klar för dom
första taxningsproven och vi ska tacka
Aeroklubben för erbjudandet att få disponera
en hangarplats på den civila sidan så grabbarna
inte behöver baxa Helge Cesar upp och ner i
berget efter varje prov. Motordelar har anlänt
från England till SE-AMA´s motor så jag
skulle tro att Rune och Ralph är glada just nu.
Arbetet med Ercoupe’n går också framåt men
samarbetet med EAA går trögt då deras
tekniska chef tydligen har för mycket att göra
den enda dagen i veckan han jobbar, så all
pappershantering tar orimligt lång tid tyvärr.
Jag har lite dåligt samvete för att jag inte haft
så mycket tid att hälsa på i berget i år, jag har
varit på resande fot det senaste året och drygt
135 hotellnätter säger nog en del om min
jobbsituation just nu men jag kommer och
hälsar på så fort jag kan, jag lovar!
Aktiviteterna i GVFS i år har varit lite åt det
lugna hållet, mycket beroende på min
arbetssituation, men två grillkvällar fick vi
ihop, en i maj och en i juli, nästa år hoppas jag
att vi kan återgå till en grillkväll i månaden
som tidigare.
GVFS deltog även i år på Barnens Flyghelg
hos Aeroseum och det är alltid kul att se alla
glada barn och föräldrar som går runt och kikar
på flygplanen, och speciellt när dom kommer
fram till oss naturligtvis. I år flög Claes Hultén
och jag till Säve och pga av rådande situation
kunde vi inte flyga formation, utan reglerna för
helgen krävde att max ett flygplan/helikopter
fick befinna sig i luften samtidigt. Detta
kändes inte naturligt då Säve tidigare kunde ha
ett tiotal flygplan inom kontrollzonen men vi
hade bara att lyda order. Nästa år lär det vara
som tidigare, det ska tydligen upprättas
flygledning på Säve efter nyår och då blir det
ordning på torpet. Vädret under lördagen var
bra men det blåste friska vindar så både Claes
och jag fick jobba med våra lätta farkoster i
vinden men jag hörde att vi hade gjort ett par
snygga uppvisningar och det värmer ju alltid
en gammal flygares hjärta.
Jag ska också passa på att propagera för årets
jullunch som går av stapeln lördagen den 2
december, Lokalen blir samma som dom
senaste åren hos Idrottens Bingo på
Kungsgatan 47. Mer uppgifter såsom pris,
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senaste anmälningsdatum m.m. återfinns på
annan plats i detta nummer av Aviatören. Jag
har redan bokat en gästtalare men låter hans
namn vara lite hemligt ett tag till. Jag kan
nämna att det är en person med många år i
flygvapnet och han kommer att berätta om en
speciell del av hans liv i vapnet, jag ser
verkligen fram emot att få lyssna på detta!
Styrelsen har haft möten med lite olika
intervaller under 2017, återigen är det mitt
jobb som gjort att vi fått flytta flera möten men
vi försöker träffas minst var femte vecka och
stämma av läget i GVFS. Vi har just nu inga
mörka moln i horisonten men vi jobbar
naturligtvis vidare och med vår strama
kassörska Eva vid tyglarna ser ekonomin stabil
ut och det vill vi att det ska göra framöver
också. Jag vill tacka mina kollegor i styrelsen
för ert tålamod med en flackande ordförande
och för att ni ställt upp vid min sida, ni är bäst!
Till våra stödmedlemmar vill jag rikta ett
särskilt tack, utan er som en fast struktur i
GVFS hade inte föreningen funnits och det är
alltid kul att se att vi får nya medlemmar,
speciellt lite yngre som kan hjälpa oss in i
framtiden, tusen tack för ert stöd till GVFS!!!
Jag vill också passa på att nämna vår nya
hemsida som vår trogne medlem Birger
Jerlehag har tagit fram under året, kika gärna
in på den och jag vet att Birger gärna vill ha
lite nyheter att lägga in så sidan håller sig
fräsch. Återkom därför gärna till mig om ni
vill ha något publicerat som kan vara av
intresse för alla som läser vår hemsida. Ett
stort tack för insatsen, Birger! www.gvfs.se är
adressen.
Lite om verksamheten på flygfältet kommer i
ett särskilt inlägg i tidningen.
GVFS kommer som vanligt att hålla årsmöte
under 2018, jag räknar med att det blir i
februari, och vi kommer naturligtvis att skicka
ut en inbjudan i god tid.
Till sist ska jag nämna att jag fick en glad
överraskning i slutet på maj. Jag fick ett samtal
från Sten Wolter på Västsvenska
Flygsportförbundet, och Sten meddelade mig
att förbundet skulle läggas ner och i samband
med detta skulle dom skänka oss 10 300
kronor som en hjälp till inköp av
radioapparater till våra flygplan. Ett jättestort
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tack för detta Sten, det är en stor hjälp!
Jag kommer strax att lämna över mitt alster till
vår duktiga redaktör Ulf Delbro och jag väntar
alltid med spänning på vad den gode Ulf har
presterat med vår fina medlemstidning men jag
vet att jag kommer att vara stolt över resultatet
som jag kan visa upp på flygdagar och på
möten med kollegor i flygbranschen. Ett stort
tack för din professionella insats, Ulf!
Tack för i år, vördade medlemmar och låt oss
träffas på jullunchen i december, inbjudan
finns längre bak i Aviatören!
Med flygarhälsningar //Gert
Gert Böll
Ordförande i Göteborgs Veteranflygsällskap
Flygfältsnytt
Vi fick flytta fram den planerade arbetsdagen
då vi hade tänkt att måla hangarportarna på
baksidan. Jag jobbade utomlands hela
sommaren och dom få helgerna jag var hemma
var vädret för dåligt för utomhusarbeten. Vi
ska försöka hitta en dag framåt våren där vi
kan få målat färdigt och samtidigt starta
grillen, mer om detta senare.
Alingsås Flygfältsförening AFF har haft besök
av kommunen, detta på initiativ av Ingvar
Bragd i Alingsås Flygklubb och Björn
Regnström i segelflygklubben. Topparna från
kommunen som besökte flygfältet trakterades
med smörgåstårta och visades sedan runt på
området och enligt Ingvar var besökarna
mycket positiva till vår verksamhet. Vi
kommer att fortsätta uppvakta kommunen, det
är jätteviktigt att vi har dom på vår sida.
Vad gäller våra två luftvärdiga flygplan så lutar
det åt att vi lyfter ner Bella till berget under
vintern, hon behöver lite kärleksfull service,
motorn ska gångtidsförlängas och detta har
allas vår Gunilla koll på. Både Bella och Helge
Gustav har skött sig fint och det är jättekul att
vi har fått lite nya piloter som flyger våra
klenoder, det värmer mitt hjärta att se
ungdomar flyga dessa gamla damer.
Vi har tidigare haft hyresgäster i hangaren
under vintern och det kommer vi säkert att ha
även i år, jag skulle tro att dom hör av sig snart
men just nu är marken alldeles för sank för att
köra motorfordon fram till hangaren, det måste
torka upp lite så vi inte kör sönder gräset
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framför hangaren. Dessa hyresgäster ger oss ett
mycket välkommet tillskott till kassan, alla
inkomster är bra.
En sak som vi behöver köpa, är en ny
(begagnad) gräsklippare, den vi har nu har
gjort sitt och att reparera den skulle troligtvis
kosta mer än att köpa en nyare. Om någon har
nåt tips i den riktningen är ni välkomna att
kontakta mig på gertboll1@gmail.com
Med hangarhälsningar //Gert

