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Ordföranden har ordet 

Hej Flygarvänner!   Segelstorpsstrand 19 januari 
 

Vilket fantastiskt år för F 10 Kamratförening. 
 

Vår medlemsverksamhet rullar på som aldrig förr. Vi har genomfört ett 

vårmöte med ca 270 medlemmar närvarande. Ett höstmöte, tillika         

jubileumsmöte, i Malmö med 100 medlemmar och ett antal föreläsningar 

och filmkvällar med 40 till 80 medlemmar. Föreläsningen om JAS 39 

Gripen, med Sven Hökborg som föreläsare, drog nästan 200 medlemmar.  

När vi passerade årsskiftet var vi 1 722 medlemmar!  

Inte dåligt, vi är nog Sveriges största Kamratförening. 
 

Vi har även en museiverksamhet som dragit till sig 17 500 mycket nöjda 

besökare! Berömmet har haglat över våra medlemmar som genom sina 

frivilliga insatser har lyckats att både förnya museet och driva det med 

bravur.   Tack alla museiarbetare!  

Vi märker att det tär på krafterna när man blir lite äldre, så därför efter-

lyser vi ”nya” krafter som kan hoppa in och avlösa de ”gamla” efterhand. 

Vi ses väl någon måndagsförmiddag på museet. Eller?  

Din insats är viktig för vår fortsatta verksamhet! 
 

Utan att ta i för mycket, så blev nog det som hände den 14 december årets 

största händelse. Det var den dagen vi blev med JAS 39 Gripen. 

I oktober månad kom ett mail med uppmaningen att vi snarast skulle ta 

kontakt med Högkvarteret. Handläggaren medde-

lade att vi skulle få ta emot den första serietillver-

kade Gripen med serienummer 39.101 från Saab, 

där det hade tjänstgjort som provflygplan. Statens 

Försvarshistoriska Museer SFHM genom Flygva-

penmuseum skulle deponera flygplanet till oss.  

Vilken överraskning!    

Det började dock spridas rykten om att så inte var 

fallet o s v men till slut fick vi ett skriftligt besked.  

Den tidigare utlovade tidpunkten år 2012 blev nu 

plötsligt år 2010. Läs mer om 39.101:s historia i 

korthet på sidan 16 - 18. 
 

Foto: Emma Persson 
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Nu har det blivit en febril verksamhet i hangaren. Väggar flyttas och man 

kommer att möblera om för att kunna placera in vår ”prinsessa” bland öv-

riga ”kungligheter”. Ett tufft arbete, för allt skall vara klart till vårt vår-

möte den 17 april. Men kämparglöden är stor i museiledningen och bland 

våra frivilliga byggarbetare. 
 

Man kan ju undra varför just vi fick 39.101 och just nu? Jag tror att den 

främsta anledningen är att vi har visat SFHM och andra att vi har ett mu-

seum som man kan bygga vidare på och att vi har en struktur i vårt arbete 

som gör att vi kan möta framtiden. Det är genom våra medarbetare, d v s 

våra aktiva medlemmar, som vi visar att vi kan och vill göra detta bra. 

2010 gick vår medarbetarresa till Linköping där vi besökte Flygvapenmu-

seum, SAAB och Flygvapnets Flygskola. Detta för att se och lära. 
 

Vi i styrelsen skall nu jobba vidare med att klara ut hur våra verksamheter 

skall utvecklas in i framtiden. Det finns möjligheter att utvidga vårt  

Flygmuseum, men det kommer ställa krav på olika resurser bl a i form av 

bidrag och personal. 
 

Hjärtligt välkomna till vår- och höstmötena   

samt alla föreläsningar och filmaftnar under 

2011. Program mm hittar Du  på sidan 32. 

Ett särskilt tack för Din insats och medverkan 

under 2010. Nu tar vi sats för ett lika bra 2011. 

Göran Brauer 
Ordförande  

och medarbetare 

på Flygmuseet 
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Museichefen informerar 

Det händer mycket på        Björkhagen 2011-01-07 

Ängelholms Flygmuseum 
 

2010 har varit ett framgångsrikt år för flygmuseet. Antalet besökare har 

ökat med ca 1000 jämfört med 2009. Vi nådde till slut 17500 besökare. 

Trots framgången kommer vi inte att slå oss till ro utan 

höjer målsättningen för 2011. För att kunna detta, 

krävs att vi utvecklar och förnyar museet. Lagom till 

jul fick vi äntligen en JAS 39 Gripen som skall ingå i 

vår utställning. Om allt fungerar kommer flygplanet 

visas för allmänheten i mitten av april månad. För att 

lyckas med detta är vi tvungna att bygga om delar av 

museet för att få utökad golvyta. Arbetet med detta 

startade direkt efter jul. 

I förra medlemsbladet skrev jag om att vi till-

delats en SK 61 Bulldog. Den finns fortfarande 

kvar på Flygvapenmuseum i Linköping. För-

hoppningsvis kommer den till Ängelholm un-

der våren men kommer inte att ställas ut innan 

vi är klar med placering av JAS 39 Gripen. Ar-

betet med att få igång den nya J 35-simulatorn 

fortgår och närmar sig tidpunkten då den kan 

ingå som en attraktion för våra besökare. 
 

Skiss över utställningshallen  

Foto: Mats Roslund HD 

Foto: Göran Brauer 
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Vår målsättning att nå det ”självgående museet” är fortfarande aktuellt. 

Planer finns på att skaffa mindre ”flygsimulatorer” som riktar sig till barn 

och ungdomar. Även pekskärmar finns med på listan. Avsikten är att be-

sökarna själv skall kunna finna kunskap genom att söka med hjälp av 

skärmarna. Än så länge är detta i sin linda och kommer kanske inte för-

verkligas under 2011. 
 

Tyvärr har det även hänt tråkiga saker på museet. I samband med motor-

körning med J 22 havererade något i motorn, vilket har gjort det omöjligt 

att fortsätta med denna attraktion. Trots detta tråkiga finns det viss möj-

lighet att kanske kunna få igång en fungerande motor igen. 

Flygande Veteranerna har skänkt oss en DC 3-motor som också är i dåligt 

skick. Med lite tur kan vi kanske göra en brukbar motor av två trasiga. Ett 

antal av våra duktiga medarbetare kommer att ta sig an uppgiften. 
 

Avslutningsvis tackar jag alla, både gamla medarbetare och 

nytillkomna, för det arbete som Ni lägger ner på vårt muse-

um. Utan Er entusiasm och intresse skulle vi inte kunna nå 

de framgångar som vi nått. 

