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Museibyggnaden
Ordföranden har ordet.
Vår kamratförening lever och frodas!
Det är med stor tillfredställelse jag kan konstatera att vi nu är c:a 1300
medlemmar ! Jag tycker denna siffra visar det stora intresset som finns
för att bevara Skånska Flygflottiljen F10 traditioner. Till stor del beror
den positiva utvecklingen på museibesökare som imponerats av våra
samlingar och guidernas engagemang och därför anmält sig som
medlemmar. Dom har helt enkelt känt att den här verksamheten vill dom
ta del i och stötta. Måhända har det också påverkat vår medelålder. Icke
desto mindre ger det oss möjligheter att ytterligare öka våra
ansträngningar för traditionsbevarande. Även om vi för närvarande kan
se framtiden an med förtröstan fortsätter vi givetvis rekryteringen.
Skånska Flygflottiljen F10 Kamratförening är i allra högsta grad en vital
förening!
Kjell Öfverberg

En förhoppning har infriats!
Sven Sjöholms ”museibarack” blev Lennart Rydbergs ”F10 förbandsmuseum”.
Jag och många med mig hade förhoppningen – när F10 skulle bli den andra JASflottiljen – att plats skulle finnas för att utveckla förbandsmuseet till något större och
bestående. Efter flygdagen 1985 hade jag visionen att vid flygdagen1990 – F10 50årsjubileum – kunna visa upp de tre på F10 mest flugna flygplanen – J22, J29 och J35.
Jag pratade om detta med Julius Hagander. Han låste direkt på tanken.” Ni får
100.000:- när Ni har flygplanet!” Det fanns på FV-museum i Linköping och
deponerades omgående till F10 Kamratförening. Nu gällde att hitta medlemmar i
Kamratföreningen som ville utföra det kvalificerade och omfattande
renoveringsarbetet. Gensvaret var omedelbart och nu har vi en nästan ”levande” J22:a.
På detta följde J29:an samma procedur med ekonomiskt och materiellt stöd av
förbandet. Nu finns det en ”levande” J29.
Så kom dråpslaget: F10 läggs ned! Det blev då mycket angeläget för
Kamratföreningen att stå för ett bevarande av F10 traditioner genom att bibehålla vårt
museum. Flera olika alternativ ventilerades och till slut blev det bästa alternativet
verklighet – Ängelholms Flygmuseum ute på Barkåkra. Namnet ”Ängelholms
Flygmuseum" kan förvilla en del – det är ju ”F10 Förbandsmuseum”! För att kunna
drivas måste det komma besökare – många fler än vad traktens befolkning, som vet
vad F10 är, kan bidra med. ”Ängelholms Flygmuseum” säger mer för intresserade
inom ett betydligt större upptagningsområde. Det gångna året har visat att den tanken
var riktig – c:a 7000 besökare!
Att etablera museet krävde återigen en helhjärtad insats av Kamratföreningens
medlemmar. Och så blev det igen och utan namns nämnande: ”All heder åt de
medlemmar som gjort detta möjligt!” I förverkligandet har Försvarsmaktens
ekonomiska stöd, Ängelholms Kommun, generösa sponsorer, F10 Vasallen AB:s
positiva agerande och massmedias intresse varit avgörande.
Vilka tankar föder detta lyckade resultat?
Vi är många som har haft F10 som arbetsplats och sett F10 som ”vår flottilj” där vi –
bredvid små vardagliga förtretligheter – trivts och med glädje kom till varje arbetsdag.
Vi vet också att vi – oberoende av vår uppgift – har varit en del av de goda resultat
som presterades under F10:s 52-åriga verksamhet. Vi har fått en plats att komma till
och återuppleva gamla minnen Vi kan visa andra människor vad vi hade att handskas
med och berätta för dem hur det var. Fler och fler unga människor vet allt mindre om
den här tiden men har ett genuint intresse för det tekniska och mänskliga i flygets
värld. Det kan vi visa dem i vårt museum.
Framtiden då?
Framtiden innehåller viktiga kompletteringar av utställningsföremål – bl a flygplan –
och i planeringen ingår också väsentliga förbättringar i presentationerna av vad som
visas och skeenden som åskådliggörs. Pågående bred marknadsföring gör museet än
mera känt. Förändringarna ökar säkert intresset för att ta sig till museet och ta del av
vad som visas och berättas.

