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Höga tankar blir verklighet
Jag gillar utmaningar. Jag har också drömt om att dyka och flyga.
Detta är en av flyghistorierna.

Just det som gjorde mig nyfiken på skärmflyg är lättheten att lära sig. Du genomgår en utbildning i 
några steg, genomför ett antal olika flyg. När du sen har rätt certifikat, är du kvalificerad att kunna 
flyga själv på egen vald plats med egen utrustning. Du kan också ta med dig din utrustning 
utomlands och flyga. Du är inte beroende av plats eller flygplan.

Jag tror vi var tolv stycken som först var intresserade av att gemensamt sticka iväg en helg och 
prova detta äventyr. Ju närmare vi kom den planerade helgen så hoppade en efter en av. Den sista av
dom tolv intresserad tvekade in i det sista. Jag sa till henne att om hon var rädd så borde hon inte 
följa med, för nyfikenheten borde vara större än rädslan. Efter det tackade hon nej. Jag tänkte efteråt
på varför hon inte tackat nej tidigare. Kanske var det för att inte anses som feg, vilket ingen borde 
tycka. Dom flesta människor provar ju aldrig detta. Så nu var jag själv klar, men fortfarande 
övertygad om att jag skulle genomföra det.
Tyvärr så gjorde vädret att jag var tvungen att ställa in första planerade flygdagen.

Skärmflygning är inte som många tror, samma sak som att hoppa fallskärm. Skärmarna hos dom 
båda sporterna är inte konstruerade på samma sätt. Vid fallskärm så har du en skärm som är 
anpassad för att vecklas ut vid fritt fall, vilket kräver en skärm som kan bromsa upp farten från 200 
km/h. till ca 47 km/h. Skärmflygarens skärm har inte samma påfrestning, eftersom skärmen dras 
upp av vinden genom att man springer ner för ett berg. Ett annat sätt att komma upp är att en 1000 
meter lång vajer dras in med en markbunden vinsch. Vinschen drar in vajern och den påkopplade 
flygaren. Flygarens skärm vecklas ut. Sen dras skärmen och flygaren upp av vinden. Just där jag 
skulle flyga gällde endast vajer. Det finns säkert en massa andra detaljer, som jag inte känner till, 
som skiljer dessa skärmar åt, men detta exempel är en viktig skillnad.

Jag, en kompis och min son styrde alltså kosan till Tvetaberg, som skulle vara den tänkta 
flygplatsen. Det var en strålande dag. Solen sken och på marken lyste gröngräset i all sin prakt. 
Äntligen var vi på väg till ett underbart flygväder, men magpirret började kännas allt tydligare. Det 
var adrenalinet som började flöda i min kropp och jag fylldes av en upprymdhet. Åter igen skulle en
av mina flygdrömmar uppfyllas liksom den gjort tidigare vid fallskärmshopp. Men den historien tar 
i en annan gång...

Vi körde på en stig ut på en äng till ett område av klippt gräs. Det fanns ca 15 personer på plats. Vi 
hälsade på arrangören som meddelade att det snart var min tur.

En utbildningsgrupp på ca åtta personer fanns på också på plats. Nu fick jag chansen att prata lite 
med dom. Det visade sig att dom pågick en utbildning i sporten. Tyvärr så hade dåligt väder gjort att
gruppen hade varit tvungna att avbryta flygningarna en tid. Nu när det var flygväder var det tänkt att
dom skulle fortsätta utbildningen 

Hela gruppen satt i gröngräset njöt av vårsolen, när jag började berätta om min vision om 
flygrädsla. Jag tycker inte om farter som jag inte kontrollerar själv. Så berg-o-dal-bana är inget som 
jag föredrar. Min vision är att när jag väl själv har kontrollen så har jag inte samma rädsla, bara 
osäkerhet som upphör ju mer vana jag får. Så på sätt och vis var jag lite avundsjuk på dom i gräset 
som själva hoppade. Dom fick ju själva styra och därför ha kontrollen. Ska man prova sporten så är 
det i form av tandemflyg, vilket innebär att man är två stycken som flyger under samma skärm. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Sk%C3%A4rmflygning
http://maps.google.se/maps?f=q&source=embed&hl=sv&geocode=&q=tvetaberg&sll=61.606396,21.225586&sspn=30.990183,78.75&ie=UTF8&ll=59.154811,17.601385&spn=0.001925,0.00456&z=17&iwloc=A


Bakom den som ska prova sitter tandempiloten som styr och ger instruktioner.  

Alla i utbildningsgruppen som satt i gröngräset och hörde min vision såg plötsligt ut som 
fågelholkar med gapande munnar och ruskade på huvudet. Dom höll inte med mig...
Jag tror fortfarande att jag fungerar så.

