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Museibyggnaden
Kära medlemmar i F10 Kamratförening!
God fortsättning på det nya året!
Tiden rullar på i snabb takt och vi kan se tillbaks på ännu ett framgångsrikt år för
kamratföreningen. Antalet medlemmar ökar och vi ser en allt bredare förankring bland
kamrater som är intresserade av F10 traditioner och allt som rör flygning.
Naturligtvis är det vårt utmärkta museum som får många att bli medlemmar. Museet
förefaller vara på väg att bli ett etablerat besöks- och utflyktsmål i Ängelholm.
Besökarnas lovord inspirerar till fortsatt arbete och utveckling. Mer om det på annan
plats i bladet.
Vi slår oss inte till ro med detta utan arbetar vidare med bla medlemsregister, olika
arrangemang (tex våra intressanta föreläsningskvällar varje månad) och fortsätter att
utveckla våra traditionella möten vår och höst.
Välkommen till våra träffar och delta i vår gemenskap!
Kjell Öfverberg
Ordförande
PS. Hör gärna av Dig till museichefen om Du kan tänka Dig att hjälpa till i sommar
som tex museivärd. Inga förkunskaper krävs utan det finns något att göra för alla!

Agendan vid Årsmötet 2006-04-09-1000.

(Kallelsen bifogad utskicket av detta medlemsblad)

§1. Årsmötet öppnas. Parentation.
§2. Fastställande av dagordning.
§3. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst.
§4. Val av mötesordförande.
§5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
§6. Styrelsens årsberättelse med ekonomisk redogörelse.
§7. Revisionsberättelse.
§8. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen.
§9. Ärenden för behandling på årsmötet.
• Motioner.
§10. Val av ordförande (1 år).
§11. Val av styrelseledamöter (4) (2 år)och suppleanter (5) (1 år).
§12. Val av revisorer (2) (1 år)och revisorsuppleanter (2) (1 år).
§13. Val av valberedning (3) (1 år).
§14. Förslag till verksamhet under 2006 och 2007.
§15. Budget för 2006 samt fastställande av årsavgiften för år 2007.
§16. Styrelsens rapporter.
§17. Övrigt – ordet är fritt.
§18. Avslutning.
Styrelsen
Styrelsens årsberättelse är bifogad detta medlemsblad och ekonomisk
redogörelse finns att tillgå på årsmötet samt kan på anmodan sändas till
medlem. En sammanfattning kan läsa på ”www.f10kamratforening.se” minst
fjorton dagar före årsmötet.

Årsavgiften för 2006 fastställdes vid förra årsmötet till 100kr.
Inbetalningskort är bifogat.

OBS!
Föreningens E-adress är:

info@f10kamratforening.se

Verksamhetsberättelse för år 2005.
Styrelsen har haft ett konstituerande möte och fyra protokollförda möten.
Styrelsen har haft följande medlemmar:
Ordförande
Hedersledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant
Suppleant
Suppleant
Suppleant
Revisor
Revisor
Revisorsuppleant
Revisorsuppleant
Valberedare
Valberedare
Valberedare
Adjungerad

Kjell Öfverberg
Bertil Bjäre
Jan Andersson
Sven Åke Ahl
Lars Eriksson
Kenneth Hansson
Lars Hedström
Johnny Olsson
Rolf Rimsby
Robin Wallinder-Mähler
Ulf Ohlsson
Kjell Erik Olsson
Åke Palm
Kent Svensson
Bengt Wahlström
Bengt Jönsson
Leif Stenbäck
Sune Magnusson
Lennart Rydberg
Leif Krook (Avgått under året)
Lennart Boström
Nils Olof Freij
Anders Ragnarsson

1 v ordf.
Kassör
Museichef
Medlemsreg.

Aukt. rev.
Revisor
Sammank.
Sekreterare

Hedersledamöter i styrelsen är: Bertil Bjäre, Bertil Gerhardt och Julius
Hagander
F 10 Kamratförening har ca 1400 medlemmar. Ökningen beror mest på
den medlemsvärvning som göres i museet.
Medlemsavgiften har varit 100 kr. Huvudsakliga delen av
medlemsavgiften går till att stötta museet.

Händelser under året.

(Verksamheten i Museet redovisas inte under föreningsverksamheten.)

