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FrI FlYT. Lars Lundberg (51) stortrives i lufta. Han elsker friheten ved å fly. Til nå har han tilbakelagt nærmere to tusen timer bak spakene. Her svever han i Mikroflyklubbens Flight Design over Bodø by.

– Jeg lever av å fly,  jeg flyr ikke for å leve, sier Lars Lundberg (51).

Fri som fuglen
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ForbErEDElSEr. Før Lars kan få luft under vingene må han gjennom en 
fast rutine. Det er viktig å gå gjennom sjekklista før avgang.

TEkST: FrIDa kalbakk         FoTo: anDErS VanDErloock

Lars Lundberg har akkurat tatt plass inn i et ørlite 
fly av typen Flight Design CTSW. Det er bare 
plass til to personer, og vekten kan ikke overstige 

mer enn 187 kilo. Det er med andre ord flere grunner til 
at det faller innunder betegnelsen mikrofly.

ProPellen er i gang og motoren blir varm, mens Lars 
sjekker værmeldingen i området rundt Bodø. Hørselvern 
holder den verste duringen unna øregangene.

Lars er operativ leder og skolesjef  i Salten 
Mikroflyklubb. Denne første dagen i september skal han 
ut på en liten luftetur i det flotte været. Det begynner 
å ligne på høst. Et og annet gult blad mellom alt det 
grønne vitner om at sommeren er på hell.

lars kaller opp kontrolltårnet på Bodø Lufthavn. Det 
utveksles koder og tall, som et utrent øre ikke forstår et 
kvekk av. En og annen ”delta” og ”romeo” blir nevnt.

– Da er vi klar for take off, smiler Lars mens han styrer 
flyet stødig ut på rullebanen. 

Nøyaktig samme rullebane som passasjerflyene til 
mange av Norges byer benytter seg av.

kilingen i magen øker i takt med farten. Speedometeret 
nærmer seg raskt 200 kilometer i timen. Luften tar tak i 
vingene og løfter oss opp i det blå.

Bodø by blir mindre under oss mens det lille flyet 
stiger høyere.

Jeg har på følelsen at vi sitter inne i et forstørret 
leketøy, et slags modellfly. Men det føles litt tryggere. 
Dessuten er det lett å stole på Lars som har nesten to 
tusen flytimer til sammen. Både på mikro- og vanlig fly.

Men yrkespilot er han ikke. Flyvingen har alltid vært 
på hobbybasis. Per i dag jobber han som tekniker hos 
Lufttransport og ambulanseflyet.

rent bortsett fra størrelsen, så er det ikke så mye som 
skiller et mikrofly fra andre fly.

– Instrumentene er helt like, og det styres på samme 
måte, forteller Lars.

Han har sittet bak spakene på fly siden 1981, mens han 
i 2003 begynte å fly med mikro.

Ironisk nok forteller han at han har høydeskrekk, men 
at det er noe helt annet å være inne i en liten kapsel oppi 
lufta.
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ØnSkEr FlErE. Flyene er trygt plassert i hangaren ved Bodø Lufthavn, strengt bevoktet av både Forsvaret og Securitas. 
Mikroflyklubben har 47 medlemmer, men de ønsker stadig flere. – Vi starter nye teorikurs i oktober, lokker Lars og Bjørnar.

Nede på bakken kan vi observere både flotte eiendommer og 
hyttetomter langs sjøen.

Vi holder en jevn fart på rundt 140 kilometer i timen. På et 
vis ser det ut som vi står stille i luften, men jeg ser allikevel hvor 
fort vi tilbakelegger avstander.

På null komma svisj er vi helt ute ved Sandhornøya før vi snur 
oss tilbake mot Bodø by.

I 1999 fikk Lars nok av det kjølige været i Nord-Norge.
– Jeg drev og bygde garasje og ble så utrolig kald på hendene. 

Samme dag kom jeg hjem og sa til kona: «Skal vi bare flytte til 
Sør-Spania?»

