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Ordföranden har ordet
Segelstorpsstrand 2010-08-20
Vilken fantastisk sommar det blev efter den
långa kalla vintern och våren och än verkar den
inte riktigt ha tagit slut. Trots varmt och soligt
väder har antalet besökare hållit sig i samma
nivå som förra året och vi kommer 2010 att nå
vårt uppsatta mål ”mer än 17 000 besökare”.
Nu ser jag fram emot ett par händelser i relativ närtid. Onsdagen den 22
september startar vi höstens föreläsningsserie med ett föredrag som bär
titeln ”Hur kom JAS 39 Gripen till?” Det är pensionerade generalmajoren och överingenjören Sven-Olof Hökborg som besöker oss och berättar
om hur han upplevde detta arbete och då främst ur upphandlings och tekniskt perspektiv. Vi har förhandsbokat Hörsalen i Ängelholms Bibliotek
för jag vet att detta blir ett intressant föredrag. Glöm inte att föranmäla er.
Nästa händelse är vårt kombinerade Jubileums- och Höstmöte i Malmö
fredagen den 1 oktober. Program och hur anmälan skall gå till finns
redovisat längre fram i Medlemsbladet.
Tyvärr så finns det bara ett begränsat antal platser för hela dagen.
Undantaget är aktiviteterna vid J 20 monumentet vid f d trafikledartornet
på Bulltofta. Där kan vi vara flera och lyssna på tal, musik och se på överflygningarna. Glöm inte anmäla er. Först till kvarn…
Att det blir något jubileum kan vi tacka oss själva och Malmö museerna
för. Intresset från Försvarsmakten att hjälpa till med denna typ av aktiviteter inom Kamratföreningarna verkar vara lågt.
Annars har våren och sommaren präglats av hårt arbete och mycket nöje.
Hårt arbete genom att vi har genomfört vårt program med många deltagare vilket är jättekul. Föreläsningar och
filmkvällar har besökts av 70 – 80
medlemmar och vårt vårmöte hade
270 anmälningar varav det slutligen
kom ca 230 medlemmar. Det kallar
åtminstone jag en levande förening.
www.f10kamratforening.se
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För mig och styrelsen har det också varit och är ett arbete att blicka framåt. Vi blir alla äldre så därför gäller det att hitta nya vägar för hur förening
och främst Flygmuseet skall drivas vidare.
Jag har haft kontakter med Ängelholms kommun, Region Skåne, Statens
Försvarshistoriska Museer (SFHM), Statens Militärhistoriska Arv
(SMHA), Luftvärnsmuseet i Halmstad och enskilda för oss viktiga personer. Alla bejakar vårt fina arbete med att ha en aktiv förening och ett fantastiskt Flygmuseum, men när det gäller att gå in och stödja oss långsiktigt så finns det alltid ett antal hinder eller om man uttrycker lite mer positivt att det är möjligheterna som saknas.
2010 har vi ett bidrag från Ängelholms kommun på 30 000 kr och vi har
lyckats att få ett bidrag från Riksantikvarieämbetet på 20 000 kr för att
färdigställa vår 35 simulator.
Vår omsättning är ca 1,6 miljoner och vi har fasta kostnader på ca
800 000 kr, som vi alltid först måste arbeta in, innan vi kan fortsätta med
att utveckla museet.
Det är tack vare våra museimedarbetare, d v s medlemmar som deltar aktivt i arbetet på museet, som vi drar in dessa pengar. STORT TACK!!!
Kanske du, som medlem, kan hjälpa till att påverka beslutsfattare i olika
organisationer och på olika nivåer med att det finns ett kulturhistoriskt
värde i att bevara och att utveckla Ängelholms Flygmuseum.
Göran Brauer
Ordförande och
medarbetare på
Flygmuseet