     Kenneth Hansson 
     Museichef 

Gåvorna fortsätter att droppa in även efter sommaren. Denna gång tackar 

vi följande personer: Styrbjörn Holmgren, Stig (Persson) Skoglunds anhö-

riga, Sven-Åke Ahl, Bengt Lundqvist, Jens Larsson, Bo Hesselmark, Åke 

Palm, Rolf Nilsson och Åke Ringqvist,   Sven-Åke Ahl 

Från Bibliotek och Forskarrum 

Nytt på hemsidan 

Vi försöker hålla vår hemsida så mycket uppdaterad som möjligt. En av 

de senaste nyheterna är att Du kan nu nå flygvapeninspektörens  

nyhetsbrev via en länk på vår hemsida. Tryck på knappen 

I vår skall vi också ta en fram en enkel kravspecifikation på hem-

sidan för att se över hur vi sprider information och vilket stöd vi behöver 

för vår fortsatta verksamhet.    Göran Brauer 
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Information om Röd Kalle 

Nu händer det mycket på museet, men jag håller mig till 22:an. Det finns 

mycket att berätta om den. Som ni kanske minns vid motorkörningen i 

höstas, var motorn mer än lovligt svårstartad. Och inte gick den särskilt 

bra. Men applåder fick jag som vanligt.  Tack för det. I våra undersök-

ningar har vi konstaterat en kolv- och vevstaksskada, i cylinder nr 7.  
 

Det innebär att motorn måste tas ur maskinen. Orsaken kan vi bara hitta 

när vi tar isär motorn. En febril verksamhet har varit igång här för att fin-

na reservdelar eller eventuellt en motor. Hör och häpna. Vi har en motor 

på gång. De ”FLYGANDE VETERANERNA” skänker oss denna. Heder 

åt en sådan förening. Vad vi har förstått 

så är denna motor också trasig. När vi väl 

har plockat ner vår motor och undersökt 

vad som har gått sönder skall vi se om vi 

ev kan plocka ihop en fungerande motor 

av de två. Vi är redan några som har bör-

jat med att plocka ur Röd Kalles motor, 

men det kommer nog fler. Jag kommer 

att namnge dem i nästa Föreningsblad.  

       Max Blönnigen 

 

Foto: Göran Brauer 
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 70 år 
 

Kl 0745 fredagen den 1 oktober avgick bussarna 

från Flygmuseet ner till Malmö Bulltofta. Efter näs-

tan 2 års planerande var det dags att genomföra en 

stor jubileumshögtid i Malmö. 

Kl 0930 började Flygvapnets Hemvärnsmusikkår 

från Ängelholm att spela samlingsmusik. Åskådar-

platserna fylldes med drygt 100 medlemmar som 

anmält sitt deltagande. Kl 1000 inledde föreningens 

ordförande Göran Brauer med en kort tillbakablick, 

hälsade alla välkomna och gav inriktningen för da-

gens program genom orden ”Vi har gett oss tusan 

på att ni skall få uppleva en dag som är värd att  

bevara i era minnen”. Detta utan flottiljstöd. 

Malmös kommunalråd Carina Nilsson gav en 

mycket personligt präglad beskrivning av F 10:s 

betydelse för Malmö 1940 - 1945 och hur det kom 

att påverka Malmöborna. Än en gång tack Carina. Därefter var det dags 

för Bjärepojken, ex F 10-aren och numera flygvapeninspektören (för oss 

är han CFV, Chefen för Flygvapnet) att knyta ihop det som hände 1940 

till 1945 med det som hände senare och fram till idag. Tack CFV. 

Kl 1040 flög en rote JAS 39 Gripen från F 17 högt ovanför Bulltofta. 

  

Höst- och jubileumsmöte 2010-10-01 

Foto: Göran Brauer 

Foto: Krister Sörhede 
Foto: Krister Sörhede 

Foto: Krister Sörhede 
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Foto: Krister Sörhede 

Foto: Krister Sörhede 
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Efter aktiviteterna vid J 20-monumentet på 

Bulltofta klev vi in i bussarna för att åka till 

Kirsebergs kyrka som var flottiljens för-

samlingskyrka under kriget.  Fast anställdas 

och värnpliktigas förläggningar samt många 

av flottiljens stödfunktioner fanns gruppera-

de runt Kirsebergs kyrka. 
 

Officiant för minnes-

gudstjänsten var kyrko-

herde Per Håkansson. 

Allan Nidsjö, som tjänst-

gjorde på Bulltofta under 

kriget, gav sin personliga 

reflektion över det som 

hände då.  

Hemvärnstrumslagare Erik Hjalmarsson 

gav med sitt trombonspel kyrkomusiken 

en särskild dimension. 

Efter betraktelse och bi-

belläsning genomförde 

flygvapeninspektören 

och föreningens ordfö-

rande en kransnedlägg-

ning vid minnestavlan 

över omkomna flygare 

under kriget 1940-1945. 

Malmöborna skänkte denna minnestavla för 

att upprätthålla minnet av F 10 och det som 

hänt. Tavlan bär devisen: ”De älskade icke 

så sitt liv att de drogo sig undan döden”. 

Anders Silwer höll ett betraktelse över ris-

kerna för de som tjänstgjorde under andra 

världskriget och de risker som man utsätter 

sig för idag i Flygvapnet och vid tjänstgö-

ring i internationella uppdrag/missioner. 
 

Kl 1200 var det dags för en lättare måltid.  Foto: Krister Sörhede 

Foto: Krister Sörhede 

Foto: Krister Sörhede 
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Efter måltiden satte man sig åter i bussarna 

och gjorde en rundtur för att studera det 

som finns kvar av Tionde Flygflottiljens 

olika lokaler. Idag återstår endast en av de 

tre hangarerna som inrymde de operativa 

flygplanen. Gamla hangar 1 

som inrymde avd 6, teknis-

ka verkstaden, är idag en 

inomhusbana för boule 

”Bouletofta”. Man fortsatte 

förbi f d vattentornet även 

kallat Cylinderhotellet 

och vidare till Teknikens och Sjöfartens museum. 

Här väntade invigningen av en minnesutställning 

”Tionde Flygflottiljen på Bulltofta 1940 - 1945”, 

med objekt hämtade från Ängelholms Flygmuseum. 

Göran Larsson chef för Malmö museerna invig-

ningstalade och det bjöds på dryck och tilltugg. 

Kl 1430 var det dags för en underbar och lärorik 

filmstund och en minnesdialog med våra veteraner 

från Bulltoftatiden. För mig 

blev detta dagens höjdpunkt. 