Rapport från byggruppen
Aviatörens läsare är vana vid Ralph Duells mycket
välskrivna och underhållande rapporter från
byggruppen. Men denna gång har Ralph bett att få
stå över och har lämnat uppgiften till Aviatörens
redaktör att skriva en rapport. Det är verkligen en
utmaning, men det är klart, att medlemmarna
skall få veta vad som hänt med våra renoveringsobjekt, för att inte säga klenoder, sedan sist, och
vad som är på gång. Upplägget bygger på en
intervjurunda nere i Aeroseum, var annars, med
några av dem som är engagerade i de olika projekten, nämligen Ralph Duell, Sven-Åke Gullner, Frans
Landerberg, och Bengt Olofsson.
Det renoveringsobjekt som ligger de flesta varmast om hjärtat är väl GV 38:an SE-AHC, den först
tillverkade GV:n, registrerad den 28 oktober 1938.
Maskinen kom som komponenter i GVFS ägo den
1 januari 1996. Någon motor ingick inte, men en
dag fick vi ett samtal från en man i Nyköping som
hade en Le Blond-motor från en GV 38 till salu. Vi
köpte motorn och hade därmed allt komplett för
att kunna sätta en GV 38 med originalmotorn i
luftvärdigt skick. Det låter enkelt, men det har det
givetvis inte varit. Renoveringsarbetet påbörjades
1998 i våra bygglokaler ute på Säve, men gick i
flera år på sparlåga. Först när vi 2003 fick tillgång
till utrymmet i Aeroseum tog arbetet fart.
Alla som under åren följt Ralphs detaljerade rapporter i Aviatören om byggverksamheten har kunnat läsa om hur arbetet med SE-AHC fortskridit,
vilka problem och utmaningar byggruppen mött,
och hur de lösts. Såväl flygplanet som motorn har
renoverats från grunden, och är nu i skick som när
det levererades från Götaverken för i dagarna 79
år sedan, dvs som nytt (eller rent av bättre!).
Några småsaker skiljer flygplanet från originalet
som t.ex. att en sprötantenn monterats på ovansidan för bättre radiokontakt. Förväntningar om
snart förestående luftvärdighet och flygning har
4
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funnits sedan flera år, men det har av olika skäl
blivit framflyttat för att olika saker måste åtgärdas.
– Men vi har inte bråttom, sa Ralph Duell då. Det
kommer alltid strul på vägen, och det är bättre att
göra ett riktigt bra jobb rakt igenom, tids nog kommer flygplanet upp i luften.
Maskinen har vid några tillfällen på senare tid varit
uppe utanför berget, bl.a. vid Barnens Flyghelg i
början av juni i år. Då mjukkördes motorn till
åskådarnas stora förtjusning, och den gick som en
klocka! Renoveringen av flygplanet är nu i princip
klar. Så sent som vid Aviatörens besök fixade SvenÅke Gullner till att radioanläggningen fungerar. Ett
säkringsbyte gjorde susen. Beräkningen av flygplanets vikt och balans och tyngdpunktsläge med
sporrhjul är klart, det har allas vår Lasse Lindström
gjort exemplariskt. Det som återstår är att komplettera med en tyngdpunktsberäkning med monterad sporrskopa.
Nu närmast skall maskinen dras upp för
taxningsprov. (Detta ägde rum tisdagen den 31
oktober, då den taxades till en av AKG:s hangarer
som GVFS får utnyttja). På programmet står även
att motorn skall hårdköras, så att den får ”bekänna färg”, och sedan skall Helge Cesar tillbaka
ner i berget för eventuella återstående justeringar.
– En annan sak är att finishen på motorkåporna
inte till 100 procent är ok, säger Ralph men det
har vi vintern på oss att fixa till. Då skall vi också
fylla i alla blanketter och papper till EAA (Experimental Aircraft Association) och Luftfartsverket
som krävs för att maskinen skall bli godkänd och få
ett luftvärdighetsbevis. Byggtillståndet från EAA
står på Filip Gerhardt, så det blir i första hand Filip
som får nöjet som pilot att göra de första
flygningarna. Planeringen är, att detta skall ske
under nästa år, peppar, peppar. Det blir ju högst
lämpligt då det 2018 är precis 80 år sedan SE-AHC
gjorde sin första flygning. Det är något vi alla ser
fram emot!
Vad händer då med vår KZ III, SE-AMA, som är det
andra av våra tre renoveringsobjekt? Svaret är, att
maskinen inte har flugits på flera år pga av en nödvändig motorrenovering. Motorn var i princip helt
slut och krävde en totalrenovering och nollställning. Den är nu helt nerplockad i delar, och vi skall
söka nödvändiga tillstånd från EAA för renoveringen. Lager skall bytas, nya kolvar skall köpas,
vevaxeln måste omslipas medan kamaxeln har
klarat sig. Det är extremt svårt att få tag i reservdelar till den aktuella motorn, Cirrus Minor II, varför nytillverkning är det som i flera fall måste till.
Genom att flygplanet inte flugit på flera år måste
även flygkroppen gås igenom mycket noga, men
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primärt är det motorn som måste åtgärdas. Huvudansvarig för motorrenoveringen är Rune Sjöland med Rolf Tistrand som partner. Rune är uppfödd med motorrenoveringar. Han började sin yrkesbana som flygmekaniker och har haft egen motorverkstad. Rolf är finmekaniker och har bl.a. jobbat med dykutrustningar. Rolf har egen verkstad
hemma, vilket har sina fördelar. Rune och Rolf är
ett idealiskt team, som jobbar mycket bra tillsammans. Någon tidplan för när SE-AMA åter kan bli
luftvärdig finns inte i dagsläget.
Så kommer vi då till projekt Ercoupe. Denna originella maskin, en Ercoupe 415 D från 1947 ägs av
Björn Svedfeldt, Svedinos Bil-och flygmuseum i
Ugglarp. På våren 2015 tecknade GVFS ett avtal
med Björn, som i stora drag innebär, att vi åtar oss
att renovera flygplanet och göra det flygbart. Kostnaderna för detta täcks av Björn Svedfeldt upp till
ett visst belopp. GVFS får disponera flygplanet
hyresfritt under 15 år med möjlighet till förlängning.
- Det är ett mycket intressant och roligt projekt,
säger Frans Landerberg, som är ansvarig för renoveringen. Flygplansskrovet är i helmetall, och
något sådant har vi inte renoverat tidigare. Det är
dessutom ett nosställsflygplan, och det är också
nytt för oss. Maskinen är väldigt speciell - eftersom sidorodret är kopplat till skevrodren finns
inga sidoroderpedaler i flygplanet. Det flygs därför
enbart med ratten. - Så här långt har vi demonterat huvud- och nosstället för renovering. Instrumenten är urplockade för att panelen skall bli
lackerad. Stjärtstyrverket är demonterat och rengjort. Även vingomdukning är på gång. Nu går vi
och väntar på att få byggtillstånd från EAA för att
kunna komma igång med själva renoveringsarbetet. Utan sådant tillstånd får renovering av luftfartyg ej bedrivas, så det styr i praktiken all sådan
verksamhet hos GVFS, påpekar Frans Landerberg.
Men, det är många som EAA skall serva med
tillståndsansökningar, så vi kan bara hoppas att vår
ansökan beträffande Ercoupen behandlas så snart
som möjligt. Men, vi har alltid haft goda relationer
till EAA, så det löser sig säkert. Det hoppas alla i
byggruppen som är engagerade i Ercoupe-projektet – Frans, Sigurd Larsen, Bengt Johannesson,
Krister ”Emil” Wiberg och Håkan Ottosson.
Det hoppas även Aviatören och lyfter på hatten för
byggruppens strålande fina insatser med alla våra
klenoder!
Text: Ulf Delbro
Foto: Gert Böll, Ralph Duell och Ulf Delbro
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Rune Sjöland informerar om läget i Cirrus-projektet.