Framtiden för vårt museum är således mycket hoppingivande och bör sporra till nya
engagemang av medlemmar i F10 Kamratförening. Vi vill alla behålla vårt
”Ängelholms Flygmuseum”. Det kostar och kräver våra handgripliga insatser.
Deltagandet i det dagliga rutinarbetet, som öppethållningen kräver, har påtagligt
minskat. Det är förståligt att främst de som möter upp vid ”onsdagsträffarna” och har
lagt ned mycket arbete på etablera museet vill att andra medlemmar sluter upp för att
medverka i den dagliga driftens rutinuppgifter.
Detta leder till en angelägen vädjan till medlemmarna som bor i närområdet:
Kom till en ”onsdagsträff” och bekanta Er med vad som pågår i museiarbetet. Överväg
Era egna möjligheter att ställa upp. Var och en som deltar minskar belastningen på de
som hittills gjort huvuddelen av arbetet med att etablera och driva museet. Var och en
som efter sin förmåga hjälper till kan vara nöjda med att göra ännu en insats för ”sin
flottilj”.
Bertil Bjäre
Ny bättre hemsida
Efter en långvarig programrevision av hemsidan på Internet hos leverantören har den
åter startats upp, nu i en förbättrad version. Den är dock inte offentligt ”sjösatt” ännu.
För att eliminera gamla ”snaggar” från den tidigare versionen tömdes sidan helt på
innehåll i slutet av november och håller nu på att återfyllas med ny information.
Arbetsläget i början av december är att innehållsansvariga till de olika rubrikerna
håller på att utses. De skall därefter se till att det blir substans
under rubrikerna.
Det har framförts synpunkter på att sidan är tråkigt enkel med
begränsad möjlighet till variationer i layouten. Anledningen till
detta är att sidan konstruerats med målsättning att den som
skriver inte behöver kunna HTLM-språket utan bara skriva ”ren
svenska” i förberedda rutor och därtill lägga in en bild på max
300 Kbit per inlägg. Som Wingnet på F 10 den tid det begav sig.
En nyhet för den som vill göra mer avancerade inlägg har nu
också möjlighet att ladda in filer på sidan som besökaren kan
ladda hem till sin egen dator för att se. Således finns numera
möjlighet att lägga in filmer, animationer, ljud m.m. Endast
fantasin tycks nu vara begränsande.
Lanseringstidpunkten för den nya hemsidan är beroende av medlemmarnas
produktivitet och det är en förhoppning att den skall kunna finnas i den offentliga
cyberrymden i början av 2005. Håll tummarna.
U Ohlsson
Gul Rudolf, en ”Flygande Tunna”
Då vi har fått många nya medlemmar i F10 Kamratförening (1300 dec 04) tar vi
historien från början. Hösten 1985 träffades Bertil Bjäre och Julius Hagander och
kläckte iden att vi borde ha en J22:a och en J29:a i föreningen. Flygvapenmuseet på
Malmen hade flygplanen och var villiga att under ordnade former låna ut dessa till
Kamratföreningen. Detta resulterade i att J22: an kunde köra för egen motor på F10:s

flygdag 1990. Nästa projekt: En flygande J29: a, med målsättningen att flyga på F10:s
flygdag i augusti1995. Efter besök på Flygvapenmuseet Linköping valdes 29670 som
lämpligast. Den hade flugit på F10 som Gul Rudolf och fick komma hem igen. 1992
kom Gul Rudolf till F10 per lastbil. Vinge och stabilisator var avmonterade för att
möjliggöra lastbilstransporten. På gamla Sockerbruksområdet i Ängelholm fanns den
lokal där J22:an renoverades. Då denna nu var klar fanns det plats för J29: an.
