Det hdr historien om min passion att flyga flygplan, en vdldigt
specifik passion i mitt fall da det dr sjdlva flygandet som geimig de
upplevelser jag soker och som jag f6r bAde glddje och energi ifiAn.
som passagerare i sma flygplan blir jag latt uttrekad om jag-inte far
flyga sjdlv och jag skulle nog vara hopplos som flygldrare. I stora
flygplan ddr jag har spenderat en stor del av min kirridr som
atfdrsresendr tog det roliga slut ndr mitt foretag bestdmde att allt
resande skulle ske iekonomiklass. Jag skriverden hdr inledningen
frAn plats 49B under en flygning med Emirates Airlines fr6n
Johannesburg till Dubai ddr jag bor sedan nAgra 6r.
Under sex Ar bodde jag i Kairo och hade ndra till Roda havet ddr
jag och mina vdnner kunde uppleva fantastisk dykning ndstan varje
helg. Allt eftersom vAra kunskaper inom dykning okad-e utmanade
vi ocksA grdnserna till vad som var mojligt, vidok med exotiska
gasblandningar och slutna andningssystem i en miljo som inte
tolererade ett enda felsteg. Efter att ha spenderat mycket tid bade
under vattnet och i luften har jag funnit att flygning och dykning ger
mig liknande upplevelser av total ndrvaro och fokus. Under eri begrdnsad tid i ett frdmmande element har inget annat nAgon
betydelse dn hur sdkert jag kan applicera minL kunskaper och
erfarenheter i sdker koordination med omgivningen.
Historien som foljer har vdxt fram under n6gra m6naders skrivande.
Det har varit spdnnande att leta fram bade Egna och goda vdnners
bilder frAn delade dventyr i luften. En berdtteise sta ju Uorja
nAgonstans s6 vikan ju starta med ndr jag ldrde migattflyga.

Moeombrque frdn plots 498 under f lygninq lill Duboi
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En

oglomoros frukost iekonomikioss p6
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VASTERAS FLYGKLUBB
Jag borjade ta flyglektioner pA Vdster6s Flygklubb 19BO samtidigt
som jag hade tagit tjdnstledigt frAn ASEA for att liisa in

naturvetenskaplig gym nasielinje pA KomVux. N69ra mAnader
tidigare hade jag blivit introducerad till privatflyg nlr jag hdlsade p6
'{t.,
min kompis Lasse Svensson i Malmo, han hade preiiJtagit
flygcertifikat pA Sturups ftygktubb och han tog mig med pd en
flygrunda over skine ddr vi bland annat landloe pa rstciv flygfailt
for att tanka. Vilket Sventyr. Hemma i VdsterAs berdttade minkompis Gdran Ekman att hans farsa pdr hade flygcert och jag blev
P6 B0 meters djup vid en possoge genom Biue Hole
i Dohob, Rodo hovel. En upplevelse ov tolol norvoro
inbjuden att folja med p6 en flygtur. p6 SOtalet t<unOe man
fortfarande flyga klubbflygplan till Arlanda, det kom till och med en Follow Me bil och motte ute pA
for att guida in till parkeringsrampen. Arlanda var ett kul resmAl och bara 30 minuter flygning
99nqn
fr6n Vdsterds, det fanns goda ta-det-sjdlv rdkmackor i kafeterian och Goran ldrde mig att man
kunde
flytta rdkor fran intilliggande mackor for att fa en riktig supermacka.
Flygningen runt skdne med Lasse, piir Ekmans treviiga lntroduktion till
flygning i mina hemtrakter och Gorans jdtterdkmacra nlatpte mig att ta
beslutet, jag skulle ldra mig att flyga.

tt

Flyglektionerna finansierade jag med att jobba extra under skolloven och
mina sndlla foraldrar ldt mig bo hemma gratis hemma vilket hjeilpte att
halla ner kostnaderna. Jag hade ingen bil utan cyklade overailt,'fren
radhuset i Hamre till skolan nere i stan, ddrifrAn iillflygfaltet under
haltimmar for flyglektioner, hem igen for middag sen-u1 till klubben for
teorilektioner pi kvdllen. All cykling gjorde att jag var i fin form. Mina
fordldrar sa att det var bara udda typer och gamia gubbar som flog pa
flygklubben men det funkade inte som avskrdckare och om man tAnker
efter sa kvalificerar jag vdl ganska snart for bdgge beskrivningarna. I all
vdlmening tyckte viil mina fordldrar att jag skulle dgna mig at nagot mer
ekonomiskt, kanske nagot vettigare och framfor atfi agnahig at mitt
skolarbete, men jag lyckades klara b6de gymnasiet octr ttygutnitdningen.
Min flygldrare, Karl-Erik "Pelle" pettersson var en bra pedagog som jag
ofta tdnkt p6 genom aren som pilot, det dr ett tecken pa en veit<tigt brJ
Efier elt skolpcrss med "Pelle" Pettersson
ldrare ndr man minga ir senare fortfarande minns den vdgledning man
fick under grundutbildningen. Pelle hade en heltidsanstiillning soni skolchef pA flygklubben som hade
god ekonomi och ett hogt flygtidsuttag. En administrator var anstdlld pA halvid oifr-*an bokade
flygning genom att ringa henne, Marianne drog ett streck med blyertspenna over overenskommen
flygtid i en kalendersida och sA var bokningen klar, avbokning gjordes med ett suddgummi.
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USA
Under stora delar av mitt liv har jag bott utomlands eller varit pA
tjdnsteuppdrag ute i vdrlden flera mAnader i strack, bland en
mAngfald av erfarenheter har det hdr gett mig mojlighet att
prova pA flygning ifriimmande miljoer. MAnga platser som jag
haft mojlighet att utforska fr6n luften finns niira Sverige medan
andra legat ldngre bort och ibland varit tdmligen exotiska.
For att fA flyga med Svenskt flygcertifikat i vdnligt sinnade
ldnder miste man ha ett lokalt tillstAnd, en validering, och
mdngden krAngel det innebdr att fA en lokal validering varierar
ganska rejdlt frAn land till land. RAkar landet vara ett av de
morkroda pA Tran s p a re n cy I nte rn ati onal's 6 rl ga
korruptionsindex sA dr det ndstan nodv6ndigt att ha kontakter
p6 plats som kan hjiilpa till med trasslig byrAkrati hos de lokala
myndigheterna.
i

Flygkorto over nordostro Texos och Oklohomo uppsott

pd min hotellvogg iDollos.

Mina erfarenheter fr6n flygning utomlands borjade i USA,
framfor allt i Texas ddr jag var baserad under lAnga perioder pd
8O-talet. USA valideringen ordnade jag i Dallas ganska enkelt

hos Federal Air Administration, den amerikanska
g h ete n ti I Transportstyrelsen/Luftfarl. Det n d rmsta FAA
kontoret lig vid Dallas Love Field Airport (KDAL), ddr visade jag
upp mitt Svenska certifikat och mitt pass, fyllde i ett formuldr
och fick omedelbart en tempordr vatidation utan utgAngsdatum,
jag tror till och med att det var gratis.
Nu behovde jag bara att hitta ett ftygfdlt ddr jag kunde hyra
flygplan, det fanns flera och Addison Airport (KADS) lAg precis
bakom mitt hotell. Jag kunde hora flygplanen starta och landa
frdn hotellrummet och med hjdlp av min flygradio kunde jag
ocks6 lyssna p6 kommunikationen mellan piloterna och
kontrolltornet, det var inte helt ldtt att forstA vad folk sa, jag
insdg att det skulle behovas trdning for att lAta som en dkta
Texaspilot.
motsvari

I

Under tiden som jag ovade pA amerikansk flygradiokultur fr6n
hotellrummet s6 hittade jag Denton Airport (KDTO), ett mindre
flygfdlt norr om den enorma kontrollzonen som tdcker
Dallas-Forth Worth Metroplex. Vid Denton kunde jag flyga utan
att prata i radion sA snart jag ldmnat trafikvarvet, norrut fanns
hur mycket'fri luft'som helst och flera intressanta platser att
flyga till. McGehee Catfish Restaurant lAg pA Oklahoma-sidan
om Red River, en timmes flygning norr om Denton Airport.
Restaurangen som hade ett eget grdsstr6k var ett populdrt
utflyktsm6lfor piloter i omrAdet, strAkets sodra iinde slutade vid
en brant sluttning precis framfor restaurangen och var fri frdn
hinder hela vdgen ner till den rddbruna floden. Som en del av
den lokala underh6llningen fanns en viss forvdntan fr6n
lokalbefolkningen att besokande piloter skulle gora en ldrtt
dykning framfor restaurangens terrass direkt efter start, en
utmaning som de flesta piloter glatt hjdlpte till med, ju ndrmare
man flog restaurangen desto mer jublade gdsterna.
Ldngre norrut i Oklahoma fanns det flera trevliga hotell ute pA
landet som hade egen asfalterad landningsbana, pA flygradion
kunde man ropa upp receptionen och be att bli upplockad for att
dta lunch eller kanske stanna over helgen vilket jag gjorde vid
flera tillfdllen. D6 de flesta FBO (Flight Briefing Office) som
sdljer bensin pA flygplatserna i USA stdngde tidigt p6 sondag
eftermiddag sA var det ibland en utmaning att hitta brdnsle for
returresan om jag stannade borta over helgen. Kombinationen
169 brdnsleniv6 och lAngt kvartill ndsta bensinstation dr jobbig
ndr man kor bil, i luften blir det ett par sndpp vdrre. Min loggbok
dr full av namn pA sm6flygplatser i Oklahoma och Texas som
jag sedan ldnge glomt bort men ddr jag landat pA en
sondagseftermiddag iforhoppningen att hitta en oppen FBO
med tankanldggning, ofta i sista minuten precis innan man
stdngde for dagen. Jag blev alltid vdl mottagen och folk var

Flygplonering pd hotellrumrlei. VFR kor'1on over Sverige

mdsle berolt pd en

viss

hemlonglon.

En kollego ho<le sin Cessno lZ2 porkerol pd Bircl Dog TX
jog holsode p6 i clen gulo Aerospotiol Triniclod (TBA 20)

En pous

pd Hcrskell OK flygfolt med Piper Arrow

N I 48 I X

ffi

i"+3
ffi <Ionkning vid Hot Box OK flygfolt ndgon minut innon
stongningsdogs

vdildigt nyfikna p6 att veta var Sverige lAg.
For att slippa kora dnda ut till Denton varje ging jag ville flyga
hyrde jag si sm6ningom ftyptan p6 Addison ftygptaisen niiii

mitt hotell. Jag hade hittills bara flugit norrut, bort ifrAn
kontrollerad luft, men dA jag tyckte att jag hade lyssnat
tillrdckligt ldnge p6 Clearance Deliveryfrekvensen fr6n
hotellrummet och trdnat hundratals 96nger p6 att repetera
Clearance for passage genom kontrollzonen kdnde jag att det
var dags att prova pA en flygning soderut, till flygplatser som
l&g mitt inne i smeten. Det gick inte s6 bra, jag vir s6 nervos
vid forsta forsoket att jag gav upp och gjorde en flygning norrut
igen, dit det inte behovdes n6gon forbannad Clearance-. Dagen
efter beklagade jag mig pA jobbet for en kollega, en Texasbo
som berdttat att han tidigare hade varit flyginstruktor. Det
visade sig att han fortfarande fl6g och dessutom hade han ett
eget flygplan parkerat vid sin ranch strax norr om Denton. Det
hdr var goda nyheter, nu fanns det nAgon som kunde ge mig
det moraliska stod jag s6 vdl behovde for att ta genomiora min
flygning soderut. SA den forsta gAngen jag flog ln i Daltas-Fort
Wofth Terminal Controt Area hadejag hjdlp med
radiokommunikationen av min kollega Tom Hartin, han hade
det rdtta Texas uttalet som flygledarna ldtt kunde forstA och
han repeterade vAr Clearance felfritt.
Vi flog medsols i Dallas kontrollomrAde, fcirst soderut till
Redbird (KRBD) via Dallas Love Field som vi passerade rakt
ovanfor, efter en kort paus pA Redbird flog vivdsterut till
Arlington (KAWO) och efter landning ddr fortsatte vi i en vid
b6ge vdldigt ndra den jdttelika Dailas-Fort Worth Airport.
Radiokommunikationen var intensiv och mycket vdrre in jag
forvdntat mig, jag insAg att det hade varit mycket sv6rt att tj
mig runt i kontrollomrAdet om inte Tom hade hjdlpt till med
flygradion. Det tog nAgra mAnader och en amerikansk
flygradiokurs innan jag ensam vAgade mig pA samma flygning
igen, men den gAngen gick allting bra och jag var vdl
forberedd.
Jag hade borjat med att upptdcka USA fr&n luften i en rad olika
Cessna 172 och Piper PA2B, flygplanstyper jag var van med
hemifrAn, men jag kdnde snart att jag ville pr6va pA att flyga
lite mer intressanta och snabbare flygplan, speciellt dA jag ofta
flog lAnga distanser under mina upptdcktsfdrder runt Texis
och Oklahoma. Flygskolan vid Denton Airport hade en piper
Arrow som gick att hyra och blev det forsta komplexa flygplan
blev influgen pA, det kdndes just d6 som ett stort steg.
fg
Piper Arrow gick lite snabbare sA nu kunde jag utoka min
flygradie pA helgerna, det hade infdllbart landningsstdll och
Constant Speed propeller som for mig var helt nytt att hantera
men efter nAgra timmar med en instruktor blev jag godkdnd att
flyga p6 egen hand. Vid flygskolan fanns dven enCessna
172RG som hade infdllbart landningsstdll och lite storre motor
6n en vanlig 172'a, sAjag flog in mig pA den ocksA. Nu hade
jag fitt smak pi mer avancerade flygplan och vid Addison
flygplatsen hittade jag en Aerospatial Trinidad som var franskt
annorlunda. Den hade gul-vit sporbilslackering, snygg
europeisk inredning och jag gillade verkligen dorrarna som
oppnade sig som pA en exklusiv sportbil. Tyvdrr s6ldes
flygplanet dA jag bara hade flugit det i fem timmar men det var
skoj sA ldnge det varade.

.

Pd flygoventyr i USA. Notero ovsoknoden ov her:dset.

Tonkning ov Piper Arrow

N I Z05M

ndgonstons i Texos

Fountoinhecrd Lodge i Oklohorno. Eil ov flero hotell mecl
egen ionclningsbono. Populort uiflyktsmdl over helgen,

En C I Z2RG

jog hyrde pd Denton flygplots norr orr Dollos

Jag 'Gaoglade' precis McGehee Catfish Restaurant i Oklahoma och
blev glaft forvdnad dd jag ser att restaurangen fortfarande lever
kvar.

o Pd FlightAware.com ser jag att min f6re detta kottega Tom Hartin
fortfarande dger'Cessna 242W5' som stdr parkerad bredvid den
gula Aerospatial Trinidad pd fotot frdn Bird Dog TX 1987

Kolomozoo Michigon i 'Cessno 5512' strax f6re en flygning
till Meigs Field i Detroit
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DANMARK OCH NORGE
Under tiden jag var i USA skaffade VdsterAs Flygklubb en piper
Arrow, SE-lRK, Det var ett mycket trevligt reseflygplan att ha
tillg6ng till, pA semestern flog jag den flera somrar ner till SkAne
for hdmta upp mina kompisar och sA reste vi runt i s6dra
Sverige och i Danmark med den tills pengarna tog slut.
Efter ndgra Ar s6ldes SE-lRK pA grund av hoga
underhAllskostnader och istdllet kopte VFK de tvA piper
Kadetter, SE-KML och SE-KMI, som fortfarande finns kvar i
klubbens dgo. Det blev SE-KML som fick ersdtta lRK,en som
semesterflygplan under nAgra Ar pA gO-talet. Tillsammans med
min kompis Anders gjorde jag flera ldngre flygresor runt i
Skandinavien med 'Martin Ludvig', for att h6lla kostnaderna
nere campade vi bredvid flygplanet sA ofta vi kunde.