”Emil” visar upp rena och fina landställsben till
Ercoupen.

Sigurd Larsen och Lasse Lindström väger SE-AHC.

Byggruppen poserar vid klenoden AHC. Fr. v. Sigurd Larsen, ”Emil” Wiberg, Bengt Olofsson,
Bengt Johannesson, Sven-Åke Gullner, Claes Axelsson, Tomas Odhäll, Ralph Duell, Rune Sjöland och Frans
Landerberg. Arne Bergqvist, Håkan Ottosson, Lars-Ewert Lindström, Rolf Tistrand och Filip Gerhardt saknas
på bilden.
6
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GVFS och Barnens Flyghelg
Ett av Aeroseums större årliga evenemang, Barnens
Flyghelg, gick i år av stapeln under helgen den 1011 juni. GVFS medverkan är självskriven och i år hade
vi även möjlighet att delta i planeringen tillsammans
med Roger Eliasson och hans stab och då inte minst
vad beträffade placeringen av våra flygplan på
utställningsytan. Det senare hade såväl praktisk som
taktisk betydelse för oss volontärar som arbetade
under helgen. Vi erhöll samma platser som förra
året, d v s direkt innanför den stora grinden ut mot
plattan. Mycket praktiskt då vi skulle dra flygplanen
ut och in inför flygningar. Taktiskt blev det också bra
därför att publiken gärna gick fram till grindarna och
många stannade vid vår utställningsplats och tittade
på planen. Det fanns m a o gott om tillfällen att dela
ut GVFS folder till intresserade.
Lördagen…
…startade i strålande väder, om än lite blåsigt, och
vi började med tidigt briefingmöte tillsammans med
Aeroseum-gänget, deltagande utställare och övriga
funktionärer.
Jag mötte en fundersam Gert Böll som var lite orolig över ett vattensjukt Alingsås-fält där flygplanen
fortfarande befann sig. Vi vet fortfarande inte hur
han bar sig åt, men en stund innan Aeroseum öppnade portarna (kl 10.00) så damp Helge Gustaf och
Bella ner snyggt och elegant, bemannade av Gert
Böll och Claes Hultén. Gert känner vi innan medan
Claes är inskolad på Bella under året och flyger, om
jag nu minns rätt, betydligt större maskiner typ
Boeings passagerarplan. Under morgontimmarna
hade vi landkrabbor även ställt upp AH? (GV38-skrovet) samt rest vårt stora partytält och gjort fint för
besökarna. Tältet med GVFS-vepan, väldigt elegant
och praktiskt (utlånat av vår byggkollega ”Emil”
Wiberg), var inte bara ett snyggt blickfång utan av
stort värde under söndagen då himlens portar öppnade sig! Helge Cesar var placerad strax utanför grinden, av säkerhetsskäl. Ingen ville upprepa förra årets
spring och klängande på våra maskiner och då i synnerhet AHC med stjärnmotorn, som skulle startas
och lägga sin härliga ljudkuliss över fältet ett par
gånger per dag. Nu hade vi inhägnat planen bortsett från AH?, som hundratals barn fick provsitta och
leka pilot i! Ingen skada skedd där inte.

”Glad såsom fågeln” - Erik Tunared i full mundering
på pass i tältet. Hans Ottosson i bakgrunden.

Lördagen präglades av god stämning, väldigt mycket
besökare. Gert och Claes flög sin uppvisning mitt på
dagen, ackompanjerade av initierade och entusiastiska speakerröster, varav Roger var den ena. Helge
Cesar motorkörde vi tre gånger under dagen med
Ralph Duell inside, med massor av intresserade besökare just framför grinden och tilläggas kan väl endast att hon startade på första rycket alla gångerna
och att, speciellt män, får ett saligt flin över läpparna
när motorn mullrar på!
Vi var åtta personer ur Byggruppen som deltog och
det innebar att vi hela tiden hade bemanning vid maskinerna och kunde svara på frågor och där känner
jag mig manad att berätta en liten solskenshistoria:
Under lördagseftermiddagen kom en familj mamma, pappa och två barn fram till mig och Hans
Slieker (vi hade ”vakten” medan resten av gänget
fikade). Kvinnan kom fram till mig och frågade artigt: - Skulle jag möjligen få komma innanför
avspärrningen och lukta inuti den blåa GV38:an
(AHG)? Jösses, tänkte jag, vad är detta? Naturligtvis
fick hon och familjen komma in och mamman stack
in nosen en stund, vände sig lycklig och förklarade: Detta flygplanet ägdes av min pappa en gång i tiden
och jag fick som liten flicka ofta flyga med honom
och kan du tänka dig …. det doftar precis som förr i
baksitsen, men planet var målat rött och vitt på den
tiden! Det blev provsittning för hela familjen och
mycket prat innan de drog vidare.
Jag berättade denna lilla historia på ett senare styrelsemöte och vår vän, Daniel Karlsson, plockade
snabbt fram uppgifter på sin mobil och bild på planet som det såg ut på 1970-talet och var det då befann sig, vilket också stämde med kvinnans berättelse. Jo, så kan det bli och just då kändes det väldigt
bra att få vara med ….
7
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Från lördagen kan också berättas, med GVFS-glasögonen på, att Kjell Brattfors brummade på med sin
kända AN2:a och att en del av oss tog tillfället i akt
och nappade på hans rundtursflygning.
På söndagen …
…. var vi åter på plats, om än några färre, och då var
vädrets makter på sämre humör och därmed även
besöksantalet. Någotsånär väder de första timmarna
men senare bedrövligt regnande och blåsande, så
en hel del flygande fick ställas in allteftersom dagen
gick. Våra piloter under söndagen var åter Claes
Hultén samt nu även Erik ”Biggles” Tunared (se bild).
Efter pilotbeslut rullade vi ut Bella och Helge Gustaf
och de försvann i den regngrå skyn och återkom efter en stund i paradflygning över Sävefältet med
lämplig kurs för då blåste det så, att vi senare fick
tjudra våra tillhörigheter, inklusive flygplan, på
backen. Nämnas kan att planen inte kunde flygas åter
till Alingsås på eftermiddagen utan fick logi och
varmt om fötterna hos Aeroklubben några dygn.
Även Helge Cesar gjorde sin plikt, då Filip Gerhardt
drog igång henne med Ralph Duell bakom spaken,
även på första rycken på söndagen. Ralph briljerade
senare med att premiärtaxa henne över plattan en
ordentlig tur till speakerns förtjusning!
Allt fungerade bra för oss i GVFS, och kanske var det
tur att vi fick en stunds flygning mitt på dagen, för
vädret blev allt sämre. Härligt att vi då hade Emils
tält att ta skydd i.
Allting har en början och det mesta även ett slut och
så också Barnens Flyghelg år 2017! Det var roligt att
allt fungerade bra för oss, och att vi förhoppningsvis
har ett flygplan till i luften till nästa års upplaga!

