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Ordföranden har ordet
Segelstorpsstrand 10 januari 2010.
Det biter i kinderna när man är ute på sin dagliga promenad, snön knarrar
under fötterna och delar av Skälderviken håller på att frysa till is. Man
blir lite konfunderad över det här med miljön och hur jordklotets medeltemperatur stiger samtidigt som man upplever dessa kalla dagar.
Hur var det inte då för 70 år sedan, när
orosmolnen närmade sig Sverige och vår
beredskap var enligt Per Albin Hansson
”god”. Snö och temperaturer ner mot – 20
grader i södra Sverige innebar en tuff tid
för våra beredskapssoldater efter Skånes
kust och vår beredskap i luften inskränkte
sig några J8:or från F8 i Barkarby grupperade på Bulltofta.
Det hände mycket för 70 år sedan som man bör uppmärksamma idag. Det
är lätt att glömma bort detta och därför är det viktigt att vi som på olika
sätt har varit med eller har kunskap om detta berättar det vidare. Vi börjar
med att i mars och på vårmötet uppmärksamma ”Slaget om Storbritannien” för att sedan fredagen den 1 oktober genomföra en viktig jubileumsaktivitet i Malmö: ”Tionde flygflottiljens födelsedag på Bulltofta”.
Du kan läsa mer om vår medlemsservice och de olika aktiviteterna längre
fram i medlemsbladet och på vår hemsida www.f10.kamratforening.se .
2010 kommer även att bli ett mycket händelserikt år på vårt flygmuseum.
En projektplan har tagits fram som innehåller många nya objekt och utställningar. Vidare skall museet vara öppet i stort sätt lika mycket som
under 2009. Som medlem går du in gratis på museet i år.
Målet är att det skall komma minst 17 000 besökare under 2010.
Mer om detta i museichefens artikel.
Utvecklingen av vårt Medlemsblad och hemsidan går vidare. Detta ”blad”
innehåller 32 sidor med mängder av ”flyginformation” och vi har infört
annonser för att finansiera tryckningen. Vill du vara med och göra det
www.f10kamratforening.se
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ännu bättre? Skicka gärna in bidrag .
Hemsidans första sida är ny och ger möjlighet
att direkt välja mellan Kamratföreningen och
Flygmuseum. Man kan sedan enkelt byta
mellan föreningen och museets sidor.
Under 2010 kommer en webshop att tillföras
Flygmuseets hemsida.
Verksamhetsåret 2009 kan vi nu lägga bakom oss och konstatera att det
blev ett mycket bra år. Vi är 1538 medlemmar (mål 1600) och nästan
16 600 besökare på museet. Planerade aktiviteter har genomförts och
museet har i huvudsak utvecklats enligt tänkt inriktning.
Du kan läsa mer om detta i Verksamhetsberättelsen 2009 på sidan 28.
Ett STORT tack till alla Er trogna medarbetare!
Det är tack vare våra gemensamma insatser som vi har en
aktiv förening med ett attraktivt och intressant flygmuseum!
Alla är hjärtligt välkomna att besöka museet någon måndag
kl 0900 eller vid någon av våra aktiviteter. Det går även bra
att mejla eller ringa till oss i styrelsen eller museiledningen.
Vi ses under 2010

Göran Brauer

Den ledande revisorn
& rådgivaren för
ägarledda företag
Box 1252 • 262 23 Ängelholm • Tel 0431-44 35 61 •
Fax 0431-101 19 • www.bdo.se

BDO Nordic Ängelholm KB
Auktoriserade revisorer
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Museichefen informerar
Björkhagen 8 januari 2010.

Med museet in i ett nytt decennium
Inför höstmötet 2009 skrev jag i medlemsbladet att vår målsättning var att
nå 13 000 besökare under 2009. Redan under augusti nådde vi detta
resultat. Vid summeringen vid årets slut hade vi nått 16 584 besökare.
Vad är det som gjort denna ökning? Vi har satsat mera på en utökad
marknadsföring, såväl mot turister som företag. Vårt öppethållande har
utökats. Men den störst bidragande orsaken har varit att attraktionskraften
på museet har ökat och våra besökare har varit mycket nöjda. Detta får till
följd att via ”mun till mun” metoden har ytterligare flera besökare hittat
till oss.
Våra medarbetare, museibyggare, värdar, guider och butikspersonal, har
också starkt bidragit. Dessa är museets adelsmärken vilket mycket ofta
framkommer i besöksenkäterna. Vår inbjudande butik med café har också
rönt stor uppmärksamhet.
I museets verksamhetsplan för 2010 är målsättningen att nå minst 17 000
besökare, vilket innebär att vi måste öka attraktionskraften så att även
tidigare besökare återkommer. Vår designgrupp tillsammans med alla
medarbetare har tagit fram en projektplan för etapp VII som skall
utveckla och förnya museet inför 2010. Om vi lyckas fullt ut är ännu lite
osäkert. Förnyelsen innebär bland annat att det byggs en
kommandocentral (KC), ett antal nya flygplan tillförs, en J 35-simulator är under
uppförande, förändringar av montrar samt allmän uppfräschning av lokaler. De flygplan som har tillförts eller kommer att tillföras är:
en SK 50, en SK 61 och en SK 60.
Det pågår även ett arbete med att få en JAS 39
Gripen deponerad till museet. För närvarande
flyger denna JAS 39 på F 17 och flygtiden
närmar sig slutet. Detta innebär att under våren
kommer flygplanet att ställas på marken.
Vad som sen skall ske kommer att beslutas på Högkvarteret. Med lite tur
kan beslutet bli att flygplanet placeras på Ängelholms Flygmuseum.
www.f10kamratforening.se
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För att få plats med de nya flygplanen kommer det att krävas en omgruppering av utställningsobjekten i utställningshallen. Vissa montrar
måste flyttas, väggar rivas och flygplan flyttas. Museets förråd kommer
att minskas och en del av materielen måste avyttras, deponeras på andra
museer eller skrotas. Arbete har pågått under hösten och vintern.
Förhoppningsvis är allt detta gjort när årsmötet avhålls i april.
I förra medlemsbladet skrev jag att jag varit museichef i sex år och att det
var dags att hitta en ersättare. Efter övervägande har jag bestämt mig för
att ställa upp som museichef ytterligare en period Jag ser med tillförsikt
fram mot en ny säsong och hoppas att vi skall nå minst lika
bra resultat 2010.
Avslutningsvis vill jag tacka alla de medarbetare som
entusiastiskt och ideellt lägger ned åtskilliga timmar på att
hålla igång vårt flygmuseum.
Kenneth Hansson
Byholmabasens gamla
Kommandocentral KC
växer fram på museet.
Här ifrån styrde man den minutoperativa verksamheten på flygbasen med vakthavande befäl VB,
flygledare, luftvärnsbefäl och
klargöringsledare.
Drakensimulatorn tar form med
hjälp av kunniga medarbetare.
Här kontrolleras att gasreglagets
rörelse ger rätt signaler in i datorn
för att sedan presenteras på hastighetsmätaren.
Jungfruflygningen kommer att ske
i vår och museet får ytterligare en
attraktion!
6
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Information om Röd Kalle
Bulltofta
på 50-talet

