SE-ANL I fiAllmlljö ~ 1960. Observera skidor·

na. Foto Kmm.a Flygklobb
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Kiruna Fk, fjällflygare i norr
ROLF BERGSTRÖM
'runa flygklubb är S\'erigcs. nordligaste. ågrahpå 1970-talctfanns
o Liten förening i MenaJärvi. en
by mellan Vinang1 och Karcsuando - mcn
sedan återtog Kiruna flyg.klubb epitetet Här
är man ensam i ett s1on luftrum - västerut
åtta mil till Norge över obruten fjälltcrräng.
från Sarck i söder över Kebnckaisc till
Abiskoalpcma i non, och norrut tolv mil
över Råstoplatån till Trcriksröset. Mot öster, tolv mil till Finland över björk- och
barrskogstaigans lågfjäll, ändlösa vidder.
tallösa myrar, sjöarochjokkar. Söderut. tio
mil 1ill den nännastc grannklubbcn. Nordvingen på Kavaheden i Gällivare som också är nännastc flygfältsgranne.

I begynnelsen fanns intet .. :
När Åke Bergendal, efter en pcnod som
fältflygare vid F IS och utbildning till bergs·
ingenjör på Bergsskolan i Filipstad i september 1955 kom till Kiruna hoppades han
an det skulle finnas en flygklubb. Han hade
sen en Tiger Mo1h surra ö,er staden - men
det råkade vara en tillfällig besökare. Denna Moth hade dock funnits i Kinina ~an
1949 men 1954 hade den gått till Gällivare. I Kmma fanns \arken några pri"a1a flygplan eller någon flygklubb.

pirer eller Hawker-Siddclcy Jaguar som
skulle antas som standardmotor i det blivande flygvapnet.
Åren därefter var det långt mellan nygplansbesök det skulle dröja till nästa krig.
Vintrarna 1940 och 1941-1942 fanns
återigen militärt n)!; på Luossajärvi - då
gällde det Finland och Norge. Sommaren
1943 blev krigsflygfält 34 färdigt vid Kalixfors, nAgon mil söderom staden. Hösten
1944ochvåren 1945 fannsdärmycketnyg.
Det var den hösl de tyska förbanden retirc•
rade frin lshavsfrontcn och från norra Fin•
land 1ill nordligaste Norge. Retränen ur
Finland gjordes unlkr strid med finska för·
band. Jakt frän F 8 med J 9 och den då nya
J 22. spaningsforband från F 3 med S I7
och lätt bomb från F 4 med 8 I 7 var då i
omgångar bascrnde i Norrbotten med särskilda detachcment på Kalixforsfältet. En
grupp fanns också tillfälligt i Abisko. Uppgifterna var att hålla ett öga på striderna i
ordfinland och de tyska förbandt-n i Nordnorge. I uppdraget ingick också an eskor·
tern och vid behov skydda C47:orna från
den amerikanska 831chcn-b,ruppcn vid flyg·
ningama mellan Kal\ax vid Luleå och Kau·
tokeino, Banakfähet vid Laksclv och Höybuk1mocn \"id K.irke nes i ordnorgc.

1945 var baserad på Luoss.ajärvi. Deras
uppgift \·ar att hjälpa till vid undsättningen
av de många flyktingar som under sista
krigsvimcrn kom från Norge Ö\'cr fjällkcd·
jan. Många hade under svåra strapatser iagit sig genom det öde Sarckområdet där
de samlades upp i Suorva för vidare transpon till bebodda trakter.
En sä~kild insats gjorde Fjällsrorkama
vid en minolycka i norska Karasjok. S 14·
planen, S1orkarna, varde enda som kunde
landa vid olyckplatsen. De skadade flögs
till Kiruna och därifrån vidare med Balchcngru ppens C-47:or till Boden. När
krig)handlingama upphörde i maj 1945 och
den S\'enska beredskapen avvecklades blev
det återigen rätt tyst i luftcn Ö\er Kiruna
och Kalixfors.

Civilflyg och klubbverksa mhct
- sen s't art i Norrbotten
Klubbflyg. liksom annat civilt flygande,
hade svårt au komma igång i Norrbonen
efter kriget. Flygandet hämmades av de
stränga militära restriktionerna som stängde stora områden, särskilt i östra Norrbotten, I Luleå hade man redan före kriget bildat Norrbottens flygklubb. Den ombildades i början av 1940-talet 1ill Luleå Flyg·
klubb, som med en Klemm 35. SE-AKP.
gjorde målflygningar men också bogserade segelflygplan - de senare från tlygbaskårcn . Klubben tynade emellenid bort i
början på 1950-talet. mycket beroende på
restriktionerna.
I Kiruna rorsökte något Ar efter krigsslutet en f d flygvapcnförarc. Carl-Gustaf
\Vickenberg, driva en ch il nygfirma. AD
Handelsflyg. Med en lleinkel 114. en f d
marinspaningsplan S 12. inköpt från flygvapnet 1948, började han att flyga fisk från
fjållsjöar och fömöck-nhctcr ti ll samevisten i K.irunaområdet. Verksamheten upphörde dock ef\cr knappt två år tiden \'ar
inte mogen. Heinkeln blev liggande vid
stranden av Luossajärvi diir den så småningom skrmadcs.

~1ilitära mellanspel
Om civila flyii:plan var säll synta i Kiruna
hade man scu desto mera av militär flyg.
\'erksamhct. Un<k--r första världskriget, vintrarna 1916. 1917 och 1918, hade 2:a flygavdelningen från de s k skyddstruppcma
periodvis varit utbaserad från Boden till
Kiruna,därman Oög från Luossajärvi, tillfälligt ock~ från Abisko. med sina Albatrosoch de alltför hastigt framtagna Thulin
E-maskinema. Vintrarna 1924 och 1925
hade en jak1- och spaningskurs varit förlagd till Kiruna med bas på Luossajärvi,
med Dront och Phönix i de hangarer som
fanns kvar efter flygavdelningen på en ö i
sjön. Förutom flygövningama passade man
då också på au prova vi lken av Bri stol JuSvensk Flyghistonsk Tidskrift 4,05

SE-ANL ~ r över L&dtpvagge I bakgrunden I h Ket>nekaiM. Observera temperaluoover-

5ionen. Foto Bert Persson
Il

Sen var det frågan hur man slulle kom•
ma upp i luften. Man började som vanligt
med an vinscha men det var ju inte tillräck1igt i längden.