Text: Tomas Odhäll
Foto: Tomas Odhäll, Gert Böll, Daniel Karlsson

2.
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Lasse Lindström – en mångårig

byggruppsmedlem
När man talar om eldsjälar i GVFS byggrupp, så är
Lars Ewert ”Lasse” Lindström absolut en av dem.
Lasse, som nu fått 87 år ”på nacken” har ägnat 33
(!) av dem åt att delta i renoveringsarbetet med
GVFS klenoder. Det är verkligen imponerande!
Lasse kom från början in i Sällskapet och dess aktiviteter när han 1984, från sin befattning som civilingenjör på Götaverken blev engagerad i att GVFS
fick överta den GV 38, då ägd av Götaverken, som
blev Sällskapets första renoveringsobjekt. Det var
Lasses välkända flygintresse som ledde till detta
uppdrag från Götaverken. Att GVFS på det sättet
fick en medlem som blev en verklig eldsjäl tackar
vi särskilt för! Lasse är nu en av några få av de i
byggruppen av i dag som varit med i stort sett från
början.
Resten är historia, brukar det heta, men Aviatören
ville gärna nosa lite på Lasse Lindströms historia,
och vi fick därför en mycket trevlig pratstund med
honom för några veckor sedan. Här berättar han
själv om sin bakgrund, sitt flygintresse och allt
möjligt annat. Så håll tillgodo:
- Jag är född 1930 i Växjö och blev väldigt tidigt
flygintresserad. Jag minns att jag som barn fick
leksaker med flygkoppling, små modellflygplan i
plåt t.ex. men även andra flygprylar. När jag blev
lite större byggde jag förstås själv modeller som
jag flög med. Min egen första flygtur var med en
rundflygning, som min far bjöd mig på, det var
häftigt! Då blev jag verkligen biten. När jag blev 16
år, så gick jag därför en segelflygkurs på Ålleberg.
Då flög jag bl.a. glidflygplanet SG-38 och fick ett Adiplom. Men Flygvapnet lockade, så 1947 blev jag
antagen till en sommarkurs som flygpojke på F17.
Då fick vi i kursen flyga SK 12, SK 25 och B3, det
var spännande.
Efter studenten ville jag bli flygingenjör och gå på
flyglinjen på KTH. För att komma in där krävdes
det två års aspiranttjänst i Flygvapnet med flygutbildning, och det var jag helt inställd att satsa på,
men det var inte min far. Haverifrekvensen i Flygvapnet var på den tiden mycket hög, och far bad
enträget att jag skulle satsa på en annan utbildning. Jag lyssnade på far och satsade istället på
skeppsbyggnadslinjen på Chalmers. Det var flera
ämnen som var snarlikt flygingenjörsutbildningen
som t.ex. strömningslära och hållfasthet, så det
fick duga.
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Men, kan man tänka sig, direkt efter examen sökte
och fick jag 1955 anställning på konstruktionsavdelningen vid Saab i Linköping. Då var det högtryck
på Saab, första flygningen med Saab 35 Draken,
som Erik Bratt var projektledare för, närmade sig,
och alla var på tå. Det var en unik konstruktion
och inget fick gå fel. Men 14 dagar före första flygningen, som skulle äga rum den 25 oktober 1955,
gick huven bara upp till hälften och låste där i
parkeringsläge. Av någon anledning fick jag i uppdrag av Erik Bratt att lösa problemet. Det visade
sig att det berodde på toleransproblem med komponenter i huven. När jag kommit på det, så
kunde problemet lösas, och jag fick en vän för livet
i Erik Bratt! Den första flygningen gick sedan problemfritt!
Efter några år i Linköping ville min fru Irma och jag
flytta till Göteborg med den första av våra två
döttrar. Då fick jag ett uppdrag att medverka i att
skaffa en fastighet och bygga upp ett
”avioniklaboratorium” för Saab i Göteborg. Syftet
var att få nya civilingenjörer från Chalmers att
börja arbeta där för att man sedan skulle kunna
locka dem till Saab i Linköping. Resultatet blev, att
vi förvärvade fastigheten intill Saabs
växellådsfabrik söder om Liseberg. Allt gick jättebra och avdelningen växte till 250 man och verksamheten var väldigt lönsam, men när de 1961
ville utse mig till avdelningschef så sade jag upp
mig. Det där med att vara chef var nämligen inte
min melodi. Nu skulle jag i stället satsa på att bli
konsult.
Jag hade fortsatt medvind, för det visade sig att en
viss Nils Svensson bodde så gott som granne med
oss på Hisingen. Nisse, som var en av cheferna på
Götaverken, hade lanserat idén med att bygga
fartyg under tak och att ”putta” sektion för sektion
ut i stapelbädden vartefter de blev klara. Detta var
den genialiska idén som i början av 60-talet kom
att bli Arendalsvarvet på Hisingen.
Nisse erbjöd mig först uppdrag som konsult på
Arendal, men 1965 blev jag anställd inne på
Marinavdelningen på Götaverken för att bl.a.
räkna hållfasthet på torpedbåtarna av Spica-klassen. När Marinavdelningen lades ner 1967 fick jag
flytta ut till Arendal igen. Det var ett underbart
ställe att jobba på, och jag blev kvar där i 25 år till
1989 när varvet lades ner. Konkurrensen från
skeppsvarv framförallt i Asien hade nämligen med
tiden blivit för svår
Nu hade jag blivit 59 år, och det var alldeles för
tidigt att sluta jobba. Flyget lockade, så jag
knackade på hos ett flygföretag ute på Säve,
9
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Svensk Flygambulans och erbjöd mig att göra vad
som helst. Jag fick en sopkvast i handen och städade hangaren i 14 dagar tills jag anställdes som
säkerhetschef med ansvar för att bl.a. se till att
alla säkerhetsföreskrifter följdes. Jag konstruerade
även en del verktyg, byggde nya inredningar och
bårinstallationer i flygplanen m.m. På så sätt gick
10 år, och dessutom väldigt snabbt för jag trivdes
jättebra, och plötsligt var jag 69 år. Året var 2009.
Nu började det bli dags att trappa ner på arbetstakten och ägna mig åt annat tyckte jag. Då passade det väldigt bra, att jag hade mitt engagemang
i Veteranflygsällskapet, som jag nu kunde ägna
mer tid åt.
Ja, nu får du berätta om hur kom att engagera dig
i GVFS, Lasse.
Jo, det var så, att mitt flygintresse var känt på Götaverken. Jag hade bl.a. tagit ett flygcertifikat 1981
på Chalmers flygklubb. En av kollegorna på Götaverken var flygentusiasten Egil Saebbö, som hade
nosat rätt på att det fanns en gammal GV 38 undanstoppad i en förrådsbyggnad. Egil föreslog för
vd Rolf Bergstrand, att den skulle omhändertas
och restaureras av Göteborgs Veteranflygsällskap
för att den inte skulle bli helt förstörd. Rolf tillstyrkte och bad mig ta hand om detta, och på den
vägen var det. På så sätt kom jag i kontakt med
GVFS och året var 1984.
Detta blev GVFS första renoveringsobjekt. Men
redan i utgångsläget rådde tveksamheter beträffande registreringen av maskinen liksom av äganderätten. Efter många turer och även år togs 1991
slutligen beslutet att avbryta renoveringsarbetet
på denna GV 38, och den står i dag odukad nere i
berget. I stället satsade vi på att anskaffa en annan
GV 38, och det blev SE-AHG, som fanns i Västerås.
(Mer information om detta finns i jubileumsskriften om GVFS 30 år. Red:s anm.)
Jag engagerade mig nu i byggverksamheten hos
GVFS, det tyckte jag var kolossalt trevligt. Från
början var det mest som hjälpreda vid dukning
och målning, men efterhand fick jag bl.a. ta hand
om bokföringen av de s.k. dagrapporterna, vilka
måste skötas noggrant för att uppfylla kraven i
byggtillstånden från EAA. Då var det handskrivna
rapporter, som kanske innehöll en hel del information och uppgifter, som inte var relevanta i sammanhanget. På senare år har vi emellertid
digitaliserat rapportskrivningen, baserat på ett
program som utvecklats av vår duktige medlem
Hans Slieker. Alla de gamla rapporterna är nu genomgångna och rensade från onödig information
och överförda till datorprogrammet. Det har jag
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ägnat mig åt under ganska lång tid. Men nu har
Tomas Odhäll i byggruppen tagit över det mesta av
redovisningen i dagrapporterna, vilket han sköter
med den äran, och jag har trappat ner den verksamheten! Det senaste jag åtog mig var att räkna
fram vikt och balans på SE-AHC, en mycket viktig
uppgift för att kunna få ett luftvärdighetsbevis för
flygplanet. Det jobbet är nu gjort, och jag känner
att jag önskar dra ner på mitt aktiva engagemang i
byggruppen. Jag kan göra lika mycket i dag som för
20-30 år sedan, men det tar dubbelt så lång tid,
och tid har jag ont om. Jag har nämligen två hus
att ta hand om, ett på Hisingen och ett i Blekinge,
och en massa annat som jag sysslar med. Det är
klart att jag vill fortsätta att vara med i
byggruppen, men jag vill inte ta på mig några
större uppgifter.
Men du har ju även hand om prylförsäljningen hos
GVFS, det får du berätta lite om.
Jo, för ett antal år sedan fick jag ta hand om några
lådor med pins, dekaler, små modeller, mössor,
ritningar och allt möjligt, olika souvenirer helt enkelt. Dom har jag sålt till besökare i berget, vid
flygdagar på Säve och i andra sammanhang. Dessutom tog jag för ett antal år sedan initiativ till att
vi i byggruppen samlar ihop en ”tjuga” var och
köper trisslotter till alla i gruppen när de fyller år.
Upplägget är, att om det blir vinst på lotterna, så
skall hälften gå till byggverksamheten. Jag har räknat ut, att intäkterna från prylförsäljningen och
lottvinsterna hittills har inbringat 28.000 kronor
till föreningen, det är väl inte dåligt, så säg?
Vad tycker du har varit roligast under åren i GVFS
och vilka utmaningar ser du framöver?
Det roligaste projektet tycker jag är Ercoupe-renoveringen. Det är på sitt sätt en extrem maskin,
som jag varit med och plockat isär och putsat på
under Frans Landerbergs ledning. Det har varit
mycket trevligt! Men i grunden är det samvaron
