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Aviatören
rer på 25–30 grader i flera månader borde visat ett
stort flygtidsuttag men så blev det inte riktigt.
Problemet med en riktigt varm sommar är att annat
drar intresset från flygandet, det är ju skönt att åka
och bada men mindre skönt att dra ut ett flygplan
ur hangaren medan svetten haglar. Sedan kan det
faktiskt vara lite för varmt att flyga med ett
motorsvagt flygplan som vår LillCub Bella, hon har
ju bara 65 hästar att spela med och att försöka
flyga med två fullvuxna personer är inte
rekommendabelt när temperaturen ligger runt 30
graders värme. När det gäller vår GV-38 Helge
Gustav så råkade vi tyvärr ut för ett tekniskt problem i början på flygsäsongen, vår alltid vakna
motorflygchef Gunilla hittade en spricka i en
tändstiftsinsats och det tog av olika anledningar det
mesta av sommaren innan motorn var klar för
flygning igen. Jag vill tacka alla som slet med
reparationen, jag har förstått att det inte var lätt
att byta insatsen men nu är Helge Gustav tillbaka på
Säve och jag hoppas att den kommer att flyga lika
bra som innan under 2019 års flygsäsong.
I juni deltog vi i Aeroseums event kallad Barnens
flyghelg och jag fick själv äran att visa upp Bella
inför publiken och jag tror det var uppskattat, det
var i alla fall mycket folk på marken när jag flög runt
publiken på Säve.
Vi deltog i augusti i Borås Flygshow där vi statiskt
visade upp Bella och Helge Gustav och jag pratade
med många ur publiken som tyckte att vi hade fina
flygplan. Jag tänkte på detta under showen och
beslöt att ta fram ett enkelt flygblad med lättillgänglig information om hur man kan bli stödmedlem och jag håller på med detta nu. Jag tror vi
kan fånga in fler stödmedlemmar på eventen vi
deltar i.
När detta skrivs är Helge Gustav tillbaka i vinteridet
på Säve och Bella står kvar i Alingsås och är tillgänglig för en flygtur om det skulle bli en dag med fint
flygväder. Ta chansen när ni kan men glöm inte att
förvärma motorn om temperaturen är låg.
Nu är det snart dags för föreningens traditionella
jullunch, den hålls på samma ställe som dom
senaste åren i Bingolokalen på Kungsgatan 47 och
datum är lördag 1 december. Vi kommer som
vanligt att skicka ut en inbjudan på mejl.

Tiden går oerhört fort och jag tyckte precis att jag
satt och skrev ledaren till vårens upplaga av
Aviatören men nu är det höst och vilken fin sommar
och höst vi fick i år. Sommaren som höll temperatu-

Året är ju inte riktigt slut ännu men jag vill ändå ta
tillfället i akt att tacka våra stödmedlemmar, ni är
oerhört viktiga för vår förening och utan er skulle vi
inte kunna fortsätta vår verksamhet. Jag vill också
tacka mina kollegor i styrelsen för det gångna året,
ni är bäst! Till det fina gänget i berget vill jag rikta
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ett särskilt stort tack, ni är så kunniga och trevliga
och jag är ledsen över att jag inte kan hälsa på
oftare, mitt jobb gör att jag i regel är ute på resor
under veckorna. Till vår redaktör Ulf Delbro vill jag
också rikta ett stort tack, vår medlemstidning
Aviatören är så snygg och proffsigt gjort att jag
finner ett stort nöje att vara ansvarig utgivare.
Med dom bästa flygarhälsningar
Gert Böll
Ordförande i GVFS

Rapport från byggruppen
Det är många som gått i väntans tider sedan förra
numret av Aviatören, som kom ut i början av maj,
och det är förstås det mycket efterlängtade
luftdopet av Götaverkens första GV 38, SE-AHC,
som man sett fram emot. Som Aviatören då kunde
berätta var målsättningen att denna första flygning
skulle äga rum i år då det är ett 80-årsjubileum för
GV 38 och SE-AHC. Den 28 oktober var det nämligen 80 år sedan maskinen infördes i luftfartsregistret, som var den 28 oktober 1938!
Allt var klart med maskinen, och den kunde, av
mycket stolta GVFS:are visas upp och motorköras
vid besöket på Aeroseum av deltagare i Svensk
Flyghistorisk Förenings årsmöte i april. Därefter
inleddes taxningsprov, och om allt klaffade skulle
dessa övergå i flygning. Men, så uppstod ett problem, motorvarvet gick nämligen inte upp vid fullt
pådrag vilket orsakades av att propellern hade fel
stigning.
- Nu var vi inställda på att antingen behöva köpa en
ny propeller eller också själva tillverka en ny, som
inte enbart skulle bli billigare utan även skapa
motivation och arbetsglädje och inte minst en ökad
kunskap i gruppen förklarade Ralph Duell för
Aviatören. Egentillverkning var därför tidigt ett
förstahandsval, och vi sonderade olika möjligheter
att genomföra detta. Då fick vi ett tips av Roger
Eliasson, chef för Aeroseum, att flygentusiasten
Jerry Edvardsson på Öckerö har en kopierfräs, som
skulle kunna användas för tillverkning av en propeller. Jag kontaktade Jerry med faktafrågor och om vi
kunde få komma och kika på fräsen. Ni är varmt
välkomna, sa Jerry. Frans och jag åkte därför ut till
Öckerö och vi blev mycket glatt överraskade när
Jerry, utan någon som helst fråga från vår sida
erbjöd oss att omgående låna med oss fräsen. Vi
tackade så mycket och fick på millimetern in fräsen
i bilen.
- Nu står kopierfräsen nere i snickarverkstaden i

Aviatören
Aeroseum och väntar på att bli använd. Vi måste
emellertid ha en originalpropeller till en GV 38 som
förlaga, och en sådan har vi lämpligt nog liggande i
bygglokalen. Eftersom den har en spricka så går den
inte att använda till annat än som just en förlaga, så
den kommer nu väl till pass, förklarar Ralph.
- Vi har nu skaffat ett knippe brädor i träslaget ask,
som vi skall fräsa till en fin propeller för AHC.
Intresset för uppgiften är mycket stort i gruppen,
berättar Ralph entusiastiskt. Att maskinen skall ha
en träpropeller är självklart för oss. Ett av skälen är
att det minskar risken för motorskador om man
under start eller landning får ”markkontakt” med
propellern. En träpropeller splittras utan att ge
allvarliga skador på t.ex. vevaxeln, medan det lätt
blir sådana skador med en metallpropeller som i det
läget sannolikt orsakar tvärstopp på motorn,
upplyser Ralph.
- Det enda som återstår att åtgärda på AHC, peppar,
peppar, är just att få en ny propeller i övrigt är allt
klart. När vi fått ett kompletterat byggtillstånd för
den nya propellern fortsätter vi där vi slutade i år
dvs med taxningsproven som skall övergå i luftdop
och flygprov. Vi har förklarat läget för styrelsen och
fått gehör för att fortsätta arbetet med AHC i lugn
och ro i noggrann och trivsam GVFS-anda tills
kärran blir färdig. Det är ett upplägg, som känns bra
säger projektledaren för SE-AHC, Ralph Duell..
KZ III SE-AMA
Denna trotjänare, GVFS först införskaffade flygplan
1980, står sedan länge avställd för en omfattande
motorrenovering med syftet att motorn skall
nollställas. - Underleverantörer är kontaktade, och
det roliga jobbet för oss i byggruppen börjar när vi
fått de tillstånd som krävs, vilket vi förväntar oss
under den närmaste tiden, förklarar Ralph Duell
Då maskinen stått avställd under lång tid måste
dessutom hela flygplanet kontrolleras mycket
noggrant innan det blir aktuellt att åter få den
luftvärdig. Kontroll av duken runt om har nu påbörjats, och småskador repareras. Någon tidplan för
arbetet med AMA finns inte idag, det får bli som det
blir, säger Ralph. Tids nog blir den klar, och då får
våra piloter en väldigt trevlig maskin att göra
utflykter med. Jag är själv mycket förtjust i KZ:an,
den är verkligen ”go” att flyga, säger Ralph med
känsla. Och den som väntar på något gott…….!
Projekt Ercoupe
- Jobbet med Ercoupen flyter på jättebra, säger
Frans Landerberg, som är ansvarig för det projektet.
Det var från början något att ta tag i för att hålla
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igång aktiviteterna i byggruppen. I dag är det en
uppgift som skapar stor glädje och entusiasm hos
oss fyra som är engagerade i det arbetet – Sigurd
Larsen, Bengt Johannesson, Håkan Ottosson och jag
själv. Jobbet går mycket tydligt framåt, förklarar
Frans och ger en lägesbeskrivning:
Dukningen är klar sånär som på slutdopingen. En
mindre skada på bakre infästningen av vänster
vinge är åtgärdad och klar. Motorn, en Continental
C-85 (som i AHG) är i ett mycket bra skick och är
nollställd. Cylinderpackningarna är bytta och
motorn skall nu monteras. När det gäller instrument finns de som behövs, så det klarar sig. Tillverkning av ny klädsel samt inredning är utlagt hos
en mycket skicklig tapetsör i Stenkullen. Materialet
är köpt i Västergötland och är mycket likt originalet!
Det som utöver detta behöver köpas är en ny radio
med det moderna frekvensomfånget samt en
transponder. Även en ny propeller måste till, och
den kommer vi själva att tillverka i trä med Jerry
Edvardssons kopierfräs. Överhuvudtaget är
Ercoupen i ett fantastiskt bra skick enligt en professionell flygtekniker, vilket är kolossalt glädjande,
säger Frans, som tillägger att kostnaderna för
renoveringen hittills ligger långt under budget!