Den norska Af oth e11

SE-ANL är rtygh~tona, Aterställd som nr 1411 norska ffygvapoet. härpt Gardermoens museum, men
numera pa BodO Ftygmuseum. I bakgrunden Fokker VE, f d SE·ALS I Svensk FlygtJåns.L F04o SFF.

... men snart lossnade det.
Kiruna klu bbens första år
Det var alltså till mitten av 1950·talet rätt
tyst i luften över Kiruna. utom de korta perioder när flygvapnet hade sina årliga ÖV·
ningar r,å Kalix fors. Men självfal let fanns
det flygintresserade. Snart hade Bergendal
h1na1 Rune Fällntan. som i sin rur hade pm·
tal med Walter Eriksson, legendarisk: polismästare i Kiruna. De samlade en skara
flygentusiaster till en första möte i april
1956. Med ~löd av KSA K ifråga om formaliteterna bildade man en flygklubb med
sektioner för motorflyg, segelflyg och mo-

dellflyg.
Den 28 maj konstituerade sig den första
styrelsen med polismästaren Walter Eriksson som orclforande och Tage Lundström
som sekreterare. Överingenjören A;,;el
Kjcllgård blev sk:atlmästarc. ett HOtt val med
tanke på hur klubben kunde fmans1era sina
förs1a flygplan. Gruppledare för motorfly.
gamablcv Åke lk.-rgcndahl med Kurt Linc.1ström som matenelförvaJtare. Segeltlygsek1ionen leddes av Stig Jaeobsson. Bland de
första ledamöterna fanns också Thure
Hansson, den föNe civile flygplatschefen
på Kalixfors.
Dessa klubbens pionjärer hade lärt sig
flyga på lite olika håll. Några, bl a Hans
Tammcrt och flygarbrfM'.k."ma Tord. Ola och
GuMar Granqvisl hade län sig flyga hos
Gösta "Spölis" Andcn.wn. i Ö!.tcrSund.
Rune Fällman hade, liksom Bcrgcndahl, en

bakgrund som förare i flygvapnet. De fles·
ta hade ingen flygutbildnin g alls, bara eu
starkt flygmtrcsse men i k1ubben skulle
de lära sig flyga och odla sitt intresse.
Klubben hette från början Kiruna ScoutkArs Flygklubb - av en Sf)C(iell oNtk . I
scoutk.Aren fanns nämligen en modellflygsektioo. Modellflyg.ande leder ju ofta till
att vilja ''flyga på riktigt''. Den naturliga
fortsättningen på modellflygande. Atminstonc på den tiden. var scgclflygning. Men
hur finansiera flygr,lan'! Medlemmar och
flygscouter löste problemet genom an samla
skrot av olika slag som sedan sAldes. Genom välvilligt bistånd av den flygintresserade ö ... cringcnjön::n Kjell gård på det stora
närliggande malmbolaget blev skrotinsamlingen en synnerligen lönande affiir, Vid
kJubbens fö~ta Arsmöte. den I6 november
1957. kunde man redovisa ett kapital på
15 OOOkr.en avscvårdsumma,somgjorde
det möjligt att skaffa flygplan!
I juli ~mma år kunde man I om kopa
två flygplan, en LH 22 Baby Falk, SE-SHO
och en Slingsby T. 2 I, SE-SI IY. Den senare var ett t,åsitsigtskolplan - originellt nog
med platscma arrangerade sidc-by-side.
Baby Falk var en fömu nskad Grunau Baby
med faekverkskropp av sullrör, och i maj
hade Åke Bergendal gin en instruktörskurs
på Ålleberg. Ett halvår efterbildandet hade
man i klubben uppnått att ha en egen instruktör och egna scgelnygplan, bide ffir
skolning och ensamflygning!

Två 8\ mcdlemmama. Rune Fäll man och
Gunnar Björk.hade ijanuari 1957köp11ill·
baka den tidigare Kiruna-Morhett, SEANL. från Gälli\·are och sålde den i juli
vidart till ScoutUrcns flygklubb för 7500
k.r. Vid en mi~söde skadades motom men
en utbytcsmotor fick man från en annan
Moth, SE-CGI. som havererat i Örnsköldsvik. Tekniskt kunnande för en motorbyte
fann~ i den nybildade klubben. Ove Hallin
hade 1958 kommn till Kiruna som tekni·
ker på SAS för anse till de Convair Mnro.
p(Jlirun som dA trafikerade linjerna på Norrbotten. Därffir tyckte flygplatschefen Thure llansson. lnnu en f d flygvapcnpilo1, an
I !all in borde klara någonting så enkel! som
cu motorbyte p! en \loth. Det där med
eventuell fonnelJ behönghet för just Gip·
sy-motorer och Mothar var ju i sammanhanget en bisak - i Kiruna var man ju se·
dan rallartiden \'an au klara saker och 1ing
själva. Den ,:ägen blev Ove klubbens me·
kaniker som genom Aren både flugit och
skött alla klubbens flygplan. Typlistan blev
med uden tämligen lång.
Den Tiger Moth. SE-ANL, som klubbens flygande började med. har en något
ovanlig historia. Den byggdes 1937 av
I laerens FI)'\ efabrik i I lon en som skolflyg.
plan i no~ka flygvapnet. Vid det tyska anfalle1 den 9 april 1940 lyckades en handfull norska flygare i sista stund undkomma
från flygplatsen Kjeller med en antal Morh
och några FokkerCE 1ill Sverige, där flygplanen intemcrndcs. Efter något år lycka·
des Svensk Flygtjiinst på fönnånllga vill·
kor hyrköpa de flesta av dessa för au flyga
målgång ffir Sv(.·m,ka fön;varct.
Efter au ha stått uppställd ett par år i
hangaren på det gamla civila mellanlandningsfältet i Vännäs, övertogs denna Moth
av Nordisk Acrotjänst i Norrköping som
SE-ANL för målflygmng. 1949 köptes den
av Åke Lindholm i Kiruna som flög den
privat 1ill 1954, då han si.Ide den till Knut
Liljcdahl, en av flybtpionjiircma i Gällivare. 1957 var den alltså tillbaka i Kiruna.
Denna Moth hänger numera i Bodö Flygmu_-.cum, renoverad till ursprun~kick som
nr 14 1 i Norsk Flyvevåpcn.