Tack alla som medverkade och 

gjorde denna dag till en 

”Minnesvärd dag” 

  Göran Brauer Foto: Krister Sörhede 

Foto: Göran Brauer 

Foto: Krister Sörhede Foto: Krister Sörhede 

Foto: Sune Sjöström 

Foto: Bo Hesselmark 
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Rapport från simulatorbyggarna 

Simulatorn har kommit lite i kläm i samband med 

ombyggnaden för att få plats med JAS 39:an men 

det får vi ju vara nöjda med. Positivt är att simula-

torn nu har fått en permanent plats (samma som nu-

varande) med aningen kortare men bredare utrymme 

och med plats för tre skärmar. Efter en första test 

utanför simulatorn blev bränslemätaren inmonterad 

i dag, vid test efter montering visade ena gruppen 

lite för mycket så där får dataknuttarna lite jobb att 

kröka till programmet så att visarna pekar där dom 

ska. Under julhelgen har radarindikatorn modifierats med två stycken mo-

dellflygservo för att driva ILS-nålarna, och står på tur att testas och mon-

teras in. Trots byggröran går det framåt rätt vad det är så kan vi flyga med 

vår simulator.      Lars Eriksson 

Foto: Göran Brauer 
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Medarbetarresa till Linköping 
Kärntruppen dvs medarbetarna, de som gör jobbet i föreningen och på 

Ängelholms Flygmuseum, fick efter en intensiv vår och sommar sin upp-

muntran. Förutom en kamratlig samvaro, var målet med resan att studera 

och lära av det nya Flygvapenmuseet samt att öka våra kunskaper om JAS 

39 Gripen och den grundläggande flygutbildningen i Flygvapnet. 

Resan genomfördes den 7/9 - 8/9. 
 

Redan kl 07.15 på tisdagen startade den 

fullsatta bussen mot Linköping. Vid rat-

ten satt vår egen chaufför Jan Johansson. 

Reseledare var som vanligt Bengt & 

Bengt. Efter ca två timmar hade var det 

dags för fika. I strålande höstväder intog 

vi medhavda smörgåsar och kaffe på en 

av klargöringsplatserna på Hagshultsba-

sen. Efter ytterligare en och en halv timmes bussfärd nådde vi Malmslätt. 

Målet nu var gamla officersmässen där lunchen serverades.  
 

Eftermiddagen tillbringades på ”nya” Flygvapen-

museum där vi togs emot av museichefen Mikael 

Parr. Specialstudier gjordes för att ge oss nya idéer 

om bl a exponering, ljussättning, informationsma-

terial, enkla simulatorer mm, med inriktning mot 

hur vi ska närma oss vårt mål dvs ”det självgående 

museet”.  Efter rundvandringen i museet fick vi en 

ingående information av museichefen om plane-

ring och genomförande av nybygget, och därefter 

en givande fråge-

stund. 

Foto: Göran Brauer 

Foto: Göran Brauer 

Foto: Göran Brauer 

Foto: Göran Brauer 

Foto: Krister Sörhede 

F
o

to
: 

K
ri

st
er

 S
ö

rh
ed

e 



 

 www.f10kamratforening.se Medlemsbladet  13  

När alla frågor var besvarade och vi kände 

oss nöjda med besöket, styrde vi färden mot 

vandrarhemmet i Borensberg. Innan vi kom 

fram till vandrarhemmet guidade Nisse Freij 

oss runt i sin födelseort Borensberg. Efter 

incheckning och bäddning av sängarna, var 

vi förbered-

da för lilla 

drinken och därefter gemensam middag 

som bestod av sill och snaps. Därefter 

fanns att välja mellan en kött- och en fisk-

rätt. Bengt ”Waldemar” Wahlström höll i 

arrangemanget med mat och övernattning 

på ett strålande sätt. 

  

Dag 2, dvs onsdag, började med frukost, 

ilastning och därefter mot Linköping igen. 

Nu stod Saab som besöksmottagare.  

Efter en snabb inpassering fick vi en 

mycket intressant orientering om hur det 

går till att sälja flygplan i främmande län-

der. F d divisionschefen på Urban Gul, 

”Nisse” Nilsson, gav oss en livfull och 

målande beskrivning på de problem som 

kan uppträda när storpolitik kommer med i 

bilden. 

Därefter en rundvandring i sammansättningsfabriken där vi såg blivande 

JAS 39 destinerade till Thailand och Ungern. Besöket var mycket intres-

sant och givande. Tack till Kjell Persson som förberedde och genomförde 

visningen på ett mycket trevligt sätt.  

JAS New  

Generation? 

Foto: Göran Brauer 

Foto: Krister Sörhede 

Foto: Krister Sörhede 

Foto:  SAAB Foto:  SAAB 
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Efter lunch på Malmenmässen var det en kort färd inom Malmens flygbas 

till Flygvapnets flygskola där förre F10-majoren Christian Ziese tog emot 

oss och orienterade oss om GFU (Grundläggande flygutbildning) och 

GTU (Grundläggande taktisk utbildning. Båda utbildningarna genomförs 

på flygskolan och är 12 månader vardera.  

Även europeiska samprojekt där målet är att skapa förutsättningar för en 

gemensam pilotutbildning berördes. Christian genomförde informationen 

till oss på ett mycket trevligt sätt och skratten var många. Nöjda äntrade 

vi åter bussen som nu rattades av Leif Stenbäck och efter 4 timmar var vi 

åter i Ängelholm.  

När vi summerar resan finner vi massor av nya goda idéer och förslag 

som vi gärna vill omsätta i vårt eget museum. Resan som till mindre del 

betalas av den enskilde resenären och till större del av föreningen får ses 

som en viktig investering dels som ”morot”, men också som idéskapare 

för framtiden och det självgående museet.  Bengt Lundquist 

Jubileumsskriften Tionde flygflottiljen 70 år. 
Tidigt fattade arbetsgruppen, som arbetade med 70-

årsjubileet, beslut om att vi skulle ge ut en minnes-

skrift om Bulltoftatiden. Eftersom Sven Stridsberg 

medverkade i gruppen så blev inriktningen att man 

skulle återanvända det som han tidigare hade publice-

rat. Underlaget skulle kompletteras med fler personli-

ga minnen från dem som hade varit med. Resultatet 

blev en fantastisk jubileumsskrift som tilldelas varje 

medlem gratis. Tack Sven för din fantastiska insats. 

Även ett tack till Anders Reisnert, chef för Sjöfartens 

och Teknikens museum i Malmö,  för att han bistod oss med att ordna fi-

nansieringen genom Malmö Kulturhistoriska Förening. Skriften lämnas ut 

i receptionen på Ängelholms Flygmuseum.  Göran Brauer 

Foto: Jan Johansson 

Foto: Robin W-M 
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Divisionssymboler 

I serien divisionssymboler har vi nu kommit till 

den tredje och sista flygdivisionen, Johan Gul. 
De nya eleverna på F 10:s tredje division, ledd av 

löjtnanten Henry Ohlsson,  gjorde 1959 tillsam-

mans med sina äldre kamrater på andra divisio-

nen en resa till Köpenhamn där man bl a gjorde 

ett studiebesök på Tuborgbryggeriet – ett populärt resmål för Flygvapnets 

divisioner på den tiden. Team building kallas det i dag. 

Fältflygaren och eleven Jan Britse såg vid detta tillfälle en dekoration i 

form av en svärdfisk som han fotograferade och sedan använde då han 

ritade divisionens symbol. Tanken med att använda just denna symbol var 

att man såg fram emot att så småningom få flyga J 35, som ju var spets-

teknik på den tiden. Så fick man ju också med företeelsen ”Fisken” be-

nämningen på de flygplan som, tidvis dygnet runt, hävdade rikets gränser 

mot medvetna eller omedvetna kränkningar. Linjerna som omger det vita 

fältet föreställer den stötvåg som bildas bl a i nosen på ett flygplan som 

flyger i överljudsfart. 