med alla vännerna i gruppen som är det som är
mest givande och roligast, så är det. Utmaningarna i GVFS är framförallt två saker – den ena är att
få fler piloter att flyga våra flygplan, så att vi därigenom säkerställer en god ekonomi i verksamheten. Den andra är att få in yngre förmågor i
byggruppen för att den verksamheten skall kunna
leva vidare på sikt. Medelåldern i byggruppen är
nämligen väldigt hög i dag. Styrelsen har en
mycket viktig uppgift att lösa dessa två, var för sig
mycket stora utmaningar, den saken är klar!
Men, Lasse har många strängar på sin lyra. Han
har t.ex. en stor talang som tecknare. Alla har väl
noterat den lilla figuren klädd i flygoverall och
10
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huva med goggles, som Lasse brukar illustrera allt
möjligt med. Figuren, som fått namnet Airborn,
kom till för väldigt länge sedan, redan i ungdomsåren, och är ”still going strong”! (Se nedan).
Vad har du haft för andra intressen än flyget
Lasse?
Flyget har gått som en röd tråd genom livet, som
det ofta gör när man blir biten av flygflygan i ungdomen. Men jag kommer från en musikalisk familj, och har själv spelat gitarr i många år. Tyvärr
har jag inte samma spänst i fingrarna längre, så
gitarren får nu vila sig. En annan hobby jag delade
med min nu bortgångna hustru Irma var att
paddla tvåmanskajak. Vi paddlade i många år upp
och ner utefter bohuskusten. Vi tapetserade en
hel vägg hemma i villan med en karta, det blev 25
blad i skala 1:50.000, och så satte vi nålar på varje
ställe vi gjort strandhugg. Det blev ett 70-tal nålar.
Det var väldigt roligt att paddla, men även det är
ett avslutat kapitel!
Du har också en filosofisk ådra Lasse, och lär
skriva böcker sägs det. Berätta!
Jo, jag har länge ägnat mig åt att skriva berättelser
om vad som händer i livet. Målet är att på det sättet komma underfund med ”vem jag själv är”. Jag
har hittills fått ihop 133 (!) böcker, så nu börjar jag
kunna sammanfatta just vem jag är.
Då får vi i GVFS bidra med att säga, att du är en
mycket uppskattad kamrat i byggruppen Lasse,
och en stor tillgång för föreningen genom dina
många, kolossalt värdefulla insatser. Detta är
också en viktig pusselbit i beskrivningen av vem
Lars Ewert Lindström är, säger Aviatören, som
tackar för den trevliga intervjun och önskar dig allt
gott för framtiden!
Text och foto: Ulf Delbro
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Intressant rundtur med Aeroseum på gamla
F9
På förslag av styrelseledamoten i GVFS och tillika
byggruppsmedlemmen Tomas Odhäll bjöd
Aeroseum under ledning av Roger Eliasson in GVFS
byggrupp till en rundtur på gamla F9 tisdagen den
17 oktober. Från Aeroseum deltog även vice vd
Charlotte Terner och museipedagogerna Mikael
Hammelev-Jörgensen och Mattias Niord. Dessutom var ägaren till området, Serneke Bygg AB
inbjuden och ställde upp med fyra personer med
Rickard Edlund, projektchef vid Serneke fastigheter i täten. Rickard är ansvarig för hela det s.k.
Säve-projektet, så det var förstås extra trevligt och
intressant att han var med på rundturen, och dessutom gav viss information.
Roger Eliasson hade lyckats engagera två verkligt
kunniga och trevliga ciceroner, nämligen Åke Hall
och Åke Andersson. Båda har ett förflutet som
anställda under många år på F9 och har därför
flottiljen på sina fem fingrar. Åke Hall, som har
varit medförfattare till flera, mycket intressanta
böcker om F9 har på det sättet dessutom en särskild och mycket djup källa att ösa ur när det gäller
vad som hänt på flottiljen, om olika profiler bland
befälet, om organisationen, om byggnaderna, ja
han kan berätta om snart sagt vad som helst som
rör F9 och det på ett mycket medryckande sätt. De
många anekdoterna som han bjuder på sätter
dessutom en särskild ”knorr” på berättandet!
Men även Åke Andersson har mycket att förtälja,
inte minst från sin tid som värnpliktig på flottiljen.
En sak som Åke berättade om med stor inlevelse
var när han som ambulerande vaktpost på nätterna hade till uppgift att väcka hangarhundarna
om de somnat. Det var rejäla bestar som man närmade sig med mycket stor respekt, för att inte
säga viss rädsla även om de var kopplade, och det
var uppenbarligen ingen särskilt trevlig uppgift för
en ung vaktpost att lösa.
Vid rundturen, som var upplagd så, att ett flertal
av de kvarvarande byggnaderna på området beskådades, berättade de båda Åke om tiden fram
till nedläggningen av flottiljen 1969, medan Roger
Eliasson kompletterade med vad som hänt under
hans tid som chef för Helikopterbataljonen, som
flyttade in på området några år efter F9:s nedläggning. På så sätt fick deltagarna en mycket bra bild
av hur tiden farit fram med byggnaderna och den
övriga anläggningen från flottiljens tillkomst 1940
till i stort sett nutid. Och det är en utveckling som i
mångt och mycket är sorglig. Fastigheterna var
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inte i bästa skick när Helikopterbataljonen flyttade
in, och Roger berättade, att man gjorde så gott
man kunde med de begränsade ekonomiska resurser som stod till förfogande, för att hålla vissa av
byggnaderna i så gott skick som möjligt. Men
huvudansvaret för anläggningen låg på
Fortifikationsförvaltningen, och den myndigheten
satsade långt ifrån de pengar som behövdes för att
underhålla fastigheterna. Resultatet blev, att de
flesta byggnaderna i dag har ett långt gånget förfall, och de torde inte kunna räddas även med omfattande insatser.
Byggföretaget Serneke, som i skrivande stund sedan ca en månad äger även denna del av Sävebasen konstaterade, att endast den stora matsalen, kanslihuset och officersmässen är i bra eller
godtagbart skick, de flesta av de övriga fastigheterna är i princip utdömda. Det är förstås mycket
sorgligt att se detta, inte minst för de deltagare i
rundturen som gjort sin värnplikt på F9, och det
var det flera som gjort inklusive Aviatörens redaktör. Att det är en oansvarig kapitalförstöring som
ägt rum här på gamla F9 var alla i gruppen överens
om.
Roger Eliasson hade lagt in ett besök i Gamla Berget som avslutning. Vi hade dessförinnan fått berättat att det på den ”gamla goda tiden”, dvs på
1940-talet, fanns en brandmansstång som löpte
från Kontrolltornet ovanpå kanslihuset ner till
berghangaren där en s.k. Jaktcentral var inrättad.
Den stången användes för att ledningen för F9
snabbt skulle kunna förflytta sig ner till Jaktcentralen och därifrån leda verksamheten i ett s.k.
skarpt läge. Hur det gick till kan man beskåda i
filmen ”Fåglar hava nästen” där F9s första flottiljchef, överste Magnus Bång m.fl. använder sig av
stången för att ta sig ner till Jaktcentralen.
Gamla Berget var en av världens första
berghangarer för militära flygplan. Den rymde alla
flygplan som fanns på flottiljens tre divisioner. Anläggningen hade fyra portar och man kunde på det
sättet ta in flygplan i berget genom en av portarna
när de återvänt efter genomfört uppdrag, serva
dem i skydd och därefter fördela dem på de andra
tre portarna så att de snabbt kunde dras ut igen
för nya insatser. En mycket finurlig lösning! Flottiljens första egna flygplan var det italienska,
dubbeldäckade jaktflygplanet Fiat C.R. 42. Det var
populärt bland piloterna för sina flygegenskaper,
men som jaktflygplan bedömdes det som närmast
odugligt.
Under besöket i berget bjöd Aeroseum på kaffe,
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vilket blev mycket uppskattat efter rundvandringen i duggregnet. Då passade även Rickard
Edlund på att ge viss information från Serneke:
- Först och främst skall framhållas, att det inte är
aktuellt för Serneke att bygga några bostäder på
området, poängterade Rickard Edlund. Sedan är
det noterbart att flygledningen åter skall dras
igång på Säve. Detta efter mycket starka önskemål
från den s.k. 112-verksamheten, dvs Sjöfartsverkets och Västra Götalandsregionens
räddningshelikopterverksamhet. De bidrar dessutom till finansieringen av detta. Uppdraget har
gått till företaget ACR, Aviation Capacity Resources
att ansvara för flygledningen på Säve. Avsikten är
att denna skall dras igång i början av 2018, då tornet åter bemannas och en kontrollzon planeras
upprättas.
- Serneke förfogar nu över totalt 320 ha som omfattar såväl västra som östra sidan av Säve-basen.
När vi räknar bort den yta som flygverksamheten
behöver, så har vi 250 ha kvar att disponera för
annan verksamhet, förklarade Rickard Edlund. Hur
vi skall göra med den östra sidan, dvs gamla F9 är
för tidigt att säga något om. Det är inte mer än ett
antal veckor sedan, som vi blev ägare till det området. Men i övrigt har vi många, goda idéer och
planer. Bl.a. finns förslag om att satsa på olika
slags upplevelserelaterad och publikdragande
verksamhet. Där kommer väletablerade Aeroseum
att vara en positiv faktor i sammanhanget. Till
detta kommer planer att bygga testbana för bil
och mc, berättade Rickard Edlund.
- Från Aeroseum ser vi mycket positivt på Sernekes
etablering på Säve och på företagets planer att
utveckla verksamheten, framhöll Roger Eliasson.
Det är inte minst glädjande att flygledningen åter
dras igång, så att vi kan ta emot besökande till
Aeroseum, som kommer flygledes. Det är verkligen mycket positivt, sade Roger avslutningsvis och
tackade alla deltagarna för visat intresse.
Tack själv Roger för att du nappade på Tomas
Odhälls förslag och arrangerade denna intressanta
rundtur, säger vi på GVFS!
Text och foto: Ulf Delbro