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
Hur ser framtiden ut för museet?
I snart sju år har flygmuseet funnits. Det har varit framgångsrika år.
Vi har genomfört sju etapper och står nu inför etapp VIII i utvecklingen.
Inriktningen kommer att vara att försöka att förädla det vi har och göra
det mera attraktivt för våra besökare och inte att införskaffa massor med
nya saker och nya flygplan. Vid ett flertal tillfällen har det talats om det
”självgående museet”. Jag kommer fortsättningsvis att tjata om detta. Jag
anser nämligen att som besökare vill man gärna själv söka kunskap och
om man inte hittar det man söker, vänder man sig till våra utomordentligt
duktiga och proffsiga värdar. För att nå målsättningen med det
”självgående museet” krävs mycket tankearbete och framförallt idogt arbete av alla de som byggt museet. Inriktningen inför säsongen 2011 kommer troligen att bli flera förklarande texter om våra motorer, flygplan, instrument, arbetslivet på en flygflottilj för värnpliktiga, tekniker, markförsvarare, meteorologer, flygledare, flygförare, civilanställda m fl. Det är
trots allt F 10:s historia vi skall försöka återberätta och inte då enbart livet
i luften.
För närvarande är vi inne i planering inför 2011. Hur mycket kommer vi
att mäkta med? Alla vi som håller på med museet arbetar ideellt. Vi dras
med stora kostnader i form av hyra och media men även kostnader för
utveckling av museet. Detta är en balansgång som kräver noga planerings- och budgetarbete. Samtidigt är ambitionerna höga bland våra
medarbetare att utveckla och förnya. En avgörande faktor är antalet besökare under året. Hittills har vi varit framgångsrika på den fronten. Vi får
genomgående ett mycket gott betyg av våra besökare som berömmer såväl museet som helhet som mottagandet man får av kassapersonal, simulatorinstruktörer, värdar och guider. Samtidigt tror jag inte att man skall
hoppas på alltför stora ökningar av besöksantalet. Att jag säger så beror
mycket på att vi som tjänstgör på museet trots allt har begränsad tid till
förfogande. Det finns även andra värderingar man måste ta hänsyn till.
Den nyorganiserade museiledningen med blandning av tidigare militärer
och civila har visat sig vara en bra lösning. Det ger erfarenhet från flera
sidor och förhoppningsvis gagnar detta våra besökare.
www.f10kamratforening.se
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Viktigast är att vi skapar ett museum som i första hand är intressant för
allmänheten men även ger oss tillfredställelse att utveckla och förnya.
Det vi ser framför oss i form av nyanskaffningar är en SK 61 Bulldog
som FV-museet lovat att deponera till vårt museum. Om allt fungerar som
det skall anländer flygplanet under hösten. Vi hade även förhoppningar
om en JAS 39 Gripen. Tyvärr ser det ut som att tidigast 2012-13 kan det
vara aktuellt med denna dyrGrip. Självklart kommer det att finnas vissa
överraskningar inför nästa säsong. Men detta får man komma och uppleva
själva.
Flygsimulatorn röner stor uppmärksamhet bland våra besökare. Under
högsäsong kan det till och med vara svårt att få en tid för ett flygpass. Av
den anledningen har vi skapat ett kösystem som bidrar till att vi har möjlighet att stoppa försäljningen av biljetter till simulatorn i god tid innan
stängningsdags. Detta har bidragit till att besökarna har blivit mera nöjda
och insett att det kanske blir en dag till på museet för att få möjligheten att
göra en provflygning. Arbetet med den nya J 35-simulator pågår fortfarande och i skrivande stund är tidsförhållanden lite osäkra då det gäller att
kunna erbjuda flygningar för våra besökare.
Många av våra besökare och även medlemmar i F 10 Kamratförening har