Åter en information om vår 22:a. Jag vill börja med att tala om att det är
mycket aktivitet, som nu pågår i hangaren. Alla hjälper ju till med något
projekt. Jag för min del har varit ganska ensam med 22:an, men det är
inget problem. Mina två bästa hjälpare håller för närvarande på med vår
SK-50. När den är klar är dom säkert tillbaka. Problemet med de ofta
förekommande start problemen, har vi nog löst nu.
De gamla tändstiften har blivit renoverade. De ser ut som nya. En av våra
medlemmar påtog sig att blästra och testa stiften. Tack för det.
Nya stift från USA skulle kostat oss ca. 6.000 kronor, plus moms och
frakt. Vidare kan jag berätta att vi flyttat och vridit 22:an med stjärten mot
hangarporten. En bra idé från vår designgrupp. När ni nu läser detta, har
jag hållit ett informationsmöte om 22:ans motor med de underlag som jag
fått av VOLVO AERO och min tid på Bulltofta. Vill ni
veta mera, kan jag varmt rekommendera ett besök hos oss.
Hälsningar från en stolt ”mekare” på 22:an.
Max Blönnigen

F 10 AKTUELLT är en del av F 10s historia.
Alla utgåvorna finns i Kamratföreningens arkiv, men vi avser att
kopiera en del intressanta artiklar och publicera dessa på vår hemsida.
Före föreningens egna Medlemsblad fanns all medlemsinformation i
F 10 AKTUELLT. Även detta kommer att finnas på vår hemsida.
Anders Ragnarsson

www.f10kamratforening.se
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Från forskarrum och bibliotek
Vi tackar alla generösa bidragsgivare tiden 2009-09-13--12-31: Joachim
Svensson, Bertil Persson, Kurt Åkesson, Kaj Schade, Elwir Nilsson, Tore
Bernstrup, Lars Hedström, Bertil Ebbesson, B G Drake af Hagelsrum, Jan
Johansson, Anders Rick, Karl G Ahremark, Roy Fröjdh och så förstås den
ständigt återkommande donatorn Lars-Olov Möller. Dessutom de tidigare
ej redovisade givarna Allan Persson och Styrbjörn Holmgren.
Ett varmt tack till er alla!