Första flyg ningen

0ver Rakkurijirvl. \låslet"
om Kiruna. I
bakgrunden
KlruNllvaara,
ne<e I h Ek1

Aeros nygs.tation. Foto
Berg-

Rolf

ström.
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Med Rune Fällman i \fo1h och Åke Bergendal i Baby Falk gjorde man den 9 j uni
1957 den forsta bogserstarten i klubbens
historia- en markering av att man nu kommil igång. För an visadcttamcracfl.crtryckligt ordnade man i oktober detta år sin första flygdag. ett evenemang som sedan återkom vartannat år fram 11111964 och dän:f•
ter några gånger under 1980· och 1990-ta·
len. Det som imponerade mest på denna
första flygdag var dock modcllflygsektionens uppvisning. De flög tydligen djärvt.
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många av klenoderna kraschades. Som erkänsla för insatsen beslutade styrelsen att
ersätta modcllnygarna för de havererade
modellerna!
De första åren höll klubben till på krigsflygfält 34, Kalixfors, som då var det enda
fähet i Kirunatraktcn. Det var fonfarande
hemli gt, men hade upplåtits för civil trafik
Kiruna hade sedan !95S reguljär trafik
på Luleå och Stockholm. Klubben fick ha
sina flygplan i ett av ladvämen - enkla
byggnader utan några uppvärmningsanordningar. Det ,.ar därför ofta rätt bistert för
O\·e llallin, när han-vanligen på kvällstid
- gjorde underhållsarbete på klubbflygplancn. Eflc™>m fältet hggcrdryga milen söder om stan och transponmedlct \.ar cykel,
var det vanligt att skruvandet pågick så
länge det var ljust . Kv!Ulama :,lutade ofta
med övernanning i stationsbaracken, diir
det åuninstone fanns vänne. l gengäld slapp
0\ c ddana gånger den långa kalla färden
ut till fältet i gryningen. han fanns ju r<.-dan
på sin arbetsplats när det ordinarie arbetet
på SAS-flygplanen började. Första avgången, den sk Fak1rtn, gick v-id6-tiden på mor·
gonen.

För sta tlygku rsen
K lubbcns förs1a nygkurs för A,eenifikat
startade $0ffiffian:n 1958 med Gunnar "Spökis.. Andersson som lärare for den första
omg::lngens elva ele\'er. Nästa ku~ ordnades 1959. d!l med Gösta llydCn från Bromma Flygtjäns1 som lärare. Skolflygningarna gjordes från Kalixforsfåltct, men när vintern kom flög man frin isen på Luossajärvi. HydCn kom att ,·ara i Kiruna ett par
månader under denna första skolningsperiod.

19:;~~:YE~o~:~;~~:ld~~a~~~:
och Slingsbyn SE-SHI som skolplan. Segelnygandc är ju en konst f3r sig. man har
ju ingen motor som kan frälsa en uren missbedömning. I början \ ar det därför inte
ovanligt med incidenter dock utan manspillan. I d<..-cember 1958 förlorades den
förs1a Baby Falken. SE-SIIO i en alltför
!Ag final - en av de mycket fA 1allama på
björktundran runt fältet råkadestAi \.iigen.
Men man hade fönfarande Slingsbyn och
med den fortSJtte man ännu nAgot Ar innan
den 1961 såldes till Finland.
1960 kunde man emellen id med s1öd
från KSAK anskaffa en Bergfulke Il. SESXO. En stort framstegd!dcnmcdsin heltäckande huv gjorde flygandet under den
kalla årstiden åtskilligt behagligare. SXO
blc\ för övrigt en trotjänare Den ö,erfördcs 1971 till den avknoppade Kiruna Se,
gelflygklubb. som flög den fram till 1997,
alllså i nära40 år!

Klubbsrugan vid ~e,aur en

höstdag. Vid

strtt,nden Super Cub SE-ECZ. Foto Anders Lldstrom

Kiruna
det finnas ett inU'Csse och en marknad för
lokala nygtransponcr. Det var fjällfisken
som skapade marknaden för sådana småflyg:förctagare.
fjäll-och fisknygföretag äran.nars starkast förknippade med Porjus. där Lapp\andsflyg etablerade sig tidigt på 1950-talet och Pitcåbrödcma Lundqvist med fi.,k
Flyg i mitten på 1960-talel. Porjus var ju
också platsen för en av de för..ta reguljära
flygtranspor1förc1agen i landet Vancnfalls
service på linjen Porjus-Suorva när den
första Suorvadammen byggdes i början av
1920-talct.
Samma förutsäuningar för fisk- och 1uris1flygande fanns j u också i Kiruna. En
marknad för fjällfisk. samernas ökande
behov av transpon er vid de årliga flyttningarna och rendrivningarna, samt initiativ med fiskccampcr för turister skapade en
växande underlag. Nu 1illkom också bröderna Granqvist med Finna Fjällflyg. Hans
Tammen med T-flyg, ~enare Tammerts
Aero A B . med tiden också Eks Aero. samt
de lokala förgrcnuigama av Norrlandsflyg
från Gämvan:: och Lapplandsflyg, först från
Porjus senare från Umeå. som alla hade en
blomstringsperiod ttll in på 19RO-talet.