varit mycket generösa mot museet. Vi framför vårt varma tack för alla
dessa bidrag.
I rubriken ställer jag frågan ”Hur ser framtiden ut för flygmuseet?” Jag
tror att det ser ljust ut, under förutsättning att vi lyckas engagera lite yngre
människor att hjälpa till. Då avser jag inte endast ungdomar utan även
yngre pensionärer som kan föra traditionerna vidare. Hjälp till med att
föra ut budskapet att en föryngring måste till för att vårt kära flygmuseum
skall överleva på sikt.
Avslutningsvis tackar jag alla de som med stor entusiasm och ideellt arbete lägger ner mycken tid på vårt museum. Detta har bidragit till att vi nått
fina resultat.—Tack alla!
Björkhagen 2010-08-07
Kenneth Hansson
Museichef
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Information om Röd Kalle
Hej alla som läser vårt populära medlemsblad. Mitt bidrag denna gång,
blir att informera lite om 22:ans apparater. Jag får alltid frågor från våra
medlemmar om hur det hela kan fungera. Särskilt vid våra års- och höstmöten. Jag gillar när man är intresserade. Man får tänka på att denna motortyp PWA-R-1830, började konstrueras och byggas redan i början av
1930-talet. Motorn är en 14-cylindrig, 4-takt, stjärnmotor. Där borde det
inte vara några problem hur en sådan fungerar. Så jag tar apparaterna i
denna motor. Jag börjar med magneterna. Dom andra apparaterna kommer i nästa medlemsblad. Motor har två magneter, som är självförsörjande. De behöver dock ström från batteriet under startförloppet, ca. 5 – 10
sekunder av en startströmspole. Hur fungerar då magneterna. Ankaret i
magneten alstrar ström, precis som i en cykeldynamo, men mycket kraftigare. Den ström som
alstras, går till magnetens spole, där strömstyrkan transformeras upp
ytterligare. När motorn
kommit upp till ca.300
varv, lämnar magneten
själv tillräckligt med
ström för att ge gnista
till tändstiften, via brytaren och rotorn. Varje
cylinder har två tändstift.
Den vänstra magnetens
tändkablar går till de
bakre stiften, och den
högra magneten går till
de främre stiften. Motorn
skall nu snarast gå upp till tomgångsvarvet, ca. 600 varv.
Föraren släpper nu starthandtaget, och motorn skall nu gå
själv. Av erfarenhet vet jag, eftersom magneterna har långt
överskriden gångtid, lämnar nog inte magneterna tillräckligt
kraftig gnista vid lågt motorvarv. Därför måste jag planera
in någon form av underhåll på magneterna.
Max Blönnigen
www.f10kamratforening.se
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Vårmöte 2010-04-18
Nu hände det igen! Vi blev nästan tagna på sängen 270 st medlemmar anmälde att de ville delta på vårmötet—FANTASTISKT!
Vi fick snabbt leta ny lokal för årsmöte och föreläsning och det blev en
uppdelning av deltagarna i två omgångar för att vi skulle kunna äta och
besöka BILTEMAS hangar någelunda organiserat ute på Valhall Park.
Som lite extra krydda så hade vi dessutom isländsk vulkanaska i luften
som gjorde att ordinarie flygtrafik på flygfältet var inställd.
Samling på Nyhemsskolan i
Ängelholm. Före årsmötet höll
kommunalrådet Åsa Herbst ett
kort anförande om sin syn på
vår verksamhet. Det lät positivt
så jag hoppas att det återspeglar
sig i bidragen från kommunen.
Årsmötet genomfördes på tilldelad tid och
därefter höll Kjell Ahlberg en spirituell föreläsning om Spitfirens betydelse i ”Slaget om
Storbritannien” (dagens tema).
Sedan gick det bussar till Valhall Park och de
aktiviteter som väntade där. Landgång och
besök i BILTEMAS hangar för att se på två
Spifires och Mustangen. Bertil Gerhardt berättade om flygplanen och hoppade sedan,
till vår överraskning, in i en Spitfire och
gjorde en mycket fin flyguppvisning.
Tack Bertil! Även Röd Kalle tände till denna dag och lät oss lyssna på motorns välljud!
Detta trots askan i luften
Göran Brauer