Sven-Åke Ahl

Efterlysning
Efter att ha kommit en bit på vägen, med att få lite ordning på vårt bildarkiv, kan jag konstatera, att bilder på värnpliktiga vid F10 genom tiderna
saknas. Ligger dom kanske i din dator eller byrålåda?
Det vore trevligt, om Du, som var kompani– eller plutonsfotograf eller
bara har bilder från din värnpliktstid, antingen vill låna ut dessa för kopiering eller skänka dom till oss, ta med bilderna till vårmötet, skickar fotona
per post eller mailar till museet. Ett önskemål är dock, att Du namnger
personerna på bilden, sätter ut år och plats, detta är mycket viktigt, eftersom en bild utan förklaring inte har något liv.
Min målsättning är, att fotona skall användas i utställningar på museet.
Skriv din adress så att jag kan skicka tillbaka
materialet!
Krister Sörhede
Nynäsg. 1
252 52 Helsingborg.
Eller via e-post till info@f10kamratforening.se
Krister Sörhede
Ps! Om jag får låna dina negativ (135 film) eller dia så blir det lättare, att göra
kopior. Ds!
8
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Medarbetar– och studieresa 2009
Resa till Berlin 2009-10-12—15
2009 har varit ett lyckosamt år för museet ur många synpunkter. Framför
allt har vi glatt oss åt det stora besöksantalet. Mycket arbete har lagts ner
på att få vårt museum till att bli en magnet för turister och flyg- och
teknikintresserade. Besöksantalet och övrig positiv respons har gett oss ett
kvitto på att vi lyckats så här långt.
Vi kan dock inte leva på ”gamla meriter”, utan vi måste förnya oss inför
kommande år för att locka hit nya besökare samtidigt som vi gärna ser att
tidigare besökare kommer tillbaka.
För att få nya impulser vad gäller bl a exponering, ljussättning informationsmaterial mm, har vi därför under hösten genomfört en medarbetar–
och studieresa till Berlin. Kostnader för resan delades mellan den enskilde
resenären och Kamratföreningen. Planeringen har genomförts av Bengt
Lundquist i samråd med vår blivande reseguide och Berlinkännaren Hans
Jakobsson. Hans, som är medlem i Kamratföreningen, jobbar normalt
som flygingenjör på SAS Flight Accademy på Arlanda.
Måndagen den 12:e oktober kl 04.45 anlände bussen från Röke Buss.
Efter snabb ilastning åkte vi söderut mot Trelleborg för färjeöverfart till
Sassnitz. Efter ankomst till Sassnitz åkte vi den korta sträckan till
”Kolossen på Rügen” dvs Hitlers dröm,
semesterhemmet Prora. Mastodontbyggnaden som började byggas 1936 sträcker sig
4 km längs Proraer Bucht. Byggnaden har
10.000 rum och användes efter kriget av
östtyska armén fram till 1990. Här finns
också ett museum över hur det var tänkt att
användas. En våning ägnas åt hur det såg ut
under den östtyska tiden med återskapade
logement, uniformer och materiel. Byggnaden och museet var intressanta,
men exponering av materiel mm var sämre.
www.f10kamratforening.se
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Efter ett par timmar i Prora styrde vår chaufför Åke bussen söderut mot
Berlin som vi nådde vid 18-tiden. Efter incheckning på Hotel Agon Aldea
i centrala Berlin intogs en gemensam middag.
Tisdagen började med en klassisk buss-sightseeing med historisk inriktning där vi bl a passerade Checkpoint Charlie, Herman Görings Luftfartsministerium, Bernauer Strasse med delar av Berlinmuren, Karl Marx-allee
med byggnader i stalinistisk arkitektur, Brandenburger Tor och många
andra sevärda platser. Hans guidade oss på ett fantastiskt sätt.
Efter en snabblunch åkte vi vidare till dagens
huvudattraktion, de tyska flygvapenmuseet
Luftwaffenmuseum
der Bundeswehr
Berlin-Gatow.
Flygplan och materiel från Otto Lilienthal till Mig-29
visades i två olika
hangarer och ute på
bansystemet. Här
fanns många goda idéer, modellbyggen och
tekniska lösningar som vi tog till oss. Flera av
flygplanen som visades på bansystemet var i
dåligt skick och på väg att förstöras.
Vår ordförande Göran Brauer överlämnade en blyertsteckning av Tore
Palm, föreställande en Me-109, till museet som tack och minne av vårt
besök.
På onsdagsförmiddagen besökte vi Svenska
ambassaden som är samgrupperad med danska, norska, finska och isländska ambassaderna.
Byggnaderna är ritade av den kände arkitekten
Gert Wingård och är byggd på samma plats
som där den låg i början av 1900-talet.
Vår guide på ambassaden, Jessika, visade runt
i byggnaderna, samt gav en mycket intressant
inblick i arbetet på ambassaden.
10
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På eftermiddagen åkte vi ut till Deutsch-Russisches Museum i Karlshorst.
Museet var tidigare högkvarter för den sovjetiska
militärledningen i Berlin. Här skrevs också den
tyska kapitulationen under den 8:e maj 1945.
Museet ger en gripande bild av den ryska delen av
kriget och många av bilderna visar det otroliga
lidandet och umbärandet som kriget skapade.
Efter besöket i Karlshorst åkte vi till Gedänkenstätte Normannenstrasse,
dvs f d högkvarter för den östtyska säkerhetstjänsten, STASI. Här fick vi
en guidad rundtur där vi bl a passerade Stasichefen Erich Mielkes kontor
som finns bevarat i originalskick. Mycket intressant besök.
Torsdagen, dvs hemresedagen, var planerad att gå till den gamla sovjetiska basen Finow. Basen sades vara i dåligt skick och mindre sevärd.
I stället åkte vi till Berlins tekniska museum, vilket var en lyckoträff.
Museet är otroligt stort med
fantastiska avdelningar för
olika delar av teknikvärlden.
Här skulle vi kunna spendera
minst ett par dagar, men trots
att tiden var knapp
så räckte den i alla
fall till för att ge oss nya insikter och
idéer. Särskilt flygavdelningen gav oss
mycket vad gäller ljussättning, informationstexter, pedagogiska lösningar och
skapande av miljöer.
Vid lunchtid startade återresan som
gick via Rostock för diverse inköp av
flytande varor. Runt midnatt nådde vi åter Ängelholm.
Som sammanfattning av resan kan sägas att den varit mycket värdefull för
oss alla som kämpar aktivt med vårt eget museum. Både ur synpunkten
inspirationskälla och morot.
Bengt Lundquist
www.f10kamratforening.se
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Höstmötet 2009
Söndagen den 18 oktober genomfördes Höstmötet på Valhall Park fd F10.
Nästan 100 medlemmar hade hörsammat inbjudan och fick lyssna på
orienteringar om verksamheten i föreningen och på museet. Vid detta
möte startade en temaserie om andra världskriget som kommer att
fortsätta under 2010.
Sven Stridsberg var först
ut med ”Luftförsvaret av
södra Sverige 1939”, ett
uppskattat föredrag.
Göran Brauer

Föreningsaktiviteter 2010
Datum

Dag

Kl

Aktivitet

2010-02-17

Onsdag

1900

Föreläsning ”Nedskjutningen av den
svenska DC3.an 1952” Christer Lokind

2010-03-17

Onsdag

1900

Filmafton ”Slaget om Storbritannien”

2010-04-18

Söndag

1000 1500

Vårmöte med årsmöte
Tema ”Slaget om Storbritannien”

2010-05-19

Onsdag

1900

Föreläsning ”Gripenprovflygare på
SAAB” Fredrik Müchler

2010-09-22

Onsdag

1900

Föreläsning ”Hur kom JAS 39 Gripen
till” General Sven-Olof Hökborg

2010-10-01

Fredag

0800 1700

Höstmöte med 70-årsjubileum på Bulltofta, Kirsebergs kyrka och Malmö
museerna

2010-10-20

Onsdag

1900

Filmafton, Blandade flygfilmer

2010-11-17

Onsdag

1900

Föreläsning ”Robot 68”

Föreläsningar och filmaftnar genomförs normalt på Ängelholms Flygmuseum.
12
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Föreläsning 17 februari kl 1900
”Nedskjutningen av den
svenska DC 3:an 1952”
•
•
•

DC-3:an försvann fredagen
den 13 juni 1952.
Hösten 1991 erkände Sovjetunionen att DC-3:an hade skjutits ner…
I juni 2003 hittades DC-3:an efter ett omfattande sökarbete.

Vad var det egentligen som hände den 13 juni 1952? Vad hände sedan?
Christer Lokind, f.d. markofficer och överstelöjtnant vid
Flygvapnet med tjänstgöring inom den centrala underrättelsetjänsten samt vid FRA, berättar om vad som hände.
Föranmälan senast 15/2 till Lars Hedström lars@hedstrom.as alt
0431-454050.
Välkomna!

