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Hej alla medlemmar

Ni håller nu årets första exemplar av Aviatören i
handen och det betyder att vår flygsäsong har

börjat på riktigt. Jag vet att Bella har flugit några
gånger årets första månader men nu ska vi komma
igång på allvar. På Påskafton var jag uppe och flög
en sväng med Bella, det var riktigt kul att få spaka
henne igen efter vinteruppehållet och vädret var
fantastiskt. Jag hoppas att våra piloter kommer att
flyga mycket i år, vi hade ju ett motorproblem på vår
GV-38 som gjorde att hon stod på marken det mesta
av sommaren. Nu är hon snart tillbaka på Alingsås-
fältet och då ska jag flyga så mycket jag hinner. Vi
ska kika på datum för grillkvällar och jag hoppas att
vi ska få tid att göra lite underhåll på hangaren
under våren och sommaren, mer om detta senare.

Vi har ett par evenemang framför oss, det första är
Tjolöholm Classic Motor den 19 maj, där vi har visat
upp oss några gånger tidigare och i år blir det
mycket flyg på schemat. Vi hoppas kunna få ihop 3–
4 flygplan som flyger tillsammans med oss och
arrangören kommer att ge ut ett rejält häfte med
information om bland annat GVFS. Tack Anders
Sylvan för din insats!

Nästa event blir vårt deltagande på Barnens Flyghelg
den 15–16 juni, och om någon av er piloter kan
ställa upp och flyga en sväng på lördagen och
söndagen så kontakta mig snarast. Vi kommer att
ställa upp vårt nya tält på Barnens flyghelg så passa
på att komma fram och prata med oss där.

I detta nummer har Ulf Delbro skrivit ihop en
berättelse om mitt liv med flygplan och annat, jag
tyckte inte själv det var mycket att skriva om men
jag ställde upp på en trevlig intervju med redaktören
en eftermiddag på Säve, så håll tillgodo!

På förslag av vår trogna medlem Sigurd Larsen har
jag meddelat våra medlemmar om att man gärna
får följa med på en flygtur i våra fina flygplan,
tanken är att passageraren delar på kostnaden med
piloten, då blir det mycket billigt för båda och det
blir naturligtvis en upplevelse för den entusiastiska
passageraren. En fin flygtur över Mjörn en trevlig
kväll när vinden har lagt sig är svårslaget! Ni som är
sugna på en flygtur – kontakta mig på telefon 0708-
90 56 25 eller på mejl:  gertboll1@gmail.com så
löser vi detta. Varmt välkomna att höra av er!
Lite om arbetet som pågår i berget: våra duktiga
tekniker håller på för fullt och nu ska dom tillverka
en ny propeller till GV-38 Helge Cesar. Jag kikade på
det första ämnet dom limmat ihop och det såg
väldigt bra ut, så nu ska dom börja tälja och borra,
mycket spännande. Frans och hans gäng jobbar med
Ercoupe´n och nu har dom monterat motorn, så
allting glider framåt med fint resultat. Vi ska vara
tacksamma för dessa eldsjälar som jobbar i berget
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varje tisdag, jag önskar att jag hade kunnat vara
med mera därnere men jobbet är som vanligt i
vägen för sådant som är kul.
Jag har gjort ett litet inlägg i tidningen, det är ett
projekt som en grupp entusiaster startat, och vi är
flera från GVFS i gänget. Det är en Antonov An-2
som är kärnan i föreningen och arbetet pågår hos
Kjell Brattfors på Kattleberg. Vi välkomnar medlem-
mar med intresse av att vara med i projektet att
kontakta mig, och det finns möjlighet för att få flyga
maskinen när vi fått den på vingarna. Det är en unik
möjlighet då det idag inte finns någon flygande An-2
i Sverige! Läs mera längre bak i tidningen.
Till slut vill jag åter igen tacka alla våra stöd-
medlemmar, ni är otroligt värdefulla för GVFS! Tack
också till mina kollegor i styrelsen, ni är så kul att
jobba med. Ett stort tack också till järngänget som
jobbar med våra flygplan, ni är otroliga! Tack också
till dig Ulf, ditt arbete med Aviatören är ovärderligt!
Med flygande hälsningar //Gert

Rapport från byggruppen

Som vi kunde berätta i förra numret av Aviatören
gick det i höstas inte att få upp motorvarvet på
klenoden SE-AHC vid provkörning med fullt pådrag
av Le Blond-motorn. Detta berodde på felaktig
stigning på propellern. Då fanns valet att antingen
köpa en ny propeller, en kostsam historia, eller att
själva tillverka en ny i trä. Beslutet blev att satsa på
egentillverkning.

- För att kunna göra detta på bästa sätt krävs
tillgång till en s.k. kopierfräs, och en sådan har vi
mycket generöst fått låna av flygentusiasten Jerry
Edvardsson på Öckerö, berättar Ralph Duell för
Aviatören. Det som skall kopieras är en original-
propeller i trä, och en sådan har vi tillgång till,
fortsätter Ralph. Den har en spricka, så den kan
inte användas att flyga med, men den är fullt
användbar som förlaga att kopiera. Den nya
propellern skall tillverkas av askträ som köps som
plank, enkelt uttryckt. Dessa limmas samman på ett
speciellt sätt i skikt, och sedan finhyvlas ”paketet”
innan fräsningen inleds.

- Vi har fått ett par ”lektioner” av några som kan
propellertillverkning samt av en snickare med god
kunskap om trä och limning, förklarar Ralph. Ett
första propellerämne är limmat och klart, och vi
skall nu börja kopierfräsa ”paketet”. Vi räknar med
att tillverka ett par, tre propellrar på försök innan vi
får till en fullgod och användbar sådan, det är något
vi får räkna med har vi förstått av expertis på
området. Dessa första propellrar skall vi sälja, inte

för att användas på flygplan utan som prydnadsfö-
remål, så hör av er och tinga en i god tid, säger
Ralph och skrattar.

- Beslutet med propellern har visat sig vara jättebra,
inte bara rent ekonomiskt, säger Ralph. Att tillverka
en propeller (eller flera) är något helt nytt för oss,
och det har skapat ett mycket stort intresse, enga-
gemang och ökad motivation hos oss alla i
byggruppen. Detta är en mycket positiv bonuseffekt
med projektet, och det är vi väldigt glada för, säger
Ralph med stor tillfredsställelse.

- En beskrivning av propellertillverkningen med det
limmade virket och förlagan finns att beskåda i vårt
utrymme i Aeroseum, och det visar vi för besökare
vid guidade turer, förklarar Ralph Duell. Själva
kopierfräsen finns i snickarverkstaden i ett utrymme
som Roger Eliasson vänligen ställt till förfogande,
tillägger han. Kom själva och besök oss och titta på
propellertillverkningen, alla är varmt välkomna,
säger Ralph inbjudande.

- I övrigt är det mesta klart med SE-AHC. Endast
småsaker, som inte har någon betydelse för flygning
återstår. Under tiden som propellertillverkningen
pågår måste flygplanet motorköras då och då, och
nästa gång det blir aktuellt är om 2-3 veckor. Det
kan göras med den propeller som nu sitter på.
Någon tidplan för när en ny propeller skall vara klar
finns inte, helt i linje med GVFS filosofi – den blir
klar när den blir klar, vi skyndar långsamt, påpekar
Ralph.