Foto: Christer Sörhede
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Vårstädning på Flygmuseet
Den 24 maj samlades
ett 40-tal medlemmar för vår årliga
storstädningsdag på
museet. Vi delade
upp oss i mindre
grupper och gav oss ut
för att feja museet från
golv till tak. Efter att alla
golv var skurade, alla
fönster putsade, allt

dammtorkat och
alla flygplan uppfräschade, blev
belöningen smörgåstårta för alla på
markan, som blev
mycket uppskattat.
Torbjörn Stjerndahl
som också passade
på att fotografera.

Och snyggt
blev det!
Red anm
www.f10kamratforening.se
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Att flyga är att leva
Mitt under arbetet med att redigera detta medlemsblad nås jag av budskapet att vår hedersmedlem Bertil Gerhardt har omkommit i en flygolycka
med en Spitfire. Olyckan inträffade lördagen den 21 augusti samband
med landningen på Tynset flygplats i
Norge. Bertil blev 68 år och hela hans
liv präglades av flyg. Han utgjorde ett
stort stöd för vår verksamhet genom att
flyga föreningens J 29 Tunnan och bistå oss på många olika sätt. Man kan
säga att han verkligen levde upp till
devisen ”Att flyga är att leva”.
Tack Bertil och flyg vidare ”ovan där”.
Göran Brauer

Bilder från vårt Vårmöte fotograf Christer Sörhede

10
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Från forskarrum och bibliotek
Tack snälla ni…………..
……som från årsskiftet till manusstopp skänkt böcker och andra handlingar till vårt bibliotek, museum och till Forskarrummet.
Lars Hedström, Bengt Normann, Gunnar Ekmans anhöriga,
Max Blönnigen, Åke Palm, Arnold Berth Eilers, Sven-Åke Ahl,
Göran Brauer, Rolf Nilsson, Roland Manzang, Lars Flodmark,
Thomas Bengtsson, Inger Johansson, Stefan Wembrands anhöriga,
Birgitta Jillgart (f Bjurhovd), Lars Olov Möller, Bo Hesselmark,
Malte Svensson, Gunnar Palm, Alle Johansson, Göte Persson,
Styrbjörn Holmgren, Henning Ekmans anhöriga, Arne Larsson,
Nils-Erik Iwarsson, Claes Jönsson, Per-Ulf Månsson, Tore Bernstrup,
Bo Hesselmark, Stig Skoglunds anhöriga, Bo Andersson.
Sven-Åke Ahl

kullaflyg.se
www.f10kamratforening.se
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Att bygga en J35 simulator till
Ängelholms Flygmuseum
På museet fanns en J35 nos med belysning på instrumenten, när och hur
den kom till museet tycks ingen veta. Vid närmare kontroll visade det sig
att nosen är byggd som en delvis rörlig flygsimulatorcockpit modell J35
Draken dock icke en J35J.
Varför inte bygga en exSimulatorbyggarna
klusiv 35 simulator av
denna nos med skärm
framför som den simulator vi redan har. Varenda
elkabel var bortplockad
så nya kablar måste dras
till alla instrument, lampor, reglage och strömbrytare. Som tur var hittade vi en kabelrulle med
cirka 400 meter lämplig
kabel i gömmorna på museet, den var röd till färgen, så därför är nästan alla kablar röda men det
struntar ju strömmen i!
Flygsimulatorprogrammet vi använder är Microsofts senaste som heter X
dvs. 10. Själva flygplanet är ju naturligtvis Tomas Nilssons eminenta J35
Draken. Hur får man nu flygsimulatorprogrammets instrumentvärden att
visas på instrumenten i cockpiten ? Dom motorer som sitter i instrumenten kräver 400 Hz växelspänning och det hade vi inte tänkt att använda,
alltså måste instrumenten byggas om med en ny motor. Novelair i Gävle
har hjälpt oss med instrumentombyggnad och goda råd. I Spanien finns en
firma som heter OpenCockpits som tagit fram ett simulatorsystem där
man använder modellflygservo eller stegmotorer som drivkälla för instrumentvisarna. Firman säljer kretskort med en microprocessor och drivkretsar till servo och stegmotorer, alltså bara att sätta igång att bygga simulator. Icke sa Nicke kretskorten förstår inte vad flygsimulatorprogrammet
hittar på och vice versa. Hur löser man nu detta?
12
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I England finns en person som gjort ett dataprogram som kan gå in och
titta på minnesadresserna för tex. höjdmätare och fartmätare och läsa ut
värdet, programmet heter FSUIPC.
Förstår vårt lilla kretskort vad FSUIPC hittar på ? Naturligtvis inte utan
här kommer nästa dataprogram in i bilden som heter SIOC. Detta program förstår vad FSUIPC sänder ut och översätter till något som vårt lilla
kretskort förstår och kan flytta visarna i cockpitens instrument till samma
värde som flygsimulatorprogrammet visar på dataskärmen när man flyger.
Men det var ju för enkelt, för att instrumentet ska visa rätt värde skriver
man i SIOC en programsnutt i ett dataspråk som heter script och när man
äntligen har fått dataprogrammet att köra som man tänkt kan man provflyga INSTRUMENTET i fråga. (det fungerar aldrig vid första testet)
Sen är det bara att skriva programsnuttar till alla dom andra instrumenten
strömbrytarna lamporna och reglagen. Sen har vi lite funktioner som fungerar utan datorhjälp: höjdtrim, stallvarning och eldrivet flygplanur med
batteribackup, är funktioner som nöjer sig med 28 volt likspänning och är
redan klara för flygning.
Någon som sa någonting om lång tid ?