Vårmöte med årsmöte
Valhall Park söndagen den 18 april kl 1000 – 1500.
Program i stort:
0950 Samling i föreläsningssalen vid Valhall Park Konferens & Hotell
Vid > 140 personer Biblioteket i Ängelholm. (Meddelas senare.)
1000 Ordföranden hälsar välkommen
1005 Årsmötesförhandlingar
1100 ”Slaget om Storbritannien” Föreläsning om ”Spitfire” Kjell Ahlberg
fd Spitfirepilot i Flygvapnet.
1215 Landgång med dryck - Flygmuseet.
1300 Förevisning BILTEMA:s Spitfires
och visning av förändringar på museet
1430 Motorkörning Röd Kalle med renoverade tändstift.
1500 Vårmöte slut.
Anmälan:

Anmälan om deltagande se bifogad kallelse.

www.f10kamratforening.se
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Det kom ett mail….
Ja, det var kanske så det gick till. Annars vet jag inte hur bilden i denna
artikel hamnat i min dator. Minnet sviker, vilket ju inte är så ovanligt nu
för tiden. Jag hittade hur som helst ett foto med texten ”2.div 1943”.
Jag har av en flyghistoriker en gång hört att en bild med enbart oidentifierade personer är utan värde. Med benägen hjälp av medlemsregistratorn,
Lars Hedström, skickades därför en förfrågan till ca hälften av de medlemmar som lämnat sin E-postadress, vilket blev ca 400 st, huruvida
någon kände igen personerna på fotot.
Chansen att någon av dem på bilden skulle nås av vår förfrågan var ju
väldigt liten. För det första måste han vara medlem i Kamratföreningen,
för det andra skulle han ha meddelat oss sin E-postadress och för det
tredje skulle han i så fall vara med bland dem som fick meddelandet.
Framför allt skulle han fortfarande finnas kvar i livet. M h t männens
ganska mogna utseende redan år 1943 var den chansen förstås liten. Men
kanske någon yngre medlem kunde känna igen åtminstone någon av dem?
Det här med E-post är fantastiskt! Redan dagen efter att förfrågan gått ut
var problemet löst. Den som först hörde av sig till mig var en f d skolkamrat, numera boende i Australien. Han identifierade Hans Knutsson, en
släkting till honom. Via Lars H kom ett besked från Inge Gustafsson om
att en av dem nog var Lennart Ståhlfors. Helt rätt!
Men riktig
Bingo blev det
när nämnde
Ståhlfors, den
ende av dem
på fotot som
ännu är i livet,
själv tog kontakt och lämnade detaljerade uppgifter.
14
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Bilden är troligen tagen på Rinkabyfältet, framför en av barackerna där.
Vi fick dessutom bl a följande information från Lennart:
Sittande från vänster: Uno Paavola, född 1920, ingenjör i Malmö. Stig
Cronholm, f 1919, byggnadsingenjör, omkom i en arbetsolycka 1947.
John Martinsson, tillhörande en äldrekurs, omkom i en civil flygolycka
1943. Lennart Ståhlfors, f 1917. Arne Lidman, f 1921, flygkapten i
SAS. Per Hedström, f 1921 flygkapten/styrman i SAS.
Stående från vänster: Hans Knutsson, f 1921, Lantbrukare. Gösta
Åhlberg, f 1920, stabstrafikledare.
Ett stort tack, Lennart, för din hjälp. Tack också till övriga engagerade:
Kalle Hall (f d Karl Arvid Klitte), Inge Gustafsson, Rolf Bengtsson, BG
Drake af Hagelsrum, Christer Prahl, Bertil Bjäre och Hans Bohlin.
Lennart skickade också med en bild från Rinkaby 1943
föreställande tidigare nämnde John Martinsson och Rune
Steinmark. Den senare började som värnpliktig flygförare
på F 10. Han blev därefter fänrik och så småningom flygkapten i SAS.
PS! Kan någon tala om hur jag fått bilden till mitt bildarkiv i datorn är jag förstås tacksam för den informationen.
Sven-Åke Ahl
svahl@telia.com

Vi behöver Dig!
Går Du hemma och är sysslolös på fritiden?
Varför inte engagera Dig i vårt arbete med
föreningen och Flygmuseet.
Vi söker dig som kan tänka Dig att arbeta
med vårt Medlemsblad, hjälpa till med vår
personalplanering eller ställa upp som värd
eller simulatorinstruktör.
Eller känner du för att jobba med våra ”nya”
flygplan och utställningar kom till museet på
måndagar kl 0900!
www.f10kamratforening.se
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erbjuder följande resor 2010:
NORMANDIE
PARIS
24/5—1/6
9 dagar

Följ med på en kulturhistorisk resa till Normandie, en av Europas charmigaste platser! Här
avnjuts även kulinariska frestelser i form av
spännande fiskrätter, cider och calvados.
Resan tar oss med tillbaka till de allierades invasion av kusten i Normandie under juni 1944.
På hemvägen besöker vi Paris och Moseldalen
dess sevärdheter med bland annat vinprovning.

PRIS: 7 500 kr per pers i dubbelrum. Bokning senast 15/4 2010.

AIRSHOW
ILA 2010
Berlin
11/6—13/6

Följ med till ILA 2010, en av världens största
flygmässor! Här hittar du allt från småflygplan
till jumbojet och såväl gamla som nya militärflyg. Under en heldag upplever vi mässan på
Schönefeld, Berlins nya storflygplats. Dessutom besöker vi Deutsches Technikmuseum.
Rekommenderas av våra medarbetare.

PRIS: 3 000 kr per pers i dubbelrum. Bokning senast 20/4 2010.

ENGLAND
med flyg
Flying Legends
Air Show

8/7—11/7

Följ med på världens största Air Show på
Duxford, där folk från hela världen samlas för
att se flygplan från andra världskriget flyga. Vi
besöker dessutom fem andra flygmuseer, så
som RAF Hendom, Science Museum, Midlands
Air Museum, Brooklands Museum samt de
Havillands Museum. Vi bor centralt tre nätter
utanför London i St. Albans, på Hotel Thistle.

PRIS: 6 800 kr per pers i dubbelrum. Bokning senast 8/4 2010.

