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Majfältet sommaren 1970. Foto: Sundsvalls Museum

I början av 60-talet började Nils Petersson bygga upp Majfältet i Ovansjö. Så småningom blev fältet utrustat med belysning
längs landningsbanan och hade både flygtaxiverksamhet och kurirflyg.
Nisses flygintresse startade i tidiga
år och redan som 18-åring köpte
han sitt första flygplan, en Bücker
131 A Jungmann med registreringen
SE-AHZ i vilket han sedan tog sitt
flygcertifikat.
En Arado Ar 96 B-1 SE-AOA blev
han senare ägare till. Detta plan
blev skrotat efter en misslyckad
besiktning på uppdrag av Luftfartsverket då planet tippade och ena
vingen förstördes. Det sattes ihop

Dessa Mitsubishi MU2 flög på
uppdrag av Linjeflyg som matarflyg
från Sundsvall och Strömsund till
de större flygplatserna runt om i
Sverige. Man startade tidigt på morgonen och var tillbaka på Majfältet
på kvällen samma dag.
Majflyg bedrev både flygskola och
utbildade flygtekniker eftersom de
såg det viktiga i att sprida flygintresset och kunskaperna till den
yngre generationen.
Helio H-395A Courier SE-COA. Foto Lars E Lundin

Arado Ar 96 B-1 SE-AOA Foto: Arkiv
igen senare och finns numera på ett
museum i Tyskland.
Efter att ha tillbringat ett par år
i Kanada kom han tillbaka till
Njurunda och började då bygga upp
Majfältet. 1967 blev AB Majflyg
ägare till ett så kallat STOL-flyplan
som var speciellt anpassade till
korta landningsbanor. Planets beteckning var Helio H-395A Courier
SE-COA och köptes in från SAAB.
Majflyg blev sedermera generalagent i Europa för Mitsubishi MU2
från Japan där Nisse gjorde många
affärer.

Majfältet används fortfarande idag
som landningsbana för privatplan och ägs av Börje Svensson.
Majfältets Vänner är en förening
som bildats för att ta tillvara Majfältets intressen. Flyghangaren finns
kvar som förr och ses högst uppe
till vänster på bilden här intill, med
röd dörr.

Mitsubishi MU2. Foto Lars E Lundin

Mer flyghistoria från Njurunda ges
i sommar ut i en bok om
Bunstaflygaren, Sigurd Berglund
skriven av Göran Vesterlund. Stort
tack till Göran för allt material till
denna artikel.
Majfältet 2014. Flygfoto: Göran Vesterlund med pilot Tomas Norberg