Simulatorbyggarna/
Lasse Eriksson

För den som vill veta mer:
bookmark.se (simulatorprogram), novelair.com (35 sim i Gävle)
opencockpits.com (SIOC), schiratti.com (FSUIPC)

www.f10kamratforening.se
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Divisionssymboler
I serien F 10-divisionssymboler har vi nu kommit till andra divisionen.
Men först en komplettering till första divisionens divisionssymbol. Jag efterlyste i förra
medlemsbladet information om devisen ”The Show Must Go On” Tommy Carlsson har
kontaktat mig och är ganska säker på att denna kom till vintern 1957/58 då han flög
AFT (Allmän flygträning) på 1. div. Detta får gälla som sanning tills annat bevisas.

Så till andra divisionens symbol:
Under tiden på Bulltofta hade J 20-flygplanen en stor gul (!) blixt målad
på flygplanets framkropp. Sergeanten i teknisk tjänst, Thörnblom var idégivare och divisionschefen Owe Müller-Hansen godkände. Denna märknings togs emellertid senare bort med anledning av risk för förväxling med det tyska flygplanet He 113 med liknande märkning. Seriefigurer såsom kapten Bölja, Kalle Anka m fl förekom också, såväl före som efter blixten.
År 1958 ledde divisionschefen och löjtnanten
Björn Amelin GFSU-utbildningen av ett antal kadetter på andra divisionen (GFSU = Grundläggande flygslagsutbildning) Kadetterna fick uppdraget att med ganska fria händer skapa en symbol för divisionens räkning. Resultatet, som ritades av kadetten Hissing, ser ni här.
Dödskallen var inte alltid så populär hos vissa
högre befattningshavare, men behölls trots detta.
Tanken bakom emblemet var att ”En medlem
av Johan Blå (andra divisionen, F 10, förf anm)
är en gentleman som alltid spelar med rena kort
och med livet som insats”. Devisen ”Robur et
virtus” som dock inte presenteras på emblemet,
kan uttydas som ”Styrka och dygd”.
Uppgiftslämnare:
Björn Amelin. Pensionerades som överste och chef för F 6 i Karlsborg.
Sten Mårtensson. Mekaniker/tekniker på Bulltofta och Barkåkra. Sedermera förrådsförvaltare fram till pension.
Tommy Carlsson, fältflygare (Ef 53) med examen 1955. Pensionerades som flygkapten i
Sterling Airways 1994
Sven-Åke Ahl
14

Medlemsbladet

www.f10kamratforening.se

Nya anvisningsskyltar i Ängelholm
Vi har placerat ut anvisningsskyltarna av två skäl, dels för att besökare
enkelt skall finna rätt väg till
flygmuseet men även för att sprida
information om att det finns ett
Flygmuseum i Ängelholm.
Skyltarna har placerats på
baksidan av infartsskyltarna
vid Margretetorpsvägen (i anslutning till rondellen vid vattentornet)
och Östra vägen (vid utfarten mot Helsingborg).
Båda skyltarna visar att man skall svänga till vänster i den framförliggande rondellen vid utfart från Ängelholms centrum.
Sune Sjöström

Nya besöksrekord
på Flygmuseet
Fredagen den 30 juli kom
det 527 besökare!
Den 1 september mer än
15 000 besökare!

