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Lentäminen on asia, joka yhdistää, riippumatta siitä, minkälaisen lupakirjan omistaa.
Aktiivinen lentäminen on meiltä monelta jäänyt, mutta ilmailu ja lentoveljet vetävät kokoontumaan säännöllisesti ja
runsaslukuisesti - jo yli 20 vuoden ajan.
Kun nyt ei kokouksia ole voitu koronan takia pitää, veljiin pidetään yhteyttä monin eri tavoin.
Laivueen perustajajäseniin kuuluvat Jallu ja Lörs kokoontuvat kesäisin ”lentämään”.
Veljien yhteinen lentotaival alkoi AEROn perämieskurssilla v. 1954.
Tätä ennen Lauri Hirvonen, Lörs, oli ollut ensimmäisellä sotien jälkeen järjestetyllä Lentoupseerikurssi 14
Kauhavalla jo v. 1948.
Erkki Forsman, Jallu, lensi Lentoupseerikurssi 19:llä Kauhavalla olympiavuonna 1952.
Veri veti lentämään. Veljet hakivat AEROn perämieskurssille v. 1954 ja sen suoritettuaan jatkoivat perämiehinä ja
kapteeneina AEROlla.
Jallun lentäjäura jatkui eläkeikään saakka AERO-FINNAIRilla.
Koneina olivat DC3, CONVAIR METROPOLITAN, CARAVELLE, DC8 ja DC10. Jallu toimi kouluttajana ja
tarkastuslentäjänä 16 vuotta. Hän on myöskin v. 1971 perustetun Pilottipuhaltajien perustajajäsen.
Jallulla on yhteensä n. 20 000 lentotuntia.
Lörsin lentäjäura jatkui AEROn kapteenina vuoteen 1962 asti, minkä jälkeen hän muutti Saksaan. Siellä hän toimi
LTUn lentäjänä vuoteen 1972 saakka. Seuraava työnantaja oli SPEARAIR, jonka palveluksessa hän lensi vv. 1972–74.
Sitten oli vuorossa Syyria, missä hän lensi vv. 1975–76. Seuraavana vuonna tapahtui paluu Suomeen SIR-AIR Oy:n’
palvelukseen vv. 1977–78. Zairessa hän lensi v. 1979, minkä jälkeen hän siirtyi Nigeriaan, missä hän oli vv. 1980–85.
Hän ehti lentää 8 lentoyhtiön koneita ja lentotunteja kertyi kaikkiaan n. 22 000.
Veljien tiet kohtasivat Espanjan Aurinkorannikolla, missä asui joukko suomalaisia lentäjiä. Yksittäisten tapaamisten
myötä syntyi ajatus tavata säännöllisemmin ja niin perustettiin yhteisö nimeltä Aurinkolaivue. Jallu ja Lörs olivat
heti alusta alkaen aktiivisesti mukana; Jallu hoiteli Laivueen taloutta ja Lörs loi Laivueelle tunnukset. Mainittakoon,
että Lörs oli vain yhdestä lähes 200 kokouksesta pois.
Lörs muutti takaisin Suomeen v. 2017 ja Jallu asuu edelleen Aurinkorannikolla.
V. 1964 alkanut ystävyys jatkuu nyt kesäisten tapaamisten merkeissä. Lentäminen yhdistää. Monet lennot
lennetään uudelleen ja uudelleen.
Jallu täytti tämän vuoden kesäkuussa 90 vuotta ja Lörs viettää lokakuussa 93-vuotisjuhliaan.
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