Aviatören
gården på Orust där ”den flygande bonden” Harry
Olsson så tragiskt havererade med en GV 38 år
1958. Vi har sedan några år kontakt med sonen till
Harry Olsson, och han var f.ö. med sin familj och
besökte oss här i Aeroseum för en tid sedan.
- Vårt budskap är, att vi mycket gärna vill få med
piloter och stödjande medlemmar i våra trivselaktiviteter, så att vi riktigt ”får rå om varandra” i vår
förening, det hade varit mycket trevligt, säger Ralph
och Frans med en mun och skickar med detta
förslag både till styrelsen och till alla våra medlemmar. Aviatören hoppas att detta skall bära god frukt
och tackar för intervjun.
Text: Ulf Delbro

Foto: Ralph Duell

När blir det då dags för provflygning, undrar
Aviatören?
- Min bedömning är, att den blir flygklar nästa år,
menar Frans. Och det håller vi tummarna för!
Där skulle intervjun om läget för projekten i
byggruppen kunnat rundas av men inte riktigt ännu,
för Ralph och Frans har ett viktigt budskap att
framföra nämligen följande:

Håkan & Sigurd justerar en bråkande magnet till
Ercoupen

- Vi vill gärna framhålla, att vi trivs väldigt bra
tillsammans i byggruppen, och det har också lockat
ett par, tre nya att ansluta sig till oss. Nu är vi
faktiskt 20 eldsjälar med samma intresse att renovera våra klenoder, vilket är strålande bra om man
jämför med hur det var för säg 15 år sedan, då vi
bara var två-tre idealister som höll till i bodarna,
som då var GVFS bygglokal på den civila sidan av
Säve-fältet.
- Men nu är det andra tider, och att vi får disponera
utrymmet i Aeroseum och ha detta som vår träffpunkt bidrar förstås till arbetsglädjen och trivseln,
plus att vi har intressanta projekt att jobba med
förstås! Men vi träffas inte bara här i berget, utan vi
brukar också gör utflykter tillsammans då och då. Vi
planerar nu för ett par utflykter till våren, ett mål på
förslag är Veteranflygmuseet i Stauning på Jylland
och ett annat är mer närliggande, nämligen till

Emil handslipar
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GV 38 SE-AHC fyller 80 år
1934 beslutade Götaverken att starta en Aeroplanavdelning. Ett huvudsyfte var att jämna ut minskad
orderingång på varvssidan med tillverkning av
flygplan, som bedömdes få en ökad efterfrågan
både militärt och civilt. En första provorder på tre
stycken engelska Hawker Hart som Flygvapnet
skulle ha som störtbombflygplan med beteckningen
B4, lämnades av Flygförvaltningen tidigt 1935.
Flygplanen skulle levereras hösten 1936, men av
olika skäl försenades leveransen till hösten 1937
dvs med ett helt år, så därför blev det inga fler
beställningar av B4.
Besvikelsen blev stor på Götaverken och man avsåg
lägga ner Aeroplanavdelningen. Men så ändrade
man sig och beslutade satsa på ett sportflygplan.
Man tecknade avtal med det amerikanska företaget Rearwin om licenstillverkning av deras modell
Rearwin 9000 Sportster. Ett färdigt flygplan inköptes som förlaga, och det fick den svenska registreringen SE-AGB. Just det flygplanet finns i dag på ett
flygmuseum i Danmark.
Götaverkens först tillverkade ”Rearwin”, om vi får
kalla den så, blev klar på hösten 1938, och modellen fick därför benämningen GV 38. Det första
exemplaret registrerades som SE-AHC och det
skedde den 28 oktober 1938, dvs för precis 80 år
sedan. Eftersom Göteborgs Veteranflygsällskap
äger just detta exemplar, som byggruppen renoverat från grunden till i det närmaste nu luftvärdigt
skick, beslutade styrelsen för SFF region Göteborg
att ägna medlemsmötet den 6 november åt detta
jubileum. Veteranflygsällskapet erbjöds att få
disponera kvällen för att beskriva sin verksamhet
med fokus på GV 38:an SE-AHC. Mötet förlades
förstås till Aeroseum som gav tillfälle för deltagarna att besöka GVFS utrymme i berget och få se
både SE-AHC och de andra flygplanen som är under
renovering dvs KZ:an och Ercoupen.
Det var närmare ett 50-tal SFF:are som slöt upp på
mötet, och Roger Eliasson inledde kvällen med att
berätta om varför GVFS finns i Aeroseum. - Min
filosofi när jag tog initiativ till det som blev
Aeroseum var och är, att det skall finnas levande
verksamhet i anläggningen, förklarade Roger.
Veteranerna, som jag kallar dem höll då till i några
byggbodar på civila sidan av Säve. Jag såg en
fantastisk möjlighet att exponera deras verksamhet
för besökare, och därför erbjöd jag dem ”husrum” i
Aeroseum, som de nappade på direkt. Det har varit
till stor glädje för båda parter, vi har ett mycket fint
samarbete och jag är övertygad om att Veteranerna är här för att stanna, sade Roger med stor
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entusiasm, och tillade, att det verkligen är en
beundransvärd, kultur- och flyghistorisk insats som
GVFS gör!
Det var inte oväntat Ralph Duell som sedan berättade om GVFS bakgrund och om satsningen på GV
38 som huvudprojekt för renoveringsverksamheten.
Ralph har en formlig skatt av bilder från ett mycket
tidigt skede, dvs från början av 80-talet när GVFS
nyss bildats fram till nutid, som vi fick gotta oss åt,
och det var förstås fokus på GV 38 och SE-AHC.
Bilderna visade med all önskvärd tydlighet vilket
fantastiskt arbete eldsjälarna i byggruppen lagt ner
under årens lopp på renoveringsarbetet, flera är
dessvärre bortgångna, men nya har tillkommit. Men
Ralph förklarade också om de fyra benen som
verksamheten vilade på från början – Bygga, Flyga,
Samkväm och Flyghistoria. Ett av benen som ligger
honom mycket varmt om hjärtat är just den sociala
verksamheten. Det var en bärande del i begynnelsen, men har tunnats ut med åren, och det vill Ralph
gärna väcka liv i igen. Den traditionsenliga jullunchen och några grillkvällar i Alingsås är mycket
trevliga, menade Ralph, men han vill gärna se mer
av social samvaro och dito aktiviteter, det var ett
tydligt budskap till styrelsen och medlemmarna att
ta tag i, så nu väntar vi med spänning på vad det kan
resultera i!
Efter kaffepausen blev det besök i GVFS utrymme.
Givetvis blev det SE-AHC som kom i fokus för allas
beundrande blickar. Inte att undra på, maskinen är
ju i skick som fabriksny! Dagen till ära hade man
sparat fastsättandet av en GV-logotyp på jubilaren
till detta tillfälle. Ordföranden i SFF Region Göteborg, Carl-Olof Emanuelsson fick den stora äran att
sätta fast dekalen på flygplanets styrbordssida, och
det gjorde han med påtaglig stolthet!
Sedan blev det pilkastning på en tavla, som man
riggat upp med bilder på flera olika flygplantyper
som t.ex. Bücker Jungmann, Republic SeaBee,
Klemm 35 m.fl. Poängen är att man skall kasta pilen
på den flygplantyp man gärna ser att GVFS byggrupp
satsar på som nästa projekt. Hur det föll ut skall
Aviatören låta vara osagt, men det brådskar väl inte
ty SE-AHC skall ju först bli luftvärdig, och sedan
väntar projekt Ercoupe och likaså KZ:an på att
färdigställas. Allt har sin tid. Vi skyndar långsamt,
som Ralph Duell plägar uttrycka det!
Ja, så gick den trevliga och minnesvärda jubileumsaftonen på Aeroseum mot sitt slut, men vi missade
en sak, nämligen att hurra för jubilaren och att
sjunga ”ja må hon leva”. Aviatören gratulerar nu till
de fyllda 80 åren och ser fram mot att få delta i
hundraårsfirandet när det blir aktuellt. Det är blott
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20 år tills dess, och det är verkligen något att se
fram emot! Måtte hon framgent flygas lågt och
sakta för säkerhets skull!
Text: Ulf Delbro
Foto: Lennart Almqvist