Vi hade borjat vAra flygdventyr i Skandinavien med att flyga runt
i sodra Sverige och Danmark under nAgra somrar, Norge skulle
bli vAr ndsta utmaning. Den forsta flygningen till Norge gick frAn
Ldso i Danmark till Kristiansand. Efter vi korsat Skagerack
fortsatte vi till Stavanger och ddrefter foljde vi kusten norrut med
kurs mot Bergen. Landskapet var precis s6 fantastiskt som vi
forvdntat oss, men dA vi ndrmade oss Bergen borjade det regna
och det slutade inte forrdn tre dagar s"nrre.
Vid hoger bakruta pA SE-KML sitter ett klistermdrke fr6n
Bergens Flygklubb som jag sommaren 1gg4 drog bort fr6n en
glasdorr i deras klubbstuga och sen satte fast pA flygplanet som
en trof6. Jag trodde att det skulle lossna efter ett tag men det
sitter fortfarande kvar 22 Ar senare. Vi hade hoppats att kunna
tanka och flyga vidare norrut efter kusten samma dag men vi
kom ingenstans pA grund av vddret. Bergen var i och for sig
trevligt att besoka och tack vare regnet fick vi gott om tid att
hdnga over flygkartorna pA flygklubben och planera flygning till
fler norska destinationer, s6 fort molnen skingrades. Vitrdffide
nigra tyska IFR piloter som var mindre beroende av vddret dn
oss, dom var pA vdg till Nordkap vilket verkade som ett
spdnnande mdl, men riktigt sA lAngt norrut kom vialdrig.

Visby-Ronne med SE-lRK, min Gormin

1OO

visor vogen

Jog londor IRK'en pd on Endelove i Donmork

Pd Kristionsunds flyglcrlt med SE-KML

TvA 6r senare hade vi vddret pA v6r sida och kom s6 lAngt

norrut som Lofoten, ett kraftigt hogtryck hade parkerat over
Kolahalvon och vddret var perfekt for VFR flygning en hel
vecka. En meteorolog pA Fornebu flygplats i Oslo gav oss en
utskrift pA dagens satellitbild som visade ett totalt molnfritt
Skandinavien, senare ramade jag in satellitbilden och den sitter
fortfarande pA vdggen hemma. Vi hade varit pA flygresa i
Danmark n6gra dagar redan och stannat pA Ldso for ett besok
ph Badskaer Bed & Breakfast ddr vi blivit stammisar, Badskaer
drevs av ett dansk-svenskt par och var en tid ett populdrt mAl
for piloter i hela regionen. Efter Ltiso ftog vi till Alborg for lite
sightseeing och hade sedan fortsatt mot Stromstad ddr vi hade
campat bredvid flygplanet over natten. Nu hade vi alltsA anldnt
pA Fornebu tidigt pA morgonen genom att kryssa runt en vacker
morgondimma som lig tdit over Oslofjorden.

Conrping vid

SE-KML

pd Roros flygfolt -94

Efter meteorologens briefing insAg vi att vi kunde utforska hela
den norska kusten sA lAngt reskassan rdckte. Bergen hade gett
oss d6lig karma Aret innan med sitt eviga regnande, sA vitog en
genvdg mot Roros som vi satte upp som ett dagsm6l. Ndr vi
landat ddr fr6gade vi flygledaren om det var okej att sdtta upp
ett tdlt bredvid flygplanet och det var inga problem, s6 under en
julinatt som aldrig blev riktigt mork grillade vi korv i en medhavd
grilloch pratade till lAngt in pA morgontimmarna. Jag sov i v€rrt
tdlt bredvid SE-KML medan Anders hade f6tt for sig att det var
coolare att sova i sovsdck rakt under flygplanet.
Tidigt p5 morgonen innan flygledartornet oppnat startade vi och
fl6g vdsterut till Kristiansund, ddrifrAn var m6let Bod6 och
Glocioren Svortisen soder om Bodo. sommoren -96

4

planen var ingen annan dn att njuta sA mycket som mojligt av
den otroliga utsikten. Vi passerade Trondheim, flog vidire efter
den vackra kusten till Rorvik ddr vi landade fcir en iikapaus, vi
promenerade ner till stranden ddr det kristallklara vattnet som
sett sa inbjudande ut fran luften var iskallt mitt ijuli. Efter Rorvik
passerade vi Svartisens m<jrka glacidr och s6 smAningom
n6dde vifram till Bodo.
Att flyga fr6n Bodo ut over Lofoten var en fantastisk upplevelse.
Man behover inte Aka till Nya Zeeland for att uppleva iandskap
som i 'Sagan om Ringen', Norges vackra natur rdcker l6ngt.
Efter start fran Bodo valde vi att inte korsa vestfjorden ut 6ver
havet direkt mot Lofoten utan vi foljde forst kusten norrut innan
vitill sist styrde vdsterut och foljde de dramatiska klipporna hela
vdgen ner till Lofotens sydligaste udde. Ddr ute sAg Aflanten
vdldigt stor och skrdmmande ut fr6n det lilla flygplanet. Ett par
inbjudande smA flygfdlt tAg insprdngda mellan tliipporna viO
Lofoten och det hade varit trevligt att landa for att utforska mer,
men efter en timmes rundflygning over den vackra naturen
fortsatte vi istdllet mot Narvik ddr vi landade for tankning. sedan
den dagen har jag alltid velat komma tillbaka for att se mer av
Lofoten.
Nu kunde vi ha fortsatt norrut mot Nordkap men strdckan dit var
fortfarande lSng och sA skuile viju ta flygplanet tillbaka tiil
VdsterAs dit det ocksA borjade bti ganska l6ngt. Vi bestdmde
oss for att avbryta vAr flygning efter den Norska kusten norrut
och istdillet vdnda osterut over de svenska fjdllen och p5 si vis
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Bergformolion unrJer strcrckon lrondheim - Bodo
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p6borja returen mot VSster6s med n6gra stopp pA v6gen.

Efter tankning i Narvik startade vi igen for att flyga till Kiruna.
Narvik ligger pA havsnivi och Riksgrdnsen-ligger pA en
hogplat6 var vitvungna att vi stiga flera tusen foidirekt efter
start for att vinna nodvdndig hojd innan vi kunde flyga osterut
mot Sverige. Under stigningen upplevde jag den enda
forgasaris jag hittills varit med om, det smaitrade till i motorn d6
isen passerade in i cylindrarna och sen var det 6ver, jag
upplevde aldrig att motorn tappade kraft.
D_6

Utsikten frAn flygplanet dA vi passerade Abisko och Bjorkliden
var strAlande, vi hade Tornetrdsk rakt under oss och Lapporten
snett till hoger. Vi landade sA smAningom i Kiruna, tankade och
flog vidare soderut over vidstrdckt norrldndsk skog som var
vacker men efter Norges dramatiska kust kdndes Sverige helt
plotsligt ganska tamt. Vi landade pA gr6sstrAket iAlvsbyn strax
innan solen gick ner. Det hade varit en lAng dag med fantastisk
flygning som Anders och jag fortfarande pratarbm over tjugo 6r
senare ndr vi trdffas. Vi campade bredvid SE-KML igen den
natten och dagen efter hade vi en l6ng och ganska enformig
flygning tillbaka till VdsterAs, Norges dramatiska natur fannJ
fortfarande kvar pA ndthinnan.

.

6ver det otroligo Lofoten iSE-KML sommoren -96

Pdr

inflygning tiil Norvik Bono

Ol

lliir iag tittar i loggboken blir jag imponerad 6ver hur mdnga platser
jag
och Anders beslkte i Norge under ndgra intensiva so-mrar pd g0talet. vi besdkte ndstan alla stIrre kuststdder upp tiil Narvik och ftera
mindre flygtiilt inne i landet. Vi ftog dessutom kors och tvdrs for aft
undvika ddligt viider. Efter att vi hade suttit inregnade i Bergen tre
dagar sommaren-94 korsade vi Hardangeruidd; tiil Oslo f6i att
ygdan lirekt flyga rutten Trondheim - Osfersund - Sl/Tansnris Vdsferds pA bara ett par dagar. I lstersund lyckadei jag dessufom
tappa bort flygplansnycklarna. Vi blev rdddade av en sommar\ppen
/dssmed som gjorde en ny nyckel frdn en sifferkod som fanns in'ne i
tiindningsldset som vi hade skruvat /oss och tagit med oss, def
uisade sig vara samma nyckeldmne itiindningstdset pd en piper
PA28 som pd en Ski-Doo sndskofer.

Vi posseror Abisko med Loppofien i bokgrunden
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TURKIET
I slutet av B0-talet flyttade jag till Istanbul och bodde i rurkiet i
fem 6r. Ddr lyckades jag efter mycket m6da skaffa mig ett
lokalt flygtillst6nd och jag kom under min tid i Turkiet att flyga
fr6n tre olika flygfdlt i lstanbul omr6det, bland annat friin
lstanbul lnternationella flygptats (LTBA) som bjod pA en det
utmaningar. Top Air som flygskolan hette ddr jag ett tag hyrde
flygplan lAg i en hangarbyggnad vid mitten av den 3000 meter
linga Bana 17135. Det var enkelt och praktiskt att hitta tillbaka
till hangarerna ndr man landat pA den banan, men vid landning
pA Bana 05/23 nAn kilometer bort tog det vdldigt lAng tid att
hitta rdtt bland ett virrvarr av taxibanor och stora flygplan,
begdran av progress ive taxi instructions,ignoreraies oftast av
tornet som tydligen tyckte att man kunde klara sig sjdlv. Vid
landning var det vanligt att bli lagd i holding rakt ovanfor
flygfdltet i vad som kdndes som en evighet, jag dr dvertygad
om att flygledaren i tornet vid flera tillfdllen helt enkelt glomde
port mig. Riktigt roligt blev det dA tornet fick fcir sig att ge mig
instruktioner pA Turkiska trots mina anrop pA Engelska, det blev till sist nodvdndigt att ldra mig vad de viktigalte uttrycken
som 'klart att landa'lAt som p6 Turkiska f6r att kunna klara
s6dana situationer.
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vl.iT€Fn[s FLYC{LUttg
Den forsta tiden som pilot i Turkiet flog jag frAn ett illegalt
l'li:ttt, f
pA
flygfalt
Asiensidan av Bosporen. G\kkusagi flygfdlidrevs av
en lokal entreprenor och flygldrare som tillsammans med en av VFK Nytt 1993 med mino tv6 ortiktor
Turkiets rikaste affdrsfamiljer hade startat verksamheten for att
deras son skulle kunna ldra sig flyga.
Just dA fanns ingen annanstans i Turkiet
for civilt smAflyg. Man hade hyrt tv6
mindre bitar mark frAn ett par bonder och
asfalterat en enkel landningsbana tvdrs
over de bdgge dgorna, i var iinde av
fdltet fanns ett lSgt stdngsel och det gick
ofta kossor omkring pA banan. Efter
dventyren vid Gokkusagi hittade jag s6
smAningom Top Air men det var
besvdrligt att flyga frAn lstanbuls
internationella storflygplats. Jag fortsatte
att sdka efter nAgot ldmpligare och en
losning kom sA smAningom dA Hezarfen
Siori so<Jeruifrdn Gokkuscrgi, dei inte hel.l legolo llygfoltei utonfor
flygfdlt (LTBW) oppnades ute pA tandet
vdster om stan, iintligen hade smAflyget i
lstanbul fAtt sin egen flygplats.

Under den hdr tiden skrev jag nAgra
inldgg iVFKs klubbtidning om mina
flygAventyr i Turkiet och om byr6kratin
som ofta hotade att grounda mig.
Jag var tvungen att fornya min Turkiska
validering varje Ar och ddr ingick en
omstdndig procedur pi ett ofrAscht
statligt sjukhus for att sdkerstdlla det
lokala lSkarintyg som behovdes varje
gAng. Myndighetspersonerna pA
Luftfartsverket iAnkara var skeptiska mot
utldndska piloter och hittade gdrna pA
improviserade hinder for att slippa skriva
ut en validering, de sista tillstAnden att
flyga som jag fick i Turkiet gdllde bara
sex m6nader i taget.
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lstonbul.

lslonbul over sultonohmei i en cessncr l/2RG frdn Top Air. Flygningen bjod pd ulsiki
over Grond Bozoor, Topkcrpi Poloce, Blue Mosque och Hogio Sophio

Under dren iTurkiet kopte jag min forsta GPS genom en kollega som var i USA pd tjdnsteresa, det var en
Garmin 100 och den fordndrade altt niir det giiltde flygnavigering, plltsligt visste' min exakt var man var hela
tiden och man visste precis ndr man skulle komma fram titi niista brytpunk och till destinationen. Den hdr
precisionen hade inte funnits tidigare fdr amatdrpiloter. Det tog ndgia dr innan GPS blev standard i
klubbflygplan i Sverige och jag skrev en artiket i VFK tidningen dei jag beskrev hur den fungerade.

ITALIEN
Under ett par 6r bodde jag och arbetade i norra ltalien. Jag
borjade ganska snart leta efter n6gonstans att flyga men i
Modena ddr jag bodde var naturen platt och ganska trAkig.
Efter en del sokande hamnade jag pi flygklubben vid Lago di
Como, alltsA Como sjon. Flygklubben som har en hing och
anrik historia ligger i sodra dnden av sjon, precis i mitten av
stan. "Startbanan" och "taxibanan" dr markerade med bojar i
sjon, ICAO koden dr LILY. Klubben hade tre Cessna 172 och
tvA Super Cub med flottorer, en jdttefin hangar vid sjcikanten
och all utrustning for att snabbt ta flygplanen upp och ner ur
vattnet. Ddr skolades flygelever frAn noll timmar till ffirdiga
piloter vilket jag tyckte var fascinerande, tdnk att l6ra sig flyga i
ett sjoflygplan. Efter fem timmar inflygning med en instrukt6r
och noll timmar teori fick jag en stdmpel i min loggbok som
intygade att jag var godkdnd att flyga klubbens sjoflygplan, jag
formodade att den ltalienska luftfartsmyndigheten i Rom tyckte
samma sak.