Men, hur är läget med renoveringen av Ercoupen?
Vi ställer frågan till Frans Landerberg, som ansvarar
för detta projekt:

- Det här är verkligen ett jätteroligt projekt, som går
stadigt framåt, och entusiasmen är stor, svarar
Frans. Detalj efter detalj blir färdig och mycket är
klart att monteras. Men innan det kan göras skall
allt inspekteras av en kontrollant, och nu väntar vi
på att en ny sådan kan ta sig an detta uppdrag då
den hittillsvarande, Ingolf Jonsson i Fjärås, har
flaggat för att han slutar som kontrollant hos EAA.
Vi ligger alltså i väntläge inför inspektionen, och allt
är öppet, så att den kan göras. Bland annat skall
styrlinor och mycket annat inspekteras och godkän-
nas, förklarar Frans Landerberg.

- Under tiden pågår dopning av vingarna med en
särskild typ av lack. Jag har dopat två gånger med
handpålagd doping och dessutom sprutat två
gånger. Nu skall ytterligare några lager läggas på
innan vingarna är klara. Stjärtstyrverket är klart och
motorn är nollställd och monterad, och när inspek-
tionen är gjord väntar taxningsprov, som vi bör
kunna inleda i sommar, förklarar Frans. Propellern
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är i metall, men den skall bytas mot en träpropeller,
som vi siktar på att själva tillverka, tillägger han.
Motorn bör helst köras i cirka 50 timmar innan den
blir flygklar, och det är för tidigt att sia om när det
uppnåtts, det får vi återkomma till.  Men det är ett
fantastiskt trevligt projekt, det tycker vi alla som
jobbar med Ercoupen, sammanfattar Frans Lander-
berg.

När det gäller SE-AMA, dvs KZ:an har inte så
mycket hänt sedan förra numret av Aviatören.
Motorrenovering pågår och alla komponenter finns
i dag och är klara för montering när tillstånd bevil-
jats av EAA, och ett sådant avvaktar vi. När det
gäller själva flygplanet pågår en totalöversyn efter
att maskinen stått avställd under en följd av år.
Någon tidplan för jobbet med AMA har vi inte, det
får ta den tid det tar, förklarar Ralph Duell.

Vad händer då framöver frågar vi Ralph och

Frans.

-  Först skall vi säga, att det numer är mycket
populärt att vara med i GVFS byggrupp. När vi höll
till i bodarna på andra sidan fältet var vi 3-4 man
som deltog – nu är vi 18 stycken, och det är väldigt
roligt, framhåller de. Nyligen anslöt sig en ny
entusiast till gruppen, Magnus Kroon. Magnus är
bara 64 år och det sänker medelåldern i gruppen,
som egentligen är oroväckande hög med tanke på
framtiden, noterar både Frans och Ralph.

- Sedan, när det gäller framtiden, dvs när våra
projekt med AHC , Ercoupe och även KZ:an så
småningom blivit slutförda, så skall vi jobba med
sådana projekt som kan göras luftvärdiga och
flygbara, och vi är öppna för i stort sett vad som
helst, påpekar Ralph och Frans. Vi vill gärna ha en
dialog om olika projekt med Roger Eliasson, det är
viktigt då Roger välvilligt ställer det utrymme till
vårt förfogande som vi disponerar i Aeroseum.

- Ett projekt som redan är aktuellt är omdukning av
vingarna på Safiren, SE-AUR. Målet är att den åter
skall bli flygbar, och då måste vingarna dukas om,
noterar Frans. Jag har redan blivit tillfrågad av
Roger Eliasson om att göra detta, och det är jag
klart positiv till, tillägger han.

Innan vi rundar av intervjun vill Ralph berätta en
liten solskenshistoria.

- Vår nya byggruppmedlem, Magnus Kroon skänkte
två flyttkartonger med flyglitteratur till byggruppen
som ”inkilning” i gänget. Efter avstämning med
Roger Eliasson, som gav klartecken, dukade vi upp
dessa böcker till försäljning under Modell- och
Hobbymässan i Aeroseum sista helgen i mars. Claes
Berg prissatte böckerna från 20 – 250 kronor.
Försäljningen gick jättebra, och vi fick in 2000

kronor som förstärkning av byggruppens konto. Ett
särskilt tack till Magnus för bokkartongerna, fram-
för Ralph som avslutning.

Text och foto: Ulf Delbro

Foto: Ralph Duell

Frans Landerberg med första virkespaketet

Så här fungerar kopierfräsen

Bengt Johannesson, Håkan Ottosson och Frans vid

Ercoupen
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Byggruppens nykomling, Magnus Kroon (Ovan)

Laget före jaget (nedan)

En flygbiten ordförande med många
aktiviteter

En av de tongivande personerna i Veteranflyg-
sällskapet är Gert Böll, föreningens ordförande
sedan 2013 då han efterträdde Erik Tunared. Gert
är således nu inne på sitt sjunde år som ordförande
och är den som hittills innehaft ordförandeklubban
längst med undantag för föreningens första ordfö-
rande, Curt Almgren, som hade uppdraget i hela 25
år!

Nu kan det alltså vara dags att låta medlemmarna
få en personlig presentation av allas vår Gert Böll.

Aviatören träffade Gert i mitten av april och vi fick
en mycket trevlig pratstund tillsammans, som
resulterade i detta porträtt. Men vi låter, som
vanligt huvudpersonen själv berätta, så håll tillgodo:

- Som mitt efternamn antyder, så har jag danskt
påbrå, jag föddes nämligen i Århus i Danmark 1954
(den 11/11, 11 minuter över 11 på kvällen för att
vara exakt) som äldst av åtta syskon. Jag var väldigt
teknikintresserad redan från tidig ålder, det var
moppar och mc och bilar, så det var självklart att jag
skulle utbilda mig till bilmekaniker.

- 1971 flyttade familjen till Sverige då pappa, som
var takläggare fått jobb i Göteborg. Även jag kom in
på takläggning, men det var förstås inte min grej, så
efter två år hoppade jag av takläggeriet och fick
jobb som bilmekaniker i Härryda. Nu fick jag jobba
med det jag var utbildad till, och efter två år där, när
jag var 21 år startade jag 1975 en egen bilverkstad i
Göteborg. Dragracing hade blivit mitt stora intresse,
så jag satsade på att bygga om amerikanska bilar till
dragracingfordon.

- Jag tävlade själv dragracing i Anderstorp, Mantorp,
Hudiksvall, Ljungby/Feringe och på andra flygrakor
runt om i landet, det var en spännande tid, som
faktiskt väckte mitt flygintresse. Ja, i själva verket
hade jag varit flygintresserad redan från det jag var
fem år då jag fick en modell att bygga, och så fick
jag också hänga med pappa till flygplatsen och titta
på flygplan, han var också intresserad av flyg och
det smittade av sig.

- Men när jag dragracingtävlade och blev tvungen
att få stopp på fordonet vid uppåt 250 km/tim
tyckte jag att det var onaturligt, i den farten ville jag
på något sätt få upp fordonet i luften, och det
väckte tanken på att ta ett flygcertifikat. Men tiden
var ännu inte riktigt mogen för detta, det skulle
dröja till lite senare i livet innan jag gick från tanke
till handling.

Du är ju ständigt på resande fot Gert, hur hänger

det ihop, driver du fortfarande bilverkstaden?

- Det som hände var faktiskt en ren slump. Jag
lovade en vän som jobbade på reklambyrån West
Art i Göteborg, att fixa lite svetsningsarbeten när de
skulle bygga en utställningsmonter. Jag lockades
kvar och lade ner bilverkstaden 1979. Det var
väldigt intressanta jobb både i Sverige och utom-
lands, och det var så resandet började. Efter en tid
delades West Art upp i tre delar och jag följde med
en av delägarna. Så småningom hoppade jag av
West Art och startade en egen firma i mäss-
branschen med fokus på att konstruera och bygga
utställningar och montrar på fackmässor runt om i
världen. Nu, på senare tid, strömmar uppdrag in
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från Volvo att bygga om och modernisera bilhallar,
det är ett starkt tryck med många uppdrag som
avlöser varandra, både i Sverige och Europa och
även i USA. Det är fortfarande ett intensivt resande,
även om det har minskat något. I dag har jag cirka
150 resdagar per år, från tidigare mer än 200, och
jag försöker ta mig hem på helgerna. Jag har varit i
ett 50-tal länder inklusive USA, som jag besökt 40
gånger vid det här laget.