Samling inför rundvandringen

Åke Hall pekar på stora matsalen som enligt
Serneke är en av få byggnader som är i hyggligt
skick.

Byggfonden
Alla ni, som gärna vill ge ett ekonomiskt bidrag
direkt riktat till vår byggverksamhet är välkomna
att göra detta genom en insättning på den speciella Byggfonden. Att renovera äldre flygplan till
luftvärdigt skick, som är Veteranflygsällskapets
grundidé och syfte, kostar nämligen mycket
pengar, och bidrag är därför mer än välkomna!
Sätt in ditt bidrag på bankgiro 849-8495. Litet som
stort, allt är välkommet! Bidraget går exklusivt till
byggverksamheten.
Sedan förra numret av Aviatören kom ut har Claes
Berg gett ett värdefullt bidrag. Stort tack Claes!
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Grillkvällar
Vädrets makter (och Gerts arbetssituation)
gjorde att vi endast kunde genomföra två
grillkvällar i år mot de fyra som var planerade.
Den första var den 25 maj och den höll Gert i.
Tyvärr blåste det så kraftigt att bara två
gästande flygplan dök upp, men det var
sammanlagt 12-13 personer som grillade och
hade trevligt, som vi alltid har vid våra
grillträffar! Nästa träff blev den 27 juli, då Jan
Svensson höll i grillningen. Vädret var rätt bra
inledningsvis, men framåt kvällen började det
regna, så det blev bara 6-8 tappra besökare
tyvärr.
Nu hoppas vi på bättre väder nästa år!
Text: Ulf Delbro

Aviatören
En bild från Backamo med GFVS-anknytning.
Vår flygarvän och styrelseledamot Martin Hellberg i
Backamo har skickat nedanstående bidrag till detta
nummer av Aviatören. Vi tackar så mycket!