Ralph instruerar om pilkastningen

Ralph övervakar att dekalen kommer rätt

GVFS på Barnens Flyghelg/Helimeet
Barnens Flyghelg är numera det största av Aeroseums
och därmed även Göteborgs årliga evenemang som
rör flyg ovan jord. I år var arrangemanget förlagt till
helgen 9-10 juni och dessutom sammanslaget med
Helimeet, vilket vi återkommer till nedan.
Inte nog med detta – Aeroklubbens 100-årsjubileum
innefattades även i helgens aktiviteter med fly in för
gästande flygplan och representationstält där man
umgicks och hade trevligt. GVFS lyfter på hatten och
önskar lycka till inför nästa århundrade!!
Vår medverkan i Barnens Flyghelg är både avtalad samt
självskriven och vi hade såväl representation under
hela evenemangets öppettider som egna punkter där
vi visade våra flygplan i luften och på marken. På tal
om marken så fick vi i samråd med Aeroseum våra
”vanliga platser” längs stråket, vilket uppskattas av
oss som arbetade, eftersom detta dels medför en bra
publikmässig exponering dels gjorde att vi inte fick så
långt avstånd att dra våra flygplan till och från plattan. Tyvärr inskränkte sig vårt flygande i år till ett plan,
nämligen Piper Cuben SE-BEL (Bella). Vår flygande
GV38:a, SE-AHG, stod i Alingsåshangaren och hängde
läpp med motorproblem. Tråkigt med tekniska problem när det skall till men dock inte helt ovanligt när
det gäller äldre flygande maskiner. Helge Gustav reparerades senare och kom åter i luften.
Lördagen…
…. inleddes precis som förra året någon timma före
publikinsläpp med en härlig energi runt utställningsplatser, fika- och matställen, försvarsepresentation i

form av personal, motorcyklar, bandvagnar, hundar
m m, och sista putsen på flygplan och helikoptrar –
allt i en enda salig men helt klart ordnad röra! Solen
visade sin bästa sida och en förväntansfull stämning
gick att ta på. För vår del tog vi emot Bella med Gert
Böll som pilot från Alingsåsfältet och Ralph Duell
motorkörde SE-AHC, vår andra GV 38:a på plattan
fram till sin uppställningsplats utanför grindarna. Nu
har väl många av Aviatörens läsare hört det kompakta,
härliga mullret från stjärnmotorn, men man kan lugnt
säga att maskinen väcker uppmärksamhet när den
rullar på plattan.
När publiken släpptes in kl 10 så blev det snabbt befolkat på ”ströget” ned mot plattan och därmed också
framför vår utställningsplats. Enda bekymret var att
vi inte hade hunnit få upp vårt gamla partytält pga,
hur skall man nu uttrycka det, varierande synpunkter
på tältpinnarnas antal, monteringsordning och kombination därav! Det var en syn för gudarna med fyra
äldre herrar i GVFS-overaller med ändan i vädret och
kliandes sig i huvudet, innan vi fick ihop stommen plus
tak och sidor. Jag tror helt klart att vi bidrog till underhållningen den halvtimman! Vi har nu investerat i
ett nytt tält av typ ”click up”, så du som missade föreställningen kommer inte att få någon favorit i repris
nästa år.
Lördagen förlöpte sedan på bra för vår del under solens strålar, och med gott om publik hade vi många
besökare som ville prata flyg och eftersom det är ett
arrangemang med fokus på barn, så var det även långa
köer till Bella för provsittning. Vem vet, kanske någon
liten parvel fick sin första input till något med flyg i
sin framtid?
Vi hade ett inlagt flygpass på tidig eftermiddag och
6
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då var Bella med Gert vid rodret i luften. Lite snopet
förstås att Helge Gustav inte var på plats, men det
kompenserades på ett fint sätt av Filip Gerhardt, som
deltog med en Saab Safir 91C (SE-LAP ). Med lite god
vilja tycker jag att vi kan se Gerts och Filips uppvisning
med gemensam GVFS-hatt. Bägge dessa herrar vet ju
att föra sig inför publik och det var, som vanligt, snygg
och proper flygning från deras sida.
Ralph drog givetvis sitt strå till stacken med några
påkallade Helge Cesar-motorkörningar till publikens
förtjusning och påtaglig närhet till maskinen.
På söndagen …

Ralph motorkör AHC

…. var vi åter på plats och vädrets makter var på
sämre humör även om vi slapp regn ända tills vi började riva tält och stuva in utrustning. Tyvärr blåste det
lite elakt frampå eftermiddagen, vilket medförde att
en del programpunkter bokstavligt talat fick blåsas
av. GVFS flyguppvisning kunde dock genomföras enligt samma program som på lördagen, dvs med Gert
och Filip. Det kändes bra att vi fick klara av det som
var förutbestämt för vår del.
Några övriga godbitar
Förutsättningarna för gammal god flyguppvisning på
Säve har ju förändrats på senare år, men visst bjöds
det på en hel del godbitar ändå för den flygintresserade. Här kan nämnas premiären för elmotorflygplan i Göteborg med en Pipistrel Alpha Electro,
ett flygplan som ryktas skall hamna hos Aeroklubben
inom överskådlig tid – häftigt.
Helikoptrar på marken och i luften var det gott om
(Helimeet) och nog var det tidernas tajming när Roger Eliasson förklarade och även praktiskt lät visa vad
vattenbombning går ut på. Det dröjde inte förrän allvaret stod för dörren …
Den som så önskade, fick också se det senaste vad
gäller såväl räddnings- som ambulanshelikoptrar på
nära håll.
Saknades något? Ja, med en tår i ögat fick vi acceptera att den glade Kjell Brattfors och hans vackra AN
2 inte längre förgyller Säve flygplats. Maskinen är
nämligen såld.
Allting har en början och det mesta även ett slut och
så också Barnens Flyghelg år 2018!
Det var roligt att allt fungerade bra för oss och stort
tack till alla i byggänget som ställde upp före, under
och efter helgen så att det alltid fanns tillräcklig besättning på plats!

Plockepinn

Bengt Johannesson riggar upp skyltar

Text: Tomas Odhäll
Foto: Hans Slieker, Daniel Karlsson
Filip Gerhardt taxar Safir
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Erik Tunared – en mångsidig pilot

Aviatören
på gymnasiet i Kungsbacka och sedan var det dags
för militärtjänst. Lustigt nog hamnade jag på F7
Såtenäs med uppgift som s.k. fälthållare, dvs att
hålla banorna rena och fina för flygverksamheten.
En fördel med militärtjänsten var att jag fick ta ett
körkort för lastbil, och med det på fickan blev jag
efter muck anställd som lastbilschaufför hos en
blomstergrossist, Blomsam i Göteborg, något som
skulle komma att gynna Veteranflygsällskapet, men
det hade jag ingen aning om då..
- Nu flyttade jag till en egen lägenhet i Kärra på
Hisingen. Det var mycket praktiskt, för därifrån var
det nära till Aeroklubben på Säve, och flygsugen
som jag var gjorde jag slag i saken och började skola
för ett privatflygcertifikat, PPL. Jag skolade på PA 28
SE-KMA och instruktören var Mats Hellberg Jag flög
upp för Nisse Martinsson och fick certifikatet 2004.