1957 skaffade sig Hans Tammen. som
frln nyuransponcr övergick 11\1 flygtransporter. sin fö~ta maskin, en Fa,rchild 24\V
Fonrnrder, SE·AYI. Den följdes 1958 av
den första S11per Cub i Kiruna, SE·CEII.
Aret därpå. 1959. bytte Tammen Forn·ar·
der mot en Stinson IOJ Reliam, SE-CLN,
en verklig klassiker. 1958 hade bröderna
Tord, Ola och Gunnar Granqvists skaffat
sig en Republie Seahee, SE.-AXP. for att
flyga hem fjällfisk ti ll ~in fiskcaffär. Så
småningom bildade de F:a Fjällflyg och
började att Oyga kommersiellt. Olle Ek,
med sin speciella fonnåga au marknadsföra sig flög för Lapplan<hflyg till dess han
på 1960-talet s1anade sitt eget företag, Eks
Aero. För..t hyrde han en Domier 27. SECOE. följd av en Norseman IV, SE-CPB,
och därefter köpte han sin egen Dom ier 27,
SE-EDA.

Men även enskilda p1.-n.oner skaffade sig
pri\atnygplan. Verner Enksson, en Il\ klubbens grundare hade sonunaren 1956 inköpt
en Stinson 108 Voyuger. SE-CDF. Andra
av klubbens grundare, Verner ByslfÖm och
Gunnar Mauritz:on, köple 1958 en Piper
J3C Cub. SE-BCT, en av de klassiska 65hästama och, Artur Hans.son, "'Greven" kal-

Inte bara klu bbOyg
Samtidigt som k l ub b<..·n i slutet av 1950-talct och första åren på 1960-talcl fick luft
under vingarna. började det även dyka upp
andra privata flygplan i Kiruna. Inte bara
för det enskilda nöjet an flyga - nu började
Svensk Flyghistorisk Tidskrift 4/05

Lydlad

nptakt. Cessna SE-LKZ i bekgrundef'I. Foto Anders LidstrOffl Kiruna.
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NordmalingsfälteL Segelflygama Asin sida
var mL·r intrcl>!>Cradc av vad de betraktade
som dl"I1 sporu.liga aspekten av flygandet.
Närhe1en till fjällkedjan erbjuder j u också
speciella meteorologiska be1ingelser för
justscgclfl)'gning. Klubbens. scgelflyglägcr
i Pini,·uopio kom til l av den anledningen i
bö1]aD av 1960-talet. Segelflygimresset
ökade dA än mera. och 1966 skaffade man
en PZL SZD-22 Mucha Standard, SETOG. en ens1lSigt flygplan byggt i plåt. Den
fciljdes 1970a, enGlasflUgcl H 201 BStundard LIhell~. och.i det en ensitsare, byggd
i glasfiber

Flyget. fjällen, jakten och fisket
Det starka intrc5set @r jakt- och fi ske i

Kiruna hinger53lMlan med samhällets läge
som en utpos1 i "ild.marken. Under Kirunas pKlnJärår \"id sekelsktfte1 1800!1900 var
Det gAller att hå!8 motorn varm - Cessna SE-LKZ på Gamasjavn en kall vintefdag. Foto Kiruna
Flygk1ubb.

lad. en Fairchild F24W Fon•·arder. SE-

CDZ.
På bara några år under senare delen a\
1950-talcthade dct blivitmycket flyg i luften över Kiruna. Av civilregisrrerade flygplan i Nonbonen fanns hälften i Kiruna

Vargspaning och sror\'ilrjakr
Fram till slutet av 1950-talet sågs ,argen
som en hot mot renskötseln. Jakt på varg
uppmuntrades av myndigheterna genom väl
tilltagna skonpengar. För spaning och spårning a,, varg var flyg tillåtet och självfal let
effekth arc än till fots eller på skidor- själva a\skjutningcn mAste dock göras från
marken. Vargspårning från flyg blev sedan
eu vanligt sån au hålla kontroll på vargförekomsterna i närheten av renhjordarna.
Vintern 1959 hade ett par kJubbmcdlcmmar mcthcrkat med en av klubbens flygplan i sådan spaning och också lyckats fälla en varg. Vid ert styrelsemöte i februari
uppdrogs åt ordföranden. polismästare Eriksson, att ordna crsäuningcn ror insa1scn
fr.in berörd myndighet. Klubben fick utan
prut den begärda ersättningen - sannolikt
något unikt för en Oygklubb.

driksson på Torslanda. 1960 fanns alltså
tre motornygplan. den ursprungliga Tiger
Moth. en Austcr V och en Cessna 170.
Därtill två segelOygplan. den gamla Slingsbyn och den nyanskaffade Bergfa!Aen.
Segelfl ygande1 var de första åren den dri •
vande faktorn för klubbens ulvcckling. För
att ge utbildade segelflygare möjlighet au
ensamflyga skaffade man 1962 en andra
Baby Falk. SE-SGS. Året efter var det dags
att skaffa en andra Berg/al~. SE·TBH. och
därmed kunde man utbilda sege!Oygare
med l\·å skolplan.
Man började nu också känna av en framväxande iotressemotsänning mellan segelflygarna och motorflygarna De flesta motorflygarna varocks! akti,ajägareoch fiskare eller allmänt intresserade av friluftsliv i fjällen. För dem var Oygandct in1c bara
en flygande för Oygandets speciella tjusning utan också e tt praktiskt, snabbt och
bek\ämt sätt an i egen regi 1a sig u1 i markerna - !ilirskilt då till jaktmarker och fiskcvatten i olika delar av fjällområdct. Det
blev därför svårt att kombinera detta med
an bogsera segelflygplan, särskilt sedan
man 1967såhsin gamla finaMothtill Norr,1
Ångermanlands fl ygk\ubb. som höll till på

jakt och fiske nästan en nödvändighet för
alt diyga u1 och \ariera losthållningen.
Femtio Ar senare\ ar det ett allmänt fritidsmtresse. lika h,--snödvlnd1gt men av andra
skål. Kiruna Jakt och Fiskeforening har
genom åren \Snt S,mgcs I särklass största föreningavdettaslagoch hade på 1950och -60-talen ö,er 4000 medlemmar.
Bildandet av Kiruna Flygklubb var i
grunden cu ulll)Ck för ett allmänt starkt
flyg.intresse - det lig I liden. Kiruna var
Rikstaden - gruHxna gicl.. får fullt. fönjänstema var goda. allt e:..panderadc. Segclfly.
gandet ,,ar dri\ kraften i klubbens utveckling de förs1a åren. ,\1ed det ökande antalet
motorflygare med jal..t· och fiskeinlressen
blev möjligheten an n.ijakt- och fiskemarker med ege1 flyg den starkare drivkraften
i klubbens verksamhet. Att på egna vingar
ta sig ut i fjäll\.ärldcn eller t1lljak1mark.erna gav en extra frihetskänsla som därtill
garanterade annorlunda naturupplevelser.