Det här var sommaren 2002. Vilka de inblandade
personerna var kommer jag inte ihåg, men det
uppdagas nog med tiden om och när berörda personer känner igen det hela.
Efter landning på Backamo konstaterades ett fel
på SE-BEL som medförde att flygplanet behövde
bli kvar på Backamo tills felet åtgärdats. Då besättningen behövde något att förankra flygplanet med
så kontaktade de mig som bor strax intill för att
låna utrustning.
När vi gick tillbaka till flygplanet följde min kattunge efter oss. Nyfiken såsom katter ofta är så
ville han naturligtvis se vad som pågick. Flygplan,
särskilt gula sådana, var han inte så bekant med.
Eller så ville han kanske bara ”vara med”.

”Misstänkt flygplanskrasch var höstbrasa”
Ovanstående rubrik kunde man läsa i GP den 17
september. Underrubriken var ”Missförstånd”. Vad
handlade det då om? Jo, det framgick i texten som
löd så här:
”I går eftermiddag larmade en bilist om ett misstänkt flyghaveri utanför Alingsås.

Jag hade min kamera med mig och tog en bild
som jag tycker blev trevlig. Trevligt också att både
flygplan och katt är ”still going strong”. Numera är
de väl båda att anse som veteraner.
Text och foto: Martin Hellberg

-Han passerade ett flygfält och såg ett mindre
personflygplan som han tyckte betedde sig lite
konstigt, säger Mats Rinman, assisterande
räddningsledare på Sjöfartsverkets Sjö- och flygräddningscentral.
Inringaren såg sedan flygplanet försvinna och därefter syntes en strimma rök stiga upp mot himlen.
Räddningstjänst, ambulans och helikopter skickades ut till området, men sökandet var resultatlöst.
Vid 14-tiden konstaterade Sjöfartsverket, att det
hela var ett misstag.
- Samtidigt som planet landar startar man en eld
på en gård i närheten av flygplatsen, säger Lars
Antonsson på Sjöfartsverket och fortsätter:
-Det kopplar inringaren ihop med ett haveri. Men
det var inget falsklarm, bara ett missförstånd.”
Vi i GVFS får vara mycket tacksamma över att det
endast rörde sig om ett missförstånd!
Ulf Delbro
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Spännande besök i New York
En av GVFS grundare, hedersmedlemmen Lennie
Odmyr bidrar ofta med text i Aviatören. Denna
gång har Lennie skickat följande bidrag:
Jag var över i New York några dagar i mitten av
april i år och passade då givetvis på att göra ett
besök på det gamla hangarfartyget USS Intrepid
som ligger som museum i Hudson River. En lagom
promenad rakt ner från Times Square. Hon byggdes 1943 och har deltagit i såväl andra världskriget
som Koreakriget och Vietnamkriget. Vidare var
hon ett av de fartyg som var med och bärgade
rymdkapslarna vid Mercury och Gemini projekten.
Hon ser inte så stor ut på håll och man kan lätt
föreställa sig hur svårt det var att landa på en så
liten yta som både rör sig framåt och häver sig i
sjön. Ombord finns inte bara flygplan som flugit i
flottans tjänst utan även många andra intressanta
objekt. Jag började besöket på hangardäck. Där
fångas blicken genast av en Grumman Avenger
som är ett ganska stort flygplan, byggt för att bära
en torped eller bomber. En av de piloter som flög
Avenger i Pacific var George W. Bush Sr., som sedermera blev USA:s president. Där finns också en
North American FJ-4 Fury (sjöversionen av F-86
Sabre), en Mercurykapsel och lite annat.
De flesta utställningsobjekten finns uppe på flight
deck. Väl där uppe så möts man direkt av ett
monster, SR-71 Blackbird. Trots att hon gjorde sin
debut redan 1964 så ser hon ut som någonting
som kommer från en annan planet. Det är mera
en projektil än ett flygplan. Det är således inte
bara flottans flygplan som exponeras utan även
många andra intressanta objekt såsom MiG-19
och MiG-21.

MiG 21 (överst) och MiG 19

Kan man flyga så här undrade publiken på
flygdagen i Eksjö den 20 augusti.
Foto: Daniel Karlsson

Längst framme i fören har man byggt ett hus och
när man väl kommer in där så möts man av en
imponerande syn i form av rymdfärjan Enterprise.
Den var den första rymdfärjan som byggdes och
den var endast avsedd att testa flygegenskaper i
atmosfären och den saknar således både värmesköldar och motorer, men det är ingenting som
stör upplevelsen. Den är stor och mäktig. Nere på
piren vid sidan om Intrepid så står en Concorde
uppställd lite i skymundan. Totalt sett ett intressant besök som jag kan rekommendera å det varmaste för de som tänker åka till New York.
Text och foto: £ennie
15
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Specialutställning i Holland

Efter en sommarsäsong i Sverige, där jag mestadels jobbade med dataprogram hos GVFS, har jag
åter intagit min arbetsplats på flygmuseum
Aviodrome i Lelystad.
Där pågår just nu en intressant utställning som
visar i text och bild livsödet av en mycket berömd
KLM-pilot: Iwan Vasiliewich Smirnoff. Han började
sin flygarkarriär i det tsariska flyget i Ryssland och
anställdes år 1922 hos KLM. Året därpå nödlandade han med en Fokker F.III i den engelska
kanalen på en sandbank vid namnet Goodwin
Sands. Ingen av passagerarna omkom men flygplanet försvann därefter i vågorna.
Efter nazi-Tysklands ockupation av Holland blev
KLM tvungen att förlägga startpunkten av HollandOstindien linjen till Neapel och senare till Lydda i
Palestina. Smirnoff bosatte sig så småningom i
dåvarande nederländska Ostindien.
Inför hotet av ett stort japanskt angrepp fick
Smirnoff i mars 1942 uppdraget evakuera medborgare från Ostindien till Australien. Flygresan från
Bandoeng slutade i en katastrof: KLMs Douglas
DC-3 han flög blev beskjuten av japanska Zero
jaktflygplan och Smirnoff lyckades med bedriften
att genomföra en nödlandning på en öde strand i
närheten av den australiensiska staden Broome.
Flygplanet blev vid attacken genomborrat av kulor
varvid tre passagerare, bland dem en liten pojke,
och en besättningsmedlem, fick sätta livet till.
Smirnoff klarade sig trots kulor i båda armarna och
i ett ben. Efter några dramatiska dagar och nätter
på stranden kom räddningen.
En gåta är fortfarande olöst. Var finns paketet som
Smirnoff minuter före starten i en hast personligen fick ta emot för att överlämna till
Commonwealth Bank i Melbourne? En besättningsmedlem hann efter kraschen rädda paketet men
en stor våg slog det ur händerna på honom.
Efteråt fick Smirnoff kännedom om paketets innehåll: diamanter till ett värde av en halv miljon holländska gulden.
Paketet har aldrig påträffats…
Text: Hans Slieker
Medarbetare GVFS och Aviodrome
Foto: med tillstånd av Aviodrome

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. 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 intäkts
källor. Du som redan är medlem kan bidra till
våra ansträngningar genom att värva nya medlemmar. Har du tips på tänkbara sponsorer och/
eller vilka bidrag som går att söka, så 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