Är namnet Erik Tunared möjligen bekant? Tänkte väl
det! Erik är en välkänd profil i Göteborgs Veteranflygsällskap inte minst tack vare omfattande och
mycket uppskattade insatser för Sällskapet. I vår
serie av personporträtt i Aviatören av GVFS:are har
turen nu kommit till just Erik Tunared för att vi skall
få veta lite mer om hans bakgrund och flygintresse
och hur han ser på framtiden för GVFS och hur
utmaningarna skall mötas. Vi fick en trevlig pratstund med Erik, som berättade om sitt flygarliv
hittills och lite mer. Håll tillgodo!
- Jag är född 1980, och mina föräldrar, Tonny och
Marie-Louise hyrde då en gård strax utanför F7 på
Såtenäs, så jag präglades av flyget redan från
födseln kan man säga. Jag var visserligen inte mer
än fyra år då vi flyttade till Fjärås, men jag har bl.a.
ett minne från Såtenäs-tiden då min mamma var
ute med mig i en sulky vid fältgränsen då en Viggen
taxade förbi och jag såg att piloten tittade genom
visiret rakt ner på mig i sulkyn. Det är ett av mina
första minnen av flyg, berättar Erik.
- Men sedan kom flyget rakt in i familjen när min
kolossalt flygintresserade pappa tog ett UL-certifikat, skaffade en Ikarus C22 och började flyga på
UL-stråket i Fjärås. Jag fick följa med honom i
flygplanet, men då var jag bara 14 år och för ung för
att själv börja flygutbildning även om jag var sugen.
Jag gick grundskolan i Fjärås och på elteknisk linje

- Nu blev flygeriet mitt stora intresse. Jag tog så
småningom ett mörkerbevis och efter några år ett
s.k. CRI, som betyder Class Rating Instructor, dvs jag
har behörighet att vidareutbilda piloter som har ett
certifikat med t.ex. inflygning på nya flygplantyper.
Jag har också TOG-behörighet, som betyder Towing
Off Gliders, dvs segelflygbogsering. Just bogsering
har jag ägnat en hel del tid åt hos Göteborgs
Segelflygklubb i Alingsås, och så har jag flugit
fallskärmshoppare från fältet i Vårgårda. Jag har
även ett UL-tillägg i certifikatet, som gör att jag får
flyga UL-maskiner, vilket visat sig vara mycket
användbart, men mer om det senare.
- För några år sedan gick jag med i Hemvärnsgruppen i FFK, Frivilliga Flygkåren. Jag är i praktiken
hemvärnsman med befattning som flygförare. Det
handlar om foto- och rekognoseringsflygning samt
persontransporter. Vi är åtta piloter i Göteborg och
lika många i Borås. Vi övar två gånger åtta dagar
per år tillsammans, och till detta kommer egen
träning två till fyra gånger per år. Det ger möjlighet
till mycket värdefull flygträning.
Du har verkligen satsat mycket på flyget Erik, men
när engagerade du dig i GVFS?
-Jo det var flygläraren och GVFS-medlemmen Kalle
Kritz, som 2006 lockade med mig till Alingsås-fältet.
Jag hade då haft certifikatet i ett par år och tyckte
det skulle vara trevligt att prova på att flyga sporre,
så jag gick med som medlem i GVFS. Kalle skulle
flyga in mig på Cuben, Bella, och det gick efter alla
konstens regler med teori och praktik. Men det blev
en nyttig erfarenhet. Motoreffekten var nominellt
på 65 hästar, men kompressionen var inte fullgod
visade det sig senare, och dessutom var det 30
grader varmt, så prestanda var något i underkant
8
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för att göra landningsövningar med Bella med två
man ombord på de sjuhundra meter som stråket var
då, men det funkade och jag blev influgen. Jag flög
Bella några år, och sedan blev jag även influgen på
GV:n. Helge Gustav, som också är väldigt trevlig att
flyga. Motorn är på 85 hästar och den extra effekten jämfört med Bellas 65 är bra att ha!
- Men så fick jag förfrågan att engagera mig i
styrelsen för Veteranflygsällskapet, och det lät
intressant, så 2009 valdes jag in som suppleant.
Sedan ”avancerade” jag 2010 till ledamot och blev
då sekreterare innan jag 2011 valdes till ordförande, och det blev en verklig utmaning. Flygtidsuttaget hade på ett par år minskat kraftigt vilket
naturligtvis påverkade ekonomin. Det var svettigt
en tid, men styrelsen lyckades få rätsida på det hela
framförallt tack vare att vi kunde sälja av vissa
tillgångar som t.ex. ett par prima arbetsbodar som
vi haft som bygglokal innan flytten ner i Aeroseum
och en Piper Colt som vi hade som ett framtida
renoveringsobjekt. Detta tillsammans med en strikt
kostnadskontroll plus att flygtidsuttaget åter vände
uppåt gjorde att ekonomin småningom åter kom i
balans, vilket kändes kolossalt tillfredsställande. Ett
stort tack till alla er i GVFS som drog era strån till
stacken under den här tiden!
- I slutet av 2013 flaggade jag upp för styrelsen och
valberedningen, att jag skulle göra en resa till Nya
Zeeland och vara borta ett antal månader. Det
gjorde att jag inte skulle kunna fungera som ordförande under min bortovaro, så jag ”sade upp mig”
från det uppdraget. Men jag accepterade att gå in
som vice ordförande efter min hemkomst, och det
uppdraget hade jag till och med 2015. Under tiden
valdes Gert Böll 2014 som ordförande, ett uppdrag
som han fortfarande har. Själv har jag inga förtroendeuppdrag längre i GVFS, men jag fortsätter som
instruktör och kommer även fortsatt att flyga in
nya, och hjälpa gamla piloter i föreningen.
Vad har du tyckt vara roligast med ditt engagemang
i GVFS, och vad är det som driver dig?
- Det allra roligaste är att flyga in nya piloter för det
ger så mycket att se glädjen hos dem när de klarar
av att själva flyga Bella eller GV:n. Lika roligt är det
att se de som fortsätter att flyga efter inflygningen!
En annan kick har varit att åka till Rödene-fältet i
Alingsås ensam en lugn sommarkväll, dra ut en av
maskinerna, flyga en sväng och sedan runda av och
fara hem igen, det ger verklig flygglädje. Jag bodde
under flera år i Alingsås, och då var det förstås
enkelt att ta sig till fältet när andan föll på, men nu
bor jag och min sambo i Kullavik, och då inser jag
att det inte är lika lätt att spontant sticka iväg till

Aviatören
Rödene. Det är ett av skälen till varför jag sedan en
tid inte flyger lika mycket hos GVFS som tidigare,
det tar lite för mycket tid.
- Ett annat skäl är att min pappa Tonny och jag 2014
blev med eget flygplan, nämligen en Murphy
Renegade, en tvåsitsig dubbeldäckare med en 80
hästars Rotax-motor som drar måttliga femton liter
i timman. Det var en amerikansk byggsats som Åke
Bohlin i Alingsås Flygklubb skaffade 1990 och
byggde färdig 1997. Åke flög maskinen några år men
gick sedan tragiskt bort endast 67 år gammal.
Maskinen blev då till salu, och pappa och jag köpte
den. Den är nu placerad vid flygstråket i Fjärås, där
mina föräldrar fortfarande bor kvar, och är ULklassad, så både pappa och jag kan flyga den, det är
toppen! Särskilt som jag tar mig från Kullavik till
Fjärås på tjugo minuter!
- Inflygningen på Renegaden var ett kapitel för sig.
Jag sökte förgäves efter någon instruktör som
kunde engageras för detta, så vad göra, jag fick ta
saken i egna händer. Jag läste noggrant flyghandboken, som Åke Bohlin skrivit, och så gjorde jag
först taxning med höjt sporrhjul några gånger fram
och tillbaka på Alingsås-fältet där maskinen fanns,
men så bestämde jag mig för att dra på fullt och
maskinen lättade efter ca 100 meter och så bar det
iväg upp i lufthavet. Pappa och min sambo Tonje
stod vid fältet och följde spänt vad som hände. Jag
skulle bara gjort en kort flygtur och sedan landat,
men jag passade på att göra en rejäl sväng och var
borta i tjugo minuter, maskinen var härlig att flyga,
och sedan gick jag tillbaka och landade, det gick hur
fint som helst! Det var en minnesvärd upplevelse
att flyga sitt eget flygplan första gången, dessutom i
öppen sittbrunn som jag inte gjort förut, och det har
varit lika trevligt varje gång sedan dess!
- På tal om roliga flygupplevelser, så minns jag
särskilt när vår eminenta motorflygchef Gunilla
Öhrn fyllde jämnt häromåret. Vi visste att hon
skulle gå som matros på veteranångbåten Herbert i
sjön Mjörn den dagen. Då bestämde Tommy Bohlin
och jag att vi skulle uppvakta henne med att flyga
över båten med ”hennes” klenoder Bella och Helge
Gustav. Sagt och gjort, Tommy flög GV:n och jag
Cuben och vi gjorde några passager över Herbert
där Gunilla stod på fördäck och gladdes åt uppvaktningen. Jag fotade en av passagerna, och den bilden
blev riktigt bra !
- Jag har också glatt mig mycket åt många utflykter
med Kjell Brattfors i hans AN2 där jag fått flyga som
andrepilot. Det har varit kolossalt trevligt! Synd att
Kjell sålt sin maskin!
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Hur ser du på utmaningarna för GVFS Erik, och hur
ska de mötas?
- Det är fortfarande flygtidsuttaget som är avgörande för ekonomin, och det har varit för lågt i år.
Det är vår primära intäktskälla, så det är nödvändigt
att det flygs mer. Fler instruktörer skulle vara
gynnsamt för inflygning av nya piloter. Kanske
avståndet till Alingsås-fältet är en nackdel, men det
är som det är med den saken, det är där vi har vår
hemvist. En idé skulle kunna vara att ha ett av våra
flygplan på Säve och ett i Alingsås, det kunde kanske
vara något att fundera på för att se om det skulle få
piloter att bli mer benägna att flyga. Men då skall
ny radioutrustning och transponder till, och det
kostar pengar. Och så är det nu återigen kontrollerad luft på Säve, och det minskar frihetsgraden
jämfört med att flyga på Alingsås, så det är både
för- och nackdelar. Ett problem kan bli att Alingsås
Flygklubb nu beslutat att lägga ner verksamheten.
Klubben har varit med och delat på arrendekostnaden på Rödene och på vissa andra kostnader.
Frågan är hur nerläggningen drabbar GVFS? Det lär
ju inte bli billigare för oss! Det kommer rimligen att
kräva ännu mer flygtid. Det blir allt viktigare att få
de piloter vi har att flyga mer plus att vi behöver få
in ännu fler nya, Det är en mycket viktig uppgift för
styrelsen att ta tag i.
Men du lär ha bytt jobb Erik, hur är det med det?
- Ja, det är rätt, jag är sedan en tid anställd på
halvtid på Aeroklubben Göteborg på Säve. Jag
sköter kansliet plus att jag planerar och övervakar
underhåll och tillsyn på klubbens flygplan. Jobbet på
Blomsam har jag fortfarande kvar, men nu på
halvtid. Lastbilen har blivit bytt mot en mindre, men
kan fortfarande komma till användning för GVFS vid
behov, hoppas jag.