CAB-Resor • Bivägen 10 A • SE-269 31 Båstad • Sweden
E-post: cabres@yahoo.com Tel: +46 (0)431-36 96 55 •
Fax: +46 (0)431-36 69 50 • Mobil: +46 (0)70-59 131 61
Mer information på hemsidan:

www.cab-resor.se
16
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Varje måndag njuter vi av bröd från:

Vi erbjuder ett brett sortiment med allt ifrån frallan
till bröllopstårtan, gå in på vår hemsida så hittar du
mer information!

www.bageriet.se
www.f10kamratforening.se
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Minnen från F10
eller

”Det var en lång, lång, lång väg till F10 och
min tid på F10 blev kort!”
Sommaren 1944 cyklade jag, 10 år gammal, nästan varje dag till F 10,
Bulltofta. Med spänning och beundran följde jag de små svenska jaktflygplanen, J 20 eskort av de ”enorma” amerikanska bombflygplanen B 17
Flygande fästning och B 24 Liberator till landning på Bulltoftafältet.
Jag önskade så innerligt att få bli jaktflygare på F 10!
1950 kom möjligheten - ”bli fältflygare”! Den 15 januari 1951 påbörjade
jag utbildningen på F 2, Hägernäs. Därefter följde GFU, F 5 Ljungbyhed.
Inför examen anmälde jag önskemål om att placeras på F 10. Det blev
F 17! Efter några år på F 17 följde Försvarets Läroverk och Kadettskolan
i Uppsala. Inför utnämning till fänrik ansökte jag om placering F 10!
Det blev F 17! Därefter F 7, F 6, USAF och FS. 1977 fick jag veta att jag
inom något år skulle befordras till överste!
Jag sökte F 10! Positiva rykten från Flygstaben ledde till att min Hustru
och jag köpte tomt i Ängelsbäckstrand. Vi såg framför oss ett jobb på
F 10 och ett liv på Bjäre. Men det blev i stället ett särskilt uppdrag och
därefter Luleå! Jag begärde att bli förflyttad till F 10. C FV hade andra
planer. 1990 blev jag chef för Första Flygeskadern! Då började också den
stora avveckling av FV´s förband. Filip Blå och Qvintus Blå avvecklades.
Den formella nedläggningen genomförde jag.
Jag fick också ansvaret för att ur de
båda divisionerna skapa en AJS 37division på F 10. Den 19 juni 1993 hade
jag äran att överlämna divisionen till
C F 10. Dagen efter skrev NST,
”Ny profil på himlen … Viggenplan i
väntan på JAS” och ”Hotet för F 10 om
nedläggning tycks avlägset …”
18
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En bild på överlämnandet är beviset på att jag
står på F 10 - äntligen, efter 43 år - inte placerad där men med ett C E 1 förband lydande under mig, Johan Röd. Under ett drygt år ledde
och följde jag Johan Röd verksamhet, vilken
genomfördes på samma utmärkta sätt som all
annan verksamhet på F 10.
Exempel: 1994-03-01 deltog Johan Röd med två AJS 37, utrustade med
RB 75, i ett samordnat anfall mot mål inom RFN-område utanför Vidsel.
Totalt deltog fyra grupper AJS 37 utrustade med RB 05 och en rote,
Johan Röd, med RB 75. Anfallet genomfördes på fyra minuter.
Totalt avlossades 16 RB 05 och två RB 75. Johan Röd hade 100%
verkan. Total verkan var 78% vilket var mycket bra.
Under en vecka i september 1994 genomförde Första Flygeskadern, E 1,
under min ledning, en omfattande övning i vilken Johan Röd deltog.
Övningen avslutades med ett samlat anfall mot Hattefuranmålet (F 7)
inför flera inbjudna VIP bl.a. Försvarsmakten ledning. Anfallet var sista
gången som E 1 verkade som förband. Anfallet inleddes med en rote
AJS 37 från Johan Röd, start från Kubbe, snabbtankning Eskilstuna,
låghöjdsfoto av målet samt fällning av IR-facklor. Därefter anföll fyra
grupper, 16 flygplan SK 60 med attackraketer. Därpå sex grupper,
24 flygplan AJS 37 Viggen som fällde 120 kg bomber. En av grupperna
var ur Johan Röd, fyra AJS 37 Viggen, start från Kubbe, snabbtankning
Såtenäs. Anfallet avslutades med resultatfoto, IR-fackelfällning, på lägsta
höjd av en rote AJS 37 från Johan Röd.
Därmed upplöstes Första Flygeskadern efter dryga 50 år. Den sista ”rena”
Flygvapenenheten direkt underställd ÖB, avvecklades.
Det var roten Johan Röd 5 som avslutade E 1 långa framgångsrika och
betydelsefulla verksamhet. Det var således ett F 10 förband som blev det
sista jag fick leda! Vi alla, de som var med i flygförbanden, förhoppningsvis också alla på ”hemmaförbanden”, alla som medverkade på andra sätt
eller var åskådare kände säkert vemod, men också stolthet över att alla
dessa förband hade genomfört mål- och resultatfoto, attackanfall, flyguppvisning och defilering perfekt i allt, från tidhållning, taktiskt uppträdande till verkan i målet, all ammunition hamnade där den skulle hamna –
i målet. Fantastiskt!
www.f10kamratforening.se
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Forts: Minnen från F10…….
F 10 hade under alla år varit en föredömlig flottilj. I detta låg främst
luftförsvarsuppgiften. Genom tillförsel av en AJS-division ålades
förbandet också uppgifter inom områdena spaning, underrättelseinhämtning och attack. Det var därför tillfredsställande att F 10 genom Johan
Röd också bevisade att dessa nya uppgifter gick att lösa på samma
professionella sätt som luftförsvarsuppgiften. Resultatet berodde på
många faktorer främst på hur hela flottiljen F 10 fungerade.
All personal hade ansvar i Johan Röd resultat, officerare, civila, värnpliktiga, reservpersonal, frivillig personal, osv. Alla måste finnas och vara
kompetenta, alla hade betydelse och delansvar. Självfallet skall alla äras
av förbandets, av F 10 framgångar. Så kände jag då anfallen påbörjades
och avslutades av ett F 10 förband, Johan Röd. Dessutom, detta visade att
F 10 kunde ta emot JAS 39 i de tre rollerna Jakt, Attack och Spaning.
Den siste september 1994 lämnade jag Flygvapnet. Inför detta gjorde jag
avskedsbesök på de divisioner som stod under mitt, C E 1 befäl, från F 21
i norr till F 5 i söder. Mitt sista besöksförband blev Johan Röd.
Efter start med Viggen från F 10 flög jag, på lägsta höjd med högsta fart,
till Säve. Därmed var min aktiva tid i Flygvapnet slut. På något sätt
kändes det som om jag trots allt fick revansch genom att min sista start
skedde från F 10.
Året var 1994, dvs 50 år efter det att jag stod utanför staketet på F 10
Bulltofta, och ville bli en på F 10.
Därefter följde 10 år med uppdrag i huvudsak för Saab. I det arbete som
jag då medverkade i kommer jag särskilt ihåg att efter ett besök på F 10,
av Försvarsutskottet, så talade berörda politiker högt om att C F10,
Kjell Öfverberg, var den förbandschef som de hade störst förtroende för
efter att ha hört många chefer argumentera för sina förband. FöU:s
positiva syn på Kjell Ö och F 10 ledde till att dåvarande statssekreteraren
i försvarsdepartementet Lars Reeke, bestämde sig för att resa ned till F 10
enbart för att lyssna till Kjell.
Det gladde mig. Kjell bidrog därmed i högsta grad till de beslut som togs
avseende ett bibehållande av F 10, ett beslut som senare bröts genom
s.k. politisk ”kohandel”. Kjells ärlighet stärkte militärernas anseende i
politikernas ögon.
20
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Mina uppdrag avslutades i och med Försvarsbeslutet 2004. Då flyttade
min Hustru och jag till Ängelsbäckstrand. Som pensionär här på Bjäre har
jag nära till ”gamla” F 10. Jag gläds åt att det finns så många entusiaster
som byggt upp och ständigt arbetar med Ängelholms flygmuseum.
Det är ett fantastiskt museum. Det ger utrymme för minnen, för eftertanke, kopplat till dagens säkerhetspolitiska situation. Ett tack till alla Er som
jobbar med museet.
Det är en förmån att få vara med i F 10 kamratförening. Föreningen
betyder väldigt mycket för alla oss som har ett genuint intresse för flyg.
Tack för allt som föreningen bjuder på.
Som ordförande för SwAFHF, framför jag ett tack till Er som arbetat med
att få Johan Gul Rudolf, J 29 Tunnan, i flygbart skick och numera bidrar
till underhållet av den. Det är min förhoppning att Gul Rudolf skall kunna
flyga fram till ”Flygvapnet 100 år”, år 2026.
Bert Stenfeldt
medlem i F 10 kamratförening.