Bild
DC-3:an liggande på stranden

hemsida: www.gvfs.se och ladda ner vår
informationsfolder.
Ulf Delbro
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GV 38 som skolflygplan i Västerås 1939
Nyligen fick Aviatörens redaktör motta ett nyhetsbrev från Svensk Flyghistorisk Förenings regionavdelning i Västerås, SFF-Mälardalen. Där fanns
information om att Västerås Flygklubb i slutet av
1938 förvärvat en GV 38 med beteckningen SEAHC, vilket givetvis väckte vårt intresse, då ju det
flygplanet sedan 1996 är en av GVFS klenoder.
Men, det måste ha blivit ett missförstånd, då SEAHC aldrig ägts av VFK. Däremot framgår i
luftfartsregistret att VFK den 26 januari 1939 registrerats som ägare av GV 38 SE-AHE. VFK:s köp
av GV 38:an uppmärksammades i en artikel fredagen den 16 december 1938 i Västmanlands Läns
Tidning, VLT, där man skrev följande om ett
flygplanköp av Västerås Flygklubb:
Västerås Flygklubb köper flygplan från Götaverken. Planet insättes omedelbart i skoltjänst för
utbildning av privatflygare – Försökskurser efter
jul.
Den energiskt arbetande flygklubben i Västerås
har i dagarna avslutat inköp av ett sport- och skolflygplan av Götaverkens konstruktion. Flygplanet,
vars typbeteckning är GV 38, beskrevs, då det för
c:a 14 dagar sedan demonstrerades för klubben, i
denna tidningsspalter. Köpet har föregåtts av ingående provning för klubbens flyglärare och tekniker,
varvid GV 38 i konkurrens med flera typer av utländskt märke befunnits vara lämpligast för klubbens verksamhet. Flygplanet kommer att omedelbart insättas i skoltjänst för utbildning av privatflygare. Sex elever äro för närvarande anmälda, och
klubben väntar sig givetvis, att intresset för flygsporten i Västerås avsevärt skall höjas i och med
att ett förstklassigt flygplan för sportflygning och
utbildning införlivas med klubbens flygplanpark.

Aviatören
bedrivas på Hässlö flygfält under tider då detta
icke användes för militära övningar. Då västeråsfjärden blivit isbelagd, kommer utbildningen att
förläggas dit. När får Västerås ett civilt flygfält?
För att stimulera flygintresset i staden kommer
klubben att under dagarna mellan jul och trettondagen anordna försökskurser i flygutbildning. Kurserna kommer att omfatta några kortare flygningar i dubbekommando för att utröna elevernas
lämplighet som flygförare. Närmare bestämmelser
för dessa kurser komma att inflyta i morgondagens nummer.
Flygplanet beskrivs i tidningen så här:
Skolflygplanet är – med undantag för motorn helt svenskbyggt. Till typen är det ett högvingat
monoplan. Med den 90 hkr starka le Blond-motorn uppnår maskinen en hastighet av 190 km/
tim. Marschhastigheten är 20 km lägre, men
räcker gott och väl för ett skolplan. Det lär ha
mycket goda flygegenskaper. Självfallet är GV 38
försett med dubbelkommando. Priset lär vara ca
18.000 kronor, men så mycket pengar har givetvis
inte den unga flygklubben. Plats för mecenater!
Tillägg: GV 38 blev en mycket populär flygplantyp i
Västerås. Förutom SE-AHE kom flygklubben med
tiden även att äga både SE-AHS, och SE-AHT. Dessutom ägdes vår SE-AHG av en privatperson i just
Västerås då GVFS 1991 förvärvade maskinen.
Text: Ulf Delbro
Foto: Ur Svensk Flyghistorisk Förenings arkiv

Vad kostar då ett flygcertifikat? Det enklaste
certifikatet, det s.k. ensamflygarcertifikatet, omfattar 15 timmars utbildning. Avgiften för detta
certifikat inkluderande den teoretiska utbildningen beräknas av klubben kunna sättas så lågt
som till 750 kronor. Aeroklubben lämnar för varje
sådant certifikat eleven ett bidrag av 300 kronor,
varför elevens kostnader för utbildningen uppgår
till 450 kronor, vilken summa icke bör verka avskräckande på någon flygintresserad.
För övriga certifikat stegras fordringarna beträffande antal flygtimmar och flygskicklighet. Klubbens flyglärare, sergeanterna Magnusson och Eriksson står till tjänst med alla upplysningar beträffande utbildningen, som tills vidare kommer att

GV 38:an SE-AHT ägdes några år på 40-talet av
Västerås FK.
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Årets Svenska Flygbok 2017
Det blev den spännande boken The Stockholm
Run - Air transport between Britain and
Sweden during WWII av Nils Mathisrud som
den 7 oktober utsågs till Årets Svenska
Flygbok 2017 vid den årliga
Flyglitteraturträffen i Flygets Hus på
Malmslätt utanför Linköping.
Den s.k. Stockholmsrutten var den enda
förbindelsen mellan neutrala Sverige och
Storbritannien under andra världskriget och
upprätthölls av britternas British Overseas
Airways Corporation (BOAC), AB
Aerotransport (ABA) och
amerikanska American Air Transport
Service (AATS).
I och med Tysklands ockupation av Norge och
Danmark den 9 april 1940, så förändrades
villkoren drastiskt. Sjötrafik blev i praktiken
närmast omöjlig. Men diplomater, VIP:s och
olika slags värdefulla produkter, såväl för
export som import behövde fortsatt kunna
transporteras till och från Storbritannien. Den
enda realistiska möjligheten att lösa detta var
då med flyg. Stockholmsrutten utgjorde därför
en kolossalt betydelsefull men långt ifrån
riskfri livlina fram till krigsslutet 1945. Det
framgår tydligt i det omfattande kapitlet om
olyckor och incidenter.
Dessutom beskrivs operationerna med
amerikanska C-47 mellan Kallax och NordNorge.

Nils Mathisrud (t.v.) visar upp sitt diplom och
gratuleras av Sven Scheiderbauer, ordförande
i Flyglitteraturträffen.
Bilder från flygdagen i Eksjö
Mästerfotografen Daniel Karlsson har varit på flera
flygdagar i år med kameran i högsta hugg. Här delar Daniel med sig av några bilder från flygdagen i
Eksjö den 20 augusti till Aviatörens läsare. Tack för
det Daniel!

Författaren är även en plastmodellbyggare av
rang. Detta avspeglar sig i kapitlet om målning
och märkning som också är presenterat i
fyrfärgstryck. 72 stycken av författarens egna
profilteckningar av flygplan pryder detta
kapitel på ett formidabelt sätt. Boken är
faktamässigt ytterst detaljerad och mycket rikt
illustrerad med svart-vita bilder där många
aldrig tidigare har publicerats.
Text: Ulf Delbro
Foto: Sven-Erik Jönsson
Bücker Jungmann (överst) och Klemm 35
18

Nr 102 november 2017

Aviatören

Göteborgs Veteranflygsällskaps jullunch 2017
GVFS håller sin traditionella jullunch lördag den 2 december klockan 13 i en lokal hos Idrottens Bingo på
Kungsgatan 47 vån 3, granne med gallerian Grand. Det är samma lokal där vi hade vår jullunch förra året.
Priset per person är 355:- kronor inkl. julmust, lättöl, Loka och kaffe efter maten. Starkare drycker såsom
öl och vin finns att köpa. Prishöjningen motiveras av ett breddat utbud på julbordet.
Vi har som vanligt en spännande gästtalare som ska berätta om en period i sitt liv i flygningens tjänst.
Anmälan som är obligatorisk och bindande görs senast den 21 november helst på mail till:
gertboll1@gmail.com eller på mobil 0708-90 56 25. Vid avanmälan efter den 22 november debiteras medlemmen beloppet 355:- kronor. Betalning sker kontant på plats och vi uppskattar jämna pengar!
Som vanligt anordnas dessutom ett lotteri, så tag även med pengar för lottköp!

Hjärtligt välkomna!
Gert Böll
Ordförande i GVFS
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