',,nt*'

Ndstan allt mitt italienska sjoflygande gjordes ien Cessna 172
med registreringen I-SAAB. Det var nAgot av det coolaste
Londningskorlei for sjoflygplcrisen LlLy i Como
flygning jag gjort i mitt liv och definitivt den dyraste. Det finns
en liten sjo norr om Como som heter Lago di piano med ett
caf6' som har en brygga ddr man kan ansluta flera sjoflygplan. Det hade kostat en hundring eller tva
att kora dit med bilen men med sjoflygplan kostade det flera tusen, sA det fick bli flygplan. Gesterna pa
caf6et var uppm6rksamma pA den potentiella underhAllningen som vdntade om man'fuckade upp pA
nigot sdtt dA man taxade fram till bryggan, Listan for potenliella klanterier med sjoflyg dr lAng o"h Oat
ing6r s6dant som att taxa rakt in i bryggan med propellern fortfarande igAng, Ariv-a in Iett redan
parkerat flygplan eller varfor inte krocka med en b6t. Man kan ocks6 stanni motorn for lAngt ifrAn
bryggan och sen i motvind desperat forsoka paddla framAt
medan flygplanet sakta driver bakldnges. Det finns ocksA god
chans att tappa solglasogonen i vattnet medan man surraifast
flygplanet eller att tappa mobiltelefonen frAn brdstfickan med
en studs i bryggan innan den triiflar vattnet, Jag blev tydligt
briefad om alla risker att'tappa cool'av min instruktor men
caf6 gdsterna verkade ocks6 fAtt samma briefing, det var
mdnga ogon som foljde oss innan vi blev klara att promenera
in fr6n bryggan och caf6 gdsterna kunde lAtsas att inte se oss.
tjusig stompel ilosgboken frdn Aero Ctub Como

vinterfrygningar over Lago di como var underbara, rugnt i
'n
luften och pA vattnet, bara n6gon enstaka fdrja korsade sjon. Otroliga jdttevillor som ser ut som mindre
slott kantar sjon och med alperna som bakgrund var det fantastiskt Ltt landa pA vattnet nAgonstans
ddr det var som vackrast, njuta av utsikten och llaen att vara ddr en liten stund och sen stirta igen.
Det hdr gav en James Bond kdnsla som jag inte kommer att glomma. PA vAren och sommaren blev
vddret ostadigare med blAst och v6gor. Mdngden bAtar tilltog ocks6 viket gjorde att "taxi", start och
landning blev besvdrligt, s6 sjoflyg for mig blev en ltaliensk vintersport.
For att Atervdnda till Como fr6n det dyra fikabesoket vid Lago di Piano kunde man flyga tillbaka over
Comosjon i den riktning man kommit ifr6n, vilket 5r ganska logiskt. Alternativt kunde-rian ta den
intressantare rutten in i Schweiz ldngst Luganosjon, runda Monte Generoso moturs och sedan f6lja
motorvdgen mot Milano en stund och pA sA vis komma fram till Como soderifrAn, en kort flygtur over
stan tillbaka till Comosjon igen for
landning. Att det hEir inte var tillAtet av
flera anledningar bekymrade inte min
Italienska instruktor: 1. vi hade ingen
fdrdplan for att korsa en internationell
grdns. 2. i Schweiz fAr man inte spola
pA toaletten efter klockan tio pA
kvdllen och inte heller flyga
sjoflygplan, oavsett klockslag.
Det hdr loste instruktoren genom att
stdnga av flygplanets transponder
innan vi korsade grdnsen och foljde
Luganosjons ostra strand soderut,
inom synhAll fr6n kontrolltornet pA
Bronslekonlroll innon flygplonet bogseros ner ivolil-rel
Luganos internationella flygplats. Han
s6g lika nojd ut varje g6ng.
7

PAKISTAN
Ett tag spenderade jag en l6ng tid i Lahore som ligger i Punjab provinsen av pakistan, en provins
som
delas av lndien. Grdnsen till lndien ligger bara 4 mil bort och fram till 1947 di lndien siyct<iOes
upp var
alltsamman koloniserat av Britter. Under det Brittiska kolonialimperiet byggdes flygplatser over hela
subkontinenten och i storre stdder startades flygklubbar som ofta blev en social liytpunkt for den
Brittiska societeten. Walton flygplats (OPLH) ligger i Model Town, en del av Lahore som for m6nga dr
sedan representerade det absolut modernaste, idag dr allt forfallet som det mesta av landet. p6
huvudhangaren stdr det 1930 och efter ndra 90 Ar finns klubblokalerna kvar men den obligatoriska
baren som ing6r i varje Brittisk flygklubb dr naturligtvis bortmonterad. Walton Airport var ei g6ng
Lahores internationella flygplats, idag har en byggiirma byggt hus dnda ner till bankanten pdnaiva
banldngden och troskeln for Bana 14 6r inflyttad ett par nunOra meter. Det flyger stora floikar glador
runt i varmluften ute p6 banan och en strid itrdm av folk genar stdndigt till foti och pA motorcykel over
flygplatsen. Under min tid i Lahore trdnade flygklubben unga
elever frAn PPL till CPL i rasande takt och det var skoj att
uppleva den positiva atmosfdren, det blev min rutin att kora ut
dit varje lordag och efter nAgra veckors overtygande lyckades
jag fd skolchefen att gA med pA att lAta mig flyga runtlvarvet
med en instruktor. Det gjorde jag i tio mAnader och det blev sA
smAningom utflykter ldngre bort dn bara i varvet. Flygplanen
var gamla och slitna och pA sommaren lAg temperaturen runt
50 grader ute pA banan, det tog en stund att komma i luften
med en Cessna 150 och i pA28'an dog man av vdrmeslag pA
marken. Trevliga och hjdlpsamma mdnniskor dr mln storsia
beh6llning fr6n tiden pA flygklubben i Lahore, men idag bara tio
6r senare skulle det vara omojligt att kora runt fritt i Lahore som
jag gjorde dA. Pakistan har btivit livsfarligt.
I en Cessno 152 over Lohore med min von Toqi

Pd boslinje over Liberly Morket. Troskeln till Bono t4 or inflyttocl
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Konodensisko deHovilond Beover och Nyo zeelondsko Flelcher FU24,l&ngt hemifr6n
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MALAYSIA
For n6gra Ar sedan hade jag ett uppdrag i Malaysia och hittade
efter lite letande Royal Selangor Flying Club som ligger vid den
historiska Simpang flygplatsen (WMKF), ett gammalt och vackert
beldget flygfailt niira centrala Kuala Lumpur (KL). Fram tiil 1965
var Simpang den internationella flygplatsen i KL och atmosfdren
p5 flygklubben tar besokaren pA en tidsresa till Brittisk kolonialtid,
dekorerade trdtavlor i klubbhuset har namnen inprdntade pA
klubbens ordfcirande sedan 1930 talet, Jag ldrde mig snart att
Malaysia var rena dromlandet for privatflygning, massor av
flygfailt och vdldigt fA begrdnsningar i var man kunde flyga. Det
skulle ta mAnader for mig att skaffa en lokal validering sA istdllet
beslot jag mig for att hitta en instruktdr som var villig att offra
nAgra lordagar framdver for att agera guide At mig, tillsammans
kom vi att flyga till flera vackra platser i Malaysia med
landningsbanor satta i tropisk gronska. Vi flog till Malacka
(WMKM)vid kusten en timmes flygning sydvdst om Kuala
Lumpur och till Burnam River Aero Park i norr, pA vdigen till
Burnam River passerade vi det beromda hindu templet Batu
Caves pA lAg hojd. En lordagsflygning tog oss till den vackra on
Pankor lsland (WMPA) i nordvdst, pA vtigen dit flog vi over en
stor flod med jEittelika fiskodlingar pA bdgge sidor och vi
passerade over enorma risodlingar och palmoljeplantager. Hela
Vdstmalaysia verkar ha omvandlats till en jiittelik matfabrik. pA
vdgen tillbaka frAn Pankor lsland landade vi pA Sitiawan airstrip
(WMBA) for att kopa fdrsk durian, en frukt som iir kdnd for sin
starka lukt, nAgonting liknande surstromming.
Den mest intressanta flygningen jag gjorde i Malaysia var en tur
tillTioman lsland (WMBT). Varje dag dr en Cumulonimbus dag i
Malaysia, imponerande CB moln kommer konstant in fr6n
Sydkinesika Havet i oster och rullar in over Malackahalvon i
sakta mak. PA undersidan regnar det rejdlt, i mitten vill man inte
vara men runt omkring dr vddret oftast bra. Vi hade startat vAr
rutt mot Tioman lsland pA Flygnivi 100 och spenderat tvd
timmar av hdrlig flygning med att navigera runt vackra men
dramatiska moln. Ute till havs hade ett stort CB moln lagt sig
som ett morkt lock rakt 6ver vAr destination och tornet pA on
rapporterade att sikten var d6lig i det kraftiga regnet. Flygplatsen
krdver visuell inflygning eftersom den korta landningsbanan
ligger inkldmd i en liten vik och det gAr bara att landa frAn ett
hAll, Bana 20 slutar ndmligen rakt mot en bergvdgg. Min guide
lotsade mig i position for landningen, for att komma ner fdljde vi
vdldigt ndra den norra bergsluttningen iviken och svdngde
sedan till final med full klaff och sA lAg fart som m6jligt for att fA
stopp pA den korta och blota banan. Landningen gick bra och det
var en fantastisk plats att ha landat p6. Vid en restaurang pA
stranden en liten bit bort kunde vi njuta av en god lunch medan
regnet oste ner utanfor. Efter start nAgra timmar senare motte vi
solen igen men oppningarna mellan CB molnen krympte ju
ndrmare KL vi kom, vi befann oss over en hog bergskedja oster
om stan och kunde inte sjunka till ldgre hojd forriin vi passerat
den. Det borjade kdnnas obehagligt, jag hade ingen storre lust
att uppleva insidan pA en tropisk CB i en Cessna 172 men just
som oppningarna i molnen framfor oss borjade ta slut hade vi
kommit in over KL och kunde pAborja inflygningen mot Simpang.

i
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Pd fincrl till Ponkor lslond (WMPA)

En pous

pd Ponkor lslond

Tiomon lslond under etl ljockt molnloger

Londning mot en bergvogg pd Tiomcrn lsloncl

(WMBT)

c Det finns tre flygplatser i Kuala Lumpur omrddet

.

som heter ndstan
samma sak vilket skapar total f1ruirring i sociala sammanhang dd man
pratar om flyg i Malaysia. Kuala Lumpurs iildsta flygfdlt Simpang var
det flygfiilt jag flog ifrdn och som ligger ndra centrum av stan. En bit
vdsterut ligger Subang som bland annat anvdnds av ldgprisflyg. Den
stora internationella flygplatsen sdder om stan heter Sepang.
Simpang flygplatsen hotades nyligen av nedldggning f6r att ge plats
f6r ett bostadsomrdde, (kiinns detta igen?) gtiidjande nog hdnde inte
det och flygplatsen finns fortfarande kvar.

Omringod ov Cumulonimbus noro Kuolo Lumpur

I

KENYA
Vid ett projekt i Kenya for tio ar sedan foddes min obofliga kdrlek
tillflygning iAfrika. Min kompis Lasse Syensson (han som tog
mig pA min.fdrsta flVOninO runt i Skdne 1979) har bott i Kenya i
mAnga Ar, Lasse tipsade mig om vad som bbhovdes for att-ordna
en lokalvalidering hos Kenya CivitAviation Authority (KCAA) och
vilka firmor pA Wilson Airport (HKNW) som hyrde ufflygptan.
Att bli medlem i Aero Club Of East Africa var en sjdlvklarhet,
flygklubbens terrass blev en naturlig plats att fylla-i loggboken
efter en dags flygdventyr i den Afrikanska bushen och iamtidigt
njuta av en iskall Tusker. Wilson Airport Ar en flygplats tagen
direkt ifr6n en Sventyrsfilm och for 20 6r sedan kunde man hitta
flera flygplansvrak runt fdltet, de flesta vraken har stddats bort nu
eller flyttats lite ldngre in i bushgrdset men kdnslan av att vara i
Afrika dr total hdr. Lokala flygbolag flyger turister i Cessna
Caravan och deHavilland Dash-B till nationalparker i Kenya och
mdngd olika destinationer i ostra Afrika, FN fiyger regelbundet till
Lokichogio pi grdnsen till Sydsudan och AMREF Flying Doctors
har en bas hdr. I byggnader runt om fdiltet ligger en hahgO
flygskolor och firmor som erbjuder flygcharter
Att flyga frin Wilson krdver en del tAlamod och kunskap i lokala
procedurer. Kenyanska myndigheter iilskar onodig byr6krati och
Kenya CivilAviation Authority har gjort sig till mdstare i dmnet.
Fdrdplan, lastmanifest och passagerarlista krdvs for all flygning
utanfor trafikvarvet. lnnan start och direkt efter landning m6stJ
man passera Cusfoms ddr dokument och flygplan noga
inspekteras. Eventuella passagerare m6stegA igenorir en
improviserad passagerarterminal ddr metalldetektorer piper hogt
medan personalen verkar vara p6 permanent lunchrast.
Mittemot Aero Club Of East Africa, pA andra sidan flygfdltet, ligger
Nairobi National Park. Landningsbanorna p6 Wilson-d-r 1500 -meter lAnga, men dA flygplatsen ligger p6 5500 fots hojd upplevs
dom dndA som korta om man dr tungt lastad. Bana 14 slutade
strax innan staketet till nationalparken och jag startade hdr en
gAng med tvA passagerare ombord for en flygning till Amboseli
National Park. Det var mitt pA dagen i en Cessna 172 medfulla
tankar och tre vuxna ombord, vi accelererade i snigelfart medan
jag hade ogonen fixerade vid hastighetsmdtaren i vdntan pA
tillrdcklig fart for att kunna ldtta. Nationalparken kom allt ndrmare
och dA vi vdl kom i luften efter en evighet hade jag en vertikal
stighastighet pA bara 100 fot i minuten. Vi klarade staketet men
det var tur att inga giraffer stod pA den andra sidan och tittade pA.

Amboseli nationalpark dr en gron oas i ett savannomr6de ddr
elefanter betar i vAtmarker som dr en rest frAn en forsvunnen sjo.

Losse vid ett flygplonsvrok i groset pd Wilson Airport

Betonde elefonter i Amboseli Notionol pork
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grupp elefonter pd morsch tjll oppet vatten

I vdster, pA andra sidan grdnsen till Tanzania, ligger Mount
Kilimanjaro med sin krympande glacidr pA toppen. Besokare hit

kan med lite tur och en bra kamera fAnga b6de en elefant i
gronskan och en snovit glacidr i samma bild, sjdlv fick jag noja
mig med att parkvakten vid flygfdltet fotade mig pA den pipei
Cherokee jag flygigt dit. Under en av flygningarna hit flog jag over
en stor grupp elefanter pA vandring over en torr sldtt mot det
6ppna vattnet iAmboseli. Elefanterna kom frAn ett skogsomrAde i
norr ddr de betat och det mAste ha varit en hemsk marsch i
vdrmen, speciellt for de smA elefantungarna.
Den forsta g6ngen man ser vilda djur i Afrika frAn flygplanet
kdnns det helt overkligt och for mig kom den upplevelsen forsta
g6ngen i Maasai Mara National park som ligger runt 100nm vdst
om Nairobi. Jag ldmnade Wilson vid lunchtid och kom snart ut
over Rift Valley som kokade av vdrme mitt pA dagen. Termiken
var den vdrsta jag varit med om och den Cessna 172 jag flog tog
hela tiden emot kraftiga stotar i rollplanet frAn stigande varmiuft.Jag fick parera med fulla roderutslag, det var en svettig och
anstrdngande flygning och jag insAg att hdr ska man nog

Amboseli oirskip (HKAM), Kilimonjoro i bokgrunden

Olkiombo oirstrip (HKOK) iMoosoi Moro
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flyga tidigt pA morgonen innan det blir sA varmt. 56 sm6ningom
kom jag in over Maasai Mara med vita knogar p6 ratten och
sjoblot av svett. Marken fordndrades sakta frin torr och stenig till
levande och grdn. Jag befann mig plotsligt over det vilda Afrilia
jag sett pA TV och pA film. Tusentals gnu vandrar mellan
Serengeti och Maasai Mara dA de foljer de Arliga regnen, for att
komma At de bdsta betesmarkerna mAste de korsa den
krokodilfyllda Mara floden flera gAnger. Det dr ett imponerande
drama som folk frAn hela vdrlden kommer for att uppleva och nu
kunde jag se alltihop frin flygptanet.

Boken 'Wes/ wilh lhe night' f ick f oljo med vosierul

ffi
,5

Det var otroligt att se allt djurliv pA marken och under
inflygningen till Olkiombo airstrip (HKOK) som var mitt mAt,
syntes flodhdstar i Talek River pA bdgge sidor om flygplanet.
Landningen gick bra och fr6n Mara lntrepids Tented Camp
hdmtade man upp mig i en Landcruiser for transport till deras
lodge fdr en vdlkommen lunch. En Maasai stannade kvar vid
flygplanet for att vakta det till dess jag ldmnade. Han sAg v6l till
att inga elefanter kom och kliade rumpan mot flygplanet.