Kona svarte ja. Kort tid senere var huset solgt, og Lars, kona, 
deres fem barn og hunden sto i Spania uten en plan.

Nå bor de på en liten bondegård i Murcia, hvor det alltid er en 
behagelig temperatur.

Savner du ikke Bodø når du ser fjellene og havet på denne 
måten?

– Jeg er jo her en uke hver måned. Sånn sett får jeg ofte en bit 
av byen. Men naturen her er virkelig helt fantastisk.

eN og annen sandstrand viser seg på holmene utenfor byen. 
Skjulte perler, som ikke er så lett å se fra andre steder enn lufta.

– Det er en fantastisk måte å dra på tur, forteller Lars.
Når han er i Bodø blir det mest lokale turer, men han har flydd 

over store deler av Europa i løpet av årene.
Kjente fjelltopper stikker seg ut i horisonten. Lofotveggen 

ruver også i det fjerne.
Vi ser faktisk helt til Sjunkhatten der vi svever over Bodø by. 

Det er ingen tvil om at vi bor i et vakkert land.

Når Lars først kommer seg bak spakene er han i sitt ess. Han 
kan fly i timevis.

– Det er noe med friheten man får. Når jeg sitter her oppe er 
det ikke så mye annet å gjøre. Da er det bare å nyte det, smiler 
han.

Lars forteller at å fly vanlige fly er en fryktelig dyr hobby. 
Mikrofly er snillere med lommeboka. Det til tross for at det lett 
koster minst 500.000 kroner for et mikrofly.

– Og flygleden er absolutt like stor med et mikro.

paraLLeLt med oss flyr Bjørnar Jakobsen (53) fra Fauske. Han 
har sitt private fly som han hentet i Tsjekkia for noen år tilbake.

– Vi fløy hele veien hjem. Det er så utrolig moro, stråler han.
Det er ingen tvil om at kjøreskolelæreren stortrives med andre 

motoriserte framkomstmidler enn bil.
Flyet hans er dessuten noe raskere enn det som Lars styrer. 

Det blir nesten som en jakt å klare å holde følge.
Etter en snau time er vi klare for å gå inn for landing. Flyet 

vingler mye når vi nærmer oss rullebanen og kommer nærmere 
og nærmere bakkenivå.

Hadde dette vært på en bilvei ville kanskje politiet stoppet 
sjåføren for en blåseprøve.

Lars har imidlertid full kontroll. Jeg venter bare på et lite dunk 
i det vi treffer bakken, men vi lander som en fjær. 

Det er først når vi passerer et Widerøe-fly, som er klar for take 
off, at jeg ser hvor lite flyet vårt egentlig er.

– Vi starter for øvrig med nye teorikurs i klubben i oktober, 
lokker Lars og Bjørnar med mens de parkerer flyet i hangaren.

”Det er noe med friheten man får. Når jeg 
sitter her oppe er det ikke så mye annet å 
gjøre. Da er det bare å nyte det”

 Lars Lundberg (51)
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UTrolIg Moro. Bjørnar 
Jakobsen (t.v.) og Lars 
Lundberg er godt fornøyd 
etter en luftetur i det blå. 
– Det er så utrolig artig 
dette, stråler Bjørnar.

TakE oFF. Etter å ha gitt nødvendige beskjeder til kontrolltårnet er vi 
klare for take off. 

PEnDlEr. Lars Lundeng pendler mellom Bodø og Murcia i Sør-Spania. 
I 1999 orket han ikke mer av kaldt ustabilt vær og tok med seg hele 
familien lenger sør i Europa.

Inn For lanDIng. Flyet vingler veldig når vi nærmer oss rullebanen. Men 
Lars får oss trygt ned på bakken. Selv en fjær kunne nesten ikke landet 
lettere.

PanoraMa. Du trenger ikke 
å komme deg mange meter 
opp i lufta før du får flott 
panoramautsikt over Bodø. 
Her ser du helt fra Langstranda 
til ytterst i Rønvika.
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