Det mesta som föreningen har ägnat sig åt under året har på ett eller
annat sätt berört museet, som drivs av föreningens medlemmar.
Föreningens lokaler är inrymt i museet. Föreningsmedlemmar träffas i
museet en gång i veckan där de utbyter minnen, men mestadels handlar
det om skötseln av museet. Utöver museet ägnar sig föreningen åt
sedvanlig föreningsverksamhet.
Årsmöte hölls på Valhall Park i Ängelholm söndagen den 17 april i
närvaro av 105 medlemmar. Lars Lindström höll ett trevligt föredrag
under rubriken "Från Kronobergshed till Barkåkra Inter-national
Airport, Civilflyget 45 år på F 10".
Den sedvanliga höstträffen hölls på museet söndagen den 17 oktober
tillsammans med ett 85-talet medlemmar. F. d. Generallöjtnant Kjell
Nilsson höll ett mycket intressant föredrag i ämnet "Flyg och Idrott".
Föreningen har fortsatt med den påbörjade föreläsningsserien för
medlemmarna vilket har ägt rum i föreningslokalerna.
Föredragshållarna har i år varit (datum, namn, ”ämne”):
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”
14/9
Per Axel Persson
”I Kejsar Haile Selassies tjänst”
9/11
Kjell Erik "Billeberga" Olsson ”Jag berättar om flygepisoder”
7/12
Lasse Elming
”Luftbron Saotome - Nigeria 68-69”
Föredragen spelas in och finns att tillgå.

Ett antal medlemmar har fått fortsätta syssla med "Gul Rudolf". Den är
fortfarande inte överlämnad till sin påtänkta nya huvudman. Skälet till
detta är motorproblemet som inte löstes under året. Förhoppningsvis
kommer den i luften under sommaren 2006.
Vid pennan
Anders Ragnarsson
Styrelsen

Föreläsningskvällar på Museet.
Under vintern, våren och hösten kommer vi att fortsätta med månatliga
föreläsningar i ämnen vi tror medlemmarna uppskattar. Föreläsningarna
videofilmas och finns att köpa på DVD. Sekreteraren tar tacksamt emot
förslag på föreläsare. Följande onsdagskvällar klockan 1900 är bokade
med resp. föreläsare:

25/1 Åke Palm med gäster kåserar om upplevda episoder
22/2 Lasse Lindström berättar "Från Ikaros till Airbus 380"
15/3 Göran Hawée förklarar "Lyftet för Drakens beväpningssystem, Hawéemodifieringarna"
Sönd 9/4 på årsmötet berättar fd ÖB Johan Hederstedt om
"Tsunamin - har vi lärt oss något?"
10/5 Gösta Kersmark berättar om "Elsa Andersson, vår första
aviatris".
Efter sommaruppehållet gäller följande:
Onsd 20/9 Berättar Per Nilsson om UNHCR
Sönd 22/10 Höstmöte då fd ÖB Bengt Gustavsson håller
föredrag.
Onsd 15/11 Sven Åke Ahl berättar om "I internationell
tjänst".
Onsd 6/12 Vakant

KLIPP UT!
Information och ev. ändringar kommer att finnas på föreningens
hemsida www.f10kamratforening.se och telefonsvararen 0431-14810.
Ordinarie föreläsningslokal rymmer endast 45 personer men om behov
föreligger kan vi skaffa annan lokal. Med anledning av detta är
föranmälan önskvärd senast måndagen före på tel 0431 453290 eller
E-brev under adressen info@f10kamratforening.se eller föreningens
adress: F 10 Kamratförening Valhall Park 262 74 Ängelholm.