.

En Cessn a 172 har egentligen en for liten motor for den hojd man
flyger p6 hdr och for den hdga vdrmen. Starten blir ofta en

[_

En

Moosai vok'tor tlygplonet vid Olkiombo oirstrip

nagelbitare och dA man kommer tillbaka frAn Rift Valley ligger det

ofta nedsvep ndra Ngong Hills som dr p6 grdnsen av vad flygplanet
klarar av. I jeimforelse kan ndmnas en flygning till Maasai Mara med
Lasse i hans hemmabyggda Christen Eagle, ett aerobatic flygplan
med korta vingar och en jiittemotor, i den upplevde vi inga som
helst problem med startstrdcka, termik eller nedsvep. -

Boken West With The Night skrevs 1942 av Ostafrikas forsta
kvinnliga pilot Beryl Markham, hdr blandas historiska personer
och hdndelser ihop med underbara skronor frAn flygets barndom
i Kenya. Det dr inspirerande ldsning och man inte undg6 att bli
odmjuk ndr man tiinker p6 hur det vara att flyga hdr pA 1930talet utan all den teknik vi nu tar for given. Aero Club Of East
Africa hedrar Beryl Markham med en minnestavla i klubbhuset
och med mAnga historiska foton pA vdggarna.
I en scen frin filmen Out of Africa flyger Dennis Finch Hatton
och Karen Blixen (Robert Redford och Meryl Streep)en Gipsy
Moth over en sjo ddr flygplanet skrdmmer upp mdngder av rosa
flamingo. En av dessa sjoar 5r Lake Magadi som ligger 50nm
sydvdst om Wilson, sj6n ligger pA 2100 fots hojd 6ver havet,
alltsA betydligt ldgre dn Nairobi och det dr hett som i hetvetet ddr
nere. Vattenytan dr mdttat med natriumkarbonat over stora ytor
och i den sodra 6nden av sjon bubblar det upp hett vatten ddr
det otroligt nog lever smA randiga fiskar.

Mitt i den hdr varma soppan vadar rosa flamingo runt i tusental
och silar alger, frAn luften st6r de i stark kontrast mot vattnet och
det dr precis lika fantastisk som i filmen att flyga over dom.
SydvAst om Lake Magadi ligger Shompole naturreservat som
strdcker sig ner mot Lake Natron. Jag hade kontaktat en todge i
omrAdet for ett besok men deras airstrip som lAg pA en uttorkad
flodbddd vid sjodnden sig for stenig och farlig ut for landning,
dammiga hjulsp6r indikerade att nigon varit ddr, nrigon g6ng.
Jag gav upp landningsforsoket och flog vidare soderut, ut over
naturreservatet och kdnde mig efter en stund som jag var
transporterad l6ngt bak i tiden, inga spAr av mdnniskor, en grupp
zebror sprang undan frAn flygplanet. D6 jag kom in over Lake
Natron blev det bara mer spdnnande och jag kdnde att jag
kunde ha fortsatt hur liinge som helst, men utan n6gon som
helst rdddningsutrustning i flygplanet och bara en flaska vatten
beslutade jag mig for att Atervdnda och landa vid Magadi airstrip
(HKMG) for en paus. Niir jag satt ddr pA dicket av Cessnan i
skuggan av vingen och tittade noggrannare pA den slitna
flygkartan i skala 1 :1 ,000,000 sAg jag att jag att flygturen tdngst
den norra stranden av Lake Natron tagit mig in 6ver

Over Moosoi Moro i Losses fino Chrisien Eogie

Loke Mogodi. Ncririumkorbonot forgor vottenyton rod

Shompole Noturreservot med Loke Nolron i bokgrunden

Loke Mogodi oirsirip. En pous iskuggon ov vingen
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grensen till Tanzania av misstag. ldag hade det nog inte hdnt, min
iPhone och iPad ger mig en precision i navigationen som hade varit
svArt att uppnA for bara tio Ar sedan, Apparna har uppdaterade
flygkartor over hela vdrlden och ger mig all fdrddata jag behover.
Papperskartan f6r numera folja med bara som backup.

Jag hade kunnat stanna i Kenya hur ldnge som helst och upptdcka
mer, flygkartan var full med platser jag dnnu inte besokt och jag
dlskade att prata med folk vid flygklubben och hora deras fryghistorier.
Jag fick en kdnsla av det hdr var en unik vdrld som var pA vdg att
forsvinna och jag ville se mer innan den forsvann.

.
.

Flygplanen jag hyrde pA CMC Aviation pd Witson var i absolut sdmsla
skick. De flesta instrumenten visade fel eller var ur funktion, intercom,en
fungerade inte och oljetemperaturmdtaren visade gdrna rott under stigning
vilket gav exfra sfress, verkstan hade nog monterat n\gonting bakv6nt.
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Niir flygplatsen ligger 5500 fots hdjd far man hantera motorn lite annorlunda
dn man dr vad vid hemifrdn. Direkt efter motorstart drar man ner
brdnsleblandningen till'mager blandning' och innan magnetkontrotten
trimmar man in blandningen till det liige diir motorn gdr som biist. Att starta
pd 'rik blandning' som man 96r ndra havsytan skulle vara om\jtigt h€ir,
motorn skulle inte gA rent och den skulle vara tiimligen krafil\s.

Kenya Revisited

En koll Tusker pd terrossen vid Aero Ctub Of
Eost Africcr meclon.jog fyller iloggboken.

Hdr slutade forst historien om min flygning i Kenya for over tio Ar sedan. Jag hade varit tillbaka i
Nairobi n6gra gSnger men inte haft tillfdlle att flyga, men sA i juni 2016 kundie jag stanna kvar ett par
veckor och det gav mig mojlighet att genomfora en flygning som jag inte kunnat gdra tidigare.
Mycket dr sig likt pA Wilson Airport, charmen och kdnslan
av dventyr finns kvar, i over 80 Ar har flygplatsen f6tt vdxa
ur ett afrikanskt kaos vilket skapat en unik atmosfdr. Fler
flygplan 5r i rorelse dn tidigare och nu ser jag dven
jetflygplan p6 flygplatsen. De tyngre flygplanen och brist
pA underhAll har orsakat'pot holes'i bAde taxibanor och
landningsbanor, sA flygplatsens asfalterade ytor dr nu
samma slitna skick som Kenyas vdgar. Nationalparken
som tidigare grdnsade flygfdltet har fAtt ge vika for en
kinesbyggd motorvdg och ett bostadsomrAde har byggts
mellan flygfdltet och nationalparken, naturen fAr backa.
Jag hade inte hade tid att ordna en Kenyansk validering
av mitt svenska certifikat sA jag behovde ordna bAde ett
flygplan och en instruktor som kunde folja med mig.
African Sky Charters har ett stokigt men charmigt kontor i
ett trdskjul bredvid flygklubben, i deras slitna
flygplansflotta finns en fullt fungerande Cessna 182 med
235hk motor. Nu skulle jag Sntligen ha ett flygplan med
mer os i motorn dn jag haft for tio Ar sedan d6 jag forst
var hdr. Min kenyanska instruktor och guide Captain
Vishant Modasia var otroligt hjdlpsam, d6 vi mottes pA
lordag morgon hade han redan fixat med tankning och
nodvdndiga dokument, en av teknikerna hade skickats till
flygledartornet for att limna in vir fdrdplan. D€r vi var
klara med sdkerhetskontrollen vid den kaotiska
tullterminalen fick vi klart att taxa till Bana 14 for start. Jag
tdnkte ett ogonblick pA mitt iiventyr hdr i den trotta
Cessna 172'an, men nu accelererade vi snabbt och efter
nAgra stuts genom grusfyllda 'pot holes' var vi snart i
luften och kunde foljda South Easf Access Lanei riktning
soderut, mot Serena Kilaguni Lodge (HKLL) i Tsawo
West National Park
Det var vinter i Kenya och vi fl6g till en borjan i ett ldtt
regn med lAg molnbas, ldngre soderut blev vddret gradvis
bdttre. Flera bergskedjor ligger utmed strdckan sA vi
behovde fri sikt for att fortsdtta pA lAg hojd.

Lordog morgon ijuni, vinter i Kenyo och dei eldos i klubbhuset

Sereno Kiloguni Lodge med oirstrip och toxibono i bokgrunden

Flygplonet stolls upp p6 bilporkeringen och mon blir homlod ien
Londcruiser fr6n lodgen
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Vi flog en stund parallellt med jdrnvdgen till Mombasa
som liksom sA mycket av infrastrukturen iAfrika nu
uppgraderas av Kinesiska byggforetag. Ndra stdderna
har Kenyas vackra savann avskogats och trdden
forvandlas till trdkol men d6 vi rundat Chyulu Hills och
kom in over Tzavo West nationalpark flog vi over gron
skog skyddad av Kenya Wildlife Seryice (KWS). Vid
vattenhAlet framfor Serena Kilaguni Lodge betade en
grupp elefanter som inte verkade bry sig att vi flog in
l6gt for att kontrollera att landningsbanan var fri fr6n
vilda djur. Vi taxade in till hotellets parkeringsplats som
Vulkonsjon Loke Cholo vid foien ov Kilimonjoro
for tillfdllet var tom pA bilar och vdlkomnades i
receptionen med kalljuice av passionsfrukt och vAtvarma handdukar. Efter en god lunch med utsikt
over vattenh6let och Kilimanjaro i bakgrunden var det dags att fortsdtta vAr resi, dA vi taxade ut f6r
start stod en giraff och tittade pA oss. Efter start passerade vi over Mzima Springs och flog sydvdst i
riktning mot den kristallklara vulkansjon
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Efter landning och medan captain vishant fixade med tulldokumenten
anldnde Kenyas president i en privatjet rakt framfor vart flygplan. En rod
matta rullades snabbt ut fr6n VIP hallen till flygplanstrappen, mattan hade
samma nyans av rott som landet Kenya har pa vdrldskartan i rransparency
I ntern atio n a/'s Arliga korruptionsindex.

Oktober 2016
Projektet jag startade i Nairobi i juni hade tagit fart och det blev dags att
6vervaka nasta fas, nu hade jag plotsligt tillgAng till flera helger dA jag
kunde flyga under de veckor jag var i landet. Jag hade inte varit i Maisai
Mara pA tio Ar och nu ville jag komma tillbaka, b6de f6r att fA uppleva
flygningen dit igen men ocksa for att aterse den plats som betytt sa mycket
f6r mig di jag forst kom till Kenya for manga ar sedan. captain Vishant
foreslog att vi skulle flyga till Mara serena Lodge dtir han har flera bekanta
som jobbar. Sagt och gjort, vi
mottes tidigt lordag morgon pA
Wilson, teknikerna hade redan
forberett flygplanet, tankat och
ldmnat in fdrdplanen till tornet. Vi
startade Bana 14 som vanlig,
hogersviing direkt efter start,
6500 fots hojd med kurs rakt

Afrikonsk bronsledronering

visterut. DA vil6mnar
kontrollzonen ger Nairobi Center
oss klart till Flygniv6 85.
Samma scen utspelade sig tre
lordagar i rad under oktober fast
med lite variation. Vid forsta
flygningen omringades vi snart
av morgontrotta moln som inte
ville ldtta efter nattens regn och

Ngong

Hills

vid konten ov Rift Volley en tidig morgon under flygning vosterut mot Moosoi Moro
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vi flog en stor del av strdckan i och ur moln. Ndsta
helg kunde vi njuta av en flygning mestadels on-top

innan molnen hann spricka upp. Den sista
flygningen till Mara i oktober gjorde vi i kristallklar
luft och kunde se dnda till Kilimanjaro i soder. I norr
syntes bAde Aberdeeres Mountains och Mount
Longonot. Nu kdnner jag igen de olika landmdrkena
pA strdckan och vi spenderar en stor del av
flygningen med att lyssna pA 118.0, frekvensen for
okontrollerad trafik vid destinationen och for allmdnt
pilot skvaller. All koordination i trafikvarvet sker
direkt mellan piloterna, n6gra Dash-B och Cessna
Caravan var redan i omrAdet fdr att hiimta och
liimna turister men skulle vara ur viigen dA vi var
framme. Vi rapporterar Top of Descent till Nairobi
Center och startar inflygningen, Talek River leder
oss mot mAlet, framfor oss ligger Oloololo bergen
som utgor den viistra grdnsen for nationalparken.
Nedanfor Oloololo flyter Mara Floden frAn norr till
s6der innan den si smAningom svdnger vdsterut
mot Victoria sjon. Vid Mara Serena airstrip har en
Caravan precis startat och nAgra vArtsvin springer
runt vid bandnden, jag landar lite ldngre in och
parkerar flygplanet. Omstdllningen till att vara mitt i
Afrikansk vildmark ndr man kliver ur flygplanet dr
total och helt fantastisk. En Landcruiser dyker upp
efter en stund och tar oss till Mara Serena Lodge
som ligger pA en kulle med fantasisk utsikt.
En helg bokade jag in mig vid Kichwa Tembo Tented
Camp, efter jag landat pA deras airstrip flog Vishant
flygplanet till Serena ddr han kunde bo billigt hos
sina kompisar. Nu kunde jag njuta ostort av ett dygns
fantastiska och exklusiva naturupplevelser innan jag
blev upplockad igen dagen ddrpA.