kullaflyg.se
www.f10kamratforening.se
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Divisionssymboler
Jag har gjort en del efterforskningar för att få fram
ursprunget till F 10-divisionernas emblem.
Här nedan presenteras första divisionens symbol ”Spöket”
som med Kamratföreningens goda minne numera även
används av biltillverkaren Koenigsegg.
I kommande nummer av Medlemsbladet kommer jag att redogöra för

andra och tredje divisionernas emblem.
Åren 1940-1945 opererade F 10 från Bulltoftafältet i Malmö med uppgift
att hävda Sveriges gränser gentemot främmande flygplan.
1942 var kaptenen Gunnar Asklin chef för första divisionen, för övrigt
den sista division som flög J 8 Gloster Gladiator.
Asklin tyckte att man skulle ha en särskild
divisionssymbol, ett rockslagsmärke i form av ett
spöke. Företaget Sporrong kontaktades och skickade tre förslag. Asklin sammankallade divisionens
personal för en omröstning som tillgick så, att
Asklin sade: ”Det här märket skall vi ha.”
(Dåtida militär demokrati!) Han såg också till att
spöket målades på divisionens flygplan.
Den symboliska tanken var att förarna med hjälp
av sitt spöke skulle skrämma iväg inkräktarna.
Devisen ”The show must go on” har tillkommit i
ett senare skede och användes redan då Carl-Erik
Bursell i mitten av 1970-talet förnyade emblemet
till det utförande som visas här på bild.
Kan någon läsare informera om hur devisen kom
till vore jag mycket tacksam för det. Skicka gärna den informationen till
svahl@telia.com eller med vanlig post till F 10 Kamratförening.

22
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Uppgiftslämnare:
Per-Axel Persson, dåvarande officersaspirant vid första divisionen, F 10.
P-A Persson överfördes till F 5 som flyglärare då divisionen flyttades till
Barkåkra och blev sedermera bl a världsmästare i segelflygning.
Han pensionerades som överstelöjtnant vid F 10.
Carl-Erik Bursell: Fältflygare vid första divisionen och som så småningom blev civil flygkapten. Han är numera pensionerad och deltar aktivt i
arbetet på vårt museum som bl a simulatorinstruktör.
Sven-Åke Ahl
Fotnot: Gunnar Asklin nödlandade med en J 20 på grund av bränslebrist
i Långseletrakten under en vinterövning 1943. Det bar sig inte bättre än
att flyplanet fattade eld men Asklin hann lämna flygplanet i tid.
Stjärtpartiet klarade sig undan flammorna och kan nu beskådas på

Ängelholms Flygmuseum.

Ett fallskärmshopp
Jag började flyga in mig på J35 Draken när jag blev flygchef på F10
1964. Jag hade c:a 10 timmars flygtid när jag den 2.februari tillsammans
med flottiljingenjören Lars Kjellgren skulle gå mål vid en flottiljövning
på F9. Vi bytte flygplan ute på plattan för att undvika jetstrålen när vi
taxade ut.
Jag beskriver i fortsättningen händelseförloppet med den bandupptagning
av radiotrafiken som gjordes. (Jag är J 14 och Lars J 17)
Lennart Smith var trafikledare (TL) och Torsten Lundström har skrivit
ned bandupptagningen.
Efter start steg vi mot Göteborg och på c.a 2000 m höjd fick jag felindikering på hydraulsystemet.
Fortsättning nästa sida
www.f10kamratforening.se

Medlemsbladet

23

Forts: Ett lyckat fallskärmshopp
Följande radiotrafik utväxlades:
Kl 0931
J 14: ”Jag har nå´t fel på hydraulen,
hydraul ett fel”
J 17: ”Ja,
J 17: ”Du har millan ute”
J 14: ”Uppfattat”
J 14: ”Hydraul två fel”
J 14: ”Jag övergår kanal A”
J 17: ”Ja”
J 14: ”Tornet J 14”
TL ”J 14 tornet”
J 14: ”Jag har hydraul ett fel och hydraul två fel. Skulle Du vilja
titta lite´ grand vad….jag skall
göra och hjälpa mej”
TL: ”Jag har en rote som är strax på
medvinden för landning”
J 14: ”Ja, men kan Du tala om vad
ungefär som står i SFI så att
jag kan få hjälp med……..det”
TL: ”Ja vänta”
J 17: ”J14 från 17. Har Du kontinuerligt hydraul två lysande”
J 14: ”Ja”
J 17: ”Kan Du styra”
J 14: ”Ja det kan jag”
J 14: ”Jag kan inte göra annat fortsätta
och minska varvet och landa”
J 17: ”Gå hemåt”
J 14 : ”Ja”

Jag har nu börjat svänga tillbaka
mot F10 och minska höjden.
J 17: ”J17 övertar uppdraget går mot
F9 eller vill Du ha hjälp”
J 14 : ”Nej Du kan gå mot F9”
J 17 : ”Ja”
TL : ”J 14 avstånd till basen frågas”
Kl 0933
J 14: ”Flyghöjden nu – Ja, nu kan jag
snart inte styra längre. Jag får
nog vända här.
Jag kommer nog att hoppa för
nu kan jag inte hålla den”
TL: ”Du hoppar”
J 14: . ”Vill Du ge mig besked får det
gå fort”
TL: ”Kanal Bertil”
J 14: ”Kanal Bertil”---- (oläsligt håller telefoniknappen intryckt)
TL: ”Kanal Bertil”

Jag böjde mig fram för att göra
detta men insåg troligen att jag
måste ut omedelbart.
J 14:

Jag hoppar!