Skilda vägar - Kiruna
Segelflygklubb
Fjällflygamas och segetflygamas olika intressen ledde till att man 197 1 separerade
verksamhclcma. Segelflygsektionl-n ombildades till Kiruna Segelflygklubb och fick
med sig 8,:rgfulkurna, Muchan och libellen. Moderklubbcn hjälpte lill med bog-

Ve rksamheten växe r - segclflyg
eller motorflyg'/
Flygskolningen i klubbens regi resulterade
i an klubben 1961 hade 43 medlemmar med
mo1orflygcertifika1 - man behövde nu fler
flygplan. Den anrikaMmhen. SE-ANL var
j u bara t\'3Sitsig och användes i första hand
f5r segelflygbogsering. Nu ville man ha en
flersitsig maskin och \ alet föll på en Cessna l 70B, SE-COO. Den hade man tidigare
sen över Kiruna i samband med malmletaingsflygningar. Ägaren. Torsten Strindbcrs. sålde den med förbehållet att få hyra
maskinen för eventuella ytterligare malmletningsflygningar i bl a Nordnorge. I samma veva erbjöds klubben av en 1illfällighct
all överta en havererad Auster V, SE·CGK.
Den reparerades och försågs både med
vindgeneratoroch självstart av finnan Frc14

SE-ECZ landar~ Alta}IM, sOder om Kiruna. Anders Lldström tog bilden från Cessnan SE-LKZ en
blank sommatkväH. Foto Anders Lidstrom.
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serandet så länge man hade Super Cub SEEIG. Senare skaffade segclflygama egna
bogscrflygplan. Segelflygklubben flytta.de
vid delningen tillbaka till Kalixforsfältet
motorflygarna i modcrklubbcn hade 1962
flyttat till Kiruna nya flygplats p! Pickkusvuoma vid Tuolluvaara. så snart denna
var färdig.

Cessna

SE·

G'ZI/ p.11 Viep.
madaloukte v;d

Rik.sgrinsenen
höstdag 1982.
Foto Rolf Berg.

ström.

Kirun a flygp lats - äntligen e n
va rm hanga r
Flytten till Kiruna nya flygplats blev ett lyft
i Oygklubbcns verksamhet. Där kunde man
nu förvara sina flygplan i en vann hangar.
Det var en förändring som gjorde li"cl lättan:, inte minst för Ove Hall in. som nu kunde underhålla flygplanen utan risk för köldskador och utan au bchö, a Ö\'emana på en
öde k rigsflygplats när det körde ihop sig.
Det varförövrigtocksåOvellallin som

med en klubbkamrat gjorde den första landningen på den nya flygplatsen sommaren
1960, dä banan ännu bara var halvgjord.
Tilhagct gil lades gi\etvis inte av flygplatschefen Hansson, den första landningen hade
han sedan länge resen•crat för SAS vid den
ordinarie trafikmaskinens ankomst på inv1gningsdagen. Och här kom nu en liten
klubbflygare och snodde At sig äran alt vara
den förste att sätta hjulen i betongen!

Flygpla nsfrågan och
l}illlfl ygandcts speciella krav
Den nya Ccssnan. SE-CDG och Austem
SE-CGK. visade sig emcUenid inte vara
särskilt idealiska fjällfly1.,plan. De flögs
wmmanid på hjul och vintertid på skidor.
Skidorna var av trä och smala för att ge
l!gt lutlmotstånd. Dcua medförde au de
hade alltför liten bäryta för de vanliga snö-forhållandcna på ljällsjöamas isar. De skar
ofta igenom i lösare snö. med incidenter
e ller fullständiga haverier som följd. Särskih Ccssnan var besvärlig i detta avseende. den fastnade ofta\ id markkörning och
taxning, och del kr.ivdes Atskilligt arbete
att trampa till stanstråk.
Missnöjet växte. något måste göras. Diskussionerna i styrelsen var heta, buden
mlnga. Nya skidor, sälja Austem, skaffa
flottörer och omställbar propeller til l Cessnan eller byta något plan till någon typ mera
lämpa! för fjiillflygning vintertid - enighet
var svår au nå.
Emellertid. i fobruari l 961 sålde man
Austem till Bollstabruk och i september
gick Cessnan till Borlänge. I juli det året
hade man nämligen köpt klubbens första
PA-18-150, enSuperCub.SE-CUO. I oktober försågs den med flottön.täll och därmed hade man fått ett länge önskat allroundOyb,Plan. väl ägnat för jakt- och fiskeflygningar över vildmarken runt Kiruna, sommar som \ inter. Men man ansåg sig behöva två flygplan så därior köpte man också
en PA-20-150 Pacer. SE-CTC. Men det
räckte inte med denna, 1963 köpte man en
1rcdje flygplan, även detta en PA-22-125/
150 Pacer, SE-CLD. Dessa flögs dock endast på hjul och skidor.
Svensk Flyghistorisk Tidskrift 4/05

