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Ordförandens hörna

Ärade medlemmar i GVFS
Tiden rinner iväg och det är redan dags för ledaren i
årets första Aviatören, vår fina medlemstidning. Det
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har som alla vet varit en lång och seg vinter och det
går naturligtvis ut över vår flygverksamhet men det
har faktiskt flugits lite redan, så nu hoppas jag att
solen och värmen återkommer så vi kan komma
igång och flyga och grilla på Alingsåsfältet.
GV-38 Helge Gustav har tillbringat vintern i Alingsås
medan Bella befinner sig i berget där Gunilla håller
på med översyn och hon har plockat av magneterna
som behöver ses över, det är sånt som ska göras vid
regelbundna tider. Vi hoppas att Bella snart får
komma till Alingsås igen.
Aktiviteten i berget rullar på som alltid och våra
duktiga tekniker lägger nu sista handen på GV-38
Helge Cesar, och om taxi-proven utfaller till Ralphs
belåtenhet kan vi ansöka om flygtillstånd och det
vore fantastiskt att få se Helge Cesar flyga igen på
sitt 80 års jubileum, hon byggdes på hösten 1938
som den första av 13 syskon. Mycket spännande!
GVFS höll sitt årsmöte på Aeroseum i februari och
det var ett relativt kort och odramatiskt möte,
precis vad vi gillar i styrelsen. Ett tjugotal medlemmar kom en stund innan och åt en liten middag med
oss i styrelsen och det är alltid trevligt.
Vad gäller våra flygplan så är dom i bra skick men
kraven på byte av radioapparater har varit föremål
för många och långa diskussioner i styrelsen.
Radion i Helge Cesar är så pass ny att den gick att
ställa om till kraven på frekvensspridning på 8.33
Mhz men det funkade inte i Helge Gustav och i
Bella. Undersökningar visade att det skulle kosta
föreningen närmare 30 000 kronor för att köpa två
nya radioapparater och den kostnaden klarar vi inte
även om vi fått ett mycket välkommet bidrag från
Sten Wollter på Västsvenska Flygsportförbundet
(Tack ännu en gång!) Vi tog då beslutet att köpa två
handhållna radioapparater för en kostnad som
ligger runt 8000 kronor och det är en väsentlig
skillnad. Hade vi bara flugit runt i Alingsås med
omnejd hade vi säkert kunnat använda dom gamla
apparaterna men då vi flyger till Säve lite då och då
måste vi helt enkelt ha godkänd utrustning. Tanken
är att så småningom kunna montera en fast utrustning i flygplanen, vi hoppas att priserna går ner lite
på sikt.
Vi har som alla vet ett gott samarbete med
Aeroseum och det innebär bland annat att vi ställer
upp på en del av deras evenemang och berättar om
vår förening, nu senast var det Hobbymässan som
tydligen hade publikrekord och det är ju riktigt kul
för oss alla. Ett stort tack till er som ställde upp och
visade publiken vad GVFS håller på med, själv var jag
på jobb i Stockholm och kunde tyvärr inte vara med
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i år. Tack ska ni ha, ingen nämnd och ingen glömd!
Nästa event vi är med på är Tjolöholm Classic
Motor den 20 maj och efter det stundar det roliga
eventet ”Barnens Flyghelg” den 9–10 juni och då
behöver vi volontärer som kan vara med och visa
upp våra flygplan ovan mark men även i berget.
Tomas Odhäll har tagit på sig att vara ledare för
gruppen i år igen, och det tackar jag honom för. Vi
hoppas som vanligt att vädret är på vår sida, våra
lätta flygplan är inte förtjusta i hårda vindar. Jag är
som alltid osäker på om jag är ute på jobb så är det
någon som vill flyga till Säve och visa upp vår GV-38
och Bella så är ni välkomna att kontakta mig, hellre
en extra pilot än en för lite!
Till våra stödmedlemmar vill jag rikta ett stort tack,
ni är grunden i vår förening! Tack också till
byggänget som renoverar våra flygplan och till mina
fina kollegor i styrelsen, ni är bäst! Nu ska jag lämna
över ledaren till vår eminenta redaktör Ulf Delbro
och då kommer han att sätta ihop ännu en kanonfin
tidning, tack för ditt proffsiga jobb, Ulf!
Med vårväders-hälsningar //Gert

Flygfältsnytt
På västfronten intet nytt, heter en känd bok, och
det är lite så omkring flygfältet i Alingsås. Vintern
har varit lång och kall och snön har legat tungt på
fältet men vår GV-38 har flugit lite redan, det är väl
ett vårtecken om nåt. Jag har inte varit på fältet på
några veckor men jag misstänker att marken är rätt
kletig nu när tjälen går ur men snart torkar det upp
och då ska vi flyga ordentligt!
Jag planerar en arbetsdag när det blivit lite varmare, då ska vi måla den bakre porten precis som vi
gjorde med den främre 2016 och i övrigt se över
om det är något som behöver fixas. Snart är det
dags att ta fram grillen igen, jag hoppas vi kan köra
den första grillkvällen i maj men just nu är det så
kallt att det känns rätt avlägset. Tiden går ju fort så
snart står vi runt grillen och väntar på att korvarna
och köttet ska bli klart och är vindarna på vår sida
kan vi naturligtvis flyga lite samtidigt.
Alingsås Flygfältsförening som GVFS ingår i håller på
med att uppdatera stadgarna, föreningen har i
princip legat i vila sen 2012 men nu tar vi nya tag
och får liv i AFF igen. Föreningen är vårt ansikte
mot Alingsås kommun och ska även fungera som en
sammanhållande länk mellan klubbarna på fältet så
det känns angeläget att AFF fungerar. Det har ju
länge pratats om ett eventuellt hot mot flygfältet,
det gäller en förbindelseväg som ska byggas i
området men jag har ännu inte sett nåt färdigt
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förslag, så där ska vi hålla oss vakna om och när det
blir ett hållbart förslag.
Tills vidare vill jag önska oss alla en riktigt fin flygsommar och snart ses vi på fältet!
Med fält-hälsningar //Gert