Fantastiskt!

www.f10kamratforening.se
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Efterlysning
Göran Jacobsson, författaren till den populära boken ”Fältflygare Från
dröm till verklighet” (för tillfället slut på förlaget) har besökt F 10 Kamratförening och dess bildarkiv på museet. Han planerar en ny bok och
letar bilder till denna. Utbytet blev magert. Förmodligen är dåvarande
fotoförbud för enskilda anställda orsaken. Flottiljfotografen ägnade sig åt
andra objekt; t ex chefer!
Göran J söker bilder med förare på divisionerna, enskilda eller i grupp,
och ber er om hjälp med detta. F 10 och F 14 är tydligen sämst i landet
vad gäller sådana bilder. Troligen har många av oss denna typ av foton i
gamla album (eller skokartonger) och kan bistå med dessa. Visst ska väl
även F 10 vara väl representerat i Görans nya bok?!
Du som har något eller några lämpliga bilder kan skicka dessa i original
till Görans hemadress. Han måste ha originalet i sin hand eftersom de
skall behandlas på en särskild scanner. Självfallet måste också så många
som möjligt också namnges. Under arbetet med den förra boken hanterade han tusentals bilder, men ingen förlorades, så vi behöver nog inte vara
rädda för det.
Göran Jacobssons adress är Åkervägen 21, 681 43 Kristinehamn
Mina eventuella bilder kommer jag att sända honom tillsammans med ett
adresserat och frankerat svarskuvert.
Sven-Åke Ahl
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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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50 år sedan U-2 sköts ner över
Sovjetunionen
Den 1 maj 1960 stod en hemligt utsedd markpersonal på Bodö i Norge och väntade på att ett U-2
spaningsflygplan skulle landa efter en lång flygfärd över Sovjetunionen med piloten Francis Gary
Powers vid ratten.
Möjligheten att det skulle flyga över Finland och
Sverige, direkt från en flygbas vid Peshawar i Pakistan, var stor.
Flygningen hade påbörjats kl 0500 lokal
tid och flögs under beteckningen B 566689. Landningen lät dock vänta på sig
eftersom Powers kl 0853 hade blivit
nedskjuten i närheten av Sverdlovsk
(efter Sovjets kollaps heter staden
Jekaterinburg sedan 1990) av en luftvärnsrobot av typen SA-2 Guideline.
U-2 :an flög på 70 000 fot vilket motsvarar omkring 23 000 meter – en höjd
som amerikanarna inte trodde ryssarna
skulle kunna uppnå med dåtidens jaktflyg och inte ens med sina bästa luftvärnsrobotar.
Redan 1958-59 hade ryssarna protesterat mot flera amerikanska flygningar över sovjetiskt territorium. På högsta generalstabsnivån i Moskva var
de väl kända. Den dåvarande presidenten i Ryssland, Nikita Chrusjtjov,
lär till och med ha varnat den dåvarande
norske statsministern Einar Gerhardsen
med hot om att använda en atombomb mot
Bodö om U-2 flygningarna fortsatte.
Vem överhuvudtaget i Sverige och Finland
hade kännedom om U-2 flygningarna över
deras territorium?
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Meteorologerna på F4, Frösön i Sverige hade förvisso med en
väderradar fått märkliga radarindikationer på hög höjd men att U-2 överhuvudtaget existerade eller skulle vara ett spionflygplan som uppträdde
över svenskt territorium, det hade ingen inom den svenska luftbevakningen någon aning om. På flygflottiljen F4, Frösön, betraktade man upptäckterna på väderradarn som oförklarliga himlafenomen, över allt förstånd.
Radarvarningarna i U-2 från väderradarn på F4 blev däremot en chock för
piloterna i U-2:orna som flög över Sverige.
CIA-organisationen var överraskade över att de hade blivit upptäckta. I
CIA korridorerna förundrades man över hur svenskarna hunnit utrustats
med en luftvärnsrobotbelysningsradar som störde U-2 flygningarna.
Hade svenskarna redan ha hunnit skaffat sig det nya luftvärnsrobotsystem
Bristol Bloodhound? På den tiden hade det svenska flygvapnet i realiteten
tittat just på detta luftvärnsrobotsystem men britterna sades ännu inte ha
börjat leverera dem till Flygvapnet.
Den lilla oskyldiga väderradarn på F4 skapade många dråpliga historier
på militärflygmässarna i Norge där U-2 flygningarna på Bodö varit mer
kända. Dock var U-2:ans verksamheter på Bodö mindre känt i de bredare
kretsarna och allra minst i Sverige.

Med en början den 5 augusti, 1957, flög Avdelning B djupt in
över Sovjetunionen nio gånger i operation Soft Touch. Ett stort antal högprioriterade mål fotograferades framgångsrikt, inklusive Bisonbasen på
Engels, testområdet Kapustin Yar, den nyupptäckta ICBM plats, testlanseringen på Tyuratam, och kärnvapen anläggningarnas utveckling så långt
norrut som Tomsk. Det finns idag uppgifter på många liknande flygningar
men som då hölls strängt hemliga. Strömmen av U-2 bilder höll analytikerna sysselsatta i månader.