Men hur blev det med ditt flygeri Gert, när tog du

flygcertifikat?

-Jo, det började med att vi fick ett uppdrag av Good
Year att göra lite reklamjobb runt deras Blimp, (dvs
ett mindre, gasfyllt luftskepp) som de hade parkerat
på Säve. Då passade jag på att titta in hos Chalmers
flygklubb som lockade med mig på en provlektion
med Göran Bratell som instruktör. Då sade det bara
”klick” och jag var fast. Jag bestämde på stående
fot att ta ett certifikat, och 1983 började jag skola
på Chalmers flygklubb med Mats Lind som flyglä-
rare. Ett år senare, 1984, hade jag mitt A-certifikat,
eller PPL som det heter nuförtiden. Det har jag
kompletterat med ett I-bevis, dvs jag har
instrumentflygbehörighet, plus även behörighet att
flyga flermotoriga maskiner. Tyvärr har både Göran
Bratell och Mats Lind förolyckats i flyghaverier,
Göran var en god vän och Mats var min mentor när
jag började flyga, jag saknar dom båda.

- Uppdragen jag fått har gett jättebra möjligheter
att utnyttja mitt certifikat i tjänsten och ta mig runt
i Europa med eget flygplan i samband med mässor
och utställningar. Ett stort intresse jag har är att
flyga så många olika typer som möjligt. Under de 35
år jag haft certifikat har jag fått flyga lika många
typer, dvs 35 stycken – allt från vår lillcub Bella med
65 hp till Skyraider med 2700 hp! Det inkluderar
även 4-5 tvåmotoriga maskiner plus en provlektion i
helikopter. En särskild raritet jag fick flýga 2007 i
Chicago var ett biplan av typ Laird Swallow byggd
1929 och nu det enda luftvärdiga exemplaret i
världen! Tala om veteranflygplan! Jag har haft flera
egna flygplan under åren, bl.a. en Piper Arrow och
en Piper Twin Comanche och är i dag delägare i två
gamla flygplan, den ena är Sveriges äldsta Piper
Cherokee 140, (SE-EMB) och den andra är en de
Havilland Chipmunk (SE-XKU), båda finns i Borås.
Jag har hittills loggat sammanlagt 2000 flygtimmar.

Hur kom du att bli ordförande i Veteranflyg-

sällskapet?

- Jag kände till något om föreningen efter att ha
sett information på Aeroklubben och pratat lite
med Erik Tunared, men inte så mycket mer när jag
blev kontaktad med en förfrågan om jag var intres-
serad att bli ordförande. Erik, som då var ordfö-

rande hade meddelat att han skulle till Nya Zeeland
några månader och skulle då lämna ordförandeska-
pet. Jag funderade inte särskilt länge utan medde-
lade att jag stod till förfogande, det var ett uppdrag
som jag givetvis inte kunde tacka nej till, och vid
årsmötet 2013 blev jag vald till ordförande i Göte-
borgs Veteranflygsällskap.

Hur ser du på ordförandeskapet – vad är roligast

och vilka är utmaningarna?

- Det roligaste är att lära känna alla människorna i
föreningen, särskilt de fantastiska eldsjälarna i
byggruppen! Jag önskar jag hade mer tid att besöka
byggänget, men jobbet innebär, som sagt, att jag är
väldigt mycket på resande fot, och det är som det är
med den saken.  Sedan är det förstås väldigt roligt
att få flyga klenoderna GV:n Helge Gustav och lill-
Cuben Bella, det är verkligen en höjdare. En stark
drivkraft för mitt engagemang är dessutom att få
vara med och påverka framtiden för denna gamla,
fina förening. Jag känner varmt för GVFS och är stolt
över att vara ordförande!

- Utmaningarna är flera. Först och främst kommer
ekonomin, och den påverkas på intäktssidan fram-
förallt av flygtidsuttaget. Ekonomin är i balans i dag,
men det flygs alldeles för lite. Vi har ett 40-tal
medlemmar som betalar pilotavgift, men, av någon
eller flera anledningar är det långt ifrån alla dessa
som flyger. Vissa piloter tycks dra sig för att flyga
sporrhjulsflygplan av osäkerhet, vilket är tråkigt, för
det är inte särskilt komplicerat. Förr var alla flygplan
försedda med sporrhjul, och det fungerade. Vi har
en stor uppgift att få alla våra piloter att flyga mer,
så att vi får en uthålligt sund och bra ekonomi i
föreningen.

- På intäktssidan finns också en oerhört viktig post
nämligen alla våra stödmedlemmar, de är kolossalt
betydelsefulla för föreningens ekonomi, det kan inte
nog framhållas. Ett stort tack till er alla för ert
viktiga stöd, utan er skulle det inte fungera!

- Ett förslag, som kommit från Sigurd Larsen i
byggruppen, är att puffa för att alla medlemmar,
som så önskar skulle kunna få en flygtur med någon
av våra piloter där man delar på kostnaden. Det
skulle kunna bidra till ett ökat flygtidsuttag. Det är
ett bra förslag, som jag också nämnt i Ordförandens
hörna i detta nummer. Där finns kontaktuppgifter till
mig – jag förmedlar gärna önskemål om flygning.
Hör av er!

- På kostnadssidan kommer framförallt vår andel i
arrendet för flygfältet i Alingsås. Vi har varit tre
parter att dela på den betydande kostnaden –
Göteborgs Segelflygklubb, Alingsås Flygklubb och
Göteborgs Veteranflygsällskap. Men nu har AFK
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lagts ner, varför kostnaden, som det ser ut i dagslä-
get skall delas på två. Hur detta skall lösas blir en
förhandlingsfråga, som jag inte vill spekulera i, men
det är en utmaning för oss, så mycket kan jag säga.

- En annan utmaning är medelåldern på medlem-
marna i byggruppen – den är oroväckande hög. Ett
tillskott med yngre förmågor är både önskvärd och
nödvändig för att säkerställa verksamheten på sikt!

- Jag vill i sammanhanget mycket gärna lyfta fram,
att vi kostnadsfritt får disponera utrymmet i
Aeroseum där vi håller till med byggverksamheten,
tack var ett mycket välvilligt erbjudande från Roger
Eliasson, chef för Aeroseum. Det är en klar win-win
situation – Aeroseum kan visa besökare en levande
verksamhet samtidigt som GVFS får tillgång till ett
idealiskt utrymme. För GVFS är detta mycket
värdefullt och uppskattat!

Har du andra engagemang i flygvärlden eller i

andra sammanhang?

- Jo jag sitter i styrelsen för Borås Flygklubb, och så
är jag engagerad i ett projekt att få en An-2 luftvär-
dig (se annan artikel om detta i Aviatören). Jag har
även deltagit i renoveringen av en SK16, ”den Gule”
som disponeras av Swedish Air Force Historic Flight,
jag är ledamot i Alingsås Flygplatsförening, och så
sitter jag i valberedningen för SFF Region Göteborg.

- Som om det inte vore nog har jag tre tunga motor-
cyklar: En Honda 500 Four från 1973, en Yamaha
XT-550 Off Roader från 1983 och en Honda CB
1100F Super Bold´or från 1983, som är en verklig
raritet. Nej, jag har inte tid att ägna mig åt dessa
varken att meka med dem eller att köra. Tyvärr!

- Men fotografering är en hobby som jag håller
levande. Jag är nördig på att fotografera flygplan
och särskilt trafikflygplan med olika dekor och
målning.