AHG:s luftdop 2018
Så kom den dagen på året då Göteborgs segelflygklubb fick öppna upp sina sektorer i luften över
Alingsås igen, solen sken och vi återfick hoppet om
att det kanske blir vår ändå. Det var den 2 april,
tjälen satt kvar i flygfältet, och gjorde det åtminstone bitvis hårt och flygbart. I mitt värv som ständigt kaffedrickande och långsamt omkringlufsande
bogserpilot kunde jag inte låta bli att börja fantisera
om en tur, med våran GV 38 SE-AHG. Som så lämpligt stod i hangaren bredvid.
Fortifikationen runt maskinens tre kontaktpunkter
med Terra firma tydde bara på en sak, mus! Och vad
värre var, dom små gnagarna hade till synes valt att
käka upp både fart och höjdmätare. Sällan når
”flygsuget” sådana höjder som när flygning uppenbart ej kan ske! Långsamt lufsandes och fortsatt
kaffedrickandes, kunde jag per mobilt samband med
GVFS motorflygchef fr. Öhrn få lugnande besked:
Hon och assistent Österlindh var på väg ut för att
installera instrumenten efter kalibrering, som skall
ske vart annat år.
Tiden på dagen då bogserande, lufsande och i viss
mån även kaffedrickande avtar i intensitet hade
kommit. Det var därför hög tid att få liv i nyvakna
HG, med sina nykalibrerade instrument. Surt spottande ville motorn först inte vara med, men övertygades ganska snart om förträffligheten i att gå jämt
och producera full kraft. Stilla start norrut och turen
gick på lagom höjd först upp mot Vårgårda. Efter en
okulärbesiktning av fallskärmsklubbens klubbstuga
styrde vi sydväst utmed Antens östra strand, förbi
Långared som badade i sen vårsol, slutligen ner mot
Alingsås. Folkparken låg i väntan på en ny sommarsäsong, ett försenat pendeltåg på järnvägsstationen
väntade på ett signalfel, flanerare njöt av naturligt
Lights in Alingsås.
Så var flygningen över, lycka är att lyckas landa inte
bara mjukt, utan även fritt från lerpölarna på fältet.
Nöjd bogserpilot knuffade med hjälp av fr. Motorflygchef och ass. Österlindh tillbaka HG i sin hangar,
återupprättade fortet runt ställ och sporre, och
utförde obligatoriskt pappersarbete. Nu står vår
fina GV 38 där och väntar tålmodigt på nästa
flygtur!
Text: Erik Tunared
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Rapport från byggruppen
Det är väldigt trevligt för Aviatören att träffa och
intervjua entusiasterna i byggruppen för en lägesrapport till alla medlemmarna i Veteranflygsällskapet (och andra läsare också). Man trivs
tillsammans och har roligt, det märks mycket tydligt
när de berättar om de olika projekten, och stoltheten är, med all rätt påtaglig över vad de åstadkommer. Så här beskrivs läget:
- Nu närmar vi oss den dag då vår klenod GV 38:an
SE-AHC skall få sitt luftdop efter en renovering som
pågått sedan 1998, säger projektledaren Ralph
Duell. Men det återstår en del saker som måste
rättas till. Vid senaste motorkörningen visade det
sig till exempel, att motorns magneter störde
radion, och det måste åtgärdas. Vi har sparat ett
antal kondensatorer i en låda, som Sven-Åke
Gullner nu monterat som avstörning, så nu skall vi
förhoppningsvis slippa problem med radion. Det
hoppas vi i alla fall skall visa sig när vi motorkör
nästa gång.
I skrivande stund har den västra utfarten ur berget
förberetts för att AHC skall kunna dras upp. Det
utrymmet används vanligtvis till avställning av
diverse saker, som försvårar upp- och nertagning av
GVFS flygplan, men nu tas sådana hinder bort.
Avsikten är att kunna visa upp Helge Cesar ovan
jord för deltagarna i SFF:s årsmöte vid studiebesöket på Aeroseum den 22 april.
- Bland övriga saker som skall åtgärdas ingår till
exempel att ”synka” de från början handskrivna
byggjournalerna med de digitala som vi fört de
senaste åren, och det jobbet pågår, fortsätter
Ralph. Och så skall dekalerna med Götaverkens
logotyp sättas på. Kanske passar vi då på att göra
en liten, trevlig ceremoni i samband med detta, det
har vi vissa ideer om. Sedan närmar det sig att be
EAA:s kontrollant Ingolf Jonsson att komma och
besiktiga flygplanet, och då skall allt vara tip-top,
det håller jag benhårt på, säger Ralph i klara ordalag.
- Målsättningen är att maskinen, som var Götaverkens först tillverkade GV 38, skall flygas i år 2018.
Det blir högst lämpligt för då fyller den nämligen 80
år, förklarar Ralph. Maskinen flög för första gången
på hösten 1938 och blev inregistrerad som SE-AHC
den 28 oktober 1938. Det är verkligen en unik
flygmaskin på flera sätt, den saken är klar, fastställer Ralph.
- Det är GVFS-medlemmen Filip Gerhardt som har
EAA:s byggtillstånd för SE-AHC, så det blir Filip som
får flyga maskinen när det blir dags. Då får inga
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åskådare vara närvarande. Därpå skall flygplanet
flygas ett visst antal timmar enligt EAAs och
Luftfartsverkets procedurer innan det kan bli godkänt och få ett luftvärdighetsbevis. Först därefter är
maskinen tillgänglig för flygning av GVFS piloter.
Det är många som ser fram mot att Götaverkens
första GV 38 åter får luft under vingarna, därom
råder ingen tvekan kan Aviatören fastställa!
Det är Frans Landerberg, som är projektledare för
renoveringen av Ercoupen, och han beskriver läget
så här:
- Vid förra byggrapporten i Aviatören i november
förra året, väntade vi på EAA:s byggtillstånd för
maskinen, men det fick vi i februari, så nu är det
klart med den saken, säger Frans belåtet. Vi är till
att börja med väldigt nöjda och glada över att
motorn så här långt visat sig vara i gott skick. Man
kunde befara korrosion invändigt, men det tycks inte
vara några problem. Det säger i alla fall motorspecialisten Toni Lifh på Hovby-fältet utanför
Lidköping, som åtagit sig jobbet med en genomgång
av motorn. Han är mycket positiv med skicket
invändigt, så nu handlar det om att snygga upp
motorn exteriört. Det måste göras mycket noggrant
för att motverka att korrosion uppstår.
- Nästa stora uppgift är, att åtgärda vänster vinges
bakre fäste i flygkroppen, fortsätter Frans. Vi skall
ta hjälp av en flygplåtslagare i Alingsås-trakten, som
lovat att ta sig an detta jobb efter några akuta
uppdrag han just nu har för flygambulansen.
- Vingarna är dukade och klara och skall nu dopas
med nitrat/butyrat-dop. Det är 7-8 lager dop som
skall strykas på med bara någon timma mellan varje
lager, så det är en hel dags arbete med detta.
Rutorna är granskade och de ser överlag bra ut. Det
är bara frontrutan i akrylglas som behöver bytas,
och den köper vi av ett företag i Hisings-Kärra för
endast några hundralappar, så det är överkomligt.
- Jag tycker jobbet med Ercoupen flyter på bra, och
det är mycket tillfredsställande, säger Frans. Det är
ett mycket trevligt projekt, fortsätter han, och jag
förutser inga större problem, eller egentligen inga
problem alls. Det blir nog snart dags att kalla på
kontrollanten Ingolf Jonsson att komma hit för att
granska Ercoupen inför första flygningen, det blir
trevligt, avslutar Frans lägesbeskrivningen när det
gäller Ercoupen.
GVFS KZ III, SE-AMA, är, som väl läsarna vet, sedan
flera år avställd för renovering. Det handlar primärt
om Cirrus-motorn, som efter demontering visade sig
vara i ett mycket dåligt skick. Innan renoveringen
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påbörjas och motorn återställs måste ett byggtillstånd ges av EAA. Ansökan är förberedd och i
princip klar att sändas in, och när detta är klart och
byggtillstånd kommit, så skall motorrenoveringen
göras, men för närvarande ligger arbetet på is. Då
maskinen stått avställd under lång tid måste även
hela flygplanet kontrolleras mycket noggrant innan
det blir aktuellt att åter få den luftvärdig.
Men nu ser vi med stor spänning fram mot att SEAHC kommer i luften liksom även Ercoupen så
småningom. Vi hoppas kunna rapportera om detta i
höstens nummer av Aviatören!
Text och foto: Ulf Delbro
Foto: Ralph Duell
Bildtexter:
1. Frans och Ralph är förvisso fortfarande unga
pojkar, eller hur?
2. Så står det åtminstone på denna fiffiga skylt, som
Ralph inte kunde låta bli att köpa när han hittade
den!
3. Några i byggruppen poserar för Aviatören.
4. Två flitiga Ercoupe-renoverare - Håkan Ottosson
och Bengt Johannesson.