Kamratföreningens medlemmar startade med att göra en H-tillsyn (största tillsynen
utförs efter 750 flygtimmar) man arbetade företrädesvis onsdagsförmiddagar. 1995
närmar sig. Skulle den bli färdig? Svaret var nej. Då det tidigt våren 1995 fanns en
ledig plats i flottiljverkstaden fick 29:an via ett kort besök i en civil hangar vid
flygstationen komma in på F10: s flottiljverkstad. Nu arbetade alla full tid, med hjälp
av 3 tekniker från verkstaden och verkstadens alla resurser. Vingen återmonterades, ny
radio monterades, provtankning och det börjar bli dags att sätta i motorn. ”Ingen
motor”, den fanns på service i Arboga. Två man gör en blixtutryckning per lastbil till
Arboga och motorn var hemma. Det är dags för motorstart. Rolf Rimsby får trycka på
startknappen. Solen skiner, filmteamet är på plats, planet skall bogseras till plattan
utanför motorkörninghuset. En ur filmteamet skall filma vid körningsplatsen. Då han
inte vet var det är, blir jag utsedd att följa med och visa. Han riggar upp sin kamera, får
en stund över, tittar mot Hallandsåsen och utbrister: "HÄR ÄR JU VACKERT", men
det visste ju vi på F10 redan. Motorn startar efter 3:e försöket, vilket var meningen,
men det visste inte publiken. Nästa punkt, taxning på banan. Det var roligt tyckte
piloten, men det tyckte inte bromsarna. Nya bromsar fick hämtas i Linköping,
blixtutryckning igen denna gång per bil. Så äntligen den 11 juli lyfte Gul Rudolf igen,
pilot Rolf Rimsby. Flygdagen närmar sig. En vecka kvar, piloten cyklar omkull och
bryter nyckelbenet, Bertil Gerhardt får rycka in och rädda flygningen på flygdagen.
Gul Rudolf har efter luftdopet i juli 1995 flugit ca 130 timmar och besökt många
platser i Sverige. Några utlandsbesök har det dessutom blivit: tre besök i Österrike
(Zeltweg och Graz) samt överflygning vid invigningen av Helsingörs flygmuseum.
F10 läggs ner, Gul Rudolf flygs till sin nya hemmabas i Halmstad i december 2002,
och har inte varit i luften sen dess. Motorgångtiden är slut, dags för F-tillsyn.
Motorfrågans lösning ligger just nu hos Flygvapenmuseet i Linköping, det hade ju
varit trevligt om 29:an kom i luften till sommaren 2005 då det är 10 års jubileum.
Ny motor till Gul Rudolf
Volvo Flygmotor i Trollhättan vill ha en Viggen till sitt museum. F7 kommer att måla
upp en 37:a, som på egna hjul kommer att bogseras till Trollhättan och placeras i
deras museum. Som motprestation kommer Volvo flygmotor att göra en flygbar 29motor av dom två motorer och reservdelar som finns i Halmstad i dag, och
förhoppningsvis kan 29:an komma i luften till sommaren.
Båda artiklarna om Gul Rudolf är skrivna av Lars Eriksson.
Träffpunkt ”Mässen”
Du kanske inte känner till det, men varje onsdag vid niotiden träffas ett antal
medlemmar i kamratföreningen på mässen, som finns på andra våningen i flygmuseets
administrationsdel. Museichefen, Kenneth Hansson, brukar då informera om nyheter
vad gäller museet och de närvarande har möjlighet att komma med synpunkter och
idéer. Även annan info som gäller föreningen förekommer vid dessa träffar. Efter detta
är det, som sig bör, ”fika” och sedan står det var och en fritt, efter vilja och förmåga,

att hjälpa till med vad som kan finnas att göra. 20-25 medlemmar brukar möta upp,
men det finns plats för många fler. Välkommen!
På mässen finns också ett välutrustat bibliotek (ca 550 titlar) med bl a massor av
flyglitteratur. Har man lust kan man sitta på mässen och läsa men det går också bra att
låna hem böcker.
I ”Forskarrummet” eller referensbiblioteket, om man så vill, som finns i ett annat rum i
samma byggnad, finns det en stor mängd facklitteratur, litteratur av militärhistoriskt
värde, om F 10 och dess historia, tidningsurklipp och annat ”godis” för den
intresserade (mer än 900 registrerade titlar). Även detta bibliotek är öppet för
föreningens medlemmar, men inget får lånas hem. I Forskarrummet kommer det att
finnas en dator med sökmöjligheter för att lätt finna det man söker.
Sven-Åke Ahl
Året som gått och vad som sedan händer
2004 startade med en stor osäkerhet om ett flygmuseum. Lokal, H 83, förhandlades
med F 10 Vasallen AB. Den stora osäkerheten var huruvida Försvarsmakten skulle
bidraga med tre miljoner som var utlovade. I början av mars månad kom beskedet att
pengarna skulle utbetalas. Vissa problem fanns också med det stöd som Ängelholms
Kommun utlovat.