Hur ser din familjesituation ut och var bor du?

- Jag är gift med Marie, och vi bor i Ödenäs utanför
Alingsås. Jag har två barn från ett tidigare förhål-
lande – en dotter, Sandra som bor i Landvetter och
en son, Robin som bor i Göteborg.

- I september skall f.ö. Robin, min bror Keld Böll och
jag fara till Reno i USA och titta på de mycket
spektakulära pylonflygtävlingarna som hålls där. Det
blir femte gången vi tre åker till Reno för att titta på
detta! Det är ett stort intresse vi har gemensamt.

Det låter mycket spännande med ert besök i Reno,
det får du berätta om i ett kommande nummer av
Aviatören.  Därmed framför vi ett stort tack för
intervjun Gert och för ditt engagemang i Göteborgs

Veteranflygsällskap, det är mycket uppskattat!

Text: Ulf Delbro   Foto: Gert Böll

Houston Texas 2007. Gert i baksits på NA Texan för
en flygtur med vännen Ken Hyman

Houston Texas 2012 - en fin fyradagars tur med en

hyrd, helt ny Harley Davidson

Gert är delägare i denna Chipmunk (ovan)

Gert och Marie på fly-in i Eslöv med SE-AHG (nedan)
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Jullunchen – en trevlig tradition

Lördagen den 1 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 Stefan
”Steppen” Sonestedt att berätta om sitt flygarliv i
Flygvapnet. Steppen har en gedigen bakgrund som
pilot. Han påbörjade 1974, som 17-åring, utbildning
till flygförare vid F5 på Ljungbyhed och flög sedan
under många år J35 Draken och JA 37 Viggen som
fältflygare på F21 i Luleå. 1996 sökte Steppen
flygtjänst på TP 84 Hercules, han blev antagen och
flyttade då till F7 i Såtenäs där Flygvapnets
Transportflygverksamhet är lokaliserad. Steppen
lämnade Flygvapnet med pension 2011 efter 37 år
och 6.200 flygtimmar.

Numer är Steppen engagerad på Ålleberg, segel-
flygets Mekka där han varvar segelflygbogsering
med Super Cub och Pawnee med att vara vaktmäs-
tare på anläggningen. Han mekar även med sin egen
ägandes Tiger Moth, som råkat ut för ett ventil-
haveri och som därför sedan en tid är groundad.

Steppen visade under sin presentation en mycket
imponerande kollektion flygfoto som han själv tagit
under sin tid i Flygvapnet, särskilt från flygningar i
fjällvärlden. Mycket proffsigt och mycket uppskat-
tat av åhörarna!

Som vanligt anordnades ett lotteri med många fina
vinster som skänkts av generösa givare. GVFS riktar
ett stort tack till Aeroseum, Daniel Karlsson, The
Aviation Bookshop och Aviatörens redaktör för
böcker, almanackor, tavlor, modellbyggsatser, m.m.
Behållningen, 2000 kronor går rakt in i föreningens
kassa.

Text: Ulf Delbro

Foto: Per Lindquist och Steppen Sonestedt

Bilden t.h.: En av ”Steppens” strålande fina bilder -
en rote J35 D över Kebnekaise.

Gert Böll t.v. tackar vännen ”Steppen” Sonestedt för ett

mycket trevligt föredrag!
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Information om GDPR

Bästa medlemmar!
Enligt GDPR är vi skyldiga att skicka ut följande
information:

Styrelsen är personuppgiftsansvarig och kontaktas
på följande sätt
Email: veteranflyg@gmail.com
Via post:
Göteborgs Veteranflygsällskap,
C/O Thomas Svensson
Miraallén 9
41758 Göteborg

Vi behandlar följande personuppgifter:
• namn
• adress och e-postadress
• telefonnummer

Dessa uppgifter behandlas därför att vi skall kunna
meddela medlemmarna om händelser i föreningen,
skicka ut medlemstidningen samt skicka ut inbetal-
ningskort.
Ingen annan än medlemmar i föreningen kommer ta
del av uppgifterna och enbart styrelsen har tillgång
till hela medlemsregistret. Enskilda medlemmar har
rätt att ta del av sina uppgifter.

Alla medlemmar har rätt till följande:
• få tillgång till sina personuppgifter
• få felaktiga personuppgifter rättade
• få sina personuppgifter raderade om uppgifterna
inte längre är nödvändiga
• få veta hur länge vi kommer att lagra
personuppgifterna
• lämna in klagomål till Datainspektionen.

Vi sparar uppgifterna så länge man är medlem,
efter det kommer vi att spara uppgifterna i 13
månader för att underlätta om en person vill bli
medlem igen, därefter raderas uppgifterna. Vi
sparar också samtliga uppgifter då en medlem är
skyldig föreningen pengar tills dess att skulden
avskrivs.

Då alla uppgifter ligger på MyWeblog hänvisar vi till
deras website https://www.myweblog.se/ där
uppgifter om hur personuppgifterna hanteras finns.

Mvh
Styrelsen för GVFS

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 novem-
ber förra året, och vad som är aktuellt under den
närmaste tiden. Denna gång har vi bett Charlotte
Terner, vice vd på Aeroseum att berätta om det hon
anser vara mest intressant att lyfta fram, så håll
tillgodo:

- Det som hände strax före jul förra året blev en
rejäl överraskning, inleder Charlotte. Då kom
beskedet, att byggföretaget Serneke sålt Säve
flygplats till det göteborgsbaserade fastighetsbola-
get Castellum. Ägarbytet påverkar inte oss vad
själva berget och den tillhörande markytan beträf-
far då detta ägs av kommunen. Men vi ser mycket
positivt på affären då Castellum ger intryck av att
vara ett ekonomiskt mycket stabilt företag med
långsiktigt tänkande. Vi har hittills haft några
inledande möten med Castellums ledning, och vi ser
möjligheter till samarbete när det gäller utveckling
av Säve-området, som kan gynna båda parter. Det
blir mycket spännande att se vad det kan bli av
detta!

- Ett nytt, intressant projekt som fått positiv upp-
märksamhet från olika håll, är en satsning på att
göra Aeroseum mer tillgängligt för målgrupper med
olika slags funktionsnedsättningar, och vi fokuserar
nu på besökare med synnedsättning. Vi har haft
inledande möte med en representant för Synskada-
des Riksförbund för att utveckla lämpliga upplägg.
Grundtanken är, att besökarna skall kunna uppleva
Aeroseum och föremålen med andra sinnen än
synen. Vi kommer t.ex. att producera modeller av
flygplanen och helikoptrarna med 3D-skrivare och
med hjälp av dessa modeller skall man med känseln
få en bild av föremålen. Detta kompletteras med
speciella syntolkar som guider så att vi åstadkom-
mer en helhetsupplevelse för besökarna. Vårt mål
är, att Aeroseum skall vara en mötesplats för alla,
påpekar Charlotte!
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- På tal om guider, så vill jag särskilt nämna en
alldeles färsk nyhet. Vi har nämligen i dagarna
utbildat ett antal av våra volontärer till att kunna
guida på det tidigare flottiljområdet inklusive gamla
berget. Detta har länge varit efterfrågat av många
av våra besökare, så vi är väldigt glada över att nu
kunna erbjuda guidade rundvandringar på gamla F9,
som många hjärtan klappar mycket varmt för!
Information om dessa rundvandringar läggs ut på
Aeroseums hemsida www.aeroseum.se, och på
Facebook, så håll ögonen öppna för detta.