Museiledningen orienterar om säsong 2005
2005 blev ett bra år för Ängelholms Flygmuseum. Uppställda mål har i princip
uppnåtts. Satsningen på att förnya och förbättra har slagit väl ut. En entusiastisk skara
av medlemmar i F 10 Kamratförening har troget ställt upp för att kunna hålla museet
öppet hela säsongen.
Resultatet av säsongen 2005 blev att nästan 10000 besökare kom till museet. 84 större
grupper hade bokat visning. Dessa grupper var i huvudsak pensionärsresor, enskilda
företag, olika konferensbesökare, motorklubbar m fl. Butik och servering har bidragit i
hög grad till en ökad försäljning. Allt har dock inte varit positivt. För att kunna driva
museet på nuvarande nivå måste ytterligare medlemmar ställa upp under sommarmånaderna. Av den anledningen ber jag intresserade att höra av sig och anmäla sig att
hjälpa till med guidning mm av museet. Vi kommer under våren kalla till en samling
för intresserade och utbilda dessa i hur man kan guida. Ställ gärna upp och bidrag med
Er kunskap!
Under hösten har etapp 3 av utbyggnaden av museet påbörjats. Det innebär bland annat
en utbyggnad av montrar men även förändring av innehållet. Vi kommer att utöka
utställningen om F 10:s tid på Bulltofta. Separatutställningarna kommer att bibehållas.
En J 29 Tunnan färdigställs för att ingå i vår flygplanspark. En allmän uppfräschning
av butik och entré pågår. Bättre belysning och bättre förklarande texter kommer att
göra museet än mer attraktivt för våra besökare.
Strax före jul fick vi ett glädjande besked att regeringen beviljat Högkvarteret att
skänka försvarsmateriell till icke statliga museum. Vi tillhör den kategorin vilket
medför att en komplett TLF-vagn kommer att tillföras under våren. Vad vi vet idag
står vagnen på Kosta basen. Tyvärr stod det inget om att vi skulle tillföras en JAS 39
Gripen. Jag har dock stora förhoppningar att den kommer inom en inte alltför lång
framtid.
Om ekonomin tillåter det kommer en uppgradering av flygsimulatorn ske. Det har
visat sig att den har stor genomslagskraft och drar besökare men även intäkter till
museet.
Stor satsning kommer också ske på marknadsföringen. Vi samarbetar med Ängelholms
Turistbyrå vilket gör att vi kan få större genomslagskraft mot turisterna.
Vi räknar med att etapp 3 kommer att vara klar under april 2006. Förhoppningsvis kan
vi öppna museet till påsklovet för skolungdomar. Avsikten är annars att vi öppnar för
allmänheten första maj.
Avslutningsvis vill museiledningen tacka alla för det entusiastiska arbete som lagts ned
under 2005 men även under pågående arbete inför 2006.
Kenneth Hansson
Museichef

STUDIERESA I ÖSTERLED
Tisdagen den 11:e oktober väntade en av Arrivas stora bussar utanför vårt museum.
Destination var Karlskrona och Ronneby. Resan gjordes dels som en uppmuntran till
de tappra krigare som hållit ställningarna i museet under sommaren, dels för att insupa
inspiration inför vinterns ombyggnationer i museet. Förutsättning för att få delta, var
att man ställt upp som guide, eller på annat sätt bidragit till museiverksamheten under
minst två dagar under sommaren.
T P K, dvs Tryck På (start-)Knappen, var satt till 08.00 och så blev det. Efter drygt 1½
timme gjorde sig kaffetarmen påmind och vi stannade för en kort kaffepaus utanför
Kristianstad. Efter ytterligare en dryg timme nådde vi F17 där lunch var beställd. När
lunchen var intagen for vi snabbt vidare till Karlskrona och Örlogsbasen. Där möttes vi
av Sixten Svensson, pensionerad marinofficer, numera en av Marinmuseums duktiga
guider. Efter en kort genomgång av Karlskronas och Örlogsbasens historia, besökte vi
bl a Galjonslunden och ett antal byggnader från 1700-talet, t ex Slitaget och
Repslagarbanan. Med sina kunskaper och sitt trevliga sätt var Sixten en förebild för oss
i vår fortsatta guideverksamhet.
Nästa studieobjekt var Marinmuseum. Detta är ett relativt nybyggt och anpassat
museum som t ex undervattensdelen och de olika rörliga miljöerna. Här finns också en
variation, bredd och pedagogik som är fantastisk. Vi studerade också noggrant
artiklarna i butiken, färg- och ljussättning, monterkonstruktioner, rumsavdelare,
informationstavlor och mycket annat. Ett nyttigt och intressant besök där vi har mycket
att lära.
Efter Marinmuseum checkade vi in på Karlskrona Vandrarhem som ligger mitt i stan
och därmed också i närheten av nästa attraktion; middag på Sjöofficersmässen. En
delikat trerättersmiddag serverades i en matsal fylld av kungaporträtt, fartygsmotiv och
kakelugnar och med en atmosfär från svunna tider. Efter konjaken till kaffet var alla
nöjda med dagen och vi tog oss långsamt tillbaka till vårt nattkvarter.
Onsdagen började med frukost och därefter till F17. JAS-piloten löjtnant Hård af
Segerstad, Q-Röd, tog emot oss utanför flygtjänstbyggnaden. Han gav oss en ingående
och mycket intressant genomgång av divisionsorganisation, uppgifter, Gripenprestanda mm och avslutade sin genomgång med en visning av JAS 39 C som bl a har
lufttankningsförmåga.
Efter lunch visade färdledarna Bengtarna Lundquist och Wahlström sin förra
arbetsplats på 31. Helikopterdivision. Räddningshelikoptern Hkp 10 Super Puma
presenterades.
Sensommarsolen fortsatte att lysa på oss när vi vände F17 ryggen och Leif Stenbäck
styrde bussen västerut mot Kyrkö mosse utanför Ryd i södra Småland. Detta är en
kultförklarad och kulturskyddad bilkyrkogård med bilvrak från 40-, 50-, och 60-talen.
Många uppslag till vårt museum fick vi inte här, men besöket var i alla fall intressant
särskilt för oss 30- och 40-talister.
15 minuter efter plan anlände vi till hemmabas, nöjda och fyllda av nya idéer och
upplevelser. Tack till museiledning för att vi fick göra denna viktiga resa!
Bengt Lundquist