Den ryske presidenten Nikita Chrusjtjov fick beskedet om nedskjutningen av U-2 med Francis Gary Powers, mitt under 1
maj tåget på Röda Torget i Moskva, var en triumf som överskuggade allting annat under det kalla krigets dagar.
Gary Powers räddade sig i fallskärm. Hellre än att ta en gifttablett lät han sig fängslas och bli en storpolitisk bricka i det
kalla kriget. Under sin fångenskap avslöjade Powers sitt
hemliga uppdrag och att minsann förklaringar som väderflygning och felnavigering varit en ren bluff.
www.f10kamratforening.se
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Lyckligtvis utväxlades Powers mot den ryske spionen Rudolf Able 1962
men var för all framtid förverkad som U-2 pilot.

Under mars 1985 gjorde U-2 Dragon Lady på nytt sin entré i närområdet - fast då över Östersjön under beteckningen TR-1. I Europa skulle
Dragon Lady användas som ett taktiskt signal - och spaningsflygplan i
Europa.
Med radarapparaturen ASARS-2 kunde amerikanarna göra analyser på
detaljrika radarbilder. NATO var mycket imponerade över resultaten och
gjorde försök att korrelera informationen på sina egna radarskärmar.
Från omkring 18 500 meters höjd genomfördes åtskilliga flygningar över
Östersjön med avsikt att följa upp den militära situationen inom
Warzawapaktens stridskrafter i Polen, Östtyskland och Baltikum.
Dragon Lady flygplanen baserades på
den brittiska flygbasen Alconbury – en
flygbas varifrån alla taktiska spaningsuppdrag genomfördes i förutbestämda
och väl kända flygbanor över Östersjön. Eftersom denna version av U-2
var taktiskt inriktad flög den under
beteckningen TR-1A i Europa men var
identisk med U-2S.
Under Balkankonflikten 1997 baserades de på Istres-flygbasen i Frankrike för att komma närmare operationsområdet utan att behöva flyga över
vissa europeiska länder som vägrade upplåta sina luftrum för flygningarna.

U-2 har varit betydelsefull i många konflikter som Kuba,
Nordkorea, Nicaragua, Balkan m.m. men även deltagit i många fredliga
uppdrag som senast efter jordbävningen på Haiti.
U-2 förbandet på Bealeflygbasen i Kalifornien rycker fortfarande ofta ut,
trots flera nedläggningshot, till olika kris- eller krigshärdar i världen.
Från globalt strategiskt placerade baser utför U-2 såväl fredliga- som
militära spaningsuppdrag. Nu senast är U-2 ett ovärderligt spaningsplan
som flyger regelbundet över Afghanistan och förser soldaterna med bilder
med hög upplösning och som är användbara i striderna.
20
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Piloten i U-2 ser inte själv så mycket av det som händer på
marken - särskilt inte från topphöjden på omkring 22 000 meter. Dess
radar, två sidoseende ASARS-2 (Advanced Synthetic Aperture Radar
System) i nosen ser desto mer. Radarn, kan lokalisera detaljerade mål på
marken och datalänka bilderna i nära realtid till olika markstationer och
inte minst till CENTCOM ledningskomplex i USA.
ASARS-2 är ett så avancerat att radarsystemet
så att det lagt grunden till dagens avancerade
utveckling av radarutrustningar av typen
AESA på de allra modernaste stridsflygplanen
i världen som F/A-22, F/A-18E/F och senare
även i JSF, Gripen NG, Rafale och Eurofighter. Radarn i U-2 kan styras av såväl pilot som
av operatörer på marken. I samverkan med en
kommendör i en ledningscentral kan speciellt
intressanta områden och mål pekas ut, vilka
U-2 piloten kan spana närmare på.
U-2 radarn kan följa rörliga markmål med
en mycket hög upplösning. Ju mer exakt
radarn kan ”se in i målet” med en så hög
uteffekt som möjligt, desto bättre blir
upplösningen och precisionen för de
eventuella vapeninsatser andra stridsflygplan, eller fredsskapande sjö- och markinsatser – i så nära realtid som möjligt, kan
utföra och agera vidare kring.
USA, Nato och de afghanska styrkorna har nyligen, den 23 mars 2010,
varit inblandade i de största gemensamma militära operationerna under
det åttaåriga kriget i Afghanistan och fått ge en hjälpande hand för lokalisering av vägbomber och när sådana förberetts. U-2:an har varit ett
ovärderligt hjälpmedel där inte de pilotlösa flygplanet har kunnat deltaga.