Jag utlöste raketstolen med enbart höger hand, med huvudet framåtböjt
och vänsterhand på radiopanelen.
Huvudet slungades bakåt av den kraftiga luftströmmen (c:a 800 km/t) och
slog i nackkudden så häftigt att den helt trycktes ihop och hjälmen sprack.
24
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Det gav mig en hjärnskakning som har medfört bestående minnesförlust
av det fortsatta förloppet. Minnet återkommer när jag sitter hos lantbrukaren som tog hand om mig. Vänster arm hade brutits bakåt i armbågsleden
och gjorde fruktansvärt ont. Skadan gav bestående men i vänster arm.
Vad som blivit bestående men av hjärnskakningen får min omgivning
avgöra.
Flygteknikerna Sten Mårtensson, Sture Nertzberg, Kurt Åkesson och
Erik Ström passerade just då bensinstationen vid E6 uppe på Hallandås
och såg nedslaget och mig hänga i fallskärmen en bit bort. De åkte dit
direkt och var först på plats. Strax efteråt kom Owe Löfberg som de
kunde visa var de sett mig. Han hittade mig på lantgården och gav mig en
smärtlindrande morfinspruta.
Ambulans hämtade mig till Ängelholms lasarett där armbågen tömdes på
blod och sedan gipsades. Jag var ordentligt blåslagen i ansiktet och öm i
hela kroppen.
Min rehabilitering bestod i en omfattande operation av vänsterarmen och
därefter utprovning av olika hjälpmedel för att vänsterhanden skulle
hjälpligt fungera. Läkaren som opererade mig klassade mina bestående
men till 25%ig invaliditet vilket inte har givit mig någon kompensation.
Någon form terapi för att bearbeta händelsen förekom inte vid den tiden
och skulle inte behövts. Jag hade inte och har inte haft den typen av
problem.. Efter c:a 2 år fick jag en återinflygning på Draken som jag
sedan flög till 1980 då jag placerades som försvars- och flygattaché i
Moskva och Warszawa.
Haveriutredningen kom fram till att drivaxeln till hydraulpumparna gått
av och slagit sönder slangarna till förbrukningsenheterna och nödmillan
som alla därmed upphörde att fungera. En följd blev att styrsystemet blev
trycklöst och det inte gick att manövrera flygplanet.
Bertil Bjäre
Vid tillfället major och
nytillträdd flygchef

www.f10kamratforening.se
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Medlemsservice
Nu har över 50 % av medlemmarna anmält sin
e-postadress. Gör det Du också!
E-posta till medlemsregistret@f10kamratforening.se
Finns Du på vår e-postlista kan vi enkelt och snabbt skicka information
mellan medlemsbladen om verksamhet som kommer.

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 1500 medlemmar, varav det kommit nästan 200 nya under
2009. 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: medlemsregistret@f10kamratforening.se 0431 – 45 40 50.

För din medlemsavgift 2010 får du:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fri entré på vårt museum Ängelholms Flygmuseum
10 procents rabatt på inköp av artiklar i museishopen
Erbjudande att medverka vid Vårmötet den 18 april
Erbjudande att medverka vid Höstmötet den 1 oktober
Tillgång till ett bibliotek med mycket fakta om flyg
Erbjudande om ett antal intressanta föreläsningar och filmkvällar
Möjlighet till social samvaro
Möjlighet till att göra en insats för vårt Flygmuseum
Erbjudande om intressanta temaresor.
Lars Hedström
Medlemsregistrator
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Höst– och jubileumsmöte 2010
Redan våren 2009 bildade vi en mindre arbetsgrupp bestående av undertecknad, Rolf Rimsby, Sune Sjöström, Lars Hedström och Sven Sjöholm
för att starta arbetet med ”Tionde Flygflottiljens 70-årsdag på Bulltofta”.
Arbetsgruppen (Ag F10 70) har genomfört ett antal möten och varit på
besök nere i Malmö. Inför arbetet 2010 kommer gruppen att utökas med
Sven Stridsberg (redaktör och författare), Alf Andersson (F17), Anders
Reisnert (Malmö Museum), och Birgitta Jillgart (”Bulltoftabo”).
Anders Ragnarsson, Tommy Jönsson och Krister Sörhede är också vidtalade att medverka i det fortsatta arbetet.
Vårt målsättning är att utveckla ett bra jubileumsprogram, ta fram en
enkel jubileumsskrift samt att biträda Malmö museerna när det gäller en
minnesutställning om F10:s tid på Bulltofta. Tyvärr rymmer vissa lokaler
inte mer än ca 120 personer. Därför är vi intresserade av att få en preliminär förhandsanmälan från Dig som är intresserad av att medverka.
Program i stort med ca-tider:
Kl 0830
Bussar från Ängelholm olika färdvägar till Malmö
Kl 1000
Tal av repr från Malmö stad, CF17 och F10 K ordf
Kl 1030
Överflygning
Kl 1115
Minnesgudstjänst Kirsebergs kyrka. Fana/fanvakt, musik
Kl 1145
Kransnedläggning.
Kl 1200
Landgång i Kirsebergs församlingshem.
Kl 1300
Buss förbi de platser där F10 en gång bedrev sin verksamhet
Kl 1430
Invigning av minnesutställning på Malmömuseerna.
Kl 1445
Föredrag i museets föreläsningssal
Kl 1530
Kaffe och kaka på museet. Utdelning av minnesskrift.
Kl 1600
Hemtransport