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 Byggfonden fått värdefulla bidrag från följande personer:
Johan Ahlgren, Noel Alldritt, Lars Andersson, Eva
och Tommy Bohlin, Douglas Denton, Filip Gerhardt
och Lennie Odmyr.
GVFS framför ett mycket stort tack till bidragsgivarna för gåvorna, som kommer väl till pass i
byggverksamheten!
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Succé för GVFS vid SFFs årsmöte
Svensk Flyghistorisk Förening, SFF höll lördagsöndag den 21-22 april sitt årsmöte på Fars Hatt
Hotell & Konferens i Kungälv, och det blev båda
dagarna ett mycket lyckat evenemang för GVFS. Då
SFF på lördagen presenterade de utmärkelser
styrelsen beslutat att dela ut i år tilldelades nämligen Göteborgs Veteranflygsällskap SFF:s Förtjänstplakett i Silver! Motiveringen var i korthet, att GVFS
gjort sig väl förtjänt av denna utmärkelse för
föreningens arbete med att bevara unika flygplan,
främst med hänvisning till de två GV 38:orna SEAHC och SE-AHG. Plaketten överräcktes av SFFs
nyvalda ordförande Thomas Allard till Gert Böll,
ordförande i GVFS med starkt bifall av årsmötesdeltagarna.
Att utmärkelsen var mycket väl motiverad fick GVFS
möjlighet att visa på söndagen vid det studiebesök i
Aeroseum, som var arrangerat. Deltagarna fick,
som avslutande del i den intressanta rundvandringen, först bekanta sig med GVFS verksamhet nere
i Aeroseum, där inte minst SFF:s egen ägandes
klenod, SE-ANX Beauty, som är deponerad till
Aeroseum blev beskådad. Men sedan kom höjdpunkten när man efter vandring upp till solskenet
ovan jord fick se pärlan SE-AHC stå uppställd i all sin
glans. Men inte nog med det, Ralph och Gert fick
efter några ryck i propellern igång den femcylindriga
originalstjärnmotorn, som snart spann som en katt.
Intet öga hos de församlade flyghistorikerna var
torrt. När sedan Pelle Lindquist kom inflygande från
Alingsås med SE-AHG och gjorde några eleganta
svängar, landade, taxade in och parkerade jämte
Helge Cesar blev det som grädden på moset. Två
unika maskiner från den udda flygplantillverkaren
Götaverken uppställda sida vid sida var verkligen
genuin flyghistoria och en höjdpunkt för alla deltagarna i Svensk Flyghistorisk Förenings årsmöte
2018, som sent skall glömmas. (Forts. sid. 7)
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För Göteborgs Veteranflygsällskap var söndagens
satsning inget mindre än en succé, och något att
vara mycket stolt över. Stort tack till alla er som
gjorde detta möjligt – Ralph, Gert, Pelle och de
medlemmar i byggruppen som mycket förtjänstfullt
medverkade, ingen nämnd men ingen glömd!
Hatten av för detta!
Text och foto: Ulf Delbro
Foto: Sven-Erik Jönsson & Martin Hellberg

Piloten som gillar att skruva eller
Mannen med de många projekten
Så började det ….
Historien om Byggruppens nya medlem, Jonas Carden,
börjar för vår del när han satt i cockpit på en SAS DC9 på väg till Iran någon gång i början av 1970-talet.
Jonas, då i femårsåldern, var fascinerad av det han
upplevde och bestämde sig för att: -Jag skall lära mig
flyga och bli pilot en dag! Anledningen till familjens
resa var att pappa David, som då arbetade på SKF,
blivit utstationerad. Pappan är engelsman och därav
namnet Carden. För Jonas del blev det skolgång i Iran
och ett till och från spännande liv. Runt 1977 flyttade
familjen hem till Sverige igen och Jonas fortsatte sin
skolgång i Ytterby, där familjen bosatte sig.
…. och nu startade flygandet
Jonas släppte aldrig sin dröm och började intressera
sig för modellflyg i alla former och när han fyllde sexton år knackade han på dörren till segelflygets kammare och tog också sitt segelflygcertifikat i Alingsås.
Han flög en Bergfalke själv för första gången 1987.
Modellflyg finns fortfarande på agendan.
Lite roligt i sammanhanget blir det onekligen när han
berättar att han träffade vår motorflygchef Gunilla
Öhrn för första gången under de åren. Hon bogserade upp honom ett antal gånger och det kändes som
om han och kompisarna mera ”hängde och slängde”
där bakom och att det var Gunilla som höll kurs och
höjd! Idag har de två återförenats drygt trettio år senare runt vinteröversynen av vår egen Bella i GVFS
regi. Se bild 1 –Jag vill lära mig så mycket som möjligt,
säger Jonas, och vi återkommer till hans intresse för
Lill-Cubar.
Men nu består ju livet inte enbart av att roa sig, även
om det ibland vore idealt, nu var det faktiskt dags för
Herr Carden att tjäna lite pengar också, så det blev
ramptjänst på Säve Flygplats - såklart! Där utförde
han alla de sysslor som hör till: tankning, avisning,
rangering mm samt lärde känna många människor i
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flygbranschen. Något som skulle betala sig senare.
1989 tog han sitt A-certifikat genom att flyga upp för
en ikon inom Göteborgs flyghistoria – Kurt Klausson.
Sedan rullade det på, enligt Jonas, han byggde på med
”en bunt papper”, vilket i detta fall betyder IR-, ME-,
CPL- samt ATPL-certifikat. Det gamla målet från SASflygningen till Iran fanns fortfarande kvar och nu ville
han gärna komma in på pilotbanan på riktigt. År 2003
blev han erbjuden att flyga extra som styrman hos
Svensk Flygambulans. Flygplanstypen var Beechcraft
200 (tvåmotorigt turboprop) som han servat så
många gånger i sitt arbete på rampen och där lärt
känna dem som flög maskinerna. Det hade börjat röra
på sig, om man säger så, mot det uppställda målet.
Jonas skaffade sig flygtimmar och erfarenhet och trivdes bra på företaget. Han hyllar den medicinska personalen som skall ta hand om sjuka och skadade
människor i en inte alltid tillrättalagd miljö.
EFS och jetflyg
Vi fortsätter sagan om pilotdrömmen med en anställning hos EFS (European Flight Service) år 2006 och
som då var stationerade på Säve Flygplats. Idag är
verksamheten, som bekant, överflyttad till Landvetter.
Numera flyger Jonas som en av kaptenerna i bolaget
och flygplanstypen är Cessna 560. Se bild 2. -Maskinen har ett fruktansvärt drag och stiger mer än 6000
fot i minuten om så behövs. Flygandet sker måndag –
fredag samt under tidsbestämda veckovis förlagda
perioder med ledighet däremellan.
På min fråga hur han, som fyller 50 år i höst, upplever
flygandet i relation till sin gamla pojkdröm, så svarar
han med ett leende att det är härligt att ha sin roligaste hobby som yrke! Mission completed!
Mannen med de många projekten!
En dag i mars blir jag inbjuden till Jonas, som bor i
Buderöd, sydväst om Kode. –Du kör tills vägen tar slut
och sedan är det 500 meter till ut i skogen. Tack för
att det finns GPS….
Här bor Jonas i ett rymligt hus och dessutom har han
en hangar/verkstad om cirka 200 kvadratmeter, högt
i tak och med hängande hangardörrar med femton
meters öppning på ena sidan. Vad ger man inte för
det om man gillar projekt och gott om utrymme. –Vi
går ut och kikar, va, säger Jonas. Innan vi går in så
säger han: –Det är egentligen bara ett problem och
det är att det inte finns någon landningsbana utanför
men däremot en gräsäng…. -Så med en helikopter
7
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skulle det funka! Blir man förvånad eller …?
Innanför portarna råder en stilla stämning med doft
av gammalt garage där stort och smått är blandat…
renoveringsobjekt, verktyg, presenningar, slangar,
sladdar, maskiner och allehanda prylar i en lätt stökig
ordning, men Jonas vet var alla grejer finns. Projekten vi hittar är en nyblästrad ram till en Land Rover,
en påbörjad renovering av ännu en Land Rover, (Pappa
Davids objekt), en engelsk sportbil (Triumph Spitfire
Mk1/1963) på gång och nu brinner det – en Studebaker T24 amfibiefarkost från WW II, uppfiskad i Finland. –Den ska vi nog få ordning på, säger Jonas, som
du ser har vi kommit rätt långt! Som besökare får man
ett tydligt kvitto på familjens anglofila rötter…. För
säkerhets skull skall nämnas att Jonas även äger tre
rullande Land Rovers, som han renoverat och kör med
i vardagen.
Ur GVFS-synvinkel så har vi sparat det bästa till sist
från besöket i verkstaden, för vad hänger i taket, om
inte en Lill-Cub, med vingarna avplockade. Se bild 3.
Den köpte Jonas i vintras och transporterade ned från
Östersund på lastbil. Nog ser den lite trött och vingklippt ut just nu, men vänta bara: -Den kommer att
flyga igen! Och nu klarnar bilden över Jonas intresse
för samarbetet med Gunilla och vår Bella. Hans ambition är f ö att snart flyga in sig på flygplan med
sporrhjul och då gärna på GVFS Bella och AHG.
Hur kan man ha så många projekt på gång samtidigt
och undgå att få spader och spatt? Förmodligen ett
stort mått av tekniskt intresse och kunnande, goda
utrymmen, tid och optimistisk läggning plus en dos av
envishet att få saker och ting gjorda ….
GVFS Byggrupp
Med Jonas inträde i Byggruppen får vi ta del av dessa
egenskaper när han har tid på tisdagarna och inte sitter uppe i det blå luften och transporterar VIP i
Cessnan. Han har dessutom ett väldigt gott humör
och vad mera – han har sänkt medelåldern på ett förtjänstfullt sätt i Byggruppen!
Vi slutar här och hoppas att du fått en bild av Jonas
Carden och bakgrund till rubriken ”Piloten som gillar
att skruva eller Mannen med de många projekten”!
Med facit i hand betvivlar jag inte att hans Lill-Cub
kommer att få lufta sina vingar igen i framtiden!
Text och foto:Tomas Odhäll
Foto: Jonas Carden