- Nere i berget är våra sju simulatorer mycket
populära, framförallt Airbus A 300-simulatorn. Flera
passfria yrkespiloter finns bland dem som flyger
denna simulator. En intressant nyhet är, att vi nu
installerar ytterligare en simulator av ett trafikflyg-
plan nämligen en Boeing 737. Detta är ett samar-
bete mellan Aeroseum och en av våra simulator-
instruktörer, Jan Fjeld. Detta blir den mest avance-
rade simulatorn i Aeroseums simulatorpark, den är
mycket vass och realistisk och höjer nivån ytterli-
gare på vad vi kan erbjuda våra ”flygsugna” besö-
kare. Med detta nytillskott kommer Aeroseum att
ha sammanlagt 8 simulatorer vilket är flest i Sverige
på ett och samma ställe. Invigning av 737-simula-
torn är planerad till 2:a halvåret i år.

Vad mer är på gång Charlotte?

- Jo, nu förbereder vi för årets stora familjefest i
flygets tecken -  Barnens Flyghelg. Det är en mycket
populär tradition sedan många år och den infaller i
år den 15-16 juni. Det finns något att uppleva för
alla åldrar både på marken och i luften. Allt om
detta finns förstås på vår hemsida, men jag vill
särskilt lyfta fram höjdpunkten i flygprogrammet,
nämligen vår egen unika helikopter Vertol 107, Y70,
som i höstas, efter en strålande insats av våra
tekniker, blev godkänd för flygning efter att ha stått
på marken i åtta år. Det är nu den enda flygande av
denna typ i Europa, så den är verkligen unik. Y70
kommer att visas upp i luften under Barnens Flyg-
helg till glädje för många flygentusiaster, och det
kommer också att finnas möjligheter att följa med
på en flygtur. Även under resten av säsongen
kommer Y70 att flygas vid utvalda tillfällen.

- Flygprogrammet i övrigt under Barnens Flyghelg
bygger på uppvisningar med propellerflygplan,
gyrokoptrar och helikoptrar. Göteborgs Veteranflyg-
sällskap skall förstås visa upp sina veteranflygplan,
GV 38 och Piper Cub.

- Med flygledningen åter i drift på Säve marknadsför
vi konceptet ”Flygande gäster” riktat till bl.a.
flygklubbar i en vid radie från Aeroseum. Parkering
är möjlig på plattan på bekvämt promenadavstånd
från besök i berganläggningen, och övernattning är

möjlig i Aeroseums Vandrarhem för en billig pen-
ning. Detta gör Aeroseum till ett mycket trevligt
utflyktsmål just för flygande gäster, det framgick
redan förra året då detta koncept lanserades.

- Ännu en nyhet jag vill lyfta fram är ”Aeroseums
Skolfond”, fortsätter Charlotte. Utgångspunkten är
den verksamhet riktad mot barn och skolungdomar,
som Aeroseum bedriver sedan flera år. Det är ett
koncept som syftar till att använda de utställda
föremålen till att omsätta teori till verklighet inom
framförallt naturvetenskap, teknik och matematik,
vilket är svårt eller omöjligt att göra på samma sätt
i traditionella klassrum. Vi ser ett ökat antal skol-
besök tack vare att man upptäckt vilket stort utbyte
ungdomarna får av detta, men många skolor har
svårt att besöka oss av ekonomiska skäl. Därför
satsar vi nu på Aeroseums Skolfond dit företag,
organisationer och privatpersoner kan ge bidrag för
att möjliggöra att skolor efter ansökan kan erbjudas
kostnadsfria besök hos Aeroseum. Skolfonden är
ännu i ett tidigt skede, men i nästa nummer av
Aviatören skall vi kunna utveckla detta mer.

- Som avrundning vill jag mycket gärna framhålla
det goda samarbete vi har med Veteranflyg-
sällskapet, poängterar Charlotte. Vi ser fram emot
att fördjupa detta med nya, spännande
renoveringsprojekt att satsa på i framtiden, det
finns flera sådana som vi ser som mycket intres-
santa för båda parter!

Därmed tackar Aviatören Charlotte Terner för
informationen och önskar lycka till med alla,
spännande pågående och nya satsningar!

Text och foto: Ulf Delbro

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 luft-
värdigt skick, som är Veteranflygsällskapets grund-
idé 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 bygg-
verksamheten. Sedan förra numret av Aviatören
har Byggfonden fått värdefulla bidrag från följande
generösa givare: Noel Aldritt, Byggruppen, Douglas
Denton, Ralph Duell, Christina Engelke, Mikael
Ivarsson, Daniel Karlsson, Kalle Kritz, Lennie Odmyr
och Sven Rolandsson. GVFS framför ett stort tack
till er alla för gåvorna, som kommer väl till pass i
byggverksamheten!

Text: Ulf Delbro



AviatörenNr 105 maj 2019

11

SFF:s Förtjänstplakett till GVFS

Vid Svensk Flyghistorisk Förenings årsmöte i april
2018 på hotell Fars Hatt i Kungälv, tilldelades
Göteborgs Veteranflygsällskap SFF:s Förtjänstpla-
kett. 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 SE-AHC och SE-
AHG. Då en nytillverkad plakett ej hade levererats
till SFF i tid blev en symbolisk plakett överräckt av
SFFs nyvalda ordförande Thomas Allard till Gert
Böll, ordförande i GVFS.

En riktig Förtjänstplakett överlämnades den 13 april
i år till Gert Böll av Carl-Olof Emanuelsson, ordfö-
rande i SFF region Göteborg. (Gert Böll t.v.) Över-
lämnandet skedde passande nog på Aeroseums
område.

Text och foto: Ulf Delbro

Om att logga in på www.myweblog.se

Många flygklubbar använder myWebLog för att
boka och logga flygningar, hantera flygkonton
förfallodatum för certifikat eller medical och
mycket annat. Även GVFS har myWebLog (mWL),
men det verkar vara en del som ännu inte loggat in.
Själv har jag kommit att uppskatta mWL och tycker

det är synd ifall det finns medlemmar i GVFS som av
olika orsaker ännu inte loggat in och kunnat se vad
som erbjuds. Kanske kan några rader i Aviatören
hjälpa för att försöka underlätta för de som upplevt
det lite krångligt att logga in på GVFS’s myWebLog-
sida. Om orsaken är att man inte vet hur man hittar
sina inloggningsuppgifter så är det förhoppningsvis
något som enkelt kan avhjälpas.
För de som inte vet sitt användarnamn och lösen-
ord och därför inte loggat in kan det troligen
enklast lösas genom att förklara det med att
användarnamnet är ”138-” för alla medlemmar i
GVFS och därefter det medlemsnummer på fyra
siffror som bör stå på adresslappen på Aviatören.
Troligen är det i så fall ett nummer mellan 1000 och
1299.
Om till exempel ett medlemsnummer är 12xx så bör
användarnamnet vara 138-12xx.

För den som tidigare inte varit inloggad gäller att
skriva samma siffror även som lösenord.
Skriv alltså ”138-12xx” ännu en gång i fältet för
lösenord. Sedan bör det gå att logga in!
Det kan även vara så att någon som tidigare loggat
in glömt sitt lösenord. I så fall kan det enkelt åter-
ställas för att logga in på nytt om så önskas. Om det
inte fungerar så fråga gärna om något är oklart eller
verkar strula.
Det är inte enbart de aktivt flygande piloterna i
GVFS som kan ha nytta av mWL. Även flygplans-
underhållet kan följas upp då gångtid och kalender-
tid mm läggs in så att berörda personer informeras
när det börjar närma sig tillsyn eller annat.
För den som inte ges möjlighet att se de bevingade
klenoderna så ofta som det önskas kan man ändå
bli lite delaktig genom att se var de varit den se-
naste tiden eller om någon man känner bokat för
en planerad flygning som man kanske kan följa med
på.
Det finns många fiffiga och praktiska hjälpmedel
som medlemmar i GVFS bör kunna uppskatta.
Dessutom är det ett bra hjälpmedel för kontakten
medlemmar emellan men även som ett hjälpmedel
för flygklubbarna att informera sina medlemmar
om olika saker och evenemang. GVFS trevliga
grillkvällar, något intressant som byggruppens
medlemmar vill informera övriga medlemmar i
GVFS om som planeras på Aeroseum nästkom-
mande vecka eller om någon pilot som avser att ta
en kvällstur och vill se om någon vill åka med.