Nåväl, jag fick träffa min tandempilot som jag nu totalt har glömt namnet på. Men han gav  mig 
intryck av att han satte min säkerhet först, vilket var lugnande... Killen var en biff, vägde nog en 
del, precis som jag. Han hade flugit skärmflyg i 8 år och varit tandempilot i 2.

Nu fick jag och piloten instruktioner att vi skulle göra oss i ordning. Iklädda i varsin overall, 
skärmen liggandes i ordning på marken bakom oss, fästes vi fast i den 1000 meter långa vajer som 
skulle dra upp oss. 

Jag och  piloten stod nu redo för avfärd. Bredvid oss stod en kille med komradio och pratade med 
en annan kille som på given order i radion, skulle starta vinschen som skulle dra in vajern.

Tre två ett.
Vajern började dra oss framåt, så vi var tvunget att försöka springa, samtidigt som skärmen började 
veckla ut sig och ville dra oss baklänges. Vi hann inte springa länge förrän skärmen hade dragit upp 
oss i luften. Jag tror dom nu ökade farten på vajern. Det kändes som om vi åkte upp i 45 graders 
vinkel. Genast när vi lättat från marken kom första instruktionen att jag skulle sätta upp min skärt i 
den medföljande tygsitsen. Där satt jag bekvämt, men farten upp gjorde att man kände en hisnande 
skräck likt i en berg-o-dal-bana, fast tvärt om, eftersom färden for uppåt och inte ner.

Ganska snart var vi precis ovanför vinsch-killen. Tandempiloten drog i något och vajern släppte 
taget. Nu flög vi för egen maskin bara högre och högre upp. Att flyga skärmflyg innebär att man 
drar nytta av uppåtvindar som dyker upp. Väl inne i en uppåtvind, sk termik så dras flygaren uppåt.

Om du nu undrar hur känslan är med en person till tätt bakom sig, så märks han inte alls. Vi kunde 
också obehindrat prata med varann och jag hörde honom klart och tydligt.

Ganska snart sa piloten:
– Titta, nu är vi lika högt upp som helikoptern därborta!
– Hur högt upp är vi då?, sa jag.
– 400 meter, men vi ska upp till 600.
– Åh, det räcker med detta, sa jag.

Jag vet inte riktigt om vi kom upp till 600 meter, men plötsligt sa piloten
– Ska vi busåka lite?
– Nja, vi kan väl ta det lite lugnt, bad jag. Men avbröt mig själv genom att säga
– Okey, lite då, och tog genaste ett hårdare tag om remmarna.

Piloten höll i en lina i varje hand som han styrde med. Nu drog han i den ena kraftigare. Genast 
kändes det som om vi snurrade runt i nittio graders vinkel åt ena hållet. Han avbröt och gjorde 
likadant med andra sidan. Detta blev jag inte så imponerad av...
Jag kommer inte ihåg så mycket mer känslor eller tankar, förutom att jag skrek

– Gud vad häftigt, och tänkte att detta måste jag prova fler gånger.

Eftersom vi tillsammans vägde ganska mycket så började vi ganska snart med inflygningen för 
landning. Vi cirkulerade runt målet, liksom ett plan som förbereder en lång landning.

Att springa i luften är inte lätt...

http://sv.wikipedia.org/wiki/Termik
http://sv.wikipedia.org/wiki/Fil:Pre-take-off.JPG


Det märkte jag när jag försökte, efter att instruktionen kommit. Jag tyckte att jag sprang, men det 
tyckte inte tandempiloten som fortsatte att ge mig samma instruktion.
Marken kom allt fortare närmare, och det var svårt att bilda sig en riktig uppfattning hur nära vi 
egentligen var innan vi skulle nå marken. Tur att piloten hjälpte till.

Plötsligt fanns marken bara där och det var nog tur att vi båda fanns under samma skärm, för 
skärmen ville dra oss bakåt. Vi slet och drog så att vi inte skulle falla på marken. Men vi lyckades 
hålla oss. Jag blev sittande en stund på huk innan jag kom på fötter igen, och det hela var över. Jag 
kände mig stolt. Jag träffade min vän och son på marken, som verkade lika upphetsade som jag av 
äventyret. Min son såg stolt på sig far... eller så kanske han tänkte att jag var bra tokig.

Jag har nu köpt boken som man får under utbildningen. Den är mera för att jag i lugn och ro kan 
lära mig mera om teorin. Under utbildningen genomgår man test både på flygning och teori.

Min tanke är att jag ska ta 2 prova-på flyg igen, och sen bestämma mig om jag ska gå kurs. Jag har 
blivit inspirerad att ta kursen hos klubben Skysport i Åre för, då får jag både kursen och en häftig 
upplevelse av Åre samtidigt.
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