Sigurd Larsen – ännu en eldsjäl i
byggruppen
Vi har i vår lilla serie med porträtt av medlemmar i
byggruppen kunnat konstatera, att det finns en
fantastisk samlad erfarenhet och kompetensbredd
bland dessa eldsjälar. Nu har turen kommit till
byggruppsmedlemmen Sigurd Larsen att bli presenterad, och han utgör verkligen inget undantag,
tvärtom. Sigurd, som i år skall fylla 83, har ett
mycket imponerande CV, som det heter nuförtiden,
med teknikrelaterade befattningar i chefsposition
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på olika håll ute i stora världen. Dessutom har
Sigurd i flera år haft flygcertifikat med instrumentflygbehörighet som han inte minst utnyttjat i
tjänsten. Till detta kommer en uppfinnarådra som
resulterat i olika patenterade produkter, plus att
han är, eller kanske framförallt varit en inbiten
vandringsman med ett antal vandringar på den s.k.
Pilgrimsleden i Spanien på sin meritlista.
Allt detta och mycket mer framkom vid en mycket
trevlig pratstund som Aviatören nyligen fick med
vännen Sigurd. Nu skall Aviatörens läsare få ta del
av Sigurds spännande liv, och Sigurd får själv berätta, så håll tillgodo!
- Jag är född 1935 i Ballerup strax norr om Köpenhamn och fick redan som ung pojke ett starkt
flygintresse. Det kom sig framförallt av att Ballerup
låg vid den militära ”Flyvestation” Vaerlöse och
dessutom jämte den civila Skovlunde flygplats, så
jag hade ständigt flygplan och flygverksamhet
omkring mig. Inte så underligt då, att jag drömde
om att bli professionell pilot. Men det fick bli
modellbygge till att börja med, och det blev många
KZ III, KZ VII, Piper Cub och andra typer som byggdes. Jag tog realexamen, för det var ett minimikrav
för att bli antagen i flygvapnet i Danmark på den
tiden. Men vid intagningsproven visade det sig att
jag hade en defekt i höger öra, så vägen till att bli
pilot stängdes med en smäll. Pilot skulle jag aldrig
kunna bli, var beskedet, och det var en mycket stor
besvikelse. Nu fick jag inrikta mig på ett annat yrke,
och jag satsade på en utbildning till servicetekniker.
Även mina intressen riktade jag åt andra håll. Jag
körde en hel del rallytävlingar och ägde flera,
intressanta bilar, bl.a. Fiat 1100, Dyna Veritas,
Panhard X, Citroen B11, Jaguar Mk 2, Mk 5 och
Mark 7, så bilar blev ett substitut för flygplan.
Åtminstone för en tid, visade det sig, men det hade
jag inte en aning om då.
Men när flyttade du till Sverige och hur kom det
sig?
- Jo, i slutet av 50-talet var ekonomin i Danmark
ganska svag, och det var ont om jobb. Men i Sverige
var det högkonjunktur, så jag flyttade till Göteborg.
Det var mycket lätt att få jobb, det fanns det
massvis av, men väldigt svårt att få bostad. Då
upptäckte jag att Surte Glasbruk sökte folk, och de
erbjöd en ny, modern lägenhet om man tog anställning där. Sagt och gjort, jag började på glasbruket
och blev utbildad till ”glasmaskinist”. Det var trevligt
på bruket, och jag stannade där till slutet av 60talet, men då startade jag en egen firma och sålde
utrustning till bilverkstäder. Det gick bra, och det var
väldigt roligt att vara säljare och träffa folk, det
trivdes jag jättebra med.
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- Men, så tog livet återigen en annan vändning.
1971 firade Göteborg 350-årsjubileum och i samband med det arrangerades en flygdag på Säve.
Aeroklubben passade på att erbjuda en provlektion
för 50 kronor, och jag tänkte, att en gång i livet skall
jag prova på att flyga, så jag köpte en provlektion.
Det var på Torslanda den 23 maj 1971, och det var
första gången jag flög en Cessna 150. Det var SEFEV, och instruktören hette Björn Boberg. Det var
en helt fantastisk upplevelse, och jag förstod att jag
måste fortsätta med flygningen. Jag blev helt biten.
Men jag hade ju fortfarande mitt problem med
örat, så jag fick inte elevtillstånd. Jag kontaktade
Luftfartsverket, och de hänvisade till en specialist i
Linköping, Dr Aschan. Han bedömde mitt fall som
besvärligt, men det skulle kunna lösas med en
operation. Någon tid att göra denna hade inte Dr
Aschan trots att jag vädjade till honom. Jag gav inte
upp utan kontaktade en läkare i Vänersborg, som
lovade att göra operationen. Han varnade dock för
att det fanns stor risk att jag skulle drabbas av
ansiktsförlamning, som troligen skulle vara i sex
månader. Jag tog risken och lät läkaren göra operationen, och mycket riktigt, halva ansiktet blev
förlamat. Jag såg inte vacker ut, och kunde inte
fortsätta med säljjobbet, det var bara att lägga ner
firman och söka ett annat arbete. På Götaverken
Arendal sökte man folk, och där blev jag anställd i
november 1971. Efter bara några månader blev jag
erbjuden ett jobb som arbetsledare med eget
ansvarsområde. Nu fick jag starta med att studera
fartygsbygge, jag hade ju knappt sett en båt förut,
och nu handlade det om supertankers om 320 000
ton!
- Under tiden läkte örat, och ansiktsförlamningen
släppte. Nålsögat som jag skulle passera för att
kunna börja flygutbildningen var ett prov i trycktanken i Malmö som användes för inträdesproven
för fältflygare. Trumhinnan skulle testas och den
höll! Jag fick så småningom mitt elevtillstånd och
började utbildningen med Björn Boberg som instruktör. I maj 1973 flög jag solo, en fantastisk upplevelse, som är ett minne för livet. Uppflygningen för
certifikatet gjorde jag den 9 juni 1973. Kontrollant
var välkände Kurt Klausson, en enastående pedagogisk och positiv person, som var ett stort stöd vid
min uppflygning. Det hade jag hört att många andra
upplevt och det stämde verkligen. 1975 engagerades jag i FFK, Frivilliga Flygkåren och fick bland
annat lågflygutbildning på Ålleberg, det var något
närmast overkligt med tanke på att jag från början
hade ansetts vara helt olämplig som pilot!
- På arbetsfronten blev det i mitten på 70-talet
kärvt för Götaverken Arendal. När Suez-kanalen
öppnades 1975 försvann marknaden för supertankers och därmed även arbetstillfällen på varvet.
9
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Jag sökte mig 1975 till Götaverken Ångteknik, där
man byggde ångpannor för pappersbruk och kraftverk. Jag visste inget om ångpannor och fick återigen sätta mig på skolbänken. 1977 fick jag jobb som
montageledare för ett projekt i Uleåborg i Finland.
Jag kunde ingen finska, så det blev skolbänken igen.
- Efter jobbet i Finland fick jag väldigt intressanta
och utmanande uppdrag av Götaverken som platschef i Brasilien, Argentina, Chile, USA, Kanada,
Sydafrika och i Europa. Detta pågick under många
år. Men under tiden blev jag sugen på att vidareutbilda mig som pilot, så i mars 1979 tog jag tjänstledigt och började skolning till B+I, dvs
trafikflygarbehörighet plus instrumentflygbevis på
Aeroskolan på Bromma. Jag bodde i en husvagn på
parkeringsplatsen på Bromma flygplats. Den 29 april
1979 flög jag upp för I-beviset för
luftfartsinspektören Stig Dandenell, och det gick
bra. Då hörde taxiflygföretaget Martin Air på
Torslanda av sig och ville anställa mig som pilot,
men jag tjänade betydligt bättre på Götaverken, så
jag blev kvar där.
- Jag stannade på Götaverken/Kvaerner fram till
pensionen 2004, de sista 12 åren som konsult.
Flygutbildningen hade jag haft mycket stor nytta
och glädje av under åren utomlands då jag enkelt
kunde flyga i tjänsten mellan de olika projekten.
Jag fick flyga upp för att få certifikat och behörighet
i alla länder jag var stationerad i. Ett amerikanskt Ibevis skaffade jag t.ex. 1987 med uppflygning i
Charleston, South Carolina.
När blev du medlem i GVFS Sigurd?
- Jo, en god vän till mig, Kjell Lindgren, var medlem
och tyckte att jag också skulle gå med, och så blev
det. Jag tror det var 2004 eller 2005. Jag tyckte om
flygplanen i klubben, och jag flög in mig på KZ:an,
som jag tycker är ett mycket trevligt flygplan med
särskilt fina lågfartsegenskaper. Jag känner en
särskild anknytning till den maskinen, då den ju är
byggd i Danmark. GV 38 har jag också anknytning
till, de är ju från Götaverken. Och Cuben har jag
alltid tyckt om. Byggruppen kom jag direkt med i. Då
höll vi till i några arbetsbodar på civila sidan av
Säve. Inledningsvis var det mest Lasse Lindström
och jag som jobbade ute i bodarna, men när vi fick
flytta ner i Aeroseum så blev vi fler som träffades
på tisdagarna. Jag är väldigt intresserad av flygteknik, så för mig är det idealiskt att vara med i
byggruppen. Och så har vi den sociala samvaron
som är en mycket viktig del. Vi i gruppen är alla
olika, men jag tycker att vi fungerar väldigt bra
tillsammans och har mycket trevligt ihop. Just den
sociala samvaron är en mycket stark drivkraft för
mig att vara med!