Aviatören
sammanlagt tre månader på sjukhus fick hon
komma hem, pigg som en mört! Allt var frid och
fröjd! Det var den 26 juli, dagen före min födelsedag, så det var mitt livs bästa födelsedagspresent!
- Men för mig och min sambo ställdes allt på ända
när Emelie föddes. Vi fick flytta in på Östra och
sedan på sjukhuset i Halmstad och vara hos henne
hela tiden. Osäkerheten om hur det skulle gå för
Emelie var fruktansvärt påfrestande. Vi tillbringade
sammanlagt 108 dagar på sjukhus, det var jobbigt,
men allteftersom Emelies chanser att klara sig
ökade, steg modet och hoppet hos oss. Nu är allt
detta över, och vi är oerhört glada och tacksamma!
- Fortfarande är flyget mitt stora intresse, men nu
är ju familjen helt klart mer i fokus. Jag brukade
bara ha bilder på flygplan i mobilen, men nu är det
bara på Emelie och min sambo Tonje. Man kan
också se i min flygdagbok att något hänt. Jag har
legat på runt 120 flygtimmar per år tidigare, men i
år har det bara blivit 23 timmar! Gissa varför. Nästa
år skall det bli mer flygning, hoppas jag, både med
vårt eget flygplan men också med Bella och GV:n
Helge Gustav, de vill jag gärna fortsätta att flyga lite
då och då, dels för att jag gillar de maskinerna men
också för att dra mitt strå till stacken för att öka
flygtidsuttaget hos mitt kära GVFS!
Det får därmed bli en avrundning på intervjun med
Erik Tunared. Aviatören tackar så mycket och
önskar den lilla familjen allt gott!
Text: Ulf Delbro
Foto: Erik Tunared och Tomas Odhäll

Och så har du och din sambo nu välsignats med en
dotter, eller hur?
- Ja, det var en mycket omtumlande händelse, som
började oerhört kritiskt, men som slutade lyckligt,
tack och lov! Vår dotter, Emelie föddes på Östra
Sjukhuset i Göteborg den 17 april i år fyra månader
för tidigt! Hon vägde bara 540 gram, helt otroligt!
Tillståndet var kritiskt men chanserna att hon skulle
klara sig var ändå goda.. Hon låg i kuvös med
intensivvård dygnet runt på Östra den första månaden, men utvecklingen den tiden var positiv, så då
fick hon flytta till ”Hallands Sjukhus” i Halmstad.
Där låg hon i en säng med en massa slangar och
mätinstrument. Men hon fortsatte att utvecklas
positivt för varje dag som gick, så en efter en
plockades slangarna och det andra bort, och efter

Erik och pappa Tonny vid deras Renegade

Den lilla familjen
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Mitt A-cert
Ännu en trevlig text från Lennie Odmyr – en av GVFS
grundare.
Efter att ha segelflugit i fem år så ansåg jag att tiden
var mogen för mig att ta ytterligare ett steg framåt i
mitt flygande. 1960 anmälde jag mig som elev och
medlem i Aeroklubbens motorflygsektion. Utbildningen började med att vi, en kull på ca 20 elever, läste
teori. Den enda läroboken jag hade var BCL. I alla de
andra ämnena förde jag noggranna anteckningar om
vad som sades på lektionerna. Läroböcker kostar
pengar och det gällde att spara så mycket pengar som
möjligt så att de räckte till flyglektionerna.
Den 16 november var det så dags för den första lektionen i ett motordrivet flygplan. Det var SE-ARL, en
Auster J/1 Autocrat, som några år tidigare hade
konverterats till en MkV dvs. den gamla Cirrusmotorn
hade bytts ut mot en 130 hkr Lycoming. Min lärare
var Evert Andersson. Det första jag fick lära mig var
att ge ett markant vänster sidoroder i starten för att
motverka den girtendens som uppstod vid gaspådrag
eftersom man bytt en vänstergående motor mot en
högergående dito. Den andra maskinen vi flög var SECFN, en Auster MkV. Övergången från segel till motor
var inte särskilt svår. Bedömningslandning påbörjades
från 1000 fot i stället för 500 fot. V i övade
nödlandningar ute vid Rörö. Evert Andersson drog av
gasen och skrek. Motorstopp! Då gällde det att snabbt
sänka nosen och sikta in sig på fotbollsplanen med
anflygning från söder in över hamnen. På den tiden
behövde man inte avbryta övningen på 500 fot utan
vi drog på gas vid 150-200 fot. Det var rätt roliga övningar.
Efter sex lektioner, 36 landningar och 4 tim 20 min i
luften så var jag mogen för att flyga EK. Evert Andersson var emellertid bara biträdande flyglärare så jag
måste flyga ett pass med Bertil Brunnerup före min
första EK. Detta skedde den 8 januari. Efter att ha blivit godkänd av Brunnerup så gjorde jag två landningar
ensam. Jag flög sedan bara ett enda pass EK innan
det var dags för DK igen. Nu gällde det branta svängar.
Och de var verkligen branta, ca 80 graders lutning,
fullgas och spaken markant bakåt. Efter ett varv eller
två så flög vi in i den egna slipströmen. Det kändes
som en rejäl duns och det hände flera gånger att vi
slängdes ut ur svängen. Efter det blev det sex pass
EK. Den 8 februari satte sig Evert Andersson i
högersitsen igen. Nu hade turen kommit till
orienteringsflygning. Min uppgift var att hitta

Aviatören
Backamo och sedan återvända till Torslanda. Lätt
som en plätt.
Den 19 mars skulle jag göra min EK navigering. När
jag kom ut till Torslanda så var hela programmet rejält försenat. Evert hade skickat ut en annan elev,
Willard Arvidsson*, på hans navigeringsflygning, Jönköping - Trollhättan – Torslanda. När han kom tillbaka
så sade Evert, ”du hinner inte göra några beräkningar
utan du får flyga efter Willes anteckningar”. Jag fick
en lapp med lite nedklottrade värden och så gav jag
mig iväg. Det var inga problem med att hitta till Jönköping. Vättern syns ju på långt håll. Eftersom allt
hade dragit ut på tiden så gjorde sig vissa behov påminda. Jag landade på det fina gräsfältet och gjorde
vad jag skulle. Start igen och kurs mot Trollhättan.
Nu var det bara att flyga mot Stallbackaröken. Det
blev en studs och gå och sedan hem mot Göteborg.
Man kan knappast flyga fel. Älven till vänster och havet till höger. När jag kom fram till Torslanda så hade
solen gått ner och det började mörkna betydligt. TL
såg sig nödsakade att tända banljusen och jag åkte
på att betala 35 kronor i belysningsavgift. Den 10 april
blev jag slutligen utcheckad av Brunnerup och jag var
klar med mitt cert. Totalt hade jag då flugit 18 tim
och 15 min och gjort 114 landningar.
£ennie
*(Willard Arvidsson omkom tragiskt nog några år senare när han gick i backen vid Säve med en J 34 Hawker Hunter)