Museisäsong 2005
2005 besöktes museet av nästan 10 000 besökare. På samma sätt som under 2004
ökade ett till en början blygsamt besökarantal till i snitt 200 personer om dagen under
juli månad. Det är således turister från andra delar av landet som under semestern står
för merparten av besöken vid museet. Detta har också bekräftats genom en
egenhändigt genomförd enkät under säsongen. Av enkäten framgår också att impulsen
till besöket skett genom annons i dagspressen, rekommendation av någon i
bekantskapskretsen eller spontant vid åsynen av museiskylten vid passage förbi
infarten till Valhall Park. Alla som svarade var positiva till vad de fått uppleva på
museet. De flesta ville förstås se fler flygplan och en återkommande synpunkt var det
vänliga bemötande som våra unika berättande museivärdar stod för. Butiken och
cafeterian bidrog till goda inkomster utöver entréavgiften som under 2005 dubblades.
Nya flygsimulatorn blev inledningsvis en dålig affär. Få besökare var villiga att
spendera extra pengar efter en provtur som ingick i entréavgiften. Problemet
diskuterades akut i museiledningen. Gratis provtur på entrébiljetten slopades och efter
en förändring av prispolicyn ökade inkomsterna dramatiskt och även köbildningen till
flygsimulatorn så att ett kölappsystem fick anskaffas. Vi hade till slut ”hittat rätt”.
Spaningsviggen som levererades från Luleå i april har därefter kunnat beskådas i
museet.
”Hemliga” bergrummet uppskattades av dem som hittade in. Skyltningen dit skall
göras tydligare till nästa säsong.
Sammantaget kan sägas att förväntningarna efter etapp två i museiuppbyggnaden
infriades under 2005.
Museisäsong 2006
Det är museiledningens förhoppning att den positiva utvecklingen skall fortsätta under
2006. Under vårvintern snickras och bygges det lite varstans i lokalerna.
Entré och butik får en ljusare och samstämd färgskala och monterutrymmet utökas
påtagligt för en bättre exponering av varorna.
En nybyggd monter längs en hel innervägg i entrén färdigställs för att visa museets
uniformer på ett tydligare och mer spännande sätt än tidigare. En strävan är att bygga
miljöer för att framhäva en del föremål på ett intressantare sätt.
Nya glasmontrar har anskaffats för att visa fler av alla de flygplanmodeller som
donerats till museet.
Bulltoftautställningen bygges om och blir en kombination av foto och föremålsvisning
i en nybyggd glasmonter i hangaren. Biografen får ett nytt större bildformat genom
videoprojektor istället för TVn som tidigare funnits där. En J 29:a har hämtats från
FVmuseet i Linköping och håller som bäst på att iordningställas inför öppningen 2006.
Alla som jobbar med Ängelholms Flygmuseum hoppas att dessa och andra
förbättringar skall borga för ännu en lyckad säsong.
Ulf Ohlsson / Marknadsföring & kommunikation