Devisen ”Mad ger styrka” tillkom senare och enligt ryktet var det nämnde 

Ohlssons idé. (Mad är skånska och betyder mat - detta som information till 

våra uppländska medlemmar). Ohlsson var urskåning och visste vad som  

behövdes för att tåla påfrestningarna i luften. 

       Sven-Åke Ahl 
 

Uppgiftslämnare: Jan Britse, så småningom flygkapten i Linjeflyg och SAS nu-

mera pensionär. Den som ledde mig på spåret var Bertil ”Nocke” Nordström, 

kurskamrat med Jan B och som gjorde samma civila karriär. 

Fotnot:  
På Bulltoftatiden använde 3. div en blå (!) stiliserad falk, som sym-

bol (möjligen beroende på att J 20, som flögs på Bulltofta kallades  

FALCO på italienska vilket betyder  falk eller hök. Förf anm ).  

Denna symbol byttes senare ut mot en grip - Malmös vapen.  

I Sven Stridsbergs text till jubileumsskriften ”Tionde flygflottiljen  

50 år” anges att den första symbolen skulle ha varit en örn.  

Sten Mårtensson hävdar dock med bestämdhet att det är en falk.  

Sten Mårtensson, mekaniker/tekniker på Bulltofta och Barkåkra; 

sedermera förrådsförvaltare fram till pension. 

 



 

16 Medlemsbladet  www.f10kamratforening.se 

Flygplan 39.101 till 

Ängelholms Flygmuseum 

Klockan 13.23 på tisdagen den 

14/12 lättade provflygplan 39.101 

för sista gången från Saabs flygfält i 

Linköping. 39.101 är känt som det 

flygplan som banade väg för den 

internationella versionen av Gripen. 

Med snötäckta fält och ett klarblått 

himlavalv i sikte lättade provflygare 

Fredrik Müchler för att ta 39.101 till 

sin nya plats på Flygmuseet vid gam-

la flygflottiljen F10 i Ängelholm. 
 

- Det var en lite vemodig sista 

flygning jag genomförde. Men 

samtidigt kändes det bra att få fly-

ga 39.101 till Ängelholm där jag 

en gång i tiden påbörjade min tid 

som pilot, sa Fredrik Müchler efter 

att ha landat i Ängelholm. 

Den sista flygningen innebär att 

39.101 flugit 611 pass och har 

drygt 783 flygtimmar bakom sig. 

En riktig trotjänare som avfyrade  

Meteor första gången. 
 

Den 10 september 1992 flög 39.101 för första gången med provflygare 

Reino Lidvik bakom spakarna. 1992 var dessutom året som Saab för  

första gången deltog på den internationella flygmässan Farnborough.  

Nyheten att det första serietillverkade Gripen-flygplanet flugit kablades ut 

på mässan och vidare ut flygvärldspressen. 

- Flygplanet var i hetluften redan från början, berättar Peter Ulvan som 

just nu dokumenterar flygplanets historia. Från början var det bestämt att 

Saab skulle låna serieflygplanet av FMV för viss flygutprovning. Detta på 

Flygplan 39.101 rullar ut från hangaren 
på Saab för sista gången. 

Tekniker Bengt "Limpan" Lindström, provfly-
gare Fredrik Müchler och tekniker Mikael 
Johansson på plattan precis innan start. 

Foto: Per Kustvik 

Foto: Per Kustvik 
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grund av att 39.101 var det 

första kompletta Gripenflyg-

planet med bland annat ny 

vinge och nytt bränslesystem. 

Efter några år beslutades dock 

att flygplanet skulle förbli 

provflygplan och därför blev 

kärran kvar på Saab. 

På grund av att det satt nya 

vingar och nytt bränslesystem 

i flygplanet har många bränsle-

prov och fladderprov genomförts. Även elmiljöproverna har blivit många, 

berättar Peter. Flera perioder med köldprov på RFN-basen i Vidsel har 

genomförts. Vid tuffa mark- och flygprov fick flygplanet stå i minus 32 

grader för att sedan startas upp och gå till flygning. På så sätt testades hur 

flygplanet reagerar på kyla, säger Peter. 
 

Det finns mycket att skriva om 39.101  

- Det var det första kompletta Gripen-flygplanet inklusive varnings- och 

motverkanssystem och komplett kommunikationssystem. Det var evalue-

ringsflygplan för FMV och många nya Gripen-piloter har flugit sitt första 

Gripen-pass i det. AMRAAM har testats och Meteor avfyrades för första 

gången någonsin från detta flygplan. 

- Den 4 maj 2006 provsköts Meteor från Gripen på RFN för första  

gången, vilket sedan även gjorts ett flertal gånger i Storbritannien. 

39.101 har stöttat många utvecklingsprogram, exempelvis har ”alla” EBS-

laster på NATO-pyloner testats.(Red anm: EBS = Export Baseline Standard 

och NATO-pyloner =  vapenbalkar med internationell standard.) 

- Flygutprovningen som genomförts på 39.101 har lagt grunden till den 

internationella versionen av Gripen, Gripen C/D, berättar Peter. 

På senare år har flygplanet även kunnat användas för att testa ojämna ba-

nor och NATO:s speciella bromswiresystem på plats vid Čáslav Air Force 

Base i Tjeckien. Flygbasen som Tjeckien opererar sina Gripen ifrån.  

Mot slutet av sin tid som provflygplan har LED-lampor testats och förbe-

redande NG-prov genomförts. (NG = New Generation) 

- Nu blir flygplanet pensionär eftersom det inte går att få tag på reservde-

lar längre, men skrovet skulle kunna flyga många timmar till.  

39.101 lyfter från Saab-fältet för sista gången. 

Foto: Per Kustvik 
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Vi kommer att plocka ur sådant som är 

hemligt och bevara sådant som går att 

återanvända, exempelvis mätgivare.  

Efter det får vi besöka Flygmuseet i 

Ängelholm för att titta på 39.101 igen, 

avslutar Peter.  

             Marie Karlsson Saab 
 

Strax före kl 1400 kom Fredrik Müchler 

in och gjorde några överflygningar över 

flygfältet innan han slutligen landade. 

Det blev många bra flygbilder och film-

sekvenser innan det blev dags för den 

sista taxningen fram till staketet framför 

Flygmuseets hangarplatta. Många undra-

de varför han dröjde ute på taxibanan 

innan han taxade fram för en slutlig 

kupé. Svaret fick vi när vi såg honom 

iklädd en tomteluva. Sedan blev den  

obligatoriska namnteckningen efter  

texten ”Last flight 2010-12-14”. 
 

Julklappen var levererad! 
 

Flygplanet välkomnades av flygplatsens 

brandstyrka, medlemmar, TV och press. 