Text: Martin Hellberg, Backamo
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En Antonov får nytt liv

En liten grupp entusiaster, några från GVFS har
påbörjat ett större projekt omkring en avställd och i
mångas ögon skrotfärdig Antonov An-2. Det hela
började när vännen Kjell Brattfors sålde sin ögon-
sten, An-2 LY-ABK till Portugal och det dröjde inte
länge innan Kjell kontaktade mig och ett par perso-
ner till och undrade om vi var intresserade av att få
en An-2 i luften igen. Till saken hör att Kjells maskin
var den sista flygvärdiga Antonov 2 i Sverige och jag
får säga att jag blev något intresserad. Det vore
synd om det inte skulle finnas en flygande An-2 i
Sverige och jag var helt klart sugen på att få flyga in
mig på en dylik maskin. An-2´an är en stor best,
övervingen är 18 meter bred och motorn är en stor
stjärnmotor på 1000 hästar vilket behövs då maski-
nen väger runt fem ton i max startvikt.

Flygplanet som var aktuellt är en svensk-reggad An-
2 av 1980 års modell, den är tillverkad i Polen och
kom till Sverige 1997, importerad av en Björn
Larsson i Värmland. Den fick den svenska registre-
ringen SE-KCE och har funnits hos Kjell på Kattleberg
i många år, dock utan att vara flygvärdig. Ett möte
hölls hos Kjell på senhösten 2018, planer för att
bilda en förening föddes och vi håller i skrivande
stund på med ansökan om en Aviatörs-förening
omkring SE-KCE. Kärran har stått utomhus i många
år men som Kjell påpekade så står dom alltid
utomhus i dom gamla Sovjet-staterna och flygpla-
net är byggd för tuffa miljöer så det ska inte vara
något problem. Vi har gått igenom -KCE och trots
ett något ruffigt utseende är hon faktiskt i bra skick,
det fanns lite korrosion under någon panel men i
övrigt är skrovet i bra skick. Vingarna dukades om
för en 15-20 år sen och då valdes det moderna
materialet Ceconite som håller mycket längre än
linne som man brukade förr. Vi har bestämt oss för

att behålla den patinerade ytan och bättra på
texterna på sidan, det står bland annat Aeroflot på
sidorna med kyrilliska tecken och original registre-
ringen CCCP-845492 stoltserar under stabilisatorn
på båda sidor. Vi tycker att det blir mycket finare att
behålla det tidigare utseendet som ser riktigt ut på
ett flygplan av den här typen. Just nu väntar vi på
tekniker från Litauen som ska byta samtliga slangar,
det gäller 29 stycken om jag minns rätt och är allt
från bensinslangar till olje- och bromsslangar och
dom måste bytas med jämna mellanrum. Vi har
haft igång motorn vid flera tillfällen och som många
vet är det inte många motorer som låter så gott
som en stor stjärnmotor. Vi har en dialog med
Transportstyrelsen och dom ser välvilligt på detta
projekt, jag tror att dom tycker att det är kul att få
behålla en An-2 i flygande skick i Sverige.

Jag kommer att följa upp projektet med lite inlägg i
Aviatören framöver och om någon är intresserad av
att vara med på turen så kan ni kontakta mig på
gertboll1@gmail.com

Text och foto: Gert Böll
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Avbruten flygning till Palanga

Här berättar vår ordförande Gert Böll om en
flygning, som kunde slutat riktigt illa!

Den 9 december 1992 skulle jag och min gode vän
Bjarne Lundquist (känd från dansbandet Streaplers)
flyga vår inhyrda Piper Chieftain, som är en tio-sitsig
tvåmotor-kärra, till Palanga i Litauen med en stor
reservdel till en fartygsmotor som fått problem.
Fartyget ägdes av Kjell Brattfors, som ju också är
medlem i GVFS, och Kjell var angelägen om att få
iväg det stora kamdrevet då båten låg still i ham-
nen.

Vi skulle vänta in ett fraktflygplan från Tyskland
som skulle ha med sig motordelen och vi var på
Landvetter vid femtiden på morgonen och
väntade…och väntade. Runt klockan elva dök
planet upp och vi kom iväg mot Baltikum strax
därefter. Det var ett strålande vinterväder men det
var riktigt kallt, jag vill minnas att termometern
visade 30 minus på 10 000 fot. Vi hade kommit
halvvägs till svenska ostkusten när jag kände att det
började bli kallt i cockpit och efter lite pillande på
värmereglaget kunde vi bara konstatera att kupé-
värmaren hade lagt av. Detta var inget kul och
Bjarne föreslog att vi skulle ta fram termosen som
han hade med sig men det visade sig att kaffet hade
frusit till is. Vi hade bara en packe Läkerol att dela
på men vi beräknade total flygtid till ungefär fem
timmar, och vi var vid gott mod i kylan.

När vi närmade oss Palanga såg vi från vår höjd att
dimman höll på att lägga sig över Baltikum och jag
höll uppe farten in mot kusten. Vi fick omedelbart
klartecken för inflygning i ett vänstervarv och på
lägre höjd kunde vi bara skymta flygplatsen i dim-
man men jag följde ILS:en den sista biten. När jag
fällde ner spaken för att sänka landningsstället
hörde vi bara ett metalliskt oväsen från höger-
motorn, och Bjarne rapporterade att det rann olja
längs med motorn och bak över vingen. Vi avbröt
inflygningen och steg upp ur dimman igen och
planade ut för att utforska vad som hänt. Vi kunde
konstatera att hydraul-pumpen som trycksätter
systemet hade rasat och blåst ut packningarna.
Ingen fara, sa jag till Bjarne, vi har en pump till på
vänstermotorn och stället hade nästan fällts ut när
vi hörde samma metalliska ljud från vänstersidan
och mycket riktigt så kom den en ström av olja över
vingen på vänstersidan med. Nu var situationen helt
plötslig allvarlig men jag mindes att det fanns ett
reservsystem för att pumpa ut stället för hand och
vi öppnade en lucka i golvet och drog upp ett
handtag som Bjarne frenetiskt började pumpa med
vänsterhanden. När han pumpat sex-sju minuter
hade vi fått två gröna lampor som indikerade att

två hjul var ute och låsta med den tredje lampan
blinkade bara till och släcktes sen igen. Jag kände
på flygplanet att det var höger huvudställ som inte
kommit ut helt, kärran girade åt vänster där det
mesta av luftmotståndet fanns. Jag tog då över
pumpandet med min högernäve och pumpade hårt i
några minuter till jag helt plötsligt fick hela hand-
taget och en del av pumpen i handen, pumphuset
hade helt enkelt spruckit och nu hade vi inga ytterli-
gare hjälpmedel till hands.