I mitten av mars påbörjades uppbyggandet av Ängelholms Flygmuseum. Namnet
bestämdes ganska sent efter intensiva diskussioner. Ett stort antal medlemmar i F 10
Kamratförening ställde upp och hade kravet på sig att kunna öppna museet 1 juni.
Ganska snabbt kunde man inse att vi inte skulle klara denna tidpunkt. All materiell
fanns samlad i en hangar utan någon större ordning. Med Sven Sjöholms tankar som
vägledning kunde vi efterhand få rätt på materielen och få den utplacerad i Hangar 83.
Väggar skulle byggas och målas. J 35:an som stått i Lundbergs backe ett antal år skulle
tvättas och putsas upp. Det slutade med att hela flygplanet fick målas om och blev
nästan i nyskick. Foton skulle tas om hand och göras till attraktiva utställningar.
Arbetet fortskred relativt sakta och vi bestämde att invigningen av museet skulle ske
15 juni inför speciellt inbjudna gäster. Gästerna var i första hand våra sponsorer men
även övriga hyresgäster i Valhall Park som F 10 numera kallas. Invigningen skedde
inför nästan 300 gäster och med en flyguppvisning av Martin Ramsin från F 17 i sin
JAS 39 Gripen. Tyvärr var inte vädret det allra bästa. Trots det fick alla flygentusiaster
höra lite flygbuller vilket naturligtvis värmer ett gammalt flygarhjärta.
19 juni öppnades museet för allmänheten. När man bygger ett museum blir man lätt
hemmablind. En del av oss tyckte kanske inte alla gångar att vi gjort det så bra. Av den
anledningen bestämdes att vi under första säsongen skulle reducera inträdesavgiften
och på det sättet kanske locka lite flera besökare. I efterhand kan man konstatera att vi
nog trots allt gjort ett bra arbete redan från början. Under sommarmånaderna var
museet öppet alla dagar utom måndagar. September till december hade vi öppet under
helgerna. Det visade sig att det var ett lyckodrag. Vissa helger kunde upp till ett par
hundra besökare komma. När vi stängde museet strax före jul hade 6977 personer
besökt vårt museum vilket får anses vara över våra förväntningar.

Säsongen avslutades med en liten julsamling med de allra trognaste och vi avnjöt ett
jultallrik.
Under vintern pågår ett intensivt arbete med att förbättra museet inför säsongen 2005.
En Strilanläggning byggs i form av ett berg som kommer att ge besökare en
uppfattning om hur det är att leda flygplan i luften. En flygsimulator kommer att stå
färdig under våren och där är våra förhoppningar att den skall locka ytterligare flera
besökare. Ett rum kommer att byggas om till sjukhus. Nya texter, kanske till och med
på såväl tyska som engelska, skall tillverkas för att göra museet än mera attraktivt.
Våra förhoppningar är att vi skall kunna locka mer än 10000 besökare säsongen 2005.
Allt detta beror mycket på oss själva. Många besökare har uppskattat våra duktiga
guider. Vi är ju trots allt proffs. Även dagstidningarna har uppmärksammat vår
förmåga att entusiasmera besökarna. Säsongen 2005 skall bli bättre än 2004. Om vi
skall lyckas med detta måste alla ställa upp. En flaskhals är och kommer säkerligen
fortsättningsvis vara personal att driva den dagliga verksamheten. En arbetsgrupp om
tre personer tittar över möjligheterna att lösa detta och förhoppningsvis ha en lösning
klar under våren.
Marknadsföring är en detalj som är nog så viktig. Av den anledningen finns en liten
grupp som tar hand om detta och försöker saluföra oss. Det gäller att bearbeta
turistbyråer, skolor och företag men även allmänheten via annonsering.
Tack för allt arbete som lagts ned på vårt flygmuseum under 2004. Jag är helt
övertygad om att 2005 kommer att bli än bättre om vi fortsätter på inslagen väg.
Avslutningsvis ber jag alla som kanske har något i sina gömmor som kan gagna
museet att skänka eller deponera detta. Det kan rör sig om fotografier, böcker,
instrument, flygplanmodeller m m.
Kenneth Hansson
Museichef

Föreläsningskvällar på Museet.
Under hösten har vi haft fyra stycken föreläsningskvällar som blev mycket uppskattat
varför vi har beslutat att fortsätta så länge som intresse finns från åhörare och
föreläsare. Sekreteraren tar tacksamt emot förslag på föreläsare.