Efter att personal från Saab och F 7  

klargjort för bogsering drog man 39.101 

genom den tillfälligt gjorda öppningen i 

staketet. Tack Peab för att ni tog ner och 

återställde staketet åt oss. 
 

Därefter började man ”plundra” flygpla-

net från det som är hemligt, farligt och 

som fortfarande är användbart.  

Man har lovat att det skall bli ”återställt” 

till museipremiären  17 april. Tack alla 

ni som hjälpte till att ta emot 39.101 . 

         Göran Brauer 

Foto: Emma Persson 

Foto: Ulf Ohlsson 

Foto: Ulf Ohlsson 

Foto: Ulf Ohlsson 

Foto: Ulf Ohlsson 
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20/2! 
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Vi erbjuder ett brett sortiment med allt ifrån frallan 

till bröllopstårtan, gå in på vår hemsida så hittar du 

mer information! 

www.bageriet.se  

Varje måndag njuter vi av bröd från: 
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Incidentberedskapen i Sverige 
under kalla kriget. 

Kalla krigets dagar blev ett begrepp som skapades p.g.a. stormakternas 

militära uppbyggnad efter det andra världskriget.  
 

STRIL (Stridslednings- och luftbevakningssystem) myntades först under 

50-talet då radarstationer skapade en förmåga upptäcka flygrörelser i när-

området och omvärldsmedvetenheten började bli ett begrepp. Man be-

nämnde detta första system för Stril 50. Spaningsradarstationer kom att 

successivt skapa en upptäcktsförmåga som väsentligt skärptes efter ned-

skjutningarna av det svenska signalspaningsplanet DC-3 den 13 juni 

1952, och ett par dagar senare även då ett spaningsplan Catalina oprovo-

cerat sköts ner av sovjetiska MiG 15-plan från det sovjetiska marinjaktre-

gementet på Tukums sydväst Riga i Baltikum. Nedskjutningarna inträffa-

de  strax öster om Gotska Sandön och väster Dagö/Ösel i internationellt 

luftrum. De brutala handlingarna gav anledning till skapandet av en skärpt 

incidentberedskap som sedan dess har pågått dygnet runt, året om.  

 

På 60-talet introducerades storradarstationer av typerna Ps 08, Ps 65 och 

Ps66 och när Stril 60 systemet invigdes 1964 inleddes en ny modern era i 

Flygvapnets historia där radarjaktstridsledare (rrjal) kunde jaktstridsleda 

J35 Draken med stöd av datorer och diskreta kommandon. I princip kunde 

Under 50-talet genomfördes inci-
dentberedskapen från de då mo-
derna luftförsvarscentralerna LFC 
där läget presenterades på ett 
stort kartbord med operatörerna 
placerade i våningsplan. Först en 
bit in på 60-talet digitaliserades 
lägesbilden på en storbild i de då 
nybyggda atombombsäkra 
LFC:na i Skåne och Uppland. 
Idag har Stril nya utsprängda 
bergrum i samma berg som 
är ännu mer atombombssäkra 
och moderniserade för stridsled-
nings med Gripen 
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stridsledningen ske utan att rrjal behövde prata på radion om den skulle 

vara utstörd. 

 

Från ”första parkett” övervakades och målföljdes flygrörelser i luftbe-

vakningssystemets hjärta – luftförsvarscentralerna (Lfc).  Rrjal hade en 

överblick av hela Östersjöområdet med möjligheter välja bästa radarsta-

tion. I slutet på 60-talet skedde dessutom stridsledning från Radargrupp-

centralerna (Rrgc) som täckte upp med en låghöjdsupptäcktsförmåga med 

Ps 15 tornradar. 

 

Jaktledaren (JAL) i incidentberedskapen gav startorder till jaktpiloter 

som antingen satt i 2-minuters- eller högsta beredskap. Tidsbestämd be-

redskap innebar att incidentbesättningarna kunde larmas vid behov genom 

luftbevakningsledaren (Lbevled).  

I genomsnitt genomfördes mer än en jaktkontakt med främmande luftfar-

tyg per dygn med incidentjakten - som mest ca 450 kontakter per år.  

Spaningsflyget genomförde havsövervakning med radar, identifierade och 

fotograferade fartyg inom ramen för sin spaningsberedskap. 

 
 
När storradarstationen Ps 08 bygg-
des stridsleddes jaktflyget med dator-
stöd där rrjal kunde utföra jaktkontak-
ter med stor precision. Här är en bild 
från radarstationen Draken på Vikbo-
landet med en rrjal och ett radarjakt-
ledarbiträde (rrbi).  

 
1964 inleddes Stril 60 datajakt-
stridsledningen från LFC Typ 1.  
Här är en interiör med fyra rrjalar i 
en av Pumans tre rrjalhytter. LFC 
stod för den mesta datajaktstrids-
ledningen i Sverige under eran med 
flygplanen Draken och Viggen för-
utom de dussintal radargrupp-
centraler (RRGC) som också fanns 
i landet. 
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All identifiering (med bl.a. PPI-filmer) och rapporteringar finns tillgängli-

ga i krigsarkivet - med fakta som få känner till. Den massmediala bevak-

ningen kring incidentberedskapen har genom åren varit låg. Åtskilliga 

händelser har varit anmärkningsvärda och torde ha höjt allmänintresset. 
 

Jaktinsatserna var inte ofarliga.  
För en jaktpilot att få en radarriktad automat-

kanon (i stjärtpartiet på sovjetiska Tu-16 

Badger, Tu-22 Blinder eller Tu-22M Backfi-

re) riktad rakt i nosen vid själva identifie-

ringsögonblicket kan inte ha känts behagligt.  

Eller när rrjalar och piloter blev kraftigt ra-

diostörda – så störande att den skulle ha för-

bjudits om det varit civil verksamhet - men 

omöjlig att stänga av eftersom radion var 

pilotens enda livlina med rrjal.  

Spaningspiloter hade sina problem med risk 

att förlora synen när de passerade främman-

de örlogsfartyg - om en laserstråle skulle ha 

pekats rakt in i ögonen. Östersjön som Fre-

dens Hav var inte alltid så fredligt. De flesta 

kontakter skedde dock med värdig respekt. 
 

I mitten på 80-talet skedde en modernise-

ring av Stril, (Stril 90). Strävan var att integrera luftbevakning, stridsled-

ning och trafikledningssamverkan så att ett gemensamt luftrum kunde ut-

nyttjas. Ps 860-radarstationer infördes vilka kunde hissas ner och skyddas 

i krig. Jaktviggen blev en tillgång inom incidentberedskapen som t.o.m. 

kunde insättas för identifieringar av det amerikanska Mach 3.0 flygplanet 

SR-71A Blackbird på omkring 22000 meter. Dessa flög en gång i veckan 

över Östersjön under drygt en halvtimma. 
 

SR-71A Blackbird flög över Östersjön under hela 
80-talet.Man bör notera att amerikanarna aldrig 
kränkte Sverige mer än en gång då de hamnade i 
en nödsituation och bad om ursäkt för det. I övrigt 
passerade SR-71A alltid på ett imponerande sätt 
exakt mitt emellan det smala internationella luftrum 
som ligger mellan Öland och Gotland.  

