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Tor Pålsson, Ulf Pernbrink, Max Marcus och Göran Egerstad är hängivna
paramotorflygare.

Nästan som att sväva fritt upp i det blå.
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Max Marcus med utrustning i säkert förvar.

Upp i det blå med
motorn på ryggen
SKOKLOSTER/LÄNET

Det finns många sätt att ta
sig upp i luften, ett är att
flyga paramotor, eller PMflyg som det kallas bland
dem som utövar sporten.
Tor Pålsson, Max Marcus
och Ulf Pernbrink är tre erfarna PM-piloter och under
påskhelgen var de ute och
prövade sina vingar, bland
annat i Skokloster.
I Skokloster finns också en annan
PM-flygare, Göran Egerstad, men

den här dagen nöjde han sig med
att vara åskådare.
Medan kvällssolen saktade dalade ner och färgade himlen orange
seglade de omkring över ängarna,
slottet och värdshuset. Det är inte
första gången de är i Skokloster,
de har tagit bilder och filmat slottet och omgivningarna flera gånger tidigare.
Max kommer ursprungligen
från USA men har bott i Sverige
i många år och bor nu i Uppsala.
Lite då och då träffar han Tor
Pålsson som bor i Almunge och
före detta Skoklosterbon Ulf Pernbrink som numera bor i Vällingby.

De sammanstrålar någonstans i
Uppland för att flyga, utbyta erfarenheter och bara umgås.
De berättar att det är smidigt
att ta med sig motor och skärm
när tillfälle ges för att utforska
omgivningarna ovanifrån likt en
fågel.
Ulf Pernbrink är pensionär och
säger skämtsamt att det är ”en
hobby för farbröder med för
mycket fritid”. Som tillbehör till
sin PM har han en vagn med tre
hjul som han sitter på och som
han kallar för ”sin rullator”.
– Med den blir det som att
landa ett flygplan istället för som

vanligast är att man landar på fötterna, säger Ulf.
Tor Pålsson berättar om utrustningen och att man tar sin licens
på cirka tio dagar.
– Räknar man in utrustning och
utbildning får man lägga ut sådär
en 80 000 kronor, säger Tor.
De här tre herrarna har mycket
att berätta om sina flygningar.
De talar om äventyret, känslan
och friheten att sväva omkring
så högt man vill och vara en del
av naturen. Att bara hänga på sig
motorn, ta några steg och låta
propellern hjälpa till att dra upp
flygskärmen och sväva iväg.

Tor Pålsson bor i Almunge och är en
av länets paramotorflygare.

Paramotor är en populär flygsport med enkel utrustning som
kräver en liten yta att både starta
från och landa på. Med tio liter
bränsle kan man flyga i cirka tre
timmar.
Det anordnas även träffar runt
om i landet där piloter träffas,
umgås och flyger tillsammans.
Vill man veta mer är det bara
att kontakta Svenska Paramotorförbundet eller Svenska Skärmflygförbundet.
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