Morgontidig

VFR

flygning on,fop vosterut pd Flygnivd

aS

lnflygning mol Mara Triongle

Jag har ldrt mig att starta fr6n Wilson sd tidigt pA
morgonen som mojligt i sval och stabil morgonluft,
lAga moln bildas ntistan varje natt over Naiiobi men
liittar oftast tidigt och man kan ldmna kontrollzonen
utan att gA in i moln, det iir en rofylld upplevelse
blandat med spiinning infor den kommande
flygningen. Eftermiddagarna ger ofta en helt annan
Moro Sereno oirslrip, med Oloololo bergen i bokgrunden
flygupplevelse. Det dr varmt och svettigt i flygplanet,
solen sticker i ogonen och
bldndar ut instrumenten,
termiken dr kdnnbar hur hogt
man dn flyger och man blir trott
av att stdndigt korrigera
flygplanets rorelser. Vid retur
fr6n Maasai Mara gor den
stdndiga ostvinden att
flygningen gAr lingsammare
men sA sm6ningom ldmnar
man Rift Valley bakom sig och
flyger in over stadsdelen Karen.
Termiken upphor och under
oktober belonas man med
jakarandatrdd som blommar
vackert lila i de jdttelika
trddgArdarna i Karen.
Rapportpukten Monastery
representeras numera av ett
kopcenter som syns pA l6ngt
h6ll och efter passage svdnger
Efier londning pd Kichwo Tembo oirstrip i Moosoi Moro. Pilolskjorto med oxelkloffor underlotior
jag in pA final till Bana 07.
Wilson dor sokerhetsvokterno lycker om ott krdnglo till livel for piloter,
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Strax norrut, pA andra sidan om Langata Road och
fullt synlig under inflygningen, ligger det jdttelika
slumorddet Kibera ddr hundratusentals mdnniskor
lever p6 mindre 5n 1 USD om dagen.
Loita Hills dr ett bergsmassiv sydost om Maasai
Mara som striicker sig upp till 8200 fots hojd. Jag
hade passerat snabbt over omr6det i Lasses
Christen Eagle tidigare men ville se de skogsklddda
bergstopparna ndrmare och i lugnare takt, s6 vid en
flygning frAn Mara tillbaka till Nairobi la jag in en rutt
till Lake Magadi via Loita Hills. PA 6ver 9000 fots
hdjd flog vi in 6ver tdt gr6n tropisk skog som sAg ut
som bilder frAn regnskog i Amazonas, ett okdnt
omrAde for turister men tydligen inte f6r tjuvjdgare,
Kenya Wildlife Services kdmpar ett bevdpnat krig hdr
och pA mAnga andra platser i Kenya mot
organiserad tjuvjakt som hotar att utrota allt djurliv
utanfor de mest kdnda nationalparkerna. Den ostra
sidan av Loita Hills stupade brant ner mot Rift Valley
och vi paserade Entasopia Falls som fyller pA vatten
till Ewaso Ng'iro floden. Den trddkantade floden
meandrar som en tunn gron trAd genom det annars
torra landskapet i Rift Valley och utgor den enda
vattenkdllan for v6tmakerna i Shompole
Conservancy. Det var over det hdr vackra omrAdet
jag hade forirrat mig in i Tanzania tio Ar tidigare
Efter vi passerat vattenfallet och Ewaso Ng'iro
pAborjade jag en l6ng plane'ner mot Lake Magadi.
Luften var het som vanligt ddrnere och efter jag
fotograferat nAgra flockar rosa flamingo var det skont
att pAborja stigningen tillbaka mot Nairobi.
Sd vad kriivs det itid och pengar att uppleva Kenya frdn
luften pA det siitt jag beskivit? Att skaffa Kenyansk
validering har blivit krdngligare, man mdste numera g6ra
ett Air Law prov och efter 5 timmar ftygning med ldrare fdr
man en validering som bara giiller itre mdnader.
Alternativet dr att skaffa en Kenyansk PpL som giitter ett
dr i taget. Fdr att g1ra det krdvs en het dettid i landet f6r
prov och uppflygning, okdnda kostnader i tid och pengar
alltsd. Den Cessna 182 jag hyrde hos African Sky
Charters kostade 330 USD i timmen efter en del
forhandlingar. Min guide och vapendragare under flera
dventyr, Captain Vishant, kostar 50 IJSD extra per dag
ndr man ldmnar Wilsons trafikvaru
och 100 USD om man stannar ute
.? _
6ver naften. 12 USD i
landningsavgift pA Wilson
tillkommer samt en Navigation Fee
pd 21 USD frdn Nairobi CenterNdr man landar pd en airstrip ute i
bushen fAr man betala en
landningsavgift pd ungefdr 15
USD. KWS tar 70 USD per dygn i
parkavgift och Kichwa Tembo
Tented Camp diir jag spenderade
en naft tog 220 USD per person
med tre mdltider och Game Drive,
jag tror jag fick ndn speciell rabatt
f,6r det var viildigt fd giister ddir,
normalpriset dr minst det dubbla.
Jag fick dven betala uppehiille fdr
Captain Vishant ndr vi stannade
ute. Nu dr det inte varje dag man
besdker Kenya och har mdjlighet
att uppleva nAgot verkligen unikt
sA det var utan tvekan vdl viirt
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Kibero /fhe rungieJAfrikos storsto urbono slumomr6de

Loito Hills, e'tt tillhdll for bdde knorkodlore och tjuvjogore, det honder
lydligen otl flygplon blir beskjutno frdn morken hor
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pengarna och jag liingtar alltid
tillbaka till Kenya.

Tillboko i Noirobi Wilson efler onnu ett fonlosliskt flygovenlyr i Kenyo
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SYDAFRIKA. GHAUTENG & LIMPOPO
Tv6 Ar efter mina forsta flygdventyr i Kenya kom jag
tillbaka till Afrika, den hdr gangen till Sydafrika, Under
ett fantastiskt Ar fick jag mojlighet att prova pi flygning
b6de i Ghauteng och Limpopo distrikten i norra
Sydafrika och i Kwazulu-Natal omrAdet vid ostkusten,
men innan jag kunde borja flyga p6 egen hand var jag
naturligtvis tvungen att gA igenom den process som
krdvs for en Sydafrikansk validering. Jag hittade en
flygskola vid Rand flygplatsen (FAGM) i sodra
Johannesburg ddr man hjdlpte mig med vad som
behovdes. Processen tog onodigt l6ng tid dA
flygskolan insisterade pA att jag skulle flyga fem
timmar med en instruktor men jag foljde minsta
motstAndets lag eftersom instruktoren var bAde trevlig
och en bra kdlla for information om flygning i omrAdet.
Jag var iiven tvungen att gora ett Air Law prov,
flygskolan ordnade en provvakt som overvakade
medan jag gjorde provet online. Luftfartreglerna i
Sydafrika dr snarlika de svenska sA det var inte stirkilt
sv6rt, dessutom finns ett hdfte att kopa med alla regler
for VFR flygning i Sydafrika sd det gAr snabbt att
plugga in det som behovs. Som tempordr besokare i
landet fAr man bara ett VFR tillst6nd oavsett vilken
kvalificering man har med sig hemifrAn. Det dr kanske
tur, ovadren i Sydafrika dr inte att leka med, jag har vid
flera tillfdllen fAtt smakprov pA flygning i Askvdder som
passagerare i linjetrafik under inflygningar till
Johannesburg och det dr inget man vill uppleva i ett l€ltt
flygplan.
Ndr allt dr klart pA flygskolan tar man de stdmplade och
signerade dokumenten till Soufh Africa CivilAviation
Authority (SACAA) i Midrand som ligger mitt mellan
Johannesburg och Pretoria. SACAA kontaktar
Transportstyrelsen i Sverige for att kolla att man inte dr
en skojare och efter n6gra dagar fAr man en lokal
validering som 5r giltig ifem Ar. DA allt var klart hade
jag hittat den socialt aktiva Pretoria Flight Schoolvid
Wonderboom flygplatsen (FAWB) norr om pretoria. Jag
kom att hyra flera flygplan ddrifrAn och dven frAn Blue
Chip Flight Schoolvid samma flygptats, Blue Chip hade
dven en Piper Arrow i bra skick som jag gillade.
I det jdttelika JHB Specia/ Rules Area, som tdcker hela
Pretoria och Johannesburg omrAdet, finns ett ndtverk
av VFR rutter ddr man fAr flyga med egen uppsikt,
7000 fot gdller vid flygning soderut och 7500 fot norrut.
Flygplatserna ligger hogt hiir precis som i Kenya,
mellan 4000 och 5200 fot och en varm sommardag
kan det hdnda att man startar med en density attitude
pn 9000 fot, sA landningsbanorna och dven flera
bushsfrps jag kom att besoka var vdl tilltagna, det tar
en stund att komma i luften hdir.

En flygning jag kom att gora flera gAnger var frAn
Wonderboom till Rand, en flygning pA 45 minuter. VFR
rutten 96r over Sanfon Cityvia Kaylami Race Course
och vidare over Orlando Power Station vdster om
Sowefo. Under flygningen har man ocks6 en fin utsikt
over Melrose och Rosebank, Johannesburgs
tjusigaste stadsdelar med jdttestora grona trdd96rdar.
DEr jag passerat Soweto sv6ngde jag osterut mot
Rand, forbijdittelika berg av krossat grus fr&n stans
beromda guldgruvor och efter landning taxade jag
fram till flygledartornet ddr det ligger en restaurang
som dr vdlbesokt pA helgerna. PA en stor grdsyta

WoncJerboom flygplots blev min bos under tiden i Johonnesburg
Den hor Cessnon hyrde jog fri:n Pretorjo Flioht School

Over cle gronc trodgdrdorno i Melrose och Rosebonk, i bokgrunden
dei slilno och nerkordo Johonnesburg downtowrt

syns

Jog posseror over Soweto Township pir sodergdende hojci for
irofik

VFR

P6 en lunchflygning iill Rond flygplots med Piper Arrow ZS-LVH frdn
Blue Chip flight school i Wonderboom
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mittemot tornet stod en l6ng rad kdrleksfult
renoverade DC3, DC4 och DC6. Lite ldngre bort tvA
pensionerade Boeing 747 tillhorande South African
Airways flygmuseum. Allt detta gav restaurangen en
hdrlig atmosfdr. Piloter baserade pA Rand flog
naturligtvis till Wonderboom for lunch av precis
samma anledning som min, vi piloter gillar att ha ett
m6l och en ursdkt for vAr flygning, hur ekonomiskt
korkat den dn dr.
Under mina upptdcktsfdrder pA helgerna upptdckte
jag sA smAningom Waterberg Mountains ett par
timmar flygning norr om Pretoria. Omr6det befolkades
under Ihe Great Trek i borjan av 1800 talet av
holldndsktalande nybyggare pA flykt undan Brittisk
kontrolloch man byggde upp lantbruk hdr med hjdlp
av infodda slavarbetare. PA senare ir har mAnga av
lantbruken forvandlats till privata game reserues dit

Wolerberg Mounioins i Limpopo

I

det kommer turister frAn hela vdrlden for att skjuta
inhdgnade Afrikanska djur.
Min bas i 'The Waterbergs'blev genom bekanta
Jembisa Lodge, en vacker egendom dgd av en
formogen engelsk familj. Det stora huset hade
konverterats frAn en bostad i vildmarken till en mycket
exklusiv /odge komplett med vilda djur och egen
Game Ranger. Vid Jembisa Lodge fanns tvA
landningsstr6k, det ndrmaste l&g precis bredvid
service byggnaderna men det var full av vildsvinsgryt
och var delvis igenvdxt efter flera 6r utan
anvdndning. Hos grannarna tv6 kilometer norrut
fanns ett storre landningsstrdk som ibland anviints
for att flyga in gdster, hdr skulle jag kunna jag landa.
Sodra dnden av det primitiva bushstr6ket lutade
kraftigt ned6t och var full av sten. Den motsatta
Snden var i biittre skick Sven om det fanns en hel del
termitstackar i sanden hdr som skulle behova jdmnas
ut innan start och landning. Termiterna dr otroligt
snabba pA att bygga upp sina hogar igen om man
raserar dom, det tar bara en dag och under
sandtornen dr marken helt ihAlig och underminerad.
Vid den norra bandnden lAg en jaktstuga ddr en hog
radiomast hade monterats av en icke-pilot, masten
krdvde uppsikt och undvikande manover under
inflygningen. I Sverige hade nog Jembisa's
landningsstrAk domts ut som ogAnligt.

Bushsir6 ket

vid Jembiscr Lod ge (23'55'2.

1

2"

5 28"24' 5.26"

E)

Noshorning pd vogen, bost ott vonlo lile

Jag flog ofta upp tillWaterbergs pA helgerna och en
fredagseftermiddag hade jag landat precis innan

solnedg6ngen, jag blev upplockad av min vdn frAn
Jembisa Lodge och dA vi ldmnade flygplanet hade
det redan borjat morkna. DA vi hade kort bara en
liten stund stod det plotsligt fyra noshdrningar pi
vdgen framfor oss och bldngde i strAlkastarljuset.

Vi fick

plolto till termilslockcr och fyllo i hirl j bonon innon stort

Porkerod vid Jembiso Lodge oirstrip

Tonkning med slong lrdn en jeepdunk

17

Noshorningarna tillhorde Jembisa och var tydligen ute pA en kvdllspromenad. Det fanns ingen plats att
kora runt, stjdrnorna hade kommit fram oclrdelgjorde ett par ol frdn kylvdskan ocksb. pi sdkert
avstind foljde vi noshorningarna som i sakta mak gick i samma riktning som oss.
DA jag kom tillbaka tillWonderboom pA mindag
morgon fick jag ibland spendera lite tid att tvdtta av
griis och lera frAn flygplanet innan jag ldmnade
tillbaka det. For att fA hyra flygplan var jag ndmligen
tvungen att skriva pA ett papper ddr jag forsdkrade
att bara landa pA officiella belagda banor, men
sAdana banor ligger oftast l&ngt ifrAn platser ddr
man kan uppleva riktiga Afrikanska dventyr.

t

.

Privat flygning i Sydafrika verkar ha upplevt sin
hdjdpunkt pd 60 och 7O-tatet dd det var vantigt att
bosdttare pd landet hade egna ftygptan som'anvdndes
ndstan dagligen f6r transporter. I samhdllet Vaalwater
som ligger i Waterbergs hade diverseaffdren sin egen
airstrip sd att folk kunde flyga dit och handta. Den var
inte ldngre i bruk och numera dr mdnga privata
landningsbanor i Sydafrika helt elter delvis igenvdxta..
Vid eft besdk pd vdrt kontor i Johannesburg f6rra dret
kdrde jag bort till Wonderboom f6r att se hur det silg ut

idag. Pretoria Flight Schoolvar nerlagt, byggnaden som
hade stdtt som vdrd f6r viilbes1kta 'ftight safety
meetings'varje onsdag var nu helt 6de. t dratat hade
flygintresserade besdkare varit vdlkomna att ta en drink
i baren medan man lyssnade pd veckans talare, jag
minns sjdlv en kvdll dd en fore detta stridspilot
berdttade om ndr han blev nerskjuten 6ver Angola pd
70-talet. Restaurangen vid terminalbyggnaden var
fortfarande 6ppen och pizzan var tika god som forr,
Blue Chip fanns kvar men flygplansparken pd plattan
sdg mycket mindre ut iin tidigare.

SYDAFRIKA. KWAZULU.NATAL
Efter ett halvAr i norra Sydafrika flyttade jag till Durban
i Kwazulu-Natal, det blev Aterigen dags att hitta ett
stdlle att hyra flygplan frAn och att skaffa information
om var de mest intressanta platserna att flyga till
kunde finnas. Jag blev rekommenderad att besdka
Virginia Airfield (FAVG) norr om Durban, beldget
precis vid havet och med en landningsbana som ligger
parallellt med sandstranden. Flygfdltet ligger ndra
Umhlanga Rocks med sitt kdnda fyrtorn och det anrika
Oyster Box Hotel vars terrass dr en perfekt plats for
sundowners. I en Specra/ Rules Area placerad over en
jiittelik sockerrorsodling fick jag dnnu en 96ng bevisa
att jag kunde flyga, denna g6ng for en ung instruktor
frAn Virginia Flight Schoolddr jag ocksA kom att hyra
flygplan de kommande mAnaderna.
o 2018 liiggs Virgina flygfelt ner efter en 55 drig existens, dd
kommer det idag mycket lilla Scottburgh fiiltet s6der om
Durban at ta 6ver som skolflygfiilt f6r Durban omrddet. Det
hdr dr inte utan kontroverser, Virginia 0r ett mycket iltskat
flygfalt, de drliga flygshowerna 6r vdlbes1kta och har h6g
profil. Flygskolorna har ett hdgt fl6de av internationella
elever och klubbhuset som har en swimmingpool och en
restaurang med bar pd ett soldiick iir alltid fullt av fotk.
Banan iir l6ng nog att ta emot bdde turbopropflygplan och
mindre privat jet, all sddan charter verksamhet kommer nu
att flyttas till den nya internationella flygplatsen

Pd finol till Bcrno 23, Virginio Airfield (FAVG) i Durbon
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Virginio Airfielcl. Klubbens lerross mecl en populor bor

I South Africa Airtiebs Directory som jag hade kopt pA Wonderboom flygplatsen fanns det flera
intressanta flygfdlt runt Durban. Efter att ha pratat med diverse vdderbitna och rodndsta piloter i
flygklubbens bar fick jag snart ett begrepp om vilka flygfdlt som var vdrda ett besok, var det fanns
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brdnsle (ndstan ingenstans), var man kunde fAr en bra frukost
eller lunch (pA flera flygfeilt) och vilka landningsbanor som var
livsfarliga att forsoka landa pA (m6nga).
Sodwana Bay ligger ett par timmars flygning norr om Durban,
ndra grdnsen till Mozambique. Det dr en kdnd dykplats jag ldst
mycket om och jag bestdmde mig for att det kunde vara ett
intressant mAl att flyga till. Flygningen dit foljer kusten och man
kan landa efter halva strdckan for att tanka pA Richards Bay
flygplats (FARB) innan man fortsdtter norrut. Tankstationen
stdngde kl 11 pA lordagar sA det gdllde att komma ivdig i tid.
Kusten norr om Durban bestAr av jdttelika sanddyner sA l6ngt
ogat kan nA och norr om Richards Bay ligger ett stort och vackert
skeppsvrak uppspolat pA stranden. Efter start fr6n Richards Bay
kommer man snart in over St Lucia Wetlands som dr ett stort
skyddat v6tmarksomrAde med rikt djurliv. Flodhdstar betar efter
strAnderna och hoppar i vattnet med ett jdtteplask om man
skrdmmer dom, pelikaner och flamingo flyger ijdttelika vformationer over de grunda sjoarna. Landningsbanan i St Lucia
sAg for d6lig ut att landa pA sA jag fortsatte till Sodwana Bay en
halvtimme norrut, dykplatsen ligger i en vik och frAn luften sAg jag
aktivitet pA dykcentret och flera bAtar ute vid korallreven. Det sAg
trevligt ut och jag ville vara ddrnere, jag hittade landningsstrAket
bakom en jEittelik sanddyn och flog over det flera gAnger men det
s6g for farligt ut, den knoliga banan s6g ut att vara gjord for att
forstora landande flygplan. Jag fick ge upp tanken pA att landa ddr
och istdllet fortsiitta init landet till mitt landningsalternativ
Mbazwana (FAMX) som hade en oklippt grdsbana men ddr jag i
alla fall kunde landa. Efter tankning frAn medhavda jeepdunkar
samt fika Atfoljt av en tupplur pA en filt i skuggan av flygplanet s6
var det dags att 6tervdnda till Virgina. Flygningen tillbaka till
Durban ldngst kusten tog tvA timmar i en Piper Arrow over
spdnnande och vacker natur.