Följande onsdagskvällar klockan 1900 är bokade:
Under första halvåret 2005 är följande föreläsare kontaktade:
19/1
Sture Jagaeus
”Glimtar från ett flygarliv”
23/2
Gunnar Ståhl
”Fältflygare - Fänrik - Flygkommandochef”
16/3
Bertil Larsson
”Nordpolen”
25/5
Göran ”Boris” Bjuremalm
”Ett flygarliv”
Information och ändringar kommer att finnas på föreningens hemsida
www.f10kamratforening.se och telefonsvararen 0431-14810. Vidare kommer
information att annonseras under föreningsnytt i HD/NST ca en vecka innan.
Även om förhandsanmälan inte är nödvändig tar vi tacksamt emot det på telenr 0431
453290 eller E-brev under adressen f10kamratforening@tele2.se eller föreningens
adress: F 10 Kamratförening Valhall Park 262 74 Ängelhom.
Följande datum är bestämda till hösten: Föredragskvällar 14/9, 9/11 och 7/12 samt
höstmötet den 16/10. Inga föredragshållare är ännu vidtalade
Kallelsen till årsmöte söndagen den 17 april med F 10 Kamratförening finns med som
en egen bilaga.
Bifogas: Årsberättelse samt inbetalningskort till årsavgiften. (Ständiga medlemmar och
Ni - ett fåtal - som redan betalat för år 2005 vänligen bortse från inbetalningskortet.)

Medlems-service: Robin Wallinder-Mähler 0431-21738.
Beställning: BG 5639-7730 F 10 Kamratförening+ namn och adress
Videofilmer(VHS)
”JAS 39 GRIPEN” Pris:250:- inkl porto
Enligt många den bästa filmen om 39-an. Till största delen filmad på F 10, men även
uppdrag i Tyskland och ett hisnande uppvisningspass med Fredrik Muchler ingår.
Producerad av TEAM M och PA-Media. Speltid 56 minuter.
”F 10 Barkåkra 1940-2002” Pris:225:- inkl porto
Från Gladiator till Gripen. Arkiv- samt nytaget material från Bulltoftatiden t.o.m.
nedläggningen 20 dec 2002 sammanställt av TEAM M. Speltid 29 minuter.
”35 DRAKEN PÅ F 10 Barkåkra” Pris: 225:- inkl porto.
Historien om 35-an på F 10 från 1964 till 1998. Männen på marken och i luften
berättar om detta enastående flygplan. Produktion TEAM M. Speltid: 59 minuter.
” J 29 Tunnan Gul Rudolf flyger igen” Pris: 175:- inkl porto.
Från renoveringsarbetet till den enda flygande J29-an i världen. En kavalkad om ett
projekt som Kamratföreningen i samarbete med F10 resulterade i det stora slagnumret
vid flygdagen 1995.
Produktion TEAM M. Speltid 57 minuter.
”J 22 Röd Kalle” Pris: 150:- inkl porto.
Historiska återblickar av bl.a konstruktören Bo Lundberg, Ove Muller-Hansen och
Sten Mårtensson, renoveringsarbetet i Ängelholm samt Roll-Out och visning vid
flygdagen 1990.
Produktion Sven Sjöholm och FV TV-studio Barkaby. Speltid 22 minuter.
”Tionde Flygflottiljen under andra världskriget” Pris: 150:- inkl porto
Sven Sjöholm lyckades rädda en mängd journalfilmer från Bulltoftatiden och med
hjälp av bl.a manusskrivande Sven Stridsberg och FV TV-studio kunde man
producera denna unika film. Speltid 27 minuter
”DVD-bilaga till F 10 Minnesbok” Pris: 120:- inkl porto. ( För PC med DVD-spelare
och InternetExplorer)
Boken är slutsåld men fortfarande finns skivan att tillgå. Den innehåller över 900
stillbilder och videofilmer från de sista nio åren på F 10. OBS! Man måste ha dator
med DVD-spelare. Program finns på skivan.
Vi har ytterligare 44st filmtitlar till försäljning. Ring gärna Robin W-M. Filmtitlarna
finns också på vår hemsida.
Beträffande GUL RUDOLF som snart kan flyga igen måste vi idag betala ca
29000 kr årligen för luftvärdighetsbeviset, mot tidigare 5000 kr. Du är välkommen att hjälpa till med betalningen genom ett bidrag på vårt PG 64851-9.
Märk med "Gul Rudolf" .Hälsningar Kamratföreningen genom Lars Eriksson.

