Medlemsblad

Verksamhet
Under verksamhetsåret har ett tiotal frivilliga medlemmar renoverat och
underhållit Arlandasamlingarna (cirka 2900 timmar) enligt
överenskommelse med Luftfartsverket (LFV) och Tekniska Museet
Alla utställbara motorer har placerats på ett ställe, rengjorts och vissa
stativ ommålats plus att informationsskyltar satts upp för respektive motor.
Lockheed Lodestar, har flyttats i sidled plus att motorer och kåpor har
rengjorts. Dessutom har propellrarna satts på plats med hjälp av lånade
verktyg från Flygande Veteranerna.
65 pallar med reservdelar m m har basregistrerats och transporterats till
Blå tältet och placerats i pallställ.
S-AAR Rieselern , Pappersfokkern, SG-38-Karin och SE-AGF, D H Moth
har monterats och hängts upp i takbalken. HM:s Kontorsservice på
Arlanda har varit behjälpliga med lån av sky-lift. I nästa steg kommer
Flygande Loppan, SE-TNU Pilatusen och SE-CBT Auster att hissas upp.
Renovering av segelflygplanet SE-SGF Olympia pågår, men tyvärr
saknas stabilisatorn, som lär finnas vid Ålleberg.
Vindtunnlarna m.m. har monterats ihop och vissa delar är klara för att
kunna visas.
Föreningen har inköpt ett katologiseringsprogram ”Mikromarc”, samma
system, som Flygvapenmuseum använder. Vi betalade för själva
programmet kr 20.000:- (samma belopp som vi erhöll i bidrag från
Riksantikvarieämbetet) medan LFV står för drift och utbildningskostnader.
LFV har även införskaffat oss en ny dator med större kapacitet plus
tillbehör. Vi har under december börjat med registreringsarbetet av
flygplan och motorer. Nästa steg är registrering av cirka 1200 foton,
flygtidningar och böcker.
Manualer, flygböcker, flygtidskrifter, flygdagböcker m m, har merparten nu
placerats i hyllor i de två 40-fots containerna.
Vi räknar med att under början av 2004 trycka upp en katalog med historia
över Arlandasamlingarna.
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Frivilligarbete: november – december, 2003 (tisdagar o torsdagar)
November
December
Totalt
324 tim
240 tim
564 tim.
SE-AGF Moth, Fjunäsplanet och SG-38 Karin har hängts upp I
takbalkarna med hjälp av gratis lån av en sky-lift från HM-Kontorsservice
på Arlanda i början av december. Och nu håller vi på med att förbereda
upphängning av Flygande Loppan, Pilatusen och Auster SE-CBT.
Samlingarnas tillgängliga motorer har försetts med informationsskyltar
och en del motorstativ har målats om.
Renoveringen av DFS Olympia SE-SGF pågår men tyvärr saknas
stabilisator, som lär finnas på Ålleberg, men ingen där vill kännas vid
detta. Vi har ritningar, så i värsta fall får vi tillverka en ny själva.
Enligt överenskommelse med LFV kommer SE-EUR DH Dove och SEKAL Nord att transporteras över till museigården i slutet av mars eller
senast i april.
På administrativa sidan har vi nu egen telefon:
08-593 600 33 (exp.tid tisdag och torsdag, kl 10:00 – 15:00)
och postadress:
Arlanda Flygmuseums Vänner, c/o Luftfartsverket,
190 45 Stockholm-Arlanda
Databasprogrammet Mikromarc är nu installerat och Sture har matat in
registrering för flygplan och motorer. Nästa steg är att registrera cirka
1200 fotografier och en del flyg- och motordagböcker. Per håller på med
insortering av manualer, tidskrifter, böcker mm. Den ena 40-fots
containern har tre rader med hyllor för inhemska och utländska
flygtidningar, manualer, flygböcker mm så gott som klara för registrering.
Vår tilltänkta bokkatalog, på drygt 80 sidor, över Arlanda-samlingarna har
lämnats in för 1:a tryckning i 50 ex. Efter att all text och bild blivit
granskad kommer vi att trycka upp en ny upplaga.
Arlanda 2004-01-27. Bertil Boberg