Incidentjakten med JA37 identi-
fierar en Tu-16 Badger över 
Östersjön 1985. Bombplanen 
flög regelbundet i långa kolon-
ner öster om Gotland på sydlig 
kurs för att öva attackrobot- 
och bombfällning mot havs-
skjutfältet vid Nida. Ibland kun-
de de svänga och rikta sin kurs 
mot svenska radarstationer i 
syfte öva inriktning med sitt 
vapensystem mot radarsyste-
met och sedan svänga tillbaka.  
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En rote jaktflygplan stod ständigt startberedda, på någon svensk flyg-

bas. Radarspaningen utnyttjades taktiskt och anpassad för att inte tappa 

radartäckningar. De stod också på baser för att täcka upp där främmande 

makt hade aviserat sina flygverksamheter, bombflygövningar, större flyg- 

eller marina övningar mm. En väl preciserad beredskapslista skapades 

med ledning av signalspaningsinformationer från FRA. Planeringen tog 

hänsyn till personaltillgångar, stril- och radarstationer, flygbastillgångar 

(ex Visbybasen) mm. Fredsbestämmelser, arbetstidsregleringar, drifttids-

förhållanden på radarstationer mm var andra faktorer som spelade in i pla-

neringen.  Det var ett grannlaga pusselarbete få ihop besättningar för inci-

dentberedskapen – detta utöver den ordinarie luftbevakning som skedde 

dygnet runt, året om. I den normala dagliga fredsövningsverksamheten 

kunde övande jaktflyg, utan beväpning, beordras utföra snabba identifie-

ringsinsatser. Kravet var att jaktpiloter var godkända för uppgiften. 

  

IKFN - ett internationellt regelverk följ-

des till punkt och pricka. Inga undantag 

fick ske utan ÖB tillstånd. Det faktum att 

inte ett enda skott eller någon robot avfy-

rats under kalla krigets dagar visar att alla 

i luftrummet visade respekt för regelver-

ket. Ändå var riskerna stora för eventuali-

teter. De luftstrider som ändå genomför-

des av främmande makts stridsflyg gjor-

des för att visa respekt och kanske(?) för 

att unga piloter ville testa sina förmågor. 

I något fall kraschade ett sovjetiskt jakt-

flygplan Su-15 i havet då piloten skulle 

spela en svensk spaningspilot ett spratt 

genom att flyga under en lågflygande 

spaningsviggen. En annan svensk spa-

ningspilot omkom när han skulle flyga 

lågt och nära den sovjetiska kryssaren 

Peter den Store.  

I genomsnitt inträffade ett 20-tal kränk-

ningar av svenskt luftrum varje år.  
 

Ibland kunde jaktkontakterna anta 
stridsliknande situationer där jakt-
piloter mer prövade sina ungdom-
liga prestationer än gav incident-
beredskapen det allvar det kalla 
kriget utgjorde. En viggen pilot 
försöker här ta en handkamerabild 
av en sovjetisk MiG-23 där den 
sovjetiske piloten till varje pris för-
söker undanmanövrera. 
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Efter Warzawapaktens upphörande har antalet kränkningar minskat. Väst-

tyska (NATO) ubåtsjaktflygplan av typen Atlantic var mest kränknings-

benägna i all iver att leta efter Warzawapaktsubåtar och flög av misstag in 

över svenskt territorium när ubåtar girade in mot svenskt vatten. De flesta 

kränkningarna skedde i södra Sverige. Vädrets makter kan i många av 

kränkningsfallen ha spelat in. 
 

När Berlinmuren föll och Tyskland återförenades utropade en radarjakt-

stridsledare (rrjal) ”nu har vi vunnit det kalla kriget”!   

Att Warzawapakten faktiskt ”försvann” på kort tid kanske borde ha ska-

pat en bättre festyra. Dock gavs inte förändringen någon större uppmärk-

samhet. Något pris har aldrig delats ut till alla plikttrogna luftbevakare, 

målobservatörer, radarjaktstridsledare, jaktpiloter, tekniker, meteorologer, 

flygledare m.fl. som faktiskt stod för en incidentberedskap som åstadkom 

just den fred vi har idag utan att ens ett enda varningsskott behövt utnytt-

jas. 
 

STRIL skapade en näst intill fullständig översiktsbild med länkade radar-

stationer i lfc och rrgc – en bild som borde vara en utmärkt förebild till 

nästa steg i utvecklingen – ett Network Centric Warfare med alla va-

penslag. 

    Rolf Jonsson,  
    f.d. Incidentberedskapsradarjaktstridsledare i FV 
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Helena och jag besökte detta museum i oktober 

2010. Vi hade med information om Ängelholms 

Flygmuseum och en DVD om JAS 39 Gripen, 

som vi överlämnade till museichefen. Museet är 

beläget vid inrikesflygplatsen i södra Colombo. 

Vi fick en egen guide som visade oss den vackra 

park som utgör museet område. De har 48 flyg-

plan, alla med anknytning till SLAF. 35 finns i 

parken, de övriga i en hangar. Två gånger i må-

naden har de flyguppvisning med veteran-

flygplan, en Tiger Moth, en Chipmonk och en  

Marchetti 260. Det är ett populärt och sevärt 

flygmuseum med hög säkerhet - en poliskontroll 

och en militär kontroll längs med infartsvägen. 

    Text och foto

 Bo Hesselmark 

Sri Lanka Air Force (SLAF) Museum. 

SIAI  
Marchetti 

SF 260 

Mig-17 Kinesisk Milk Bar 

Tre Marcheti 260 startar 

Mi 24 

Boulton Paul Balliol MK 2 

DC 3 

Hunting Percival Jet Provost T 

Lekplats 

Pucura 

Kinesisk Nanchang CI-6 
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Draken i Österrikiska Flygvapnet. 

På 60-talet inledde Saab samarbete med Österrike då man sålde 30 st  

J 29F och 24 st Saab Safir, SK50.  Redan 1967 utvärderades Draken av 

Österrike, vid en av provflygningarna havererade en av de två österrikiska 

piloterna men lyckades rädda sig med fallskärm. Av ekonomiska skäl 

blev det ingen affär vid denna tidpunkt. I stället köpte man 40 st Saab 105 

OE (en vassare variant av vår SK60) i början av 70-talet. Detta flygplan 

användes för jakt-attack-spaning och är operativt ännu idag 
 

Våren 1985 bestämde sig Österrike  för att köpa 24 st begagnade Draken- 

plan. Kontrakt skrevs med Saab och FMV. Svenska flygvapnet skulle an-

svara för all utbildning,.F10 fick detta uppdrag. 