Pacer Sl::-CTC visade sig gå bättre på
snö än sina föreg!ngarcoch behölls i klubben till 1%7 då den såldes till Skellefteå.
Den andra Pacern. SE-CLD, byttes redan
1964 mot ännu en SuperCub, SE-BYPoch
hamnade senare i Ovansiljans FK i Furudal.
Med klubbens första sjö Cub, SE-CUO,
flög man alltså i tolv år. till 1973. Den var
ju det ideali.ska jakt- och fiskcplanct, man
nådde alla delar av fjällkcdjan och för övri gt hela Ö\ rc Norrbotten och kunde flyga
alla årstider. Den andra S11per Cuben. SEOYP, blev dessvärre inte gammal i klubben. Efter bara ett år havererade den på sjön
Vuolosjärvi, strax norr om Kiruna. Men
nästan omgående skaffade man en ersättare. SE-EIG. som användes en period som
bogscrflygplan. Den flögs nästan lika länge
som sin syster SE-CUO. men efter tio år i
klubbens ägo havererade den 1974 vid Scilajaure.
Dessa tv! Super Cub fick olika öden.
Den första SE-CUO såldes 1973 till en
grannklubb i Karesuando. där den flögs till
1977 di. den i ett haveri skadades så att den
måste skrotas. Den andra, SE-l:.IG, användes till återuppbyggnaden av två andra
Cubar, en norsk LN-TSQ, och en svensk,
SE-FON. Praktisk nordism?!

hur den på\crkar vindarna, utan också snö-förhållandena, som kan variera mycket
mellan dal och fjäll och starkt på,..erkas av
snabbt växlande lokala \'ind- och 1emperaturförhållandcn.
Klubbstugan vid KAn,cjaurc har blivit
ett kärt och livligt besökt tillhåll inte bara
för klubbens fiske-. jakt- och fjällflygare.
utan också för många andra med mera
markbundna fjällintressen. I gästboken
finns no1cringar av renskötare, lappfogdar.
TV-kändisar som Forsgren och Blidegård,
e ller Nisse Linnman från Korsniisgårdcn
och storviltjägare som Järva -Per Blind från
Ratckjokk, otaliga järvars och björnars
baneman. Notc."fingama vinnar om nöjsamma vistelser men också ävenlyr och s1rapatser. Där finns tex ett lakoniskt tack av
en norsk ripjägarc som Ö\ erraskats av en
snöstonn och som hade stugan an tacka för
sill liv. Andra notiser berättar om upplevelser mellan ingen fisk alls och rekordnoteringar om jättegäddor och slorartade rödingf3ngster. krånglande motorer. om sol
Ö\.lT vita vidder, flammande höstdagar med
givande ripjakt, om kojdagar i dimma. regn
och stonn, som ingenting gav av fisk eller
byte cx:h höll flygplanen på marken.

Klubbstugan vid Ko rviJau r och
en speciell l}ällflygsekllon

Men alla var inte intresserade a, enbart
fjällflygning. Man ville också ha nygplan
för a llmän flyg1räning och mera normal
rese- eller IAngflygande inom '"civiliserade" delar av landet. Fördcnaändamål köpte
man 1969en Piper 28 R CheroJm:Arrow,
Sl:.-FDX.med komplett lfR-utrustningoch
infällbart Jandstiill. Den var kanske lite väl
avancerad. det fanns ännu alltför fA förare
med den IFR-kompelens som behövdes för
,crkligt rcscflygande. Flygtidsunagel blev
inte del beräknade och därför byttes den
1975 mot en vanlig enklare Piper-28-140
SE-FH U, M>m hade ägts av Kiruna Flyg.
skola. Arrow flc)gs nästan enbart på hjul.
vilket naturligtvis begränsade deras användning 1111 nonnala flysfält.

Kanske var det genom sin villiga me<hCTkan i vargspaningar och vargspårningar
som klubben 1961 fick 1illstånd an bygga
en stuga vid sjön Kån·cjaurc, intill norska
gränsen, väster om Råstoplatån. 80 km norr
om Kiruna. Stugan byggdes i lämpli1.1 stora delar i hangaren i Kiruna. AnnCns helikopterskola hjölple sedan 1ill an som en
övning ly fia den på plats vid sjön. dår den
monterades ihop. Det ble, då na1urligt att
också bilda en särskild ijällflygscktion med
an.svar förstugan och det speciella ijållflygande1. med sina olika förutsättningar vinter och sommar. Det kriivcr kunskap om
och erfarenhet av. in1c bara terrängen och

Rese flygandet - inte ri ktigt som
l}ällflygand et
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Ftygdag 2000. SE-ECZ

med"''

norska F-16 FH;Jht1~ F{ilcon. Foto Anders lldström.

Man kan här notera att klubben mellan
1961 och 1974 ,anligen hade tre e ller fyra
flygplan '"på linjen". dock inte alltid samma flygplansindivider. Genom ha\erieroch
förmånliga bytestill fållen var det periodvis en r"jn snabb omsänning. 1964 hade
klubben 152 medlemmar. men mot slutet
av 1960-talet hade untalet sjunkit 1ill cirka
120. En anla l medlemmar följde med ö,er
till Segelflygklubben 1971. varvid antalet
sjönk till cirka ett 80-tal.

Kiruna flygskolu - " Ölmis"
Flygklubbens grundare hade nästan alla län

fAs~:~:~
: I~u;~a~~Jrs~~· ~~::~::
1

förflutet I flygvapne1. I ex Rune Fäl lman.
Thure Hansson och Åke Bcrgendahl. för
nya medlemmar kunde man nu genom klubben ordna egna kurser med inhyrda nyglärare. tex den tidigare nämnde Gösta HydCn från Stockholms flygskola eller Bemt
Ölmeborg. Han hade. som de flesta andra
tillresta llyglärarc, tänkt stanna bara de rn
månader en kurs var.tdc. Men han upptäckte
friheten i livet och flygandet på dessa
breddgrader; han .. fann fjället, skog<..':fl. sjön
och åken... så som S\en Hömell. en annan

Kiruna.

fjällflygarc. uttrycker det. lian fann !HI
mörkret inte ,·ar helt igenom mörkt, såg den
kärva skönheten i mid\'in1cms köld. hur
vårljuset målade blå t-kuggor i sluttningarna och glitter på blank.slipad skare. Fångades av midnanssolens rosa natt och som-

:;~:h

v~~n~:;s~!.s~ ;~r~2\~~~?!e;t
till sin mission an öppna denna \iårld för
andra, lära dem au säkert färdas ö,·er detta
storslage1 sköna men krävande landskap
och Martadc en flygskola i januari 1968.
Flygskolan drev han sedan i mer än 25 år,
fick många elc\cr också fran Norge och
bk\ känd som ..Ölmis" långt utanför Kiruna. Skolan drivs nu vidare av Verner Björnström. som efter ett par år M>m lärare övertog den 1997.
Flygskolans \Ciksamhet bidrogsjälvfaJ.
Jet lill klubbens verksamhet s.än.kilt under
1970-ta let. Klubben hade då mellan 80 och
100 medlemmar med en flygsek1ion och
därtill den speciella fjällflygsektionen.