Förhandsanmälan om deltagande
skickas in till lars@hedstrom.as eller lämnas på
Flygmuseet i samband med Vårmötet den 18/4.
Slutlig inbjudan och anmälan kommer att skickas ut
tillsammans med Medlemsblad nr 21 i början av
september. Vi jobbar hårt med att försöka kunna
genomföra denna aktivitet till ett rimligt pris.
Göran Brauer
www.f10kamratforening.se
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Verksamhetsberättelse 2009
Styrelsen har genomfört ett konstituerande möte, sex protokollförda styrelsemöten och ett särskilt planeringsmöte.
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

Göran Brauer
Bertil Bjäre
Sven Åke Ahl
Lars Eriksson
Jan Andersson
Kenneth Hansson
Bengt Lundqvist
Lars Hedström
Sune Sjöström
Rolf Rimsby
Mats Lindskoog
Kjell Erik Olsson
Bertil Malm
Bengt Wahlström
Johnny Olsson
Bengt Jönsson
Leif Stenbäck
Sune Magnusson
Anders Ragnarsson
Lennart Fridh
Lennart Boström
Nils Olof Freij

Vice ordförande.
Sekreterare
Kassör
Museichef
Medlemsregistrator
Marknadsförare

(avled juni 2009)
Auktoriserad revisor
Revisor

Sammankallande

Medlemsavgiften har varit 100 kr.

Händelser under året
Även i år har utvecklingen och driften av vårt flygmuseum dominerat
verksamheten. Vi nådde nästan upp till 17 000 (16 584) besökare (mål
13000) och vi är drygt 1 500 (1 538) medlemmar (mål 1 600) i föreningen. En fantastisk utveckling när det gäller besökare till museet.
Den ökade satsningen på marknadsföring och den nya reklampelaren ”35fenan” vid Maxi kan ha bidragit till detta, liksom en ökning av antalet turister i vårt område. Telefonsamtal, brev, e-post från nöjda besökare ger
oss beröm för hur vi sköter vårt museum. Det är rent, snyggt och intressant och alla värderar högt det vänliga bemötande man får som besökare.
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Vår verksamhet, som omsätter mer än 1,4 miljoner kronor, har genomförts inom planerad budget. Detta tack vare våra medlemmar som frivilligt och troget ställer upp och arbetar med flygmuseets olika uppgifter.
Varje måndag har vi (ca 40 medlemmar) träffats i föreningens lokaler på
museet för att bygga, städa, få information om verksamheten och umgås
med varandra över en kopp kaffe.
Som ett led i att utveckla de medlemmar som deltar aktivt i vår verksamhet genomfördes en medarbetar- och studieresa till Berlin 2009-10-12 –
15, varvid ett antal museer besöktes bl a Luftwaffenmuseum der Bundeswehr Berlin-Gatow och Berlins tekniska museum.
Erfarenheter från resan finns förtecknade och ingår som ett underlag i vårt
museums utveckling.
Till detta kommer föreningens sedvanliga vår- och höstmöten samt ett
antal föreläsningar. Nästan alla aktiviteter har genomförts på Valhall Park
(fd F10).
Vårmötet med årsmöte genomfördes söndagen den 19 april och samlade
nästan 200 medlemmar. Antalet deltagare gjorde att vi i ett sent skede fick
flytta årsmöte och föreläsning till Ängelholms Bibliotek för att sedan avsluta verksamheten ute på Flygmuseet.
Föredragshållare var Per Högberg Luftfartsverket som höll ett mycket
uppskattat föredrag om ”Det civila flyget dess utveckling och svårigheter
idag”.
Vid Höstträffen söndagen den 18 oktober startade en temaserie om
”Andra världskriget” med en föreläsning av Sven Stridsberg som kåserade om ”Luftförsvaret av södra Sverige 1939”. Vidare orienterade ordföranden och museichefen om vad som hänt sedan sist och den verksamhet
som var på gång. Mötet samlade ca 100 deltagare.
Föreningen har fortsatt med föreläsningar. Antalet besökare har varierat
mellan 30 och 55 stycken.
Följande föreläsningar genomförts:
18 februari: Johan Gille ”En provflygare minns”.
25 mars:
Johan Svetoft stf CF17: ”I stället för försvarsbeslutet”.
4 november: Thomas Neretnieks FMTS: ”Med Gripen i Nevada 2008”.
2 december: Rolf Nilsson F7: ”Taktiskt transportflyg med Tp 84
Hercules”.
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”Filmafton” tillkom som en ny aktivitet för våra medlemmar. Avsikten
var att göra detta med stöd av Röda Kvarn i Ängelholm men kostnaderna
för lokal mm blev för stora. Två filmaftnar genomfördes:
30 september: Vi diskuterade om vad som finns att titta på och tittade på
några exempel på ”flygfilm”.
18 november: ”Team 60” och ”Blue Max”.
Under 2009 har vi infört vårt enkla kvalitetssystem. För verksamhetsåret
2010 finns nu utarbetat planer för vår verksamhet.
Vidare har vi fortsatt arbetet med att förbättra vår marknadsföring genom
en uppdaterad hemsida www.f10kamratforening.se, ett Medlemsblad med
ny layout samt en satsning på marknadsföring till utvalda bussföretag och
andra företag inom regionen.
Styrelsen

Tack alla annonsörer för att Ni stödjer
F10 Kamratförenings verksamhet.

Leverantör till F10 Kamratförening
Öppet för alla!
Alla dagar!
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Vi kan erbjuda ett stort urval av resor till både enskilda och grupper.
Ni kan kliva på bussen på flertalet platser i NV Skåne, bla Ängelholm, Munka Ljungby,
Helsingborg, Örkelljunga, Östra Ljungby mfl.
Titta in på vår hemsida och läs mer eller ring och boka vår katalog.
För grupper och lite större sällskap skräddarsyr vi resor efter Era önskemål.

Årets restips
Vinprovning i Burg, 2 dagar, Pris: 1095:En härlig minisemester med vinprovning och shopping.
I priset ingår: Helturistbuss, reseledare, färja, vägskatter, del i dubbelrum alt lägenhet,
vinprovning, middag inkl dryck samt frukost.

Tfn 0451-40224

www.rokebuss.se

Beställ årets
katalog

Agda PS
– det rollbaserade personalsystemet

Nästa Medlemsblad
kommer i september!
www.agda.se
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