Forskarrummet utökat
Det började bli trångt på hyllorna i Forskarrummet. Genom ombyggnaden i entrén blev
ett antal bokhyllor lediga och ytterligare 19 hyllmeter kunde tillföras. Detta innebär
totalt ca 75 meter varav 55 % är belagda i skrivande stund (dec 2005). Över 1400 titlar
är registrerade och mer skall det bli. Kvar att packa upp finns nämligen 20
flyttkartonger och en stor trälåda, alla fullpackade med böcker och handlingar. Det
betyder inte att vi är mättade. Alla är fortfarande välkomna med bidrag i form av
facklitteratur och handböcker eller historiska dokument och handlingar med
anknytning till F 10:s flyg och annan verksamhet.
Forskarrummet är öppet för medlemmar vanligen på f m måndagar och onsdagar
vintertid; under museisäsongen enbart på måndagar. Är rummet inte upplåst finns det
nyckel att låna i entrén även övrig tid.
Ingenting får dock lånas hem men du är välkommen att läsa i Forskarrummet eller på
Mässen.
Biblioteket
I december fick Kamratföreningen en donation i form av 110 fina böcker, huvudsakligen med militär anknytning, avsedd för biblioteket. Donator är f d värnpliktige
väderbiträdet vid F 10, Lars-Olof Möller. Tack för den gåvan! Vi tackar samtidigt alla
andra givmilda personer som välvilligt skänkt böcker till vårt bibliotek eller till
forskarakivet.
I biblioteket har vi nu ca 700 mycket intressanta böcker som står till medlemmarnas
förfogande för utlåning. Biblioteket som finns i vår mäss i museets administrativa del
kan besökas på samma tider som Forskarrummet och alltid då museet är öppet.
Böckerna får lånas hem.
Sven-Åke Ahl
Så kom Tunnan tillbaks till Ängelholm.
Den sista veckan i september åkte fem medlemmar till Linköping för att hämta en
Flygande Tunna. Det var Jörgen Andersson, Lasse Gustafsson, Sune Magnusson,
Bengt Wahlström och undertecknad. Vi hade äntligen kommit överens med
Flygvapenmuseet om lämpliga dagar för att hämta J 29 nr 29575.
Bilfärden gav mig som nykomling chans att bekanta mig med Jörgen och Sune som jag
inte träffat tidigare. Den trevliga stämningen bäddade för ett bra samarbete med arbetet
med att plocka bort vingen på Tunnan.
När vi kom fram till Flygvapenmuseet tog Lennart Öberg och Ronnie Perfect emot oss
och visade på den J 29 som vi skulle arbeta med. Den hade i 31 år stått utomhus
utanför entrén till museet men för några veckor sedan flyttades den in under ett
skärmtak för att vara lite lättare att arbeta med. Detta tak skulle skydda mot det regn
som aldrig kom. Vi hade i stället tur och fick ta del av höstens fina väder. Eftersom jag
aldrig varit så nära en Flygande Tunna förut så visade Sune mig snabbt hur arbetet
skulle gå till.

Bengt hade med hjälp av enkla planritningar planerat hur kropp resp. vinge skulle
lastas på lastbilen. Sedan fick vi en bil med lite andra flakmått så det behövdes en del
samtal för att fastställa hur vi skulle kunna lasta bilen. Fenan var rätt hög men det
kunde kompenseras genom att vi ställde noshjulet på några lastpallar. Så det blev inga
problem med lasthöjden.
Vingens profil var desto svårare. Måttet från vingens främre spetsar till vingspetsarnas
bakkant var långt över de 3,95 m som var maxbredd på fordonsekipaget för att kunna
köra utan dyr poliseskort. Mitt förslag var då att lasta vingen lutande men enligt Sunne
så gick det inte att snedbelasta vingen så. Nya beräkningar behövdes och resulterade i
att både vingspetsar, skevroder och vingklaffar måste monteras av.
För er som inte heller vet hur man tar bort vingen ska jag berätta att det är väldigt
många skruvar som ska tas bort innan man ens kan öppna skalet och börja ta bort
bränsletanken som ligger ovanpå vingen. Några skruvar gick lätt att ta bort men de
flesta krävde försiktigt och tålmodigt handlag. Jörgen och Sune hade precis ett sådant.
Lasse och Bengt hittade ett gammalt specialverktyg för att ta bort de tuffaste
skruvarna. Sista chansen blev sedan att borra upp de allra sista. När tanken väl var
bortlyft måste alla styrlinor mm kopplas ur. Jag fungerade som hantlangare och fick
bl.a. lära mig hur svårt det kan vara att ta ur en saxsprint i ett trångt utrymme.
Det visade sig dessutom rätt handgripligt att man inte ska kliva på vingklaffarna om
man inte har kontroll på var kamraterna är. Denna gång stod Jörgen precis under
vingklaffen och fick ett litet ärr på skallen som minne av detta arbete.
Men allt gick, så på torsdag förmiddag kunde flygplankropp och vinge lyftas upp på
flaken och färden till Ängelholm börja.
Den 1 oktober kunde man sedan i NST/HD läsa om nyförvärvet till Ängelholms
Flygmuseum.
Lars Hedström