Reser vnygkär,
brandO ygbc,,akning
Oenviktigastedri\ krafi'---n för.:111 bilda Luleå-Boden Flygklubb 1961 och starta en

flygutbi ldning var beho, et av en hjälpflygkiir, bl a för skogbrandsbcvak.ning. En si·
dan organiserades ocksA, med de första reguljära flygningarna sommaren 1962. Lä·
ncl täcktes då av tre slingor. Den södra
slingan flögs av den nybildade Ålvsby Flygklubb, den mellcn,la av likakdcs nybildade Lulcå·Boden Flygklubb och den norra.
42 mil lång. flögs av den nu \•äl etablemdc
Kiruna F"lygklubb.
I Lulcå-Rodcnsoch ÄJvsby flygklubbar
var brandbevakningsflygningama en viktig inkomstkälla och cfiertraktadc av mcdlemm.ama, dega\ gratis flygtimmar. Men i
Kiruna Fl)·gklubb var intresset s,·alarc a'>'
flera skäl. De1 ..fria.. flygandet till fjälls.
1illjak1marker och fiskepla1ser var viktigare och r:ickte till för de flesta. Dessutom
\ar det vanligen en fåtal klubbmedlc:mmar
som kunde komma 1rrån sin \anliga vardagliga arbete för att ta tlygp.asstn. De som
kunde fick desto mer an göra. och somliga
hann med uppål 80 timmar på en säsong.
Ove llallin, klubbens flyg1ekniker. som ju
hade sin arbc!Splats på fältet, var en av dem
som ofta fick hoppa in och ta flygpasscn.
Bramiriskbcdömningen gjorde klubbens
förare på den tiden själva med stöd av obscrvatörcma ute i byarna. Där hade m yndigheterna sau ut ett an1al s k Orres lådor,
där lufitcmpcnttur och fuktighet registre·
radcs. Trots svårigheten an B tillräckligt
med förare kom bedömningarna av någon
anledning \.anligcn att hgga någol i ö,erkant, 4:orcllcr 5:or. Slingan log tre timmar
au flyga och vanligen blev det 1re "'ändor
samma dag. Det blev loljak1ligen många
timmar i luften, och klubben kunde redovisa mellan 300 och upp emot 600 timmar
per Ar. 1969 var en toppår med ett flygtidsuttag på hela 900 timmar, mycket av dcna
bnmd flyg.

~~=n~r.i:r.'·"

och siitl att

Klubben fick på 1950-ialet något av en
kavaljerslan - skroiinsamlingcn gav• .som
vi sen. en gon startkapital. I fon..~ ttningen
var det dock lite kärvare men med bingo.
lotterier. annonsblad och inte mins! flygdagar hankade man sig fram någorlunda.
Några av flygplansaffärema var fokliskt
lyckade ö,en ha,en er kunde vändas till
vins!. Man köpte helt enkelt tillbaka vra.
kcn från försäkringsbolagen och kunde sedan tack \'are den breda och kvalificerade sakkunskapen i klubben - b) g.ga upp
dem till godkän1 skick och med \ilss marginal 1ill inköpspmct. Man län:le sig också
med tiden att satta realmiska 1impriskostnader. Strä,...an efter billigast möjliga kostnader för medlemmarna k-ddc län ti ll orealistiska kalkyler. '\lu gjorde man riktiga
a,s!uningar för ö,ersyner. molorreno\-C·
ringar och oförutSl.-dda u1giftcr.

Svarta hål men också en och
annan bonus
SUper Cub SE-ECZ På Kaukul)aure, i bakgrund&n Liddopakte och I fonden Kebne«alses sydtopp
Foto Anderl Udström. Kk\Jna .
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Super Cub SE-EIG, som förlorades 1974.
måste ersänas och del blev nu av en fyrSvensk Flyghtstonsk lldsknft 4f05