Lite mer om auktionstavlans bakgrund
Årsmötet i Veteranflygsällskapet den 27 februari
avslutades med att en mycket fin tavla på en GV 38
ovanför Blå Hangaren på Torslanda auktionerades
bort. Om detta rapporterades det i förra numret av
Aviatören, men tavlans bakgrund kunde ha fått en
mer detaljerad beskrivning, menade vår mångårige,
trogne medlem Claes Berg efteråt, så nu får Claes
beskriva hur det hela gick till: - Tavlan målades
mycket riktigt av GVFS-medlemmen och
byggruppentusiasten Allan Lilja, som dessvärre
sedan flera år är bortgången. Allan, som var en
begåvad konstnär, hade inför ett fly in på Rödene
hängt upp några tavlor i hangaren. En av dem var
den som blev bortauktionerad efter årsmötet. Jag
blev förtjust i tavlan, köpte den av Allan och tog
hem den till min bostad. Där fick den en
hedersplats på en av väggarna, och den hängde där i
bra många år tills jag tyckte att den skulle kunna
inbringa en slant till GVFS om den såldes. Sagt och
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gjort, jag skänkte den till Veteranflygsällskapet som
tackade så mycket och så auktionerades den alltså
bort i samband med årsmötet 2018. Budgivningen
drog iväg till ett belopp om 2500 kronor, som bjöds
av paret Eva och Tommy Bohlin. Pengarna skulle på
mitt initiativ bokföras på Byggfondens konto.
Tavlan som jag skänkte blev därför till glädje både
för Eva och Tommy och för GVFS byggverksamhet.
Gott så!
Då har historien om tavlan nu blivit klarlagd. Rätt
skall vara rätt!
Text: Ulf Delbro

Nytt från Aeroseum
Det händer alltid något nytt på Aeroseum, det har
vi sedan länge vant oss vid. Med utgångspunkt från
GVFS mycket nära samarbete med Aeroseum är det
förstås intressant för våra medlemmar, men också
för andra läsare av Aviatören att få en bild av vad
som hänt sedan förra numret dvs sedan i maj. Här
följer därför en resumé med det viktigaste, som
Roger Eliasson vill berätta om, så håll tillgodo:
- Vad skall vi börja med om inte den mycket glädjande nyheten att Aeroseums Hkp 4, Vertol 107
benämnd Y70 efter åtta år på marken åter kom i
luften den 29 september. Det är en grupp eldsjälar
vid Aeroseums 2. Helikopterdivision med Jan
Ljungholm i spetsen, som under lång tid lagt ner ett
jättejobb både med pappershanteringen och med
det tekniska för att få Y70 i luften. Nu fortsätter
arbetet med provflygningar och intrimningar för att
helikoptern så småningom skall kunna visas upp för
publik i sitt rätta element. Y70 är den enda flygande
Vertol 107 i Europa, så det är en verklig raritet som
Aeroseum kan vara mycket stolta över. Att få
denna helikopter luftvärdig är en klar, flyghistorisk
bedrift! Men denna prestation hade vi inte lyckats
med i år om inte Serneke mycket välvilligt låtit oss
få disponera en hangar som möjliggjorde slutarbetet med båda rotorerna monterade. Det hade
inte gått att göra nere i berget, framhåller Roger
Eliasson, med tacksamhet. Nu tas emellertid Y70
ner i berget under vinterhalvåret där hon får ”gona
sig” till våren då hon åter skall tas upp ovan jord.
Var hon då skall förvaras skall vi lösa under tiden,
förklarar Roger.
- Aeroseums simulatorer, Comanche, Bulldog,
Viggen (3 st varav en, HAS 37 är specialanpassad
för funktionsnedsatta besökare) och Airbus 300 är
mycket populära, framförallt Airbus-simulatorn. Nu
har ännu en simulator tillkommit, nämligen en
helikopter typ Augusta Bell Jet Ranger, Hkp 6 från
Marinen. Det är volontärerna Heinz Samuelsson
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och David Klinks som svarat för installationen och
det är den tredje av våra simulatorer de tagit sig an
med den äran! Simulatorn invigdes den 30 oktober
av förre chefen för polisflyget i Göteborg, Lars
Gunnar Gustafsson. Helikoptersimulatorn kan flygas
av två piloter och rymmer också tre passagerare.
Hela familjer kan sitta i helikoptern, så den kommer
säkert att bli mycket populär!
-Under en tid var det restriktioner att flyga på Säve.
Endast de flygplan som hade sin hemvist här hade
tillstånd till detta. Men i år har flygledningen åter
dragits igång, tornet är bemannat 08-22 alla dagar,
och även ”främmande” flygplan är välkomna. Detta
har Aeroseum tagit fasta på och marknadsför nu
konceptet ”Flygande gäster” riktat till bl.a. flygklubbar i en vid radie från Aeroseum. Parkering är
möjlig på plattan på bekvämt promenadavstånd för
besök i berganläggningen, och övernattning är
möjlig i Aeroseums Vandrarhem för en billig penning. Flera flygande gäster kunde noteras i år, bl.a.
en motorseglare ända från Tyskland. Inför nästa
säsong förväntas en ökning av flygande gäster. (Ett
tips: gå in på vår hemsida, www.aeroseum.se/
flygande-gaster/ där finns all info). Till detta kommer att Aeroseums ställplatser för husvagnar och
husbilar blivit väl utnyttjade i år.
- Vi har även fått nya objekt i samlingarna som t.ex.
en av Sjöfartsverkets SAR-helikoptrar typ S76
(Search And Rescue), som är en föregångare till den
helikoptertyp som används i dag. Det är ett mycket
intressant objekt som vi är glada över att få disponera!
Vad händer den närmaste framtiden när det gäller
utställningar och annat?
- En utställning om Försvarets Helikopter 4, Vertol
107 med en typisk uppdragsbeskrivning är påbörjad.
Etapp 1 av denna utställning är klar till jul. Dessutom har en utställning om J29 Flygande Tunnan
påbörjats och är klar under 2019. F.ö. skapas nya,
mindre attraktioner som tillförs utställningarna i
berget kontinuerligt.
- Vi gör nu även en helt ny satsning på att tillskapa
3. Propellerdivisionen, som skall innehålla luftvärdiga, propellerdrivna veteranflygplan, som skall
kunna delta i olika evenemang framöver. Ett stort
intresse för detta har visats från olika håll. Vi
fortsätter också diskussionerna rörande en ev.
lokalisering av Svedinos Flyg och Bilmuseum till
Aeroseum/Säve. Vi är även öppna för att annan
museiverksamhet ev. kan lokaliseras hit, så vi måste
planera för en utveckling med hangarer ovan jord.
Det är viktigt att framhålla i sammanhanget, att
Aeroseum har en nära dialog med Serneke för att
12
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tillvarata alla möjligheter som kan erbjudas kopplade till byggföretagets expansion på Säve. Det är
mycket spännande alltsammans!
- Under åren har en stor mängd materiel tillförts
Aeroseum. Delar av överskottet såldes under
höstlovet, och detta nya grepp blev en stor succé.
Det skall vi därför satsa på även nästa år. En annan
satsning är att både Charlotte Terner, som är vice vd
för Aeroseum och jag ställer upp i olika sammanhang och för olika målgrupper och håller föredrag
om bakgrunden och tillkomsten av Aeroseum och
vad vi kan erbjuda besökare. Även detta ett nytt
grepp för att marknadsföra Aeroseum. Kontakta
oss gärna för bokning av föredrag på min
mejladress roger.eliasson@aeroseum.se eller
telefon 0708-99 23 82.

Ovan: I luften efter åtta år.

Aviatören
- Som avslutning vill jag lyfta fram det fina och
värdefulla samarbete Aeroseum har med Göteborgs
Veteranflygsällskap. Detta samarbete har utökats
under året genom att en högtalaranläggning byggts
vid GVFS plats i berget. En fast tid i veckan har
införts då GVFS informerar besökare om sin verksamhet. Även hos GVFS händer saker hela tiden
kopplat till den renoveringsverksamhet som bedrivs.
Det är spännande för besökare att kunna följa
detta på nära håll, säger Roger Eliasson som avslutning!
Därmed tackar Aviatören för informationen och
önskar lycka till med alla, spännande pågående och
nya satsningar!
Text: Ulf Delbro Foto: Anna Sahlback

Nedan: Gänget som fixade det

13
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Sernekes intressanta planer för Säve

En spännande flygtur med gyrokopter.

Ingen har väl missat, att hela Säve-området,
förutom den del där Aeroseum ligger, har förvärvats av fastighetsbolaget Serneke AB i Göteborg.
(Aeroseum-området ägs av Göteborgs Stads
fastighetskontor).

Det började med en volontärkväll på Aeroseum i
slutet av september, då göteborgsparet Anna och
Thom Aspgren, på inbjudan av Roger Eliasson höll
ett mycket intressant och trevligt föredrag om sin
stora passion, nämligen att flyga gyrokopter. Inte
minst de utsökta bilderna de tagit från luften på ett
antal platser på västkusten och på andra ställen i
södra Sverige på sina utflykter, blev mycket uppskattade av åhörarna.