Från Malmen till Ängelholm

Medlems-service:
Föreningen har många olika flygfilmer till försäljning. Dessa
tillhandahålles genom Robin Wallinder-Mähler 0431-21738.
Senaste nytt om GUL RUDOLF!
Arbetet fortsätter enligt planen F-tillsynen klar till 98 %.
Iordningställandet av motorn pågår, den är färdig så när som på
turbinhjulet som skall på sprickundersökning.
Målsättningen är att kunna flyga på F7:s flygdag i juni 2006.
Tunnangänget har under 2005 rest tre gånger till Trollhättan (volvo
flygmotor) och 24 gånger till Halmstad för att jobba med Gul Rudolf.
De flitigaste har varit Jörgen Andersson, Lars Eriksson, Sune
Magnusson och Bengt Arne Persson (POS).

Lasse Eriksson.

Bilder från ombyggnaden i museet

Tänk om dessa kängor kunde tala.
Kl. 1020 den 20 juni 1944 kom en svårt skadad B-24H Liberator (42-95030) in mot
Bulltofta för att försöka nödlanda. Planet hade 10 mans besättning och flögs av 1/Lt E.
H. Shaw. Det hade träffats av luftvärn över Pölitz. Både motor 3 och 4 var ur funktion
och med endast de båda vänstermotorerna i funktion kom själva landningen att bli
katastrofal. Planet klarade inte en liten höjd utan slog i med höger vinge i marken och
kastades runt och ut mot mitten av fältet där vraket fattade eld. Efter att ha sett tolv B24 landa utan missöden var räddningstjänsten på Bulltofta snabbt ute på haveriplatsen.
Tack vare hjältemodig insats av fanjunkare Gösta Jönsson, flygplanmästare B Boström
och furir J Einar Carlsson i räddningsstyrkan
kunde inte mindre än sex amerikaner dras fram
ur det brinnande infernot. En man tog sig själv
ut. På grund av exploderande syrgasbehållare
och ammunition kunde de sista tre inte nås,
trots insats av brandbilar från både F 10 och
Malmö stad. Bland de omkomna var planets
förare. Två av de svårast skadade avled senare.
Bengt Olsson, Dalby gjorde ett fynd på en
loppmarknad i Skåne när han studerade några
kängor. I en av dessa låg en lapp med texten:
”Jens Curtin har haft dessa skor när han under
kriget flög och bombade över Tyskland 29
raider. Skadade sin arm därför kom han till Garnisonssjukhuset i Malmö. Där också
min make Folke Harald låg med ett söndersparkat knä. Han fick skorna som ett minne
av Jens Curtin”
Jens Curtin var S/Sgt James Charles Curtin, skytt på B-24H Liberator, 42-95030, Take
it Easy från USAAF 93BG och var en av de som blev räddade ur det brinnande vraket.
Detta var den 29 räden (bombanfallet) över Tyskland.
Det var det enda flygplan, som totalhavererade på Bulltofta under andra världskriget.
Sjutton flygplan anlände till Bulltofta denna dag den 20 juni 1944. De hade
tillsammans omkring 170 besättningsmän. Alla dessa skulle förhöras, utspisas och
förläggas.
För den rådighet och det mod som fanjunkare Jönsson, flygplanmästare Boström och
furir Carlsson visat, gav Kungl Maj:t sitt erkännande genom att tilldela dem medaljen i
silver av åttonde storleken med inskriften ”För berömliga gärningar”.
Dessa kängor kommer att finnas i montern ”Bulltofta 1940-1945”.
För att göra det mer intressant för besökarna i sommar arbetar vi med att försöka knyta
en del andra unika föremål till vårt museum.
Sven Sjöholm