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- Jag har varit engagerad i alla våra projekt, bl.a.
renoveringen av GV:n SE- AHC, och nu på senaste
tiden är jag med i renoveringen av Ercoupen, som är
en spännande och okonventionell konstruktion.
Men hjärtat klappar ändå mest för AMA:n, dvs
KZ:an, så det skall bli väldigt trevligt när motorn blir
klar, och maskinen åter kan flygas!
- Tyvärr fick jag 2009 problem med hjärtat, så då
tvingades jag sluta flyga. Då hade jag också ett eget
flygplanprojekt med att bygga en
experimentklassad KR 2 S. Ritningar och bygglicens
hade jag köpt från USA. Materialet köpte jag i
Göteborg. Motorn, som var en modifierad VWmotor på 2,2 liter byggde jag i köket hemma i
Älvängen. Men när certet drogs in tappade jag
motivationen och sålde projektet. Det var då
färdigt till 80 procent. Jag köpte i stället en veteranbil, en Panhard PL 17 från 1963. Den jobbar jag nu
med att renovera.
Hur hänger det nu ihop med dina uppfinningar
och dina vandringar?
- Jag har alltid varit intresserad av att hitta på
lösningar på olika problem, så 1992 utvecklade jag
en stabilisator för husvagnar, som jag tog patent på.
Den minskade bränsleförbrukningen med tio procent, men på grund av en allmänt svag ekonomi
under några år i början av 90-talet såldes det inte
många husvagnar, så stabilisatorn blev ingen större
försäljningsframgång.
- 2002 uppfann jag en sidvindskalkylator för piloter,
som jag mönsterskyddade. Den sålde bra, cirka 50
per månad, framförallt på den amerikanska marknaden, men det blev trots allt inga större förtjänster. Det var dessutom ganska mycket jobb med
packning och distribution, så efter en tid sålde jag
rättigheterna till Sporty Pilot Shop, och där kan min
sidvindskalkylator fortfarande köpas.
- Långa vandringar har blivit ett stort intresse för
mig. Det började 2007 då en vän från Trollhättans
Flygklubb, Lennart Svensson frågade om jag ville
följa med på en vandring på 120 km på pilgrimsrutten till Santiago de Compostela i Spanien. Det lät
spännande, så jag ställde upp. Lennart hade en MFI9 som vi flög till Lugo i norra Spanien. Jag hade varit
medlem i flygklubben där, så jag fixade parkering av
maskinen i en hangar. Vi skaffade pilgrimspass och
startade vandringen. Det tog oss fem dagar så var vi
i Santiago.
- Det var en intressant vandring, så året därpå
bestämde jag mig för att vandra från södra Frankrike till Santiago. Det var 800 kilometer och tog fyra
veckor, det var en enastående fin upplevelse! 2009
fick jag hjärtproblemen, så då blev det ingen vand10
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ring, men året därpå gick jag samma led men
utsträckt till Cap Finisterre, det var 890 kilometer,
och med 2-3 mil per dag tog det drygt fem veckor.
2011 vandrade jag Sevilla-Santiago, en sträcka på
100 mil. Det gick fantastiskt bra. Inga problem med
fötter eller någonting. Jag hade en packning på 7,5
kilo och bodde på vandrarhem. Jag har på senare år
vandrat totalt 4800 kilometer på olika ”Caminos”
(dvs vägar) och blivit något av en specialist på
långvandringar. Men då hjärtat åter började krångla
fick jag problem med konditionen, så den senaste
vandringen 2016 var bara på 150 kilometer.
Berätta lite om din familjesituation och hur du ser
på framtiden
- Jag gifte mig först med en danska, Hanne, och vi
fick två pojkar och en flicka, Björn, Bo och Bibbi.
Efter att Hanne och jag separerat blev jag sambo
med en brasilianska, Neide, och vi fick en flicka,
Bianca. 1984 gifte jag om mig med en chilenska,
Gabriela, och vi fick en pojke, Mathias. Gabriela och
jag är frånskilda sedan ett antal år, men jag har
mycket god kontakt med alla fem barnen. Min
yngsta son bor hos mig i Älvängen, en son bor i Nol
och en i Västra Frölunda. En dotter bor i Nödinge
och en i Brasilien. Jag har nära kontakt även med
dottern i Brasilien. Vi talar regelbundet med varandra på Skype, och det fungerar jättebra. Jag besöker
Brasilien en gång om året, och hon kommer också
en gång om året och besöker oss i Sverige.
- Jag har många gånger konstaterat, att livet gång
på gång tar vändningar, som inte varit förutsedda
överhuvudtaget, och det har varit både spännande,
utmanande och mycket trevligt. Jag har verkligen
fått uppleva saker som varit oplanerade, och som
skänkt en stor tillfredsställelse och mening med
livet. Jag fick i slutet av mars i år gjort en
hjärtoperation som blev mycket lyckad. Jag känner
redan att konditionen har blivit bättre, och jag kan
nu börja vandra igen. Jag ser verkligen fram emot
nya pilgrimsvandringar! Mitt flygcertifikat kommer
jag inte att kunna få tillbaka, men jag har ju engagemanget i byggruppen i Veteranflygsällskapet, som
betyder väldigt mycket för mig, och det tänker jag
fortsätta med. Min filosofi är, att vara aktiv och
leva livet på bästa sätt ända tills någon ”drar ur
kontakten”!
Stort tack Sigurd för intervjun! Du är en mycket
uppskattad medlem i byggruppen, det råder det stor
samstämmighet om. Vi önskar dig allt gott och
hoppas verkligen att ”kontakten får fortsätta att
sitta i” under många år framöver!
Text och foto: Ulf Delbro
Foto: Sigurd Larsen
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En annorlunda utflykt
Ett litet minne från min flygdagbok.
Året var 1968. Söndagen den 16 juni detta år så
skulle det hållas en flygutställning i Höganäs.
Prognosen lovade fint väder så jag bokade
segelflygklubbens bogserflygplan MFI-9 SE-EFT för
att flyga ner. På lördagen så blev jag uppringd av en
annan medlem i klubben, Bo Alsvik, som också ville
flyga till Höganäs tillsammans med sin flickvän. Men
MFI:n har ju som bekant bara plats för två personer.
Så vad göra?
Jag föreslog att vi skulle hänga vår fina tvåsitsiga L13 Blanik SE-TDH på släp. På så vis skulle vi kunna
flyga alla tre. (Var får man alla tokiga idéer ifrån?)
Blaniken hade vi köpt ungefär samtidigt som MFI:n
två år tidigare. Det är ett fint flygplan byggt i helmetall. Bosse nappade på idén. Han var alltid pigg
på lite tokiga upptåg.
För ordningens skull så ringde jag till fältet i Höganäs och frågade om vi fick komma ner med ett
segelflygsläp. ”Det går väl bra” sade den som
svarade i telefon. Om han nu hade någon befogenhet att avgöra detta, det vet jag inte. Jag hade
emellertid gjort min plikt.
På söndag morgon så gav vi oss iväg från Säve. Efter
ca en och halv timmas flygtid var vi framme och jag
ropade upp fältet och sade att jag har ett segelflygplan på släp. ”Hade ni tänkt landa här?” var det en
ängslig röst som svarade. I detsamma kopplade
Bosse loss. Han hade en radio i knäet och hade
medhörning. ”Ja” sade jag ”och han har redan
kopplat. Kan du tala om för mig var jag skall fälla
bogserlinan”.
Jag fick en anvisad plats där jag fällde linan. Efter
det att jag landat och parkerat så hade jag radion
på och lyssnade på trafiken. När Blaniken landade
var det samma person som nu med en uppgiven
röst sade ”så var den banan blockerad”. Men det
var den inte. Bosse rullade snällt åt sidan och var
inte på något vis i vägen för den övriga trafiken.
Jag har bara ett egentligt minne av vad som visades
upp den dagen. Det var Ove Dahlén som demonstrerade en kort landning med just MFI-9. Enligt
manualen och all logik så går det inte att landa så
som han gjorde. Han kom in på ca 5-600 fot vid
fältgränsen och stallade ner flygplanet. På ett par
meters höjd över marken gjorde han ett kort gaspådrag och så stod han där. Otroligt.
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Så var det då dags att flyga hem igen. Banan var då,
vill jag minnas, 900 meter lång och jag hade därför
inga tankar på att det skulle bli några problem att
komma upp. Strax efter pådrag så märkte jag att
accelerationen inte var den jag önskade. Fältytan
var lite mjuk och vi bara rullade och rullade. MFI:n
har små hjul. Fältändan närmade sig och jag satt
med handen på urkopplingshandtaget och var
beredd på att koppla ur linan. Cirka 200 meter från
fältändan märkte jag att det började lossna och vi
kom oskadda upp i luften. Det var svettigt. För de
som inte upplevt hur det är att bogsera en fullastad
tvåsitsare med en MFI-9 så kan jag berätta att det
är ungefär som att dra en husvagn med en Fiat 500.
Det går, men det är inte mer heller. Vi gick mot
Borås och vi steg sakta under hela bogseringen. När
kom fram till Viared så hade vi 5 500 fot. Efter
urkoppling så gick jag ner och landade efter linfällning som vanligt. 45 minuter senare kom
Blaniken in för landning. Det blev stor uppståndelse.
Den hade ju inte startat på Viared. ”Var kommer ni
ifrån?” var det någon som frågade. ”Vi? Vi kommer
från Göteborg!” svarade Bosse.
£ennie