Serneke lanserade i augusti i år sina planer för hur
området skall exploateras. Man avser uppföra en
”industriell blandstad som är en kombination av
industri, logistik, handel, upplevelser och verksamheter”. Flygplatsen finns kvar och drivs i dag av
Serneke. Flygledning är åter i drift kl 8-22 varje dag,
men banan är halverad till ca 1000 meter. Sjöfartsverkets SAR-verksamhet får en nyproducerad bas
på flygplatsens västra sida Q2 2019. Där finns redan
nu V:a Götalandsregionens ambulanshelikopter,
polisens helikopterverksamhet, Svensk Pilotutbildning SPU samt flera flygklubbar. I och med
flytten av SAR-helikoptern blir den östra sidan av
Säve-området helt befriat från flygande verksamhet och är därmed fullt exploateringsbar. I norra
delen av området byggs nu nordens största solcellspark, som tillsammans med planen att förse all ny
bebyggelse med solceller på tak utgör en mycket
stor potential att förse hela området med förnyelsebar energi.
Stadsbyggnadskontoret i Göteborg har med utvecklingsplanerna i det översiktsplanarbete som nu
pågår. Stadens önskan med området är logistik,
industri och tillhörande kontor. En ny plan planeras
vara färdig år 2020.
Aeroseum med tillhörande verksamhet finns med
som en viktig attraktion inom området upplevelser i
Sernekes planer. Ledningen för Aeroseum med
Roger Eliasson i spetsen, har en nära dialog med
Serneke om samverkan som skall gynna både
Serneke och Aeroseum.
Vad utvecklingen av Säve kan skapa för möjligheter
för GVFS återstår att se, men det är onekligen
intressant!
Sernekes mycket intressanta utvecklingsplaner finns
publicerade på bolagets hemsida med adressen:
https://www.serneke.se/projekt/save-flygplats/
Text: Ulf Delbro

Aviatörens redaktör blev fångad av det entusiastiska
paret Aspgrens presentation och ville gärna dela
med sig till läsarna om en flygverksamhet som
bedrivs lite i skymundan på ett fåtal platser i landet
av ett 50-tal eldsjälar (varav två kvinnor). Förfrågan
om en intervju med paret resulterade i en inbjudan
att besöka Rörkärrs flygfält (ESGU), strax norr om
Uddevalla, där Västkustens Gyrokopterklubb har sin
hemvist, och även ett erbjudande om en flygtur för
att känna på hur det är att spaka en gyrokopter. Det
blev en väldigt spännande och intressant tur, men låt
oss först reda ut vad en gyrokopter är för något och
varför Anna och Thom brinner för detta.
Jo, en gyrokopter är en rotorförsedd, ultralätt
flygplantyp som drivs fram genom luften av en
skjutande propeller. Rotorn är frisvängande och
roterar med hjälp av fartvinden. Den kan liknas vid
en rund vinge. Alla som sett Bond-filmen
”Åskbollen” minns säkert att James Bond flög en
rotorförsedd, liten flygfarkost som kallades ”Little
Nellie”. Det var, ja just det, en gyrokopter. Dagens
modeller fungerar på samma sätt, men har en
modern, för att inte säga en futuristisk design plus
att de nu är försedda med en rejäl stabilisator som
betydligt ökar flygsäkerheten.
Thom fick 2008 ett presentkort av Anna för en
provlektion och då tände han på att flyga gyrokopter. När barnen var utflugna gjorde han slag i
saken och började 2014 skola med Magnus Hansson
som instruktör, för att ett år senare få sitt certifikat.
Det som då behövdes var förstås en gyrokopter, och
tillsammans med Magnus Hansson köpte de
”Fanny” en begagnad maskin av typ Cavalon av
årsmodell 2013 tillverkad av företaget AutoGyro i
Tyskland. Men, Anna bestämde sig också för att
satsa på ett certifikat och det tog hon i somras. Då
köpte paret tillsammans med Magnus ytterligare en
gyrokopter, ”Nisse”, en MTO Sport öppen tandemsitsmodell, till skillnad mot ”Fanny”, som är en täckt,
tvåsitsig modell side-by-side.
- Det vi tycker är roligt är att gyrokoptern har ett
stort register när det gäller hastigheter, från 30 km/h
14
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upp till 180 km/h beroende på vilken modell. Och
att man på ett enkelt sätt kan stanna upp i luften,
sjunka ner och vända om på en 5-öring. Och allt
detta är normala manövrar för en gyro - inget
farligt utan något man lär sig i
grundutbildningen. Starten kräver 150-200 m bana
eller stråk medan man landar på en mycket kort
sträcka, man stoppar lätt på 20 m förklarar Thom
Aspgren.
- Vi flyger 60 till 100 timmar per år var och en av
oss två, fyller Anna i. Vi älskar verkligen västkusten
och Bohuslän, det är en fantastisk tjusning att flyga
här. Och så brukar vi göra minst en gyrosemester
per år - denna sommar blev det en resa till Karlskoga-Stegeborg-Öland-Skåne med
mellanlandningar i Brännebrona, Motala, privat fält
vid Linköping, Oskarhamn, Hässleholm, Höganäs
och Kungsbacka. Dessutom en weekend på Visingsö
och flera dagsturer varav en till Varberg för att
hälsa på goda vänner. Eftersom gyro inte kräver så
stort fält så finns det många med privata små fält
som vi gärna besöker. Vi har t ex vänner med egna
fält i Lidköpingstrakten, i Skåne, på Orust samt vid
Linköping. Vi besökte även Aeroseums evenemang
Barnens flyghelg i två dagar för att visa upp våra
maskiner. Skånska gyrokopterklubben arrangerade
ett fly-in i Kungsbacka dit det kom 23 gyrokoptrar
från Sverige, Danmark och Tyskland, där deltog vi
också, och det var mycket trevligt, berättar Anna.

Hur är det med driftstillförlitligheten, kostnader
och service?
- Alla våra maskiner i gyrokopterklubben är utrustade med samma motortyp Rotax 914 med turbo
115 hp. Den är väl beprövad i flygvärlden. Eftersom
rotorn inte är driven av motorn utan drivs av
fartvinden finns det ingen risk att rotorn stannar.
Om motorn stannar så fortsätter rotorn att rotera,
det enda man behöver tänka på som pilot är att
hålla farten genom luften, ca. 100 km/h och leta
efter ett litet fält eller väg som vi kan landa på.
Glidtalet är ca 1:4.
- Maskinerna drar ca 16-18 l/h bensin (95 oktan)
och vi behöver en reserv om 12 l. Detta ger att den
möjliga flygtiden är från 3 timmar med den äldre
MTO Sport upp till 5 timmar för våra nyare maskiner som har större tankvolym. Kostnaden är ca 800
kr/timma allt inkluderat, bränsle, försäkring, service
mm. Som ägare får vi själva göra årlig 100-timmars
service. Rotax-motorn har en övre gräns innan den
måste servas av auktoriserad verkstad. När det
gäller vissa större åtgärder på gyrokoptern krävs