sitsig maskin. en Cessna 172 Reims Roek-

et, SE-FKA. Den köptes från Uppsala och
hämtades från Sundbro-fähet av Ove Hallin och Pekka Menna. Den blev i fråga om
ekonomin n!go1 av eusvart hål. Vid typinnygningen hade ins1ruktörcn betona! att
motorn m!s1e gå på rik blandning sannolikt ett missförstånd - som ledde till en avsevin större bränsleåtgång än normalt.
Undcr hcmnygningen började problemen
när man var halvvägs - ungefär i Sundsvallstrakten. En lyckad nödlandning ansattes - men nytt br1inslc måste med stor möda
hämtas långt ifrån och tankas från j eepdunkar.
Flygplanet var utmärk I i sig, men kombinationen nos.hjul och ski<btäll var inte sär!<>kih lyckad - något fjällflygplan var det
alh.i,å inte. Dåden därtill också var mycket
dyr i drift hotade den att driva klubben mot
ruin. Man måste byta till någo1 billigare.
Och billigare blev de1 - i flera avseenden. I
Luleå hittade man en Piper 22S Caribbean. Sl::-CSN - en klan ncdbyte men med
en mellanskillnad som ock.så fyllde på
klubbkassan. Planet gick bra på skidor,
även om hemflygningen slutade även1yrligt. Kirunafältct varnästan helt snöfritt ITl(."11
man kunde ännu landa på den s k limpan.
resterna av snövallen liings banan. Vid intaxningen fastande man i snösörjan, men
med glada amatörers hjälp kom man loss
men i ivern au lyfta planet knäckte man en
vingstag - en dåligt omen.
När nouörcrna monterades frnmemot
sommaren. fann man att denna Caribbean
nästan inte gick att fil upp från vannet vid
bleke - en dåli g egenskap ho!> e11 sjöfl ygplan! Detta blev också orsaken till dess
korta existens i klubben. Vid en start frän
Alesjaurc sjönk den igenom och totalhavererade. I efterhand insåg man väl att denna
bytesaffär gjorts något panikartat, man anade kanske inte att planet hade svagheter som
sjöplan, men Cessnan S E-FKA hade ju dränerat kassan. Förs.'ikringen for Caribbean
SE-CSN gav i alla fall en del. skrotet ytterligare några kronor och maskinen som sådan saknades av ingen men man stod ännu
en gång utan sjöflygplan. och det var in1e
Hin att hitta ett ddanl tiU överkomligt pris.
Men man hade ibland ock.så turen på sin
sida. På en scmesterresa i Finland sommaren 1977 såg Jan-Olov Nilsson en Cessna
172 Reims Rocker på flottörer parkerad på
Malmi Airport. llan ringde omgående hem
till klubben och det blev affär direkt. Det
nya planet hämtades h"m via Stockholm av
de två Nilsson, Jan-Olov och lng\ ald-två
av klubbens mångåriga stöttepelare. SE·
GZV blc\ e tt lyckokast - på hjul, skidor
och flottörer tjänade den klubben i Ö\'er tjugo år, till 1999.

N utid och framlid
Under 1980-och 1990 talen minskade antalet medlemmar- det hade kommit andra
sätt att ta sig ut i markerna. Snöskotern lanserades på 1960-talct, men först under
I 970~talet ucvecldades den till ett nAgor-
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Cessoa 172 RR SE-LKZ pa GamMj(!ivri en bdig vinterdag - in har snön inte kommit på alvar I
bakgrunden Tsåktso. Foto Anders Lldstrom, Klf\lf\8.

lunda bekvämt och driftsäkert fordon, och
under 1980-talet och än mer under 1990talct, blev sko1em var mans egendom 1hmim.tonc i Kiruna som nu är den i särklass
skotertätastc kommunen i S\.erige.
Men klubben lcvcrlrQtsdena vidare. Under 1980-talet hade man en rad mycket
lyckade flygdagar med talrik publik . Man
kunde alltid räkna med F 21. Oen egna flygplanparaden var i regel imponerande med
uppåt cu tjugotal flygplan och helikoptrar
i luften 1982 ingick i förbiflygningen tre
OIIC Beaver. Programmen komplcncradcs
med uppvisningar av fpl 35 Draken, Sk 60
i attackversion. 37 Viggen och oftast också
Sk 50 eller Sk 61. Vid senaste flygdagen
2000 kunde man till exempel se både
JAS 39 Gripet1 och en par norska F- 16
Fighting Fakv11 på plattan.
1980-talct med ett sakta dalande med lemsantal var ändå en penod då man pro, adc sig fram med olika typer av klubbtlygplan. Man förlor.tdc Chemkee SE-FHU
i ett haveri på flygplatsen 1980, men ersal·
1e den året därpå med en av samma typ.
S E-FCB. Samma Ar köpte man också en
Cessna 172. SE-GOV. Dessa m>gsenbart
på. hjul och hjulskidor. 1984 sålde man
dc~sa för att i stället pro\·a en Cessna 150.
SE-IMR Den andgs dock fö r liten och
såldes d!irför 1988. ty 1989 fick man än1l igcn tag i en S11per C11b. SE-ECZ, som man
köpte från l."11 annan avknoppning. Jukkasjärvi flygklubb.
Därmed hade man åter fått den bästa
kombinationen av flygplan för fjäll- och
sjöflygande1, den allsidiga Reims Rocke1,
SE-GZV och också denna allsidigt utrustade Super Cub SE-ECZ. När man 1999
förlorade trotjänaren SE-GZV i en haveri
på Vatnenjaure, ersatte man den omgående med en annan Reims Roder, SE-LKZ.
Med dessa två. för fjäll - och ödemarksfly·
gande bcpri.l\adc flygplan flyger nu Kiruna Flygklubb m t framtiden.
Tack till Jan-Olov och Bcrith ilsson, Akc
Uc.~gendahl. Ove HaHin, Anders Lidström
och Hans Tammen för kärnan i artikeln.
bilder, och många skrönor som inte fått plats
sanu 1111 Lars E Lundin for rcgisteruppgifter och bilder.
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Kiruna Flygklubb, flygplan i r • n 1957SE-SHO
SE-SH1
SE-ANL
SE-CDG
SE-CGK
SE-SXO
SE-CUO
SE-CTC
SE-SGS
SE·CLD
SE-TBH

Baby Falk
SJingsby T 21
Tiger Moth
Cessna 170
Auste!' V

1957-59
1957-61
1957-67

1960-61
1960

Be,gfall<e Il
1960-71
Pipet PA18-150 &jO 1961-73
Piper PA20-150
1961-66
Baby Falk
1962-63
P,per PA22-125
1963
Bergfttlke Il
1963-71
SE-BYP Piper PA18-1SO
1964
SE-E1G Piper PA18-150 sjö 196S-74
SE-TOG Muchtt
1966-71
SE-FOX Piper PA28 ArrfYW 1969-73
SE-TIO Libe#e
1970-71
SE-FHU Piper PA28R AmM 1973-80
SE-CSN PA22 Cambbeao S,01975-78
SE·FKA Cessna 172 s}ö
1975-76
SE-GZV Cessna 172 RR SJÖ 1977·99
SE-fCB Piper PA28-140
1981-82
SE-GOV Cessna 172
1981-8,4
SE-IMB Cessna 150
1984-87
SE-ECZ Plp... PA18-150 s,ö 1985SE-LKZ Cessna 172 RR s,6 2000
Under 1971 ltytta,d~ segelplan
~
(kursr1a)
Kl'una SFK
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