Rearwin Sportster och Götaverken GV
38 på Backamo, Torslanda och Orust
under 1950-talet

Ovanstående bild skickade Ulf Delbro till mig
nyligen och bad mig att berätta lite om den i
Aviatören. Bilden är jag bekant med sedan tidigare. Den skall enligt uppgift vara tagen 1955.
Flygplanet på bilden är SE-AGB, alltså den Rearwin
9000 Sportster som Götaverken använde som
förebild vid tillverkningen av GV-38. Mannen som
står bredvid SE-AGB är min far, Henry Hellberg.
Vid den tiden var han värnpliktig vid F 9 på Säve.
Redan innan han ryckte in på F 9 hade han utbildat
sig till flygmekaniker vid flygmekanikerskolan i
12
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Mölndal. Det lär ha bidragit till att han fick en del
intressanta uppgifter på den tekniska enheten, avd
6, som han annars troligen inte fått.
Innan lumpen hade pappa jobbat på Torslanda och
jag har hört att han ibland passade på att ta sig dit
för att jobba lite extra när tillfällen gavs. Är man lite
mer nogräknad så skall det kanske uttryckas som
att dessa tillfällen snarare ”togs” än ”gavs”. Det
gällde alltså att komma på en bra ursäkt för att
komma ifrån den dagliga tjänsten på flottiljen, men
man bör väl inte heller använda den för många
gånger. Inte om man inte vill väcka misstankar med
sina tandläkarbesök etc. i alla fall. ”Tandläkarbesök” som tillbringades på Torslanda flygplats i
stället för i tandläkarstolen sägs ha resulterat i att
en viss värnpliktig fick rensa i rabatterna på F 9 då
befälet tyckte att det blev lite väl många tandläkarbesök och kollade upp det hela. Pappa låg på F 9
november1954-november 1955.
Jag har ytterligare en bild (Bild 2) på pappa i sin
uniform vid SE-AGB som kan vara tagen vid samma
tillfälle. Huset till höger i bakgrunden är föräldrahemmet på Backamo och hangaren till vänster där
flygplanet vanligtvis stod tillhörde Harry Olsson,
även känd som ”flygande bonden” av folket i
trakten. Det var Harry som ägde SE-AGB som pappa
fick möjlighet att flyga. Ofta från Backamo men
även på Torslanda eller Orust.
På bilderna nr 3 och 4 tankas SE-AGB av pappa och
Harry Olsson på Backamo i maj 1953.
Harry hade tidigare samma vår köpt flygplanet. Det
är lätt att konstatera att pappas intresse för flygplan var stort och att han hade detta flygplan mer
eller mindre utanför dörren gjorde knappast saken
sämre. Harry Olsson som ägde SE-AGB och SE-AHT
var från Orust men hade sitt flygplan på Backamo.
Men med tillgång till marker där det gick att få ned
sitt flygplan på ön så användes även den möjligheten. Dels i anslutning till hans gård som på bild nr 5
där pappa och Harry står vid SE-AHT, dels på vinterfrusna sjöar som Grindsbyvattnet.
Pappa hade som tidigare nämnts utbildat sig till
flygmekaniker och kom att få i uppdrag att bygga
ihop ett flygplan av de två GV 38:or som Harry köpt
i Västerås i början av juni 1955.
Som betalning fick han en Volvo PV444 med plåtskador efter en rundslagning. Pappa reparerade
bilen och det får väl antas att det inte var så illa i
mitten av 1950-talet för en kille på lite över 20 år
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att ha en PV444 som bara var några år gammal.
Den GV 38 som byggdes ihop kom att registreras SEAHT. Pappa arbetade med denna GV 38 ett antal
månader och inte minst mot slutet när det började
bli klart så var det tydligen heldagar som ägnades åt
att få maskinen klar, vilket den blev i augusti 1956.
Jag har sett att pappa har antecknat den 21 augusti
”Klauson provflög AHT. Den gick mycket bra. Jag
flög 40 min med ARL. Ringde till Harry.”
Om pappa var uppe samtidigt i Austern SE-ARL som
SE-AHT provflögs vet jag inte men det kanske går
att få svar på. Vilken ”Klauson” som avses kan det
ju inte vara svårt att komma på utan visst måste det
ha varit Kurt Klausson som provflög SE-AHT efter
renoveringen?
Dagen efter ser jag i pappas flygdagbok att han
gjorde sin första flygning i SE-AHT. Det blev 25
minuter med start och landning på Torslanda. Det
måste ha varit en speciell känsla för pappa som då
bara var 22 år att efter alla dessa månaders arbete
att själv få prova resultatet. Enligt registeruppgifter
registrerades SE-AHT 30/8-56. Redan två dagar
senare, lördagen den 1:e september som för övrigt
13 år senare blev min egen födelsedag, flög Harry
och pappa med SE-AHT från Torslanda till Malmö. I
Malmö var det ett 50-tal flygplan som åkte till
Lübeck, där de blev mycket väl mottagna. De var i
Lübeck-Blankensee ett par dagar och jag ser i
pappas flygdagbok att återfärden skedde 560903
med landningar på Malmö/Bulltofta och Kågeröd/
Simmelsberga i Skåne innan de åter var tillbaka på
Torslanda.
Både SE-AGB och SE-AHT flögs med både landställ
och skidställ. Här är ett par vinterbilder på flygplanen försedda med skidor på Backamo. På bild nr 6
är SE-AGB i luften försedd med skidor 20/2 1955.
Skulle bilden varit tagen i nutid skulle Backamo
flygklubbs hangar ha synts bortanför flygplanet. I
bildens vänstra kant ses det som numera är
förlängningen av bana 06/24 men då bilden togs var
fältet inte så stort som i dag. På bild nr 7 ses SE-AHT
på skidor. Nyfikna åskådare dras till flygplan, då
såväl som nu. När GV 38:an SE-AHT blivit klar såldes
Rearwin:en SE-AGB en tid senare. Flygplanet var
dock kvar på Backamo även med dess nya ägare.
Låt oss backa tillbaka i tiden lite igen. Redan innan
han ryckte på F 9 hade pappa skaffat flygcertifikat.
Efter att ha segelflugit började pappa skola på GV
38 sommaren 1954 på Torslanda för Bertil
Brunnerup. Flygplanet han skolade i var SE-AHG,
13
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alltså samma flygplan som numera hålls flygande av
GVFS. Bild nr 8 visar SE-AHG på Torslanda. Pappa
står som nummer tre från vänster i randig kostym.
Som avslutning på den här texten rundar jag av med
en bild (nr 9) på pappa vid SE-AHG tagen 1995 på
ungefär samma plats där han 40 år tidigare stod
som 21-åring i sin uniform från F 9 med sitt hem i
bakgrunden. Tyvärr vet jag inte vem som då flög SEAHG till Backamo men denne hade vänligheten att
bjuda pappa på en tur i samma flygplan som han år
1954 skolade och tog sitt certifikat med.
Med all sannolikhet var det uppskattat att åter
komma upp i det flygplan som var med om att
inleda hans drygt 15 000 timmar i luften.
Text: Martin Hellberg
Bilder: Henry Hellberg och Martin Hellberg
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Nytt från Aeroseum
Det är, som vanligt högt tempo på Aeroseum med
den ena satsningen efter den andra. Roger Eliasson
är en formidabel idéspruta och han har god draghjälp av en hängiven skara anställda och volontärer.
Många av idéerna och förslagen ligger i väntläge i
avvaktan på att resurser att genomföra dem skall
frigöras, medan andra snabbt dras igång. Här följer
en exposé över nyligen genomförda aktiviteter och
sådana som ligger i pipe line för den närmaste
tiden:
Riksdagens Kulturutskott förstärkt med V:a
Götalandsregionens kulturgrupp, sammanlagt 28
personer besökte Aeroseum i mars som en del i ett
besök i Göteborg. Initiativet till besöket kom från
styrelseledamoten i Stiftelsen Aeroseum, Cecilia
Magnusson, som är Riksdagsledamot och medlem i
just Kulturutskottet. Besökarna fick en guidad tur
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om 1 1/2 timma med Roger Eliasson som suverän
ciceron. Veteranflygsällskapet var också på plats
med flera representanter, och fick chansen att
berätta om verksamheten. Det framfördes många
lovord från Kulturutskottet över vad som åstadkommits med det från början tomma bergrummet, både
vid rundvandringen och vid den efterföljande
middagen hos landshövdingen i Residenset, dit
Roger Eliasson också var inbjuden. - Nu har
Aeroseum verkligen fått en plats i ”finrummet”,
som Roger uttryckte det efteråt.
I slutet av mars var det för tionde året i följd dags
för den traditionsenliga mässan i Aeroseum: Göteborg Modell&Hobby. Årets evenemang var superlyckat med ett rekordstort antal besökare, 2200 på
lördagen och 1700 på söndagen, totalt 3900 mycket
nöjda personer. Det var radioinslag före mässan
och TV-intervju med vice vd Charlotte Terner under
mässan plus reportage i GP, vad mer kan man
15
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önska? Nu siktar Aeroseum på minst 4000 besökare
nästa år!
En annan intressant händelse i mars var invigningen
av den avancerade Airbus 300 flygsimulatorn. Den
skänktes för en tid sedan till Aeroseum av SPU,
Svensk Pilotutbildning på Säve, som ansåg sig inte
längre ha bruk för den. Simulatorn har iståndsatts
och intrimmats av några hängivna volontärer med
Anders Hammarström i spetsen. Man får verkligen
en genuin känsla av att flyga ett stort trafikflygplan
när man under handledning av instruktören Jan
Fjeld ”spakar” Airbus-simulatorn. Den har snabbt
blivit mycket populär och är flitigt bokad av besökare i Aeroseum.
Aeroseums aktiviteter under skolornas februarioch påsklov lockade ett stort antal besökare, inte
minst tack vare bra program som erbjöds barn och
ungdomar i olika åldrar (plus ofta medföljande faroch morföräldrar skall tilläggas). Särskilt
flygsimulatorerna är ett bra dragplåster kan man
konstatera. Just satsningen på skolverksamheten,
inte enbart på loven, är mycket viktig för Aeroseum,
som nu har två skolpedagoger, Annika Zackrisson
och Britt Odeberg och en museipedagog, Mattias
Njord anställda.
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klubben Göteborg arrangerar med anledning av att
klubben i år har 100-årsjubileum! Detta fly in
möjliggörs genom att flygledningen då åter är i drift
på Säve, och man räknar med ett stort antal gästande flygplan, kanske uppemot ett hundratal. Aeroseum är då ”på tå” för att på bästa sätt ta
emot alla besökare till evenemanget, framhåller
Roger Eliasson. GVFS skall, som vanligt exponera
flera av flygplanen vid Barnens Flyghelg med Tomas
Odhäll som ansvarig.
När det gäller övriga satsningar i Aeroseum är det
tre nya, interaktiva utställningar som nu är under
framtagning, som särskilt skall nämnas: En som
gäller en ”Uppdragsbeskrivning för Helikopter 4”
och en som skall lyfta fram klassiska J29 Flygande
Tunnan, som det i år är 70 år sedan den första
flygningen den 1/9 1948. Den tredje utställningen
skall spegla den flygtekniska utvecklingen från
bröderna Wright till nutid med hjälp av modellflygplan och informationsskyltar.
Som sagt – tempot är högt på Aeroseum, och det är
spännande, inte minst för Veteranflygsällskapet,
som har en viktig roll att spela i sammanhanget!
Text och foto: Ulf Delbro