Aviatören
certifiering från leverantör. För AutoGyro så finns
denna kompetens i Sverige, nämligen hos Magnus
Hansson på Rörkärr.
Dags för flygning
Flygturen skulle bli med ”Fanny”, den täckta och
mycket vackra Cavalon. Thom drog lätt ut den ur
den nästan nybyggda hangaren, gjorde daglig tillsyn
och så tog vi plats i gyrokoptern, Thom i högersits
och Aviatörens redaktör till vänster. Maskinen är
utrustad som ett konventionellt flygplan med spak
och pedaler. Motorstart och magnetkontroll och
sedan uttaxning till banan. Anmälan på radio att vi
avsåg starta. Luftrummet är okontrollerat, så man
har själv ansvar för vad man avser göra, där ”se och
bli sedd” gäller. Thom kopplade nu på förrotering av
rotorn via en växel från motorn. När rotorn uppnått
200 rpm kopplades växeln ur och Thom drog på
fullgas. Efter ca 150 meter hade rotorn fått tillräcklig fart av vinden för att lyfta gyrokoptern. Vid 100
km/h, som är den bästa hastigheten för stig gjorde
Thom en snabb stigning genom att med spaken dra
rotorn bakåt. Vi steg till 1000 ft, och efter några
manövrer och instruktioner fick jag ta rodren.
Gyrokoptern upplevdes som mycket stabil och
uppförde sig i planflykt och svängar som ett flygplan. Men när Thom visade en av de speciella
egenskaperna med en gyro, håller man som gammal
fixed wing pilot instinktivt emot, så här kan man ju
inte göra för då går det åt skogen! Att dra ner
farten till 30 km/h och stå praktiskt taget still skulle
ju ofelbart leda till stall och vikning, men inte med
en gyro, där funkar detta utan problem. Det krävs
en påtaglig mental omställning där hjärnan får ta till
sig att man har roterande vingar ovanför huvudet
och inga fasta sådana som på ett flygplan, och att
man kan flyga en gyro på helt annat sätt. Det var en
mycket speciell upplevelse. Vid landningen kom vi in
med 100 km/h och strax över marken drog Thom
distinkt spaken bakåt, farten gick ner och vi stoppade efter 20-30 meter! Strax efteråt landade
Anna, som passat på att också ta en flygtur med
”Nisse”, den öppna gyrokoptern med tandemsits.
Hur ser framtiden ut?
Efter notering i loggböckerna rundade vi av med en
god kopp kaffe, och jag undrade då hur man ser på
framtiden för gyrokoptrar?
- Vi ser att intresset för gyrokopter ökar över
världen. Det är säkra maskiner som är relativt lätta
att underhålla och därmed ganska billiga jämfört
med t.ex. helikopter. De kräver inte så stora flygfält
och på flera håll i världen används de även professionellt för t ex kustbevakning, inspektion av kraft15
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ledningar, och inom jordbruket som övervakning/
kontroll av grödor och besprutning. I Kenya används gyrokopter för att spana efter tjuvskyttar.
Men, professionell användning är inte tillåten i
Sverige med nuvarande UL-reglemente, så här blir
det tills vidare en ren hobbyverksamhet.
- Vi tror också att det kommer elektrifierade gyro.
Vi vet att det redan finns gyro med elmotor på
drivhjulen så att de kan registreras som traktor och
köras på väg i ca 40 km/h. Det finns även idéer om
tresitsiga maskiner. förklarar Thom och Anna
Aspgren avslutningsvis.
Och Aviatören tackar för en mycket trevlig eftermiddag, som gav mersmak!

Nedan: Thom och Anna Aspgren

Text och foto: Ulf Delbro
Foto: Thom och Anna Aspgren, Magnus Hansson
samt AutoGyro

Byggfonden

Ovan: Thom t.v. och redaktör´n

Nedan: Cockpit

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 ett värdefullt bidrag från medlemmen Claes Berg.
GVFS framför ett stort tack till Claes för gåvan, som
kommer väl till pass i byggverksamheten!
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Flygfältsnytt
Från hangaren kikar jag ut över omgivningen och ser
hur brunt gräset på fältet är. Den varma sommaren
tog hårt på gräset men fördelen är att vi knappt
behövde klippa banan och runt hangarerna på flera
månader.
Hangaren innehåller just nu bara Bella, GV-38´an är
ju på Säve över vintern och vi ska hyra ut lite platser
för husvagnar och båtar som behöver skydd över
vintern. Detta ger ett välkommet tillskott till vår
ekonomi, alla inkomster är välkomna.

Aviatören
mar i GVFS som åtog sig att hämta Mothen hos
Arlanda Flygsamlingar. Nu står den alltså i
Aeroseum.
Det var en hängiven grupp eldsjälar som 1970
började renovera flygplanen i samlingen. De är nu
medlemmar i den ideella föreningen Arlanda
Flygsamlingars Vänner, som bildades 2002. Ordförande i föreningen är bokens författare Jan Forsgren.

Vi brukar ju grilla på fältet en gång i månaden, men
det blev bara grillat vid ett tillfälle i år och paradoxalt nog var det på grund av det fantastiska vädret i
sommar. Det utfärdades eldningsförbud ganska
tidigt och det med all rätt, gräset var torrt som
fnöske på fältet och vi vågade inte chansa med
öppen eld.
Arbetsdagen som jag hade tänkt utlysa fick jag
tyvärr skjuta på framtiden, jag jobbade hela sommaren och var ute på resa nästan hela tiden. Jag
gör ett nytt försök nästa vår och då ska det målas
och inte minst grillas!
Med hälsningar från Alingsås
//Gert

Årets Svenska Flygbok 2018
Det blev boken Arlanda Flygsamlingar – Svenska
civilflygetshistoria i ord och bild”
av Jan Forsgren som den 6 oktober utsågs till Årets
Svenska Flygbok 2018 vid den årliga
Flyglitteraturträffen i Flygets Hus på Malmslätt
utanför Linköping. Aviatören gratulerar Jan till den
välförtjänta utmärkelsen!
Arlanda Flygsamlingar, som finns i en hangarbyggnad på Arlanda, innehåller den största samlingen av historiska, civila flygplan i Sverige.
Insamlandet av föremål med anknytning till svensk
civil luftfart påbörjades redan 1953. Det första
flygplanet, en DH 60 G-III Moth Major med registreringen SE-AGF anlände 1959. Just detta flygplan
är av extra stort intresse för Aeroseum och GVFS ty
det var flygprofilen Gösta Fraenkel i Göteborg som
ägde flygplanet på sin tid och det fick därför
registreringen AGF av det skälet. Denna Moth är
sedan en tid deponerad till Aeroseum, för en
specialutställning om Gösta Fraenkel och hans s.k.
kikhosteflygningar. Det var en liten grupp medlem-

Vid Arlanda Flygsamlingar finns nästan 300 år av
svensk, civil flyghistoria samlad under ett tak, från
en skalamodell av Emanuel Swedenborgs utkast till
”Machine att flyga i Wädret” från 1716 till det
flygplan som i början av 1990-talet användes för
utprovning av positioneringssystemet GPS,
uppfunnet av svensken Håkan Lans.
Av de fler än 50 flygplan som för närvarande ingår i
Arlanda Flygsamlingar är cirka 25 utställda, medan
resten antingen är utlånade till andra flygmuseer
(som t.ex. SE-AGF) eller förrådsställda. Många av de
utställda planen beskrivs i boken. Ett av dem, också
särskilt intressant för GVFS är SE-AHD, en GV 38
med en särskilt spännande historia. Det utnyttjades
en kort tid som kurirplan av norska staten i aprilmaj 1940 under striderna med Tyskland. Ett antal år
därefter kom det att bli blickfång utanför en lanthandel i Leksand efter ett haveri, och så småningom
kom det till Arlanda Flygsamlingar där det nu renoverats till ett mycket fint skick (se beskrivning i ett
17
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tidigare nummer av Aviatören). Historien om SEAHD är utförligt beskriven i Jan Forsgrens fina bok.

välkomna, och vi söker därför med ljus och lykta
efter sådana intäktskällor.

Flygsamlingarnas långsiktiga hemvist har varit i
stöpsleven i åtskilliga år och den ena utredningen
har avlöst den andra utan att något beslut fattats.
Efter att Arlanda Flygsamlingar under 2018 fick en
ny huvudman i stället för Swedavia nämligen
Statens Maritima Museer pågår i skrivande stund
ännu en utredning, som skall vara klar under november. Intresset är stort från flera håll vad denna
utredning skall resultera i! Kanske finns något att
rapportera om i vårnumret 2019 av Aviatören. Vem
vet.

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 hemsida:
www.gvfs.se och ladda ner vår informationsfolder.

Text: Ulf Delbro

Upprop om sponsorer och bidragsgivare
Som alla naturligtvis förstår, så kostar det mycket
pengar att renovera veteranflygplan, och att hålla
dem i luftvärdigt skick så att de kan flygas. Intäkterna från medlemsavgifter är förstås mycket
viktiga, och därför försöker vi värva nya medlemmar närhelst vi får möjlighet. Men även bidrag från
sponsorer liksom olika kommunala bidrag är mycket

Text: Ulf Delbro

En trevlig flygtur
Det här var en trevlig flygtur, som jag särskilt minns sade Erik Tunared under intervjun med honom. Det var när
Tommy Bohlin och Erik uppvaktade Gunilla Öhrn på hennes födelsedag med en överflygning av ångbåten
Herbert på sjön Mjörn som Gunilla befann sig ombord på. Tommy flyger GV:n, Erik flyger Bella och har tagit
bilden. Gunilla står i fören på Herbert och vinkar till uppvaktningen. Nej, GV:n landar inte på Herbert!
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Göteborgs Veteranflygsällskaps jullunch 2018
GVFS håller sin traditionella jullunch lördag den 1 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 365:- kronor inkl. julmust, lättöl, Loka och kaffe efter maten. Starkare drycker såsom öl,
vin och snaps finns att köpa.
Vi har som vanligt en spännande gästtalare som ska underhålla oss.
Anmälan som är obligatorisk och bindande görs senast den 20 november helst på mail till:
gertboll1@gmail.com eller på mobil 0708-90 56 25. Vid avanmälan efter den 20 november debiteras medlemmen beloppet 365:- 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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