Jag blev glad att få förtroendet att ansvara för denna utbildning. De tre 

första österrikiska piloterna skulle påbörja sin inflygning redan till hösten 

och eftersom F10 inte var ansvarig vid denna tidpunkt för TIS 35 

(typinflygning med SK35C) förlades den i Uppsala på F16. Från 1986 

övertog F10 även denna utbildning. 

I augusti 1985 begav sig överste Gunnar Ståhl, jag själv och major Tord 

Karlsson F16 till Österrike för att tillsammans med österrikarna 

”skräddarsy” en utbildning som var lämplig. Fram till att de första 35 OE 

skulle levereras (hösten 1987) skulle de österrikiska piloterna flyga den 

svenska J35 F. De österrikiska Drakarna var från början J35 David och 

hade i huvudsak flugits på flottiljen F4 i Östersund. 

För att F10 skulle klara av att utbilda 24 st österrikiska piloter samtidigt 

som den svenska utbildningen pågick, bildades en 4:e division. Det fanns 

inte utrymme för oss i befintliga lokaler så först upprättades ett 

”barackläger” ovanför gamla 1:div bilparkering och när ”alphyddan” blev 

klar flyttade vi dit. 

F 10 K arkiv 
F 10 K arkiv 

Nybyggd 

flygplansplatta 

för 4.divisionen 
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Under åren 1986-89 pågick den öster-

rikiska utbildningen vid F10. I sep-

tember 1987 tillkom ett österrikiskt 

kompani som tillsammans med fem 

svenska tekniker skulle producera 

flygtid med 35 OE (som mest hade vi 

8 st 35 OE). 

Utbildningen i Sverige gick mycket 

bra men tyvärr drabbades vi av ett 

totalhaveri. Det var kapten Johann Wolf som i november-86 förolyckades 

när hans J35 F med brant dykvinkel träffade Skäldervikens hårda vatten. 

Någon helt säker orsak till haveriet fann man inte, av något skäl förlorade 

föraren kontrollen över fpl efter att ha sjunkit ner i moln för att göra en 

instrumentinflygning.  

Sommaren 1988 började det österri-

kiska flygvapnet att bedriva utbild-

ning och flygtjänst i Österrike. De 

första sex 35 OE leveransflögs ner till 

Graz den 6:e juni. Jag lämnade över 

ansvaret för utbildningen i Sverige till 

major Claes Sjöberg och satte mig i 

min 35 OE och flyttade till Österrike 

som supervisor i två år. 
 

Tiden i Österrike var mycket givande och stimulerande. Som supervisor 

skulle jag bl.a medverka i utveckling av flygutbildning, flygtaktik, fast-

ställande av flygövningar, 

fastställa lämpliga instru-

mentinflygningsmetoder, 

hjälpa flygchef och divi-

sionschef och inte minst 

vara flyginstruktör. 

Efter ett år i Österrike till-

kom majoren Per Amelin 

som delade tiden med mig 

under ett år. Per avslutade 

uppdraget i Österrike 1991. 
 

F 10 K arkiv 

F 10 K arkiv 

F 10 K arkiv 
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Hur har då det österrikiska flygvapnet utvecklats ? De flög 35 OE i  

Österrike från 1988-2005 utan ett enda haveri vilket jag tycker är ett bra 

betyg. Det är också ett bra betyg på den svenska utbildningen.   

De har lärt sig att använda fpl radar, robotar, luftstrid i förband, analys av 

hotbilder mm. 

Anskaffning av ett nytt flygplansystem som skulle ersätta 35 OE startade 

tidigt. Tanken var att 35 OE skulle  flygas under ca 10 år. För att ge dem 

en inblick i vad nästa generation av flygplan kan göra sålde Sverige ut-

bildning på JA 37, ca 90 tim/förare.  

Denna utbildning skedde på F21 efter att en av flottiljens JA-divisioner 

skulle läggas ner. Här fick man en inblick i vad ett modernt flygsystem 

kan prestera (radar, robotar, datalänk mm). 

Som jag ser det var tanken att underlätta för en försäljning av JAS 39  

Gripen som jag anser hade passat dem utmärkt. 

När Österrike var färdig med sin utvärdering av nytt flygplansystem fast-

nade man för Eurofightern Typhoon, ett stort tvåmotorigt fpl med höga 

driftkostnader. Därmed bröts en långvarig tradition att flyga med 

svensktillverkade Saab produkter.  Det är också värt att påpeka att det är 

många faktorer som styr när ett land köper stridsflygplan. Det är inte bara 

”vilket flygplan som är bäst” utan det är motköpsaffärer, politik mm. 

För att täcka upp gapet som blev när Drakarna började fasas ut hyrde man 

ett antal Northrop F5  från Schweiz. 

Idag opererar det österrikiska flygvapnet med Typhoon och det är bara att 

lyckönska dem inför framtiden.    

       Mats Lindskoog 
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I nummer 21 av F 10 Medlemsbladet kan man utläsa en tveksamhet om 

varifrån kabinen till Flygmuseets J 35-simulator kommer. Så här är det! 
 

Kabinen tillverkades på Saab och skeppades över till simulatortillverka-

ren Curtiss Wright i Pattersson New Yersey, USA. Där införlivades den 

med den J 35 F1-simulator som tillverkades där och 1966 levererades till 

Flygvapnet och sattes upp på F 13 i Norrköping. Den hade då tillverk-

ningsnummer 107 och ingick som den sista av sju levererade flygsimula-

torer med analog datorberäkning med rörbestyckade operativförstärkare 

och precisionsservon med funktionskruvade potentiometrar. Kabinen var 

monterad i ett hydrauliskt rörligt system som kunde röra sig 15 grader 

upp och 10 grader ned samt 9 grader i rolled. 

1968 flyttades hela simulatorn till Malmen 

och sattes upp i simulatorhuset som tidigare 

inhyst en J 35D-simulator. 
 

1974 var det dags att flytta simulator nr 107 

till F 17 i Ronneby där den blev kvar till 

1981. Då hamnade den hos FOA i Linköping 

som använde den för forskning i maskering 

av krigsförband några år. 
 

När det blev dags att skrota simulatorn läm-

nade jag in ett förslagsärende som gick ut på att använda kabinen för ut-

ställningsändamål på olika mässor där Rekryteringscentrum på Högkvar-

teret var inblandade. Kabinen försågs med instrumentbelysning och stati-

vet anpassades för att det skulle bli enkelt att lyfta och flytta kabinen med 

en gaffeltruck. 

Jag fick några sköna tusenlappar för idén och kabinen användes flitigt på 

flygdagar. Vi förvarade den hos dåvarande F 16 men vid F 16:s nedlägg-

ning 2003 begärde F 10, och fick den förflyttad till Ängelholm. 
 

Så var historien om kabinen från 107:an och det gläder mig att den fortfa-

rande används i PR-syfte och gläder många.          Ingemar Nilsson 

               F d Simulatorchef F 16 

Historien om kabinen till vår J 35-simulator. 

Tack alla annonsörer för att ni stödjer vår verksamhet! 
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Vårmöte söndagen den 17 april! 