Den 26 april startar flygledningen åter upp på Säve, i
början på en ganska låg nivå, men efterhand när
verksamheten successivt trimmats in, så skall den
fungera från kl 8 till 22 alla dagar och den gamla
kontrollzonen återupprättas. Nu öppnas möjligheterna för Aeroseum att marknadsföra sig för att
kunna ta emot flygande besökare, som skall kunna
parkera alldeles i närheten av anläggningen, och
dessutom kunna stanna över natt i de
vandrarhemslika övernattningsmöjligheter som
finns på plats sedan en tid.
Den 21-22 april, strax före Aviatörens pressläggning,
hade Svensk Flyghistorisk Förening sitt årsmöte på
Fars Hatt i Kungälv. Ett studiebesök vid Aeroseum
var arrangerat söndagen den 22 april, men redan på
lördagen den 21 fick Roger Eliasson möjlighet att
berätta om Aeroseum i dag och om de närmaste
framtidsplanerna. Ett 60-tal medlemmar i SFF
deltog i studiebesöket på söndagen. Roger ledde
med sedvanlig entusiasm en guidad tur genom
Aeroseum tillsammans med Charlotte Terner, och
den blev mycket uppskattad av gästerna. Besöket
avslutades med att Veteranflygsällskapet fick visa
upp sig både nere i Aeroseum och ovan jord. Mer
om detta på separat plats i Aviatören.
Den 9-10 juni är det dags för årligen återkommande, populära Barnens Flyghelg. I år kompletteras och samkörs evenemanget med Helimeet, dvs
en helikopterträff och med ett fly in som Aero-