”Fjunäsplanet”
Text: Bertil Boberg, Bild: Sture Nilsson

Konstruktör av denna s.k.
”Pappersfokkern” var Jonas
Persson i Fjusnäs utanför
Hassela i Hälsingland.
Planet är ett ensitsigt biplan med
skidor, som landställ och
efterliknar Fokker C.VDE, som
var i tjänst hos Svenska
Flygvapnet 1927- 1946 på bland
annat F 4 i Östersund, som
spanings- och övningsflygplan
med beteckning S 6.
Jonas var utbildad flygtekniker som tjänstgjorde på F4 på 1930-talet och
kom själv på idén att bygga ett flygplan. Det blev byggt helt i trä och
flygkropp samt vingar kläddes med bomullstyg. Den lack, som man
normalt använder för att spänna duken med tyckte han var för dyr, så han
klädde den i stället med ett lager brunt omslagspapper ovanpå den s.k.
duken. Sedan målade han planet med en silverfärg.
Vintern 1939 var det dags för provflygning på sjöisen i närheten av sin
gård. Provflygningen gick bra och Jonas Persson fortsatte att flyga med sitt
hemmabygge vintern 1939 och 1940.
Enligt uppgift fick han tillstånd att
flyga av ortens länsman, men
bara på villkoret att han flög
innanför sockengränsen.
Sedan blev hemmabygget
stående på en loge tills det blev
flyttat till Hassela hembygdsgård.
I början av 1980- talet fanns det
ej längre plats för dyrgripen på
gården, varför Jonas Persson
donerade planet till
Luftfartssamlingarna.
Lennart Arjevall och Gunnar Back hämtade planet i Hassela.
Senare har Arlandagruppen renoverat ”Pappersfokkern” och nu hänger
den i taket vid Luftfartsverkets samlingar på Arlanda.

Tillvnr: 1
Motor:
Effekt:
Spännvidd:
Längd:
Höjd:

År: 1939.
Husqvarna.
22 hk.
6,18 m.
6,12 m.
1,67 m.

Max startvikt: 225 Kg
Max fart:
100 Km/h
Max höjd:
500 m
Max flygsträcka:Ingen uppgift

Årsberättelse för verksamhetsåret 2003
Föreningen Arlanda Flygmuseums Vänner (A F V) bildades i oktober
2001 av en grupp frivilliga på museet för att försöka bevara och renovera
f.d. museets föremål på Arlanda.
Vid föreningens första årsmöte den 29 mars 2003 utsågs följande
styrelse för 2003 och som höll sitt konstituerande möte den 2 april 2003:
Ordförande
Bertil Boberg, omval på ett år
Sekreterare
Kurt Ivarsson,
-”Kassör
N Åke Nilsson, omval på två år
Redaktör
Sture Nilsson,
-”Ledamot
Göthe Johansson,
-”Suppleant
Kurt Scheidegger, omval på ett år
Revisor
Bengt Gerby med Bengt Bengtsson, som
revisorssuppleant omval på ett år
Valberedning
Bengt Thelander, sammankallande, omval på ett år
Kjell Havring,
omval på ett år
Bengt-Åke Nilsson,
-”Skattemyndigheten har registrerat föreningen 2002-03-27 med
org. nr 80 24 11 – 6561

Medlemmar:
Antalet medlemmar i föreningen uppgick till 204 st den 31 december
2003.

Ekonomi
Ingående saldo 1.1. 2003 kr 31.956:47. Årets inkomster,
medlemsavgifter och bidrag kr 34.252,84. Årets utgifter uppgick till
kr. 32.520,00 varav merparten utgör tryckning och portokostnader
för medlemsbladet (4 nr) och inköp av dataprogram. Utgående
behållning per 31.12.2003 utgjorde kr. 33.689,31

Styrelsesammanträden
Styrelsen har under verksamhetsåret haft sex sammanträden