.

Vroket ov 'Jolly Rubino' vid Cope St Lucio

Sodwono Boy oirsirip vor i for cldligi skick for londning

Mbozwobo oirsfrp. Tonkning fore retur lill Durbon

Det finns ndstan aldrig brtinsle att fylla pd med ute i
bushen iAfrika, speciellt inte AVGAS 100LL, sd om
man ska flyga en liingre strdcka fdr man ta med
extra brdnsle ijeepdunkar. Det bidrar naturligtvis till
6kad startvikt och en lukt iflygplanet som gdr
eventuella passagerare liitt illamdende.

Aven s6der om Durban fanns trevliga flygfdlt for
dagsutflykter, Margate (FAMG) ligger bara en
halvtimme soderut och flygningen efter kusten
var vAldigt vacker. For tio Ar sedan lAg den
internationella flygplatsen soder om Durban och
for att flyga VFR soderut var man tvungen att
h6lla 500ft hojd lSngst hela Durbans beachfront,
sedan passera det jdttelika hamnomrAdet pA
samma liga hojd for att undvika inflygningen till
Durban lnternational Airport. Numera har man
flyttat den internationella flygplatsen till norr om
stan och dopt den till King Shaka lnternational
Airport (FALE).
I tornet pA Margate flygplatsen fick jag ofta en
kopp kaffe av den trevliga flygledaren medan jag
betalade landningsavgiften. Om man fortsdtter
soderut frAn Margate blev kusten mer obefolkad
och efter cirka en halvtimmes flygning kommer
man in over vad som kallas The Wild Coasf. Hdr
finns inga asfalterade vigar eller plana ytor for
eventuell nodlandning. Dramatiska klippor och
flodmynningar kantas av ogenomtrdnglig skog,
v6gorna som slAr mot klipporna dr jdttelika. Mitt
favoritmSl soder om Margate var Port St Johns
(FAPJ) som ligger pA toppen av en 1200 fot hog
klippa ndra havet och har en landningsbana som

Durbon beochfront pd 500 fot vid flygning soderut i en Piper Arrow

Port St Johns londningsbono p6

toppen ov en klippo
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strdcker over hela berget. Det var en speciell plats att
landa pA och vdldigt spdnnande att starta ifr6n, direkt dA
jag ldttat och passerat klippkanten kunde jag trycka ner
nosen pA flygplanet idalgAngen och fAr en riktig berg-ochdalbana kdnsla i magen, det var lika skoj varje g6ng, Om
det blAste mycket var turbulensen vid port St Johns f6r
farlig, dA brukade jag landa vid Magwa Tea Estate istdllet,
en vacker teplantage med ett l6ngt strAk att landa p6 och
ett bra stdlle att ta en fikapaus med medhavd massdck.
Midlands dr ett omr6de pd den h6gplatA som ligger direkt
vdster om Durban och grdnsar till Drakensberg, en vacker
bergskedja som har sno pA topparna p6 vintern. Midlands
5r kdnt for naturskona omrAden , fina Bed and Breakfast,
restauranger och konstgallerier. Hit kan man naturligtvis
kora bil frAn Durban, eller sA kan man flyga dit med
flygplan som 5r mycket dyrare men roligare. Howick
flygfiilt (FAHC) i Midlands dr kdnt for sin tordagsfrukost
som dukas upp av klubbmedlemmar varje lordagsmorgon
klockan 6tta. Jag forsokte vid flera tillfdllen komma dit itid
men lyckades aldrig, det ndrmaste jag kom var en kopp
kaffe medan det sista av frukosten packades in i
bakluckan pA en bil. Det var ett vackert beldget flygfdlt
beldget pA 3600 fots hojd med tvA t6nga grdsstrAk. Vid det
sista misslyckade forsoket att komma itid tillfrukost i
Howick blev jag tipsat att fortsAtta mot Cato Ridge ndra
Pietermaritzburg. Fdltet var ldtt att hitta d6 det lAg precis
bredvid en hog radiomast och pA flygklubben fanns en
restaurang som hade oppet hela dagen, naturligtvis fanns
ocks6 en bar som sdkert var full med folk piir kvdllarna.
Jag kom under min tid i Durban att gora flera frukoststopp
pA Cato Ridge for att sedan fortsdtta vidare mot Midlands
over sockerrorsodlingar, vackra gArdar, jdttelika dammar
och den dramatiska naturen i omr6det. Det fanns alltid
n6got nytt att se.
Att fotografera valar friin luften over ett bldnkande hav dr
inte ldtt, dom ror pA sig hela tiden och verkar inte tycka
om flygplan. Flera arter foljer den Sydafrikanska kusten pA
sina Arliga vandringar och en dag i mitten av juli stack jag
fr6n jobbet vid lunchtid dA jag hort pA radion att en stor
grupp valar siktats soder om Durban tidigare pA
morgonen. PA Virgina Airfield tog jag en ledig piper
Cherokee 140 och flog soderut efter kusten mot
Umkomaas ddr jag styrde sydost mot Aliwal Shoal, ett
undervattensrev populdrt bland dykare och kdnt for sina
Ragged Tooth Sharks. Jag fortsatte ut over havet en
stund och helt pldtsligt s6g jag flera pelare av vattenrok
frAn valarnas utandning, dA jag kom n6ra sAg jag att dom
var stora som bussar och forvAnande snabba.
Det var en overklig kdnsla att se valarna fr€rn luften, som
att vara med i en naturfilm pA TV, men att ta bilder var en
utmaning. Autofocus pA min kamera hittade fokus pA
sidrutan, pA vingen och pA allt annat utom pA valarna. Ndr
jag stack ut linsen genom den lilla ventilationsluckan
hittade kameran ingen fokus alls pA grund av det
bldnkande havet. Jag sttillde om till manuell fokus men
flera gAnger dA jag manovrerat flyplanet i rdtt ldge dok
valarna just precis d6 under vattnet. Jag flog runt i kanske
30 minuter och fick fyra eller fem hyfsade bilder fr6n flera
hundra exponeringar. Men jag var glad dndA, vilken
upplevelse. PA vdgen tillbaka till land s6g jag en stor
grupp delfiner best6ende av hundratals individer. Jag tog
flera bilder pA delfinerna och dven pA en jdittestor
skoldpadda som 169 vid ytan och hdmtade luft, samfliga
bilder saknade fokus.

Howick oirskip (FAHC) i Midlonds. jog kom otdrig i tid for frukosl

T;ru *,#
Sockenorsodlir-tgor i Midlonds, Kwo-Zuly Notol

Nogl dommen osler om Pietermorizburg

Coto Ridge oirstrip. Resiourongen vor oppen helo dogen

Volor fotogroferode utonfor AIiwol Shool soder om Durbon
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BOTSWANA
I slutet av september 2007 tog jag nAgra dagar
ledigt frin projektet i Sydafrika och bokade en
resa till Okavango deltat i Botswana. Maun
flygplats (FBMN) ligger i nordvdstra Botswana,
tv6 timmars flygning frAn Johannesburg i ett
tvAmotorigt turbopropflygplan. Genom en
resebyrA hade jag bokat en Cessna 206 for att ta
mig fr6n Maun till Oddballs Camp i Moremi
Wildlife Reserve ddr jag skulle spendera tre
dagar i bushen med en privat guide.

En sydafrikansk pilot vdntade pA mig vid
terminalbyggnaden i Maun och vi promenerade
tillsammans direkt till flygplanet, en Cessna 206
som stod parkerat vid en lAng rad av andra
bushflygplan. Jag hade hoppats att vi skulle vara
sjdlva men bak i planet satt redan fyra vuxna och
ett litet barn som ocks6 skulle med, det var
personalfr6n Oddballs Camp. Vdgen till deltat
var delvis oversvdmmad s6 det enda sittet att ta
sig ut till campen var med flyg. En bagagevagn
dok upp frAn terminalbyggnaden och i
lastpodden under flygplanet trycktes det nu in
b6de bagage, matvaror och byggmaterial i stora
mdngder. Jag frAgade den sydafrikanska piloten
hur det var med vikt och balans berdkning for all
den last vi tog ombord, samt f6r passagerna.
"lnga problem" sa han "det hdr flygplanet dr som
en buss, det dr bara att lasta in allt som fAr
plats".

Cessnon jog flog frdn Moun till MoremiWidiife Reserve i Okovongo deltot

I
{

Personol frdn Oddbcrls Comp foljcle med oss iboksotel

Jag hade ingen tidigare erfarenhet av Cessna
206 men di jag fick ta over kontrollen efter start
kdndes den tung och trog vilket kanske inte var
s6 konstigt med tanke pA all last vi hade ombord.
Jag hade gjort upp om en timmes sightseeingflygning runt deltat i forvdg och det var verkligen
en fantastisk upplevelse, att sydafrikanen ldt mig
flyga frAn h6gersdtet var en extra bonus. Efter en
vacker flygning over de otroliga vAtmarkerna i
MoremiWildlife Reserue landade vi sA
smAningom pA en kombinerad grusvdg och
airstrip vid Oddballs Camp. Fem dagar senare
efter fantastiska upplevelser ute i vildmarken blev
jag upplockad av en Cessna 210 och dventyret
var over for den hdr gAngen. Jag svor pA att
komma tillbaka.
Over Okcvongo deltot i norcivostro Botswonc

En Cessno 210

vonlor infor reiurflygnir.rgen lill Moun

Efler lcrndning vid OcJclbolls Comp
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SYDAFIKA. EASTERN CAPE
Det tog nAgra Ar innan jag hade mojlighet att komma tillbaka
till Sydafrika men 2012 hade jag iterigen ett uppdrag i landet,
den hdr gAngen i Port Elisabeth i Eastern Cape. port
Elisabeth dr en bra startpunkt om man vill kora den vackra
Garden Route till George ellervidare till Kapstaden men det
dr ingen sdrskilt intressant stad att stanna i. Det blAser
ndstan alltid, jag har var tillbaka mAnga g6nger senare och
har sdllan varit med om en dag i Port Elisabeth dd det inte
bl6st. P6 den positiva sidan sA har flygfdltet (FAPE) en aktiv
flygklubb med ett mycket fint klubbhus, en aktiv bar med
Happy Hour varje kvdll och internationella flygelever frAn hela
vdrlden. Flygplansflottan dr den gamla vanliga och mest
Hog sokerhet for ott hindro inbrolt och 16n
bestAende av gamla Cessnor. PA grund av den lAga
vdxelkursen pA Sydafrikas valuta har flygklubbarna svArt att
finansiera kop av nya flygplan. Man ser en delfina flygplan i
hangarerna hdr och d5r men dom Ar alltid privata, det byggs
dven en hel del experimentklassade flygplan i landet. Min
Sydafrikanska validering hade g6tt ut sA klubben fick hjdlpa
mig att skaffa en ny, jag fick sitta igenom ett nytt Air Law
Exam med provvakt och gora iinnu en uppflygning. Den hdr
gAngen gick jag inte personligen in pA SACAA kontoret i
Johannesburg utan dokumenten skickades dit av flygklubben
Flygskolons Cl50 och Cl72
och det tog ndra en m6nad innan jag till sist fick min
validering med posten. Under tiden jag viintade var jag ute
och flog en delsom passagerare med ordforanden i klubben
och jag var med vid klubbens Arliga Wings Drnner som dr en
formellfest med tal och prisutdelning. DA min validering
dntligen var klar deltog jag i den hrliga Poker Run flygningen,
ett tiotal flygplan deltog och efter den obligatoriska
landningen vid ndrliggande trdningsfdltet Uitenhage (FAUH)
fortsatte vi till nAgra privata grdsstr&k iAddo Elephant
National Park. Vid varje landning fick samtliga i besdttningen
dra ett slumpvis spelkort frAn en kortlek, efter fyra flygfdlt
delades det sista spelkortet ut vid klubbhuset i Port Elisabeth
Algoo Flying Club en m6nclogskvoll iokiober
dA vi kommit tillbaka, sA samtliga deltagare hade nu fem
spelkort. Den deltagare som hade hogst hand vann dagens
pott frAn den symboliska avgiften. Om jag inte minns fel s6 spenderades hela vinsten i flygklubbens
bar av den generosa vinnaren. Flygningen i Port Elisabeth omr6det var annars inte sdrskiit intressant
utan det var den sociala gemenskapen som var behallningen fran min tid ddr.

SYDAFIKA. WESTERN CAPE
P6 ett uppdrag i Kapstaden i december 2015 s6g jag ilil
att blijag medlem i Stellenbosch Flying Club i Western
Cape av den enkla anledningen att jag ville hyra nAgon
av klubbens Cessna 172 och flyga runt
Godahoppsudden (Cape Point). Stellenbosch flygfAlt
(FASH) ligger mitt i Sydafrikas kAnda vindistrikt,
landskapet dr kuperat och gront, vingArdar och
vinodlingar tdcker kullarna i omrAdet och som bakgrund
till alltihop ligger imponerande hoga berg, Stellenbosch
ligger ndra Kapstaden och ndr man sitter i
terminalbyggnaden pA Cape Town lnternational Airport
och tar en kopp kaffe kan man se flygplanen som ligger i
varvet pA Stellenbosch flygfdlt en bit bort.