Vi tog det enkla beslutet att flyga tillbaka mot
Sverige med stället ute, vi hade ingen lust att göra
en nödlandning långt bort från Sverige. Nu låg vi på
5000 fot mot Kalmar och anmälde ett nödläge till
kontrollen i Sverige och fick tillstånd att gå direkt
mot Kalmar där dom fått larmet och förberedde
med brandbilar och ambulanser. Det tog en bra
stund att korsa Östersjön med hjulen ute och
mörkret höll på att lägga sig över Sverige och det
sista vi såg i dagsljuset var att det var dimma på
svenska kusten där flygplatsen ligger. Vi hade dock
bestämt att vi skulle göra en inflygning till minima-
höjden som jag vill minnas var runt 250 fot och vi
gjorde en ILS-inflygning ner mot banan i Kalmar. När
vi var nästan framme kikade jag ut en kort stund
och trodde att det brann i skogen under oss, det var
helt orange därnere. Det visade sig senare att det
var räddningsfordon från Kalmar kommun, Flygvap-
net och flygplatsens räddningsgrupp som använt
vårt problem till en övning och sagt till alla inblan-
dade att man skulle anse vårt flygplan vara en
större airliner med 130 pax ombord så det stod
säkert 30 brandbilar, bussar och ambulanser på
marken innan banan. Vi hade tidigare haft kontakt
med ledningschefen på radion och han sa till oss att
stanna i flygplanet efter landning, dom skulle följa
efter oss under landningen och täcka oss med skum
om stället skulle kollapsa och bryta av vingen där
tankarna sitter.

Vi hade äntligen lite tur för det var nästan vindstilla
och jag lyckades göra en av mina bästa landningar
och smög ner kärran på asfalten och försökte
samtidigt hålla upp högervingen med skevrodren så
länge det bara gick och vi stannade sedan mitt på
banan och flygledningen stängde sedan flygplatsen
tills vidare. Vi hade landat utan problem och blev
något förvånande när vi såg att vi var omringade av
brandbilar med vattenkanonerna riktade mot oss
men dom behövdes tack och lov inte. Vi klev sedan
ur och jag såg till min förfäran att höger landställ
lutade och såg ut att vilja kollapsa men med hjälp av
ett tiotal brandgubbar under vingen kunde vi lyfta
upp vingen och jag fick tag i fällstöttan på hjulet och
kunde dra ner denna till låst läge.

Nu var vi helt plötsligt väldigt trötta och mycket
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lättade och jag ville bara ställa flygplanet och hitta
ett hotell men när Bjarne hörde att flygplats-
terminalen var full av folk från radio och tv såg han
sin chans till lite PR-jobb och vi blev intervjuade av
en hel hög med journalister och hamnade på
förstasidan i Kalmar-tidningen, vilket vi tyckte var
rätt kul. Problemet med stället visade sig senare
vara dåligt underhåll som gjorde att stället gick
väldigt trögt och det medförde överbelastning på
hydraulsystemet.

Slutet blev gott, dagen efter blev jag medlem i
Kalmar flygklubb, sen hyrde vi en Piper PA-28 och
kunde sedan till slut flyga till Baltikum och leverera
kamdrevet och när vi kom tillbaka till Kalmar hade
en tekniker godkänt en flygning till Landvetter under
förutsättning att vi inte försökte fälla in hjulen. Sent
den kvällen startade vi omsider mot Göteborg och
kunde njuta av en resa i låg fart och Sankt Elms eld
runt cockpit-ramarna, ett fenomen som kan uppstå
i närheten av åskväder men för mig var det både
första och troligtvis sista gången jag såg det feno-
menet. En fem-timmars flygning tog alltså två dagar
men det var en intressant erfarenhet!

Text: Gert Böll

Bogserflygplan

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

När segelflygklubbens SK12 havererade år 1960 på
Tånga Hed, så stod vi helt plötsligt utan bogserflygplan
mitt under pågående flygsäsong. Problemet löstes
temporärt genom inhyrning av diverse flygplan, men
detta blev dyrt i längden. En kväll när vi satt på
Aeroklubbens sekretariat på Lilla Nygatan så ringde
flygklubben i Örebro och undrade om vi ville köpa
deras Tiger Moth SE-CGB. Efter ett kort möte så slog
vi till. Köpeskillingen var 10 000 kronor.

Nu blev det fart på verksamheten igen och vi gjorde
dessutom den bedömningen att vi behövde ytterli-
gare ett bogserflygplan. Ett företag i England annon-
serade att de hade ett antal Mothar till salu. Vi be-
ställde en; SE-COX, Viking och Jarl Österlindh en, SE-
COY och Ålleberg en, SE-COT. Dessa leveransflögs i
en tregrupp under sommaren 1961. Jag var en av dem
i den välkomstkommitté som mötte upp ute på Tors-
landa. Döm av min förvåning när jag fick se att en av
ferrypiloterna var en gammal bekant, Brian Masters,
som var segelflyglärare i Lasham när jag var där och
flög 1957.

Motharna gjorde god tjänst under några år, men de
krävde rätt mycket underhåll och service. Bl.a. rasade
en ventilbrygga på en av dem. Det där med haverirap-
port och godkänd verkstad hade vi inte råd med. Vi
beställde delar från England. Vår allt i allo mekaniker
Evert ”Pytt” Larsson riggade upp en presenning över
Mothmotorn i den gamla kalla trähangaren ute på
Säve och i skenet och värmen av en koltrådslampa så
fixade han alltsammans. Han var en pärla.

1964 hade Beagle Aircraft Ltd köpt in ett antal Auster
AOP6 från den brittiska armen som man efter grund-
översyn marknadsförde som Auster Mk 6A Tugmaster.
Ett flertal klubbar i Sverige inklusive Aeroklubben be-
ställde eftersom behovet av moderna bogserflygplan
var stort. Det märkliga var att dessa försågs med nya
c/n och såldes som nyproducerade. Inge Stahre åtog
sig att flyga hem vårt exemplar SE-ELF. Av någon an-
ledning skulle samtliga flygplan först flygas till Norr-
tälje där de skulle slutbesiktigas före den officiella le-
veransen. Vid denna tid var det jag som skötte expe-
ditionen på Aeroklubbens sekretariat på Lilla Nyga-
tan. När vi så en dag fick meddelande från Norrtälje
om att Tugmastern var klar att hämta höll jag tyst om
det, det skulle bli en överraskning. Den 17 juli tog jag
tåget till Norrtälje. Man fick byta i Stockholm vid Östra
station till den smalspåriga Roslagsbanan.

 -”Kan du provflyga den först?” - ”Provflyga kan jag
inte men jag kan köra en sväng för att känna om den
uppför sig normalt”. Jag bekantar mig med flygplanet.
Vi tittar på motorn, drar i wiren till flödarknappen,
pumpar in bränsle med de två små snapspumparna.
Sätter mig tillrätta. Stolen ställs om med en stor ”U-
båtsratt”. Det luktar engelsk flygmaskin!  Kontakt!
Motorn startar snällt. Taxning till fältändan; magnet-
kontroll u a. En klaff - ”KLONK”. Det här är en ”riktig”
flygmaskin! Start och stigning, inga problem. Planflykt,
plané, svängar vänster/höger, även branta. Rak stall.
Allt känns normalt. Jag landar efter 10 min och taxar
in. ”Den är OK” säger jag. - ”Kan du provflyga den där
också?” säger verkstadskillen och pekar på en Beagle
A61 Terrier I SE-ELN. Provflyga kunde jag ju forfarande
inte göra men åka en likadan sväng hade jag ju ingen-
ting emot. Det enda som skiljer  Terriern från
Tugmastern, såvitt jag kunde se, är gasreglagets cen-
trala placering samt trimmen i taket, som på Terriern
utgörs av en ”pinne” i stället fär den gamla Auster-
veven. Efter ytterligare 10 min kliver jag ur ELN och
säger att även den verkade OK.