Kulturutskottet på rundvandring

Det var ett 60-tal medlemmar i SFF som deltog i
studiebesöket i Aeroseum.
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Årsmötet
GVFS höll den 27 februari årsmöte i Aeroseum. Som
vanligt inleddes denna med en måltid, som ett 20tal medlemmar deltog i tillsammans med styrelsen.
Årsmötesförhandlingarna genomfördes enligt den
av mötet godkända dagordningen. Styrelsen beviljades på revisorernas rekommendation ansvarsfrihet
för 2017. Följande styrelseledamöter och suppleanter för 2018 valdes av årsmötet.
Ordförande: Gert Böll (omval).
Styrelseledamöter: Eva Bohlin, Kjell Brattfors, Per
Lindquist, Tomas Odhäll, Jan Svensson och Thomas
Svensson. Samtliga omval.
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Styrelsesuppleanter: Martin Hellberg (omval) och
Daniel Karlsson (omval).
Årsmötet avslutades med att en mycket fin tavla på
en GV 38 ovanför Blå Hangaren på Torslanda
auktionerades bort. Tavlan har målats och skänkts
till GVFS av den beklagligtvis bortgångne, mångårige
GVFS-medlemmen och byggruppsentusiasten Allan
Lilja. Budgivningen drog i väg till ett belopp om 2500
kronor som bjöds av paret Eva och Tommy Bohlin,
och det räckte för att de skulle bli nya ägare av
konstverket. Pengarna skulle på Evas och Tommys
önskemål bokföras på Byggfondens konto, och det
blev mycket uppskattat av alla vid årsmötet.
Text: Ulf Delbro
Foto: Per Lindquist
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Jullunchen – en trevlig tradition
Lördagen den 2 december träffades ett 40-tal
medlemmar för att umgås runt julbordet under
trevliga och gemytliga former. Denna tradition har
pågått under många år, och flera ställen har varit
aktuella, som t.ex. Flygledartornet på Torslanda
(där det länge fanns en restaurang och festlokal),
fartyget s/s Marieholm vid Maritiman, Drottning
Christinas Jaktslott på Otterhällan och nu, på
senare år den mycket trevliga festlokalen hos
Idrottens Bingo på Kungsgatan i Göteborg.
Som vanligt var en gästtalare inbjuden, och den här
gången hade Gert Böll inviterat allas vår Thorbjörn
Engback att berätta om sitt flygarliv i Flygvapnet.
Thorbjörn har en gedigen bakgrund som pilot. Han
påbörjade 1970 utbildning till flygförare vid F5 på
Ljungbyhed och flög sedan under många år J35
Draken och JA 37 Viggen som fältflygare på F13 i
Norrköping. 1986 sökte Thorbjörn flygtjänst på TP
84 Hercules, han blev antagen och flyttade då till
F7 i Såtenäs där Flygvapnets Transportflygverksamhet är lokaliserad. Thorbjörn lämnade
Flygvapnet med pension 2006 efter 36 år och
7.000 flygtimmar.
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Engback, Erik Tunared, Anders Nylén, The Aviation
Bookshop och Aviatörens redaktör för böcker,
almanackor, tavlor, modellbyggsatser, blommor
m.m. Behållningen, 2000 kronor går rakt in i föreningens kassa.
Ordförande Gert Böll vann en strålande fin tavla
med Draken-motiv, som han omedelbart skänkte till
Thorbjörn Engback, som ett mycket välförtjänt tack
för hans eminenta föredrag. Hatten av för det Gert!
Text: Ulf Delbro
Foto: Per Lindquist

Thorbjörn gav en mycket intressant presentation
med fokus på tiden med Hercules och de många
spännande uppdragen till fjärran destinationer.
Hercules är Flygvapnets verkliga trotjänare och har
varit i svensk tjänst i mer än 50 år! Flygplanet har
använts vid åtskilliga insatser för Röda Korset, FN,
EU och UNHCR runt om i världen där krig, hungersnöd, jordbävning, översvämning och andra katastrofer inträffat. Men det handlar inte bara om
elände – flygplanet har också använts för många
andra uppgifter. Så har t.ex. många fallskärmsjägare hoppat ur TP 84 både under utbildning och
skarpa uppdrag. Den har även använts för till synes
märkliga transporter av bl.a. hästar, delfiner, sälar
och andra djurparksdjur.
Thorbjörn Engback har skrivit en bok om Herculestiden, ”Tyngdlyftaren i Flygvapnet”, som 2016 blev
utsedd till Årets Flygbok vid Flyglitteraturträffen i
Linköping. I den innehållsrika boken skildras mycket
spännande hjälpflygningar till länder i Afrika, Asien
och Sydamerika liksom transportuppdrag till både
Nordpolen och Antarktis och mycket annat.
Thorbjörn hade påpassligt nog med sig en låda
böcker till jullunchen, och de såldes snabbt slut,
inte att undra på efter det spännande föredraget!
Som vanligt anordnades ett lotteri med många fina
vinster som skänkts av generösa givare. GVFS
riktar ett stort tack till Aeroseum, SFF, Thorbjörn
18
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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 intäktskällor.
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
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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

Samtliga bilder Foto: Sven-Erik Jönsson
19

Nr 103 maj 2018

Aviatören

20