I

den hor Cessnon fl6g jog lorsto gdngen runt Cope Point

Min sydafrikanska validering som jag fornyade i Port
Elisabeth gdller till juni 2017 men det satt hArt inne for
flygklubben att lita mig fA flyga sjdlv, reglerna dr strikta.
Jag behovde bli medlem pA ett 6r, kopa forsiikring och
man ringde upp flygklubben i Port Elisabeth for att
forsdkra sig om att jag inte var en kriminell typ som hade
forfalskat mina dokument. Naturligtvis begdrdes kopior
pA mitt certifikat, min medical, mitt pass, mitt korkort och
alla sidor i loggboken som var ganska ny och inte hade
P6

lordog morgon or det ko vi lonkstoijonen isiellenbosch
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manga sidor inskrivna vilket jag mdrkte att dom inte
gillade. Efter uppflygning med instruktor och
forskottsbetalning till mitt medlemskonto sldppte
man sa smaningom upp mig med noggranna
instruktioner hur jag skulle flyga runt Cape point,
vilka frekvenser och hojder jag skulle anvdnda och
hur jag skulle ldmna varvet och komma tillbaka in i
varvet igen vid min eventuella Aterkomst.

r

En m6nad tidigare hade SAS piloten Johan Wiklund
landat sin Tiger Moth (SE-AMO) p6 Stellenbosch
flygftilt efter att ha ensamt flygigt det 84 6riga
flygplanet hela vdgen fr6n Nordkap i Norge.
'Cape to Cape', en fantastisk bedrift.

Jag var ivrig att komma ivdg och det blev en vacker
flygning medurs runt Cape Peninsula. Flygledaren i
tornet vid Cape Town Airport (FACT) gav mig klart
att korsa kontrollzonen pA 500 fot ldngst hela
stranden av False Bay for att passera under
inflygningslinjen till den internationella flygplatsen.
Det tar en stund att flyga ldngst kusten hela vdgen
frAn Strand till Muizenberg sA under tiden kan man
njuta av utsikten over Table Mountain som ligger
ndstan rakt fram. Vid Fish Hoek fick jag ldmna
Cape Town frekvensen och stiga till 1500 fot for att
passera flottbasen i Simonstown, strax efterAt steg
jag till 2000 fot och holl den hojden dA jag rundade
Cape Point. Det var en fantastisk kdnsla att vara
ddr, liknande den dA jag forst sAg elefanter frAn
flygplanet i Kenya, valar utanfor Durbans kust eller
dA jag sAg ner pA Hagia Sofia och Topkapi palatset
i lstanbul. Kdnslan av att vara med om nAgonting
vdldigt speciellt.

Pd hoger sido Cope Point p6 vonster sido Antorkiis (3800 km bori)

Erl glqd men smdtt nervos piloi rundor Godohoppsudden, det konns
lite otockl ott voro dcrruie i elt enmotorigt flygplon.

Det var blAsigt och turbulent ddr ute vid udden och
jag kdnde mig rdtt exponerad i det lilla flygplanet,
stora vAgor slir mot klipporna och under vAgorna
l5g det vdl hungriga jdttehajar och vdntade pA mig
om jag skulle beh6va nodlanda i vattnet.
Efter att ha rundat Cape Point kom vackra vyer av
fantastiska hus vid klipporna runt Misty Cliffs,
Kommetjie och Noordhoek och dA man kommer
ndra Hout Bay syns Chapmans Peak med sin
slingrande smala vdg karvad ur den lodrdta
bergssidan ut mot havet, Chapmans Peak Drive
byggdes av krigsfAngar under Aren1915 fl|1922.
FrAn alla hAllsyns Table Mountain i bakgrunden.
Strax ndrmade jag mig Sea Point och Cape Town
Waterfront ddr det svirmar av turisthelikoptrar
under dagar med vackert vdder. For att undvika
helikoptrarna valde jag att flyga ut mot Robben
lsland, d6 jag passerat on vdnde jag 6sterut mot
kusten igen och flog via Morningstar och
Fisantekraal flygfEilt tillbaka mot Stellenbosch.

Houi Boy och Chopmons Peok med Tclble Mountoir-r I bokgrunden

. I maj 2016 kom jag tillbaka till Stellenbosch och kunde
g5ra om flygningen runt Cape Point. Nu kunde jag ta
biittre bilder, den fdrsta gAngen blev ndstan alla bilder
utan fokus.

.

Morningstar flygfiilt norr om Cape Town dr livligt pA
helgerna och har en restaurang som serverar bra
frukost och lunch. Flygplatsen dr kanske lite mera
"cool" dn Stellenbosch som nog uppfattas som
dverreglerat och trdkigt. Jag gillar biigge tvd men jag
kan bara hyra flygplan i Stellenbosch.
Seo Point och Cope Town Woterfront
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ATPL
Flygningen jag gjorde i den Afrikanska bushen for tio Ar sedan inspirerade mig till att ta ett
kommersiellt flygcertifikat, det har var negonting jag hade funderat pd ldinge oih nu kdndes tiden
mogen. Det fanns en tanke att jobba med bushflyg eller liknande verksamhet och jag hade en del
uppslag och kontakter efter min tid i Afrika, men som vanligt
visade sig resan vara intressantare dn sjdlva mAlet. Jag valde att
ta min ATPL teori hos Flyguppdraget AB vid Backamo flygfdlt pA
Vdstkusten. Backamo gjorde sig kdnt under Baltuildmningarna pA
40-talet efter andra vdrldskriget dA militdrforldggningen ddr
anvdndes som interneringsldger. Numera dr de nedslita lokalerna
ett sunkigt vandrarhem som anvdndes som bostad under den
liirarledda delen av APTL utbildningen. Teorilektionerna utfordes
av gdstande teorilSrare frAn den svenska flygbranschen i
Fore detto militorforloggning, numero vondrorhem
Flyguppdragets fina lokaler pA flygfdltet. AlltlversAgs av
flygskolans dgare Obersturmbannfiihrer Jerry Nerstrand som inte
backade for att skdlla ut oss elever for diverse forseelser han
tyckte vi hade begAtt. Jerry var egenfligen en trevlig typ som
chefade over en proffsig flygskola med hog standard, sA efter jag
klarat av ATPL utbildningen beslutade jag mig ddr-for att ta min
CPL licens vid samma flygskola, Vi var runt 20 elever inklusive ett
par killar frAn Danmark som borjade utbildningen samtidigt i
borjan av 2008 men jag tror att det var bara en handfull som
avslutade den. ATPL kursen tog mig ett Ar att genomfora och
under det Aret tog jag bara pA mig ett par kortare konsultuppdrag
for att kunna avsluta sA snabbt som mojligt. Stora delar av det
Flysuppdrogets kurslokoter p6 Bockomo ftygfotr 2008
6ret pluggade jag pA Malmo Stadsbibliotek dit jag oftast tog med kaffetermos och hemmagjorda
mackor for att slippa ta lunchpaus. DHL leverera de de 22 kilo tunga ATPL bockerna till min ldgenhet i
Malmo pA min fodelsedag januari 2008 och pA min fodelsedag etfAr senare gjorde jag de sisti Rtpt
proven Flight Performance & Planning och Air Law hos Flyguppdraget i Backimo
CPL
Till skillnad mot den tuffa ATPL teorin som tog ndstan all min tid
och energi under ett helt 6r sA var CPL kursen en enbart trevlig
upplevelse. Formell planering och utforande var m6let for
flygpassen men annars var det bara rolig och ldrorik flygning som
gdllde. Under utbildningen pi Backamo kom vi att flyga kors och
tvdrs runt Bohusldn och Vdstergotland ddr vi landade pA flygfdlt
jag bara sett i Syenska Flygfdtlt pdrmen under alla Ar av manuella
handrdttningar. Hantering av flygplanet i onormala ldgen var
ldrorikt precis som en lAngnavigering ddr hela flygningen gjordes
pA 169 hojd strax over trddtopparna, rutten tog oss frAn Vdnerns
kust till lAngt upp i norra Vdrmland. Efter tio intensiva dagar med
totalt 15 timmar flygning var det dags f6r uppflygning.

. Flyguppdraget

CPL skolflygningen i moj 2009 vor ett rent noje

AB er numera uppk1pt av prokitor Flight rraining AB i J6nk6ping.

IFR GERTIFIKAT
Strax_efter det jag avslutat min CPL utbildning knackade jag pA ddrren hos Sturup IFR Center for att ta

mitt IFR bevis. Sturup IFR Center hade ett vdldigt gott rykte, deras flygldrare var aktiva piloter pA
flygbolag och skolchefen hade flugit taxiflyg under m6nga Ar innan sin
pension. lnnan instrumentskolningen i flygplan kunde ske fick jag forst sdtta
mig i en simulator ihop med en flygkapten frAn Malmo Aviation.
simulatordelen av instrumentkursen var mycket sv&rare dn jag hade trott och
tog lAng tid men som bonus hade jag turen att fA ett par flygningar i jump
seaf till Bromma tur och retur i Malmo Aviations Avro RJ100 tillsammans
med min simulatorinstruktor.
Efter en manads simulatorflygning blev jag till sist klar for instrumentflygning i
riktigt flygplan och som instruktor jag blev tilldelad en sAS kapten som ilog Airbus 340 till vardags. Det var en gedigen utbildning jag fick och skolpasien
var tuffa, kapten Tunstig hade varit stridsflygare och hade hoga krav pi
precision i utforandet av flygningen. Precis som med simulatorpassen
tidigare sa slaippte det sa smaningom och flygningen blev mer naturlig (jag iir
inte sA sdker pA att kapten Tunstig hade samma Asikt). Forutom
procedurinflygningar pA Sturup sA korde vi m6nga av v6ra
instrumentflygpass vid flygplatser i Danmark.

Jurnp seoi pd Molmo Aviotion
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Under skolpassen flog vi till Ronne, Roskilde och Odense
ddr vi trdnade olika IFR Approaches, goda smorrebrod i
kafeterian blev beloningen da vi ibland gjorde ett
vdlkommet pit stop. Efter tv6 mAnader tuff trdning i bAde
simulator och flygplan blev det till slut dags for
uppflygning, jag fick till min glEidje gora instrumentuppflygningen med flyglegenden Bertil Gerhard.
Medlemskap i Sturup Flygklubb var nodvdndigt for IFR
kursen eftersom flygklubben dgde den piper Arrow (SELLP) i vilken jag gjorde all skolning. Jag fortsatte att vara
medlem i klubben efter kursen, delvis f6r att Sturup
flygplats dr oppet 2417 och 5r idealiskt f6r
Med kopien Mols Tunslig (1v) och Berlil Gerhorcl (1h) efter min IFR
instrumentflygning men ocks6 f6r att kunna fortsdtta flyga
uppllygning moj 2009. (Bertil Gefit<:rcl omkom i ougusti 20lO vid
SE-LLP. Tyvdrr sAlde klubben flygptanet pA grund av
en /onclnlng iNorskcr fyrrsei mec./ en Sprlfire agd ov BillemrL)
h6ga kostnader sA nu dr jag tveksam var jag ska flyga dA jag dr hemma i SkAne. Medlemsavgiften i
Sturup Flygklubb dr hog pA grund av den hoga hyran f6r lokalerna och flygplatsen ligger tanglitran
Mqlmo, men det gor ju de Skinska alternativen Eslov, Landskrona och LjungbyneO oitsa. Gg har
helt enkelt blivit bortskdmd i VdsterAs dEir jag har tillgAng till bAde Johannisberg och Hdsslo nygfatt
som bdgge ligger centralt. I VdsterAs har jag varit medlem iVdsterAs Flygklubb oavbrutet seOan tgaO
och i Hdsslo Flygforening sedan nAgra Ar tillbaka.

'

Sturup lFR..Center som tidigare detade lokaler med Sturup Flygklubb dr numera uppk\pt av Nordic Ftight
Training iAngelholm.

lFR FLYGNING
Under instrumentskolningen blir man expert pA att gora
inflygningar pA de flygplatser man besoker under
trdningspassen. Jag kunde de olika S/D, SIAR och
Approaches for Sturup utantill men jag kdnde samtidigt
att det fanns ett behov av att bygga upp erfarenhet av
I RF flygnin g utanfor skolflygsm iljon. I nstru mentflygnin g
utford av en ensam pilot dr vdldigt krdvande, om man pA
detta ldgger till ett lite mer avancerat flygplan, ddligt
vdder, morker och frAgvisa passagerare under kritiska
moment av flygningen si blir det otroligt viktigt att vara
vdlfortrogen med planering och genomforande samt att
se till att man har rutin och koll pA det man gor.
ILS inflygning
lnstrumentflygning dr en fdrskvara som krdver att man
ovar hela tiden, efter ett par mAnader utan trdning kdnns det
ndstan som att borja om igen. En av danskarna frAn min ATpL
kurs har numera blivit bAde IFR instruktor och en god vdn och
jag har haft den fantastiska turen att fA ta del av Lars Mathissons
kunskaper som IFR pilot. Tillsammans har vi gjort IFR flygningar
i Sturup flygklubbs Piper Arrow SE-LLP bAde i sodra Sverige
och i Danmark. Att gora flygningen Sturup - Roskilde tur och
retur en molnig dag dr en spdnnande flygning i instrumentmiljo,
speciellt under vAr och host dA molnen ligger l6gt men ofta har
en ovansida pA ungefdr 4000 fot. Strdckan dr ganska kort, runt
40 minuter At varje hAll och det hdnder mycket pA vdgen, m6nga
frekvensbyten och handovers mellan Sweden Controtoch
Copenhagen Control.

till

bono l7 pd Slurup med

lnsirumentflygnir-rg

i SE-LLP

med

SE-LLp

Lors Mothisson

En oktoberkvdll for ett par Ar sedan, under en flygning fr6n
Roskilde tillbaka till Sturup i SE-LLP hade vijust kommit upp pa
marschhojd, 4000 fot, dA motorn plotsligt borjade 96 ojdmnt.
Solen holl precis pA att gA ner snett bakom oss och vi befann
oss ovanfor ett tjockt molntdcke. Lars ropade upp Copenhagen

Controlsom genast gav oss klart att vdnda tillbaka mot Roskilde
och sjunka till 3000 fot, motorn fortsatte att gA upp och ner i
varvtal. Efter handover tillbaka till Roskilde fick vi klart att gA ner
till 2000 fot vilken var den ldgsta sdkra IFR hojd vi kunde fA. .lag
kom plotsligt ihAg att vi hade en passagerare med oss i
baksdtet, jag gav henne en snabb summering av vad som
p6gick. Under tiden drog Roskilde tornet pA banljusen till 100%
sA att vi hade storre chans att se flygfdltet genom undersidan av
molnen. Avsikten var att gora en visuell inflygning pA Roskilde

IFR

over Donrnork en kvoll i oktober
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fdltet om det var mojligt, for att slippa den lAnga instrument
proceduren som annars hade varit det normala forfarandet. Vi
ville landa innan motorn eventuellt stannade. Efter en stund dok
flygplatsen upp likt ett upplyst nojesfdlt under oss och vi kunde
snabbt sjunka ur molnen och landa utan vidare dramatik. Jag
taxade in till plattan, stannade motorn med blandningsreglaget
och slog av magneterna med nyckeln. lnnan jag slog av
huvudstrommen drog jag ut nyckeln och dA hoppade plotsligt
startmotorn ig6ng, mdrkligt. Lars som var halvdgs ute ur
flyplanet trodde jag blivit galen som forsokte starta motorn igen,
men jag hade ju precis dragit ur startnyckeln, Nu luktade det
dessutom brdnt i flygplanet. Jag slog av huvudstrommen for att
Roskilcle - Sturup
fA stopp pA startmotorn och hoppade ut pA plattan. Den kvdllen
tog jag och vAr passagerare OresundstAget over bron tillbaka till Malmo.

.

innon flygplonei borjode krdnglo

En koftslutning i startreliiet hade filtt startmotorn att sld titt och frAn under ftygning. Det hade i sin tur fltt
motorvarvet att sjunka och stiga. Startmotorn hade blivit 1verhettad vilket fdrklarade varfdr det tuktade brdnt.