Nu är det bara att åka hem, tror jag. Men icke sa’
Nicke. - ”Jag måste bara ringa Luftfartsverket på
Bromma” säger killen i verkstaden. Och Luftis hade
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naturligtvis synpunkter. Tugmastern fick inte överläm-
nas till oss innan den var provflugen. Sådana argu-
ment som att vi själva hade ferryflugit hit den från
England och att jag dessutom hade flugit den för en
halvtimma sedan hjälpte inte. Skulle jag behöva åka
hem med oförrättat värv? Jag tror inte att jag ens
hade pengar till en tågbiljett! Fler argument och mot-
argument. Till slut gav Luftis med sig. - ”Se till så att
det inte ligger några verktyg eller annat bråte kvar-
glömda i kärran så kan han åka”. Underförstått, det
är vi som bestämmer.  Jag kom iväg. En mellanland-
ning på det fina fältet i Örebro med ty åtföljande fika
hörde naturligtvis till. Därefter raka spåret till Viared
i Borås där segelflygverksamheten pågick för fullt.
Gissa om grabbarna gjorde stora ögon när jag dök
upp med vårt nya bogserflygplan!

Så var det då dags att göra sig av med Motharna. CGB
såldes till Hultsfred och COX gick till en dansk
segelflygklubb i Alleröd på Själland. Den 1 augusti flög
Olle Stenbeck ner Mothen och jag, med Lennart
”Postis” Andersson som passagerare, följde med i
Tugmastern. Vi gjorde först en mellanlandning i Höga-
näs för att hälsa på vår gamle ordförande i segelflyg-
klubben Thorsten Porshagen. Besöket blev lite längre
än planerat. Innan vi flög över Sundet måste vi tulla
ut i Landskrona. När vi så småningom närmade oss
det danska fältet hade solen redan gått ner och det
började skymma. Det hör till saken att man i Dan-
mark inte fick flyga efter solens nedgång. I Sverige
gällde mörkrets inbrott. Danskarna sköt gröna signal-
skott så att vi skulle hitta rätt. Fältet utgjordes av ett
ca 15-16 meter brett stråk vid en bondgård. När jag
ringde till Kastrup för att avsluta min färdplan så var
det en ilsken röst som sade ”NÄR LANDADE NI?? Det
var ett tag sedan svarade jag undvikande. Vi fick över-
natta hos en av klubbens medlemmar.

Nästa dag deltog vi i flygverksamheten. De bogse-
rade med en KZ-III som flögs av en liten cigarrökande
dam. I den västra ändan på stråket var det en kraft-
ledning som man ”hoppade” över med släpet. Det
såg kriminellt ut. Olle Stenbeck hjälpte till och bogse-
rade med Tugmastern. Jag vet inte om det fanns några
regler eller bestämmelser för segelflygverksamhet i
Danmark vid denna tid. Man hade två bogserlinor.
Den ena var en hamptross som var så grov att den
skulle kunna användas till att bogsera supertankers
med. Den andra var en skotlina till en båt och efter-
som den inte gick att splitsa så hade man satt fast
dubbelringen i ena ändan med en slangklämma!
”Postis” skulle flyga en sväng i DK med en östtysk två-
sitsig Lehrmeister och just denna lina kopplades i. När
linan sträcktes så brast naturligtvis slangklämman. Jag

gick fram och lade ett dubbelt halvslag plus ett extra
halvslag om dubbelringen och sade ”kör nu”. Efter-
som Mothen saknade hjulbromsar och med tanke på
det smala stråket så rekommenderade vi danskarna
att först flyga in sig ordentligt på ett annat fält. ”Jä,
jä”. Nästa dag flög de på sitt stråk och havererade.
COX hamnade sedemera på Egeskovs veteran-
museum.

Tugmastern blev inte långlivad i segelflygklubben.
1966 var det året vi skulle bli ”moderna”. Vi köpte en
Blanik L-13 från Tjeckoslovakien. Det var ett tvåsitsigt
segelflygplan byggt i helmetall. MFI lanserade MFI-
9B som också marknadsfördes som bogserflygplan;
för övrigt den enda typ som vid den tiden var
certifierad att flygas med två personer ombord un-
der bogsering. Tugmastern hade snabbt blivit omo-
dern i Sverige och det var inte lätt att lämna den som
inbytesflygplan. Men efter många och långa förhand-
lingar kom vi så småningom till affär med MFI. Det
blev SE-EFT som skulle bli vår nya arbetshäst. MFI:n
är dock långt ifrån något idealiskt bogserflygplan. Den
har en liten motor, lång startsträcka och dålig stigför-
måga. Varför valde vi då ett sådant alternativ? Skä-
len var flera. Vi hade vår verksamhet förlagd till Säve
med sina långa banor och fria utflygningsvägar. Dess-
utom resonerade vi som så att om vi baserade Filip
Tore på Torslanda så skulle den kunna utnyttjas av
motorflygarna under de tider vi inte använde den för
bogsering vilket skulle bidra till att göra den ekono-
miskt lönsam.

Vi fick vår MFI på våren men av någon anledning be-
höll vi Tugmastern fram till slutet av oktober. Freda-
gen den 28 oktober flög jag ner den till Thulinfältet i
Landskrona. Jag lämnade kontoret vid 10.30-tiden och
körde ut till Torslanda. Gjorde en sista koll att allt var
som det skulle och anmälde ”Askim ut” till tornet.
Vädret var fint och nerflygningen gick utan problem. I
Landskrona stod Ove Dahlen och väntade otåligt. Han
skulle upp till Göteborg med en MFI Vipan och jag
skulle få lift tillbaka hem. Snabbt parkerade och fö-
rankrade vi Tugmastern och så stack vi iväg. Ove tog
ut max stig från början för att visa Vipans förnämliga
STOL-egenskaper. Jag började ivrigt att leta efter syr-
gas men det visade sig vara onödigt. Exakt på 500 fot
planade han ut. Kurs mot Göteborg. Snart var vi vid
Hallandsåsen. Ove behöll höjden 500 fot MSL varför
vi passerade i jämnhöjd med röda stugor, flaggstänger,
träd och andra objekt på marken. Strax utanför
Falkenberg sa Ove - ”Här är en bra sak att känna till
vid dåligt väder. När man passerar över brädgården
där nere så svänger man bara 45 grader höger och
drar av så ligger det ett stråk rakt fram”. - Jaha, dåligt
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väder tänkte jag. När Ove Dahlen anser att det är
dåligt väder då promenerar måsarna och vanligt folk
åker inte ens cykel.

”Vill du flyga?” - ”Ja tack!” Jag fick spaka en halvt-
imma. Vipan kändes fin i rodren och var ganska be-
haglig att flyga. Ett minus noterades dock, hon var
dragig och kall. Vi kom så småningom fram till Tors-
landa. Höger bas bana 04. Ove, som hade bråttom,
hade tänkt göra en kort landning för att därefter
omedelbart svänga vänster in på långa banan och

taxa in till klubben. Men på den internationella stor-
flygplatsen Torslanda gällde principen att alla väntar
på alla, så det blev till att rulla ända fram till torget
och sedan via bana 27 taxa bort till klubbområdet.
Ove såg långt ifrån glad ut. Jag tackade för skjutsen
och satte mig i min gamla Volkswagen och körde till-
baka in till stan. Klockan 15.00, ungefär, steg jag in på
kontoret. - ”VAR F-N HAR DU VATT???” - ”Jag?
I Landskrona!!”

£ennie

F9 1961 (ovan).   SK-12 på Tånga hed (nedan)
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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. Intäk-
terna från medlemsavgifter är förstås mycket
viktiga, och därför försöker vi värva nya medlem-
mar närhelst vi får möjlighet. Men även bidrag från
sponsorer liksom olika kommunala bidrag är mycket
välkomna, och vi söker därför med ljus och lykta
efter sådana intäktskällor.

Du som redan är medlem kan bidra till våra an-
strängningar genom att värva nya medlemmar. Har
du tips på tänkbara sponsorer och/eller vilka bidrag
som går att söka, så är det mycket 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

Foto: Ovan och nedan, Gert Böll
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Bildkavalkad

Foto: Daniel Karlsson
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