Plats: Nyhemsskolan Ängelholm och Ängelholms Flygmuseum. 

Start: Söndagen den 17 april 2011 kl 10 00. 
 

Program i stort: 

09.30  Bussar avgår från plattan utanför Ängelholms Flygmuseum.  

09.50  Samling i aulan på Nyhemsskolan, Ängelholm. 

10.00  Ordföranden hälsar välkommen. 

10.05  Årsmötesförhandlingar.   

11.00  ”SAAB Aerotech i nutid och framtid” Föreläsare från SAAB. 

12.15  Busstransport till Ängelholms Flygmuseum. 

12.30  Landgång med dryck, kaffe med kaka serveras på flygmuseet. 

13.30  Invigning av ”nya” Flygmuseet. med  JAS 39 Gripen 39.101. 

14.00  Visning av den nya 35-simulatorn. 

15.00  Vårmötet slut 
 

Anmälan: Sista dag för anmälan och betalning se bifogad kallelse. 
 

       Styrelsen 

En J 35 Draken till Malmö museum. Vid ett besök i Malmö sommaren 

1979 kom jag överens med chefen för Tekniska Museet att tillföra museet 

en J 35. Vi formulerade en skrivelse som sändes 

till CFV. Tillbaka i FS handlade jag ärendet med 

FMV och C F 10. I samråd beslöt vi om ett flyg-

plan från F 10. C FS/C, övlt Widén skrev under 

CFV beslut 1979-11-27. En natt 1980 flyttades 

en J 35 Draken från F 10, Barkåkra till Malmö. 

Om transporten och Drakens entré genom en 

vägg i museet skrevs en hel del i Skånetidningarna. Handläggningen av 

detta ärende gav mig erfarenhet som jag och andra hade glädje av senare! 

       Bert Stenfeldt 
 

Red anm: Nuvarande museichefen berättar att man fick ta bort yttervingar och 

fena samt lyfta ur fönster med karm för att kunna få in flygplanet i hallen. 

 

Sån´t hände förr…. 
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Datum Dag Kl Aktivitet 

2011-02-16 Onsdag 1900 Föreläsning: John Hübbert,”Stril 50”  

2011-03-16 Onsdag 1900  Föreläsning: Martin Hansson,  

JAS 39 i dagligt arbete 

2011-04-17 Söndag 1000 - 

1500 
VÅRMÖTE med årsmöte 

Tema: JAS 39 Gripen ur SAAB:s 

Perspektiv. ”Nya” museet med 39.101 

2011-05-11 Onsdag 1900 Föreläsning: Per Nilsson C F 21, 

Att vara flottiljchef i norr 

2011-09-24 

alt 09-25 

                1) 

Lördag 

eller  

söndag 

1000 - 

1500 
HÖSTMÖTE   

Tema: SWAHF Swedish Air Force 

Historic Flight, Bert Stenfeldt ordf 

2011-10-19 Onsdag 1900 Föreläsning / Filmafton   2) 

2011-11-23 Onsdag 1900 Föreläsning / Filmafton   2) 

Kommande aktiviteter 

VIKTIGT!!!  
Anmälan till aktiviteterna görs till Lars Hedström tel 0431 – 45 40 50  

eller lars@hedstrom.as 

Föranmälan är viktig för att vi skall kunna boka tillräckligt stor lokal.  

Sittplats kan endast utlovas om föranmälan skett. 

       Lars Hedström 

1) Datum bestäms senare i vår beroende på F 7:s öppethållningstider. 

2) Föreläsare och ämne redovisas i nästa nr av Medlemsbladet. 

Rättelse 
 

I förra medlemsbladet beskrevs andra divisionens emblem. I samband 

med detta insmög sig ett fel då Björn Amelin angavs som chef för en viss 

flottilj. Han var flottiljchef, det är riktigt, men för F 7 och inget annat. 

       Sven-Åke Ahl 

mailto:lars@hedstrom.as


 

 www.f10kamratforening.se Medlemsbladet  33  

Medlemsservice 

Nu har över 60 % av medlemmarna anmält sin  

e-postadress. Gör det Du också!  
E-posta till lars@hedstrom.as Finns Du på vår e-postlista kan vi enkelt 

och snabbt skicka information mellan medlemsbladen om verksamhet 

som kan komma utöver de långsiktiga tidsplanerna 
 

Anmäl gärna Ditt födelsedatum! 
Skriv in Ditt födelsedatum på inbetalningskortet (eller anmäl på annat 

sätt). Det är bra för oss att veta åldersstrukturen på våra medlemmar och 

det underlättar eftersändning av posten vid adressförändringar.  

Så skriv år-månad-dag (ÅÅ-MM-DD) på inbetalningen. 
 

Medlemsregistret 
Vi är över 1700 medlemmar, varav det kommit nästan 250 nya under 

2010. Många besökare till Flygmuseet blir så förtjusta i vårt fina museum 

att de gärna vill vara medlemmar i kamratföreningen och därigenom   

stödja vår verksamhet. 

Vill Du ha en medlemslista så kan jag skicka den som en pdf-fil. 

Adress: lars@hedstrom.as  0431 – 45 40 50. 
 

För din medlemsavgift 2011 får du: 
 Fri entré på vårt museum Ängelholms Flygmuseum 

 10 procents rabatt på inköp av artiklar i museishopen 

 Erbjudande att medverka vid Vårmötet med årsmöte och tema JAS 

39 Gripen N G samt ”nyinvigningen” av Flygmuseet den 17 april 

 Tillgång till ett bibliotek med mycket fakta om flyg 

 Erbjudande om ett antal intressanta föreläsningar och filmkvällar 

 Möjlighet till social samvaro på måndagar kl 1030 

 Möjlighet att göra en insats för vårt Flygmuseum 

 Erbjudanden om intressanta temaresor. 

        

       Lars Hedström 
       Medlemsregistrator 

mailto:lars@hedstrom.as
mailto:lars@hedstrom.as
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Leverantör till F10 Kamratförening 

Öppet alla dagar! 

Vågen  kl 0800 - 2000 

Källan kl 0900 - 2000      Välkomna! 

 

Efterlysning 
Det har visat sig att våra efterlysningar fungerar. Tydligen läser våra med-

lemmar vårt lilla medlemsblad. 

Här kommer ännu en: 

I våra gömmor har vi hittat ett 

antal skickligt utförda teckning-

ar på kartong i ungefärligt vy-

kortsformat. De beskriver med 

hjälp av fåglar olika flygmanöv-

rar (se ex). Troligen är de från 

40-talet eftersom det på ett av 

korten beskrivs vingglidning, en 

manöver som så vitt jag vet,  

normalt inte används med modernare flygplan även om jag själv med Sk 

50 i samband med flyguppvisningar  av nöden  använt mig av detta. 

Är det någon som känner till något om ursprunget?             Sven-Åke Ahl 
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Nästa Medlemsblad 

nr 23 kommer i  

september 2011! 

Tfn 0451- 40224  www.rokebuss.se 