VASTMANNAFLYG
Jag hade spenderat over ett ir med att ta min ATPL teori och
CPL certifikat sA jag tyckte det skulle vara skoj att flyga nAgot
som krdvde kommersiellt tillstAnd. Eftersom inga foretag i
bushflygbranschen bultade p6 min dorr eller ringde ner min
telefon sA tdnkte jag prova pA att gora nAgra reklamflyguppdrag
for Vdstmannaflyg. Bjorn Rosenqvist och Adrian Strom som jag
pratade med var mycket vdlkomnande sA det var bara att sdtta
iging med att skaffa den behorighet och trdning som behovdes.
For att fA bogsera reklamsldp var det nodvdndigt att skaffa ett
f.OG tillstAnd, 'Towing of Glider', vilket fixades med hjdlp av
Orebro Segelflygklubb. I Orebro hade man en Superbub
tillgdnglig som anvdndes for bogsering och en segelflygliirare
s-om var villig att hjdlpa till, sA efter tre bogseringar over
Orebrofdltet var jag godkdnd fOG pilot. Ndr detta var gjort,
passade tiden precis in med Vdstmannaflygs sommartrdning
infor sdsongen. Vi fick ldra oss hur man forbereder sldpet med
montering av bokstdver och hur man ldgger ut det pA marken
pA bdsta sdtt for upplockning. Sldpets bogserlina spdnns upp
mellan tvA bambukdppar och sA gdller det for piloten att plocka
upp linan med en krok som 5r kopplad till flygplanet. Det var en
skoj utmaning att plocka upp sldpet och inte helt ldtt att
kordinera, man f6r inte flyga for fort for dA finns det risk att
sldpet rycks sonder, man fAr inte gA in for lAgt for dA kan kroken
studsa i marken eller sA kan sldpets bogserlina hamna mellan
framhjulen p6 flygplanet. Kommer man in f6r h6gt sA missar
man helt, det krdvdes en hel del forsok att fA till det. Flera piloter
stAr i ko for de uppdrag som kommer in men efter ett tag fick jag
chansen att bogsera ett reklamsldp over Orebro nAgra timmar
och det gick mycket bra trots att det blAste rAtt mycket den

Ftyspta>.v
Lin2;v
Krok
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Med kroken ute for oii piocko up reklomslopet

FT

Reklomslopet plockas upp vid en ovningsflygning

dagen.
Samma sommar hade segelflygklubben i VdsterAs ett
trdningsldger ddr det under ndgra dagar var m6nga
segelflygplan som behovde bogseras upp samtidigt, det gjorde
att jag fick mojlighet att hjdlpa till med SE-GCG. Segelpitoterna
var bortskdmda med motorstarka bogserflygplan och var forst
tveksamma om Cub'en skulle klara av att bogsera tvAsitsiga
segelkiirror med b6de elev och ldrare ombord, men det gick hur
fint som helst, bara vi startade frAn asfaltbanan.

.

Ett segelflygplon frdn Voslerds Segelflygklubb som jog
fologroferode i Cub'ens bockspegel under en bogserrng

Uppdragen som Vdstmannaflyg fdr for reklamflyg iir fd, flygningarna iir vdderberoende och ibland finns inga
piloter tillgiingliga jusf d6 ett uppdrag kommer in. Samtidigt dr administrationen som krdvs avskrdckande, den
ideella ekonomiska fdreningen fdrvdntas producera dokument tilt Transportstyrelsen i likhet med ett flygbolag.
Jag beundrar tillamodet och nitiskheten hos styrelsen i Vdstmannaflyg som klarar av den administration som
kr?ivs for att hdlla verksamheten igdng.
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SUPER CUB
Super Cub dr idag min absoluta favorit for VFR flygning. Motorn
bullrar, det skramlar, luktar olja och man blir ibland omkord av
bilar ndr man flyger parallellt med en motorvdg, men Cub,en
flyger man inte om man har brAttom.

Jag blev influgen p6 VFKs Super Cub (SE-FAZ) i maj l9B2 av
Olle Norling som var en fantastig flygldrare. Olle hade en
bakgrund frAn flygvapnet och hade flera viktiga roller p6
flygklubben genom 6ren, ibland horde man dven hans rost frAn
Hdsslo tornet ndr han jobbade som AFIS flygledare ddr. Under
flera 6r passade jag p6 att gora mina Arliga proficiency Checks
med Olle vilket alltid var en trevlig och positiv uppleveise
Att jag valde att flyga in mig pA Super Cub var nog mest av
nyfikenhet och det var vdl kanske inte direkt kArlek vid forsta
ogonkastet, det har fAtt vdxa fram genom Aren. Bdsta

Pockot och klort for en flygsemester i Dolorno

flygupplevelsen med Cub'en fAr jag di jag flyger med den under
tidiga morgnar eller pA sena sommarkvdllar di det inte finns ett
spdr av turbulens i luften. PA sommarsemestern kliver jag gdrna
upp klockan fyra pi morgonen for att vara i luften klockan fem.
Hangaren for SE-GCG ligger precis bredvid fallskdrmsklubben
ddr flera medlemmar sover i tdlt eller camplngbilar pA
sommaren, jag misstdnker att dom inte blir s6 glada dA jag drar
upp de gnisslande hangardorrarna och startar upp motorn bara
n6gra meter frin ddr dom sover.

Over Siljon sommoren 20

En typisk flygning pA sommaren kan vara en rutt ut over

Stockholms skdrgArd via Stockholm City innan stan riktigt
vaknat. Lordag morgon ijuli och Bromma dr stdngt, ett anrop till
Arlanda Approach ger klart att passera city, ute vid Sandhamn
har bara folk med kissnodig hund vaknat och ldngre norrut vid
Moja ser man inte ett liv. Jag styr v6sterut igen och passerar
norr om Arlanda kontrollzon, ett ldtt sommarregn ligger over
Uppsala och ndr jag kommer niira Hdsslo ringer jag upp mina
fordldrar som just vaknat och ber dom sdtta pA frukostkaffet.
Det transparenta taket pA Cub'en gor att solen lyckas trdffa
piloten i ansiktet frin ndstan alla vinklar, under soliga
sommardagar hjdlper baseballmossa och solglasdgon for att
inte bli bAde bldndad och overhettad, men mossan gor
samtidigt att horlurarna passar sdmre. Det krdvs en del
justering innan man lyckas fA bort det mesta av motorbullret. Ett
Active Noise Reducfion headset dr ndstan ett krav for att st6 ut
med oljudet och framfor allt for att kunna hora vad den
eventuella passageraren i baksdtet sdger genom flygplanets
intercom.
Att flyga en ldngre strdcka med Cub'en dr en utmaning dA det
inte finns nAgon autopilot och flygplanet dr ju inte precis ett
mirakel av stabilitet, om man sldpper styrspaken tar det inte
l6ng tid innan flygplanet borjar luta At nAgot h6ll. Men ett par
timmar klarar man och ett favoritmAl under senare 6r har blivit
Siljansnds i Dalarna. lnom ett par timmars flygradie frAn
Siljansntis finns mycket att upptdcka och naturen man fir
lPpleva under flygningen 5r otroligt vacker. Om man foljer
Osterdaldlven upp mot ldre, forbi kraftverket iTrdngslet, kdnns
det som att flyga over vildmarken i Kanada eller Alaska.
PA lAngfredagen 2016 r6kade jag tyvdrr ha sonder vAr fina
Super Cub dd jag skulle taxa ut for start. Flygplanet stod p6
nosen med bojd propeller och skamsen piloGom f6ljd, en
klassiker med sporrhjulsforsedda flygplan ndr hjulen sitter fast
marken och man ger fullt motorp6drag utan att h6lla spaken i
magen. lnte sA kul, men tack vare mAlmedvetet arbete av
Vdstmannaflygs ordforande Bjorn Rosenkvist samt finansiellt
stod fr6n VFK och forsikringsbolaget reparerades Cub'en
snabbt igen och vifick en nyrenoverad motor pA kopet.

lr-
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Alvdolens vockro flygfoll vid Osterdololven. 20l5

SE-GCG over Sillonsnos en sommorkvoll 201 4. Bilden
or togen fr6n rnino vonners Piper Aztek OY-RPO

i

Elter en timmes odmjuk flygning med v6r trevlige
flygins|'uktor Stefon Lindh blev jcrg godkond oti flyg<:
vdr fino Super Cub pd egen hond igen

27

PIPER LANCE
Afrikapiloten Sigvard Eriksson som bland mycket annat har en
historia som ordfdrande i Vdster6s Flygklubb bjod ut mig till
Hdsslo Flygforening for n6gra Ar sedan for att introducera mig till
en 40 Ar gammal Piper Lance. Sigvard Ar numera ordfdrande i
VdsterAs General Aviation som har Agt SE-GRZ i dryga 30 Ar.
Det hdr var vdl ungefdr samtidigt som en flygverkstad i Sydafrika
var i biista fart med att rdta ut n6gra bucklor pA ett flygplan som
Sigvard hade haft en spdnnande start med frAn en sandstrand
vid Lake Malawi. Flygplanet (dven det en piper Lance fr6n
VdsterAs) hade efter6t tagits pA tastbilsftak frAn Malawi till en
verkstad p6 Wonderboom flygplatsen i Pretoria for lite
ompyssling och kom senare att vara med om fler dventyr
tillsammans med Sigvard.

56 smAningom kopte jag in mig som deldgare i SE-GRZ och
precis som Super Cub numera dr mitt favoritflygplan for VFR
flygning har den slitna gamla Lancen blivit min absoluta favorit
for IFR flygning. Det finns sAklart tjusigare flygplan med hogre
komfort, med modernare instrumentering och flygplan med
inredning som inte p6minner om en gammal Chevrolet lmpala
inuti. Medan Chevan liitt klarar tio flak starkol i bakluckan och ett
apberg brolande raggare i kupe'n, begrdnsas passagerare och
besdttning pA resa i en fulltankad Piper Lance till att endast ta
med kreditkort och tandborste for att inte overlasta flygplanet.
Med sex vuxna ombord dr stighastigheten knappt mdrkbar och
lukten av overhettad h6rtork i kabinen frAn den tappert
kdmpande motorn som kloser flygplanet upp mot FlygnivA 100
pAminner om aromen i brorsans folkvagn fr6n 1964 ndr man
korde over 80 km/h. Men flygplanet 5r rymligt dven om det inte
kan ta mycket last och det flyger som en liten airliner ndr man
vdl har kommit upp pa hojd, allts6 en lAngsammare typ av
airliner, helt utan lyx men med free seating och vdldigt trevlig
flykapten om han har fAtt sitt morgonkaffe. Vissa dagar vibrerar
motorn knappt alls och nistan inga varningslampor blinkar.
Strdckan Hdsslo-Visby tar en timme med Lancen och ir en
trevlig sommarutflykt. Man kan lAna cyklar pA flygklubben for att
enkelt ta sig till stan. Favorit stdlle for lunch dr restaurant
RosengArden som ligger vid Sankta Karins kyrkoruin vid Stora
torget. En sightseeingpromenad innanfdr ringmuren efter kaffet
och en glass i vacker miljo Ar ett mAste innan hemresan.
I borjan juli 2016 fick jag mojlighet at Aterbesoka Norge med
flygplan for att ndrvara vid ett brollop i Fjiillnds ndra Fundsdalen.
Ndrmsta flygfiilt dr Roros och med sl6kt och vdnner i Lancen fick
vi tillsamman njuta av en vacker fjAllnatur dA den ibland dok up
mellan molnen under den 90 minuter lAnga flygningen.
En motorrenovering, omlackering och allmdn uppfrzischning av
SE-GRZ dr under planering. Jag ser fram emot att se resultatet.
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Med Piper Lonce en-roule iill Roros for sommorbrollop

Fiko med rnclmmct och

SE-GRZ

poppo efter onkomsi I Visby

porkerod vid 'Rodo hongorerno' pd Hosslo

Mellon tvd molnloger under strockflygning med
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Ankomst vid Hosslo Bono I g med min Go pro komero fost med sugkopp under SE-GRZ. juli 20 1 6
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SE-GRZ

VARDAGSFLYGNING
I min loggbok finns hundratals timmar flygningar loggade ddr jag tagit ett flygplan fr6n klubben pA
en
kort flygtur niira flygfiiltet bara fdr att fi komma upp- i tuften en slund, fanst<6'for att avrosta lite efter
nAgra mdnader utan flygning eller for att rensa huvudet frAn vanlig vardagsstress. lbland har jag
kommit tillbaka till Sverige frAn tjdnsteresor till platser som jag upfilevt soir helvetet pA jorden oih vad
dr bdttre dn att ta Vdstmannaflygs Super Cub pA en flygning i okontrollerad luft och gliidja mig over att
jag dr fodd i det bdsta landet i vdrlden?

Varje gAng jag kor ut till Vdster6s Flygklubb och oppnar dorren som jag satt nyckeln i sedan 19g0
grip-s jag av nostalgi men ocksA av en glddje att jag fortfarande kan komma hii och flyga.
Jag ldrde mig
att flyga hdr pA BOtalet och min pappa tog segelflygcertifikat pA Johannisbergs flygfdt[ i mitten av 40talet. Pappa hade kommit hit fr6n Ostersund som 15 Arig ldrling pA Flygforvattninlens Verkstadsskola
och skolans elever bodde pA herrgArden oster om flygfdltet, pA andra sidan vdgen. Ndr vi var barn
brukade vi bada i MAlaren vid Johannisbergs camping och titta pA segelflygplanen som snurrade runt
6ver fdltet varenda sommardag, hdr finns mycket historia genom aren, aven v6r familjs historia.
Pd Johannisbergs flygfdlt och vid liknande klubbflygfdlt runt om i landet finns inga staket, inga grindar,
inga vakter, ingen som frilgar efter lD kort, inte dnnu. Efter en lAng karridr dair jig har fAtt uplptelva flera
av vdrldens mest korrupta och forstorda ldnder pA ndra hAll tar jag inte ldngre hAgonting foi givet. Fi
mdnniskor pA planeten har mojlighet att kunna gdra sAdant vi anser som frelt normalt i Sverile,
procentuellt sett dr vi nog ett av fA undantag. Privatflyg i flygklubbsmiljo pA det sdtt vi kan utova vAr
fantastiska hobby som piloter i Sverige mAste vara den uliimata maniiestationen av individens frihet

under ansvar i en demokrati.

Jag kollar flygplanets loggbok och ser att det inte finns nAgra nya anmdrkningar for flygplanet jag
bokat, om det dr vinterkvdll stAr bilen fortfarande utanfor med motorn igAng i morkret. jag Xcir-Oort tilt
hangaren, lyset frSn bilen hjdlper mig hitta rdtt med nyckeln i hangardorren-. Det dr kvdlle-n fore julafton
och jag har precis kommit hem till VdsterAs, till mina fordldrar efter mAnga m6nader borta i tlottine;ti.
Dgt air iskallt i hangaren dA lysroren hoppar igAng och jag drar ut SE-KML pA ptattan efter ait ha dragit
ut kabeln till motorvdrmaren och gjort pre-flight i det kalla dunklet. Tornet pA l-idisslo dr stdngt och eftir
start flyger jag vdsterut en stund i morkret under total tystnad forutom motorns surr. Jag haimossa
och vantar p6 och min andning bildar imma p6 sidorutan, sakta blir flygplanet varmt oci
lag kan
kndppa upp jackan och ta av mig vantarna. Efter en stund vdnder
lagj tiitbat<a, ljuset over Vdster6s och
roken frAn kraftvdrmeverkets skorsten leder mig hem6t.

Per Sundstrom
Dubai, december 2016
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"Det gdr inte att leva passionerat utan att
till slut riskera att framstd som en ddre"

Horace Engdahl
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