U-2 är som ett segelflygplan med motor som har en vingspännvidd
på hela 31,39 meter. Under ett 12 timmars pass hinner piloten faktiskt
med att fotografera stora markområden. Piloten har idag en större cockpit
som gör att han kan bära en mycket mer bekväm tryckdräkt.
www.f10kamratforening.se
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Den 50-åriga drakladyn kommer att fortsätta flyga några år ytterligare.
Ännu är inte de pilotlösa spaningsflygplanen, av typen Global Hawk, helt
mogna uppgiften och har inte mött alla uppsatta kravspecifikationer.
Det dröjer dock inte länge till
förrän dessa kommer att överta
den globala uppgiften från
”drakladyn”.
All sammanlagrad information
skapar en omvärldspresentation
som just nu är inne i en revolution av möjligheter inom informations- och ledningstekniken.
Många länders flygvapen- och
försvarschefer har insett att man måste satsa mer på en avancerad flygspaning. ”Utan spaning, ingen aning”, var en devis som förr fanns på flygspaningsförbanden och som i allra högsta grad gäller än idag.
U-2 är fylld med en massa historia men ännu har den inte blivit historisk
– den kommer sannolikt att flyga ytterligare några år till – något som även
svenska flygvapnet kunde ha gjort med sina spaningsviggar innan Gripen
fick sina spaningskapslar.
Rolf Jonsson fd Kobran
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Beredskap med J 20
Någon gång på sommaren 1944 var 2.divisionen förlagd till Rinkaby.
Att komma dit var alltid en upplevelse, lite mera provisoriskt än
hemma.
Förläggningen bestod av tre gamla träbaracker. På ena långsidan på
varje barack fanns ingången. Genom denna kom man in i en förstuga.
Rakt fram fanns två små utrymmen. Den ena tvättrum med hylla for
ett antal tvättskålar. Ingen tillgång till varmvatten. Det andra var avsett
som torkrum. Torkmöjligheterna var dåliga. En våt handduk som hängdes
där ena dagen, var lika våt nästa dag. Speciellt om den var ny och indränkt med paraffin.
Rinkaby flygfält
Båda sidor om förstugan
fanns förläggningsutrymmen. En smal gång i mitten
och ett antal bås vid vardera
sidan. De innehöll två över
och två underslafar. Då
dessa ej användes skulle
de vara uppfällda mot väggen. Längst in i gången stod
en vedkamin, bredvid en
trälåda för ved. Jag minns inte
att det var någon ved i den. Vi frös i stället för att elda. Under regniga perioder var två slitna filtar för lite. Då använde vi den gamla knappförsedda skinnpajen som extra täcke. Var sommaren fin kändes det
som att komma på grönbete for oss malmöbor. Då åkte vi ibland till
Fårabäck och badade. Vattnet kunde periodvis vara kallt.
Att ligga i fält betydde inte att vi slapp beredskap. Nästan alltid en
rote i högsta. Den stod då parkerad på uppställningsplattan, strax intill
fältgränsen.
När cylinder- och oljetemperaturerna blev för 1åga måste vi varmköra. Det var en av de uppgifter som ålåg oss mekaniker.
Bakom vår rote, strax utanför fältgränsen, fanns en markväg. Den utmynnade från landsvägen vid Jä11tofta by och fortsatte mot A 3:s
skjutfält och havet.
www.f10kamratforening.se
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En liten gård var vår närmaste granne till flygfältet. Från vår uppställningsplatta och tvärs över markvägen hade ägaren ett tjugotal gäss gående
på bete. De var inhägnade med ett ganska högt stängsel. En dag under vår
roteberedskap hade hälften av gässen rymt. De ville antagligen se
världen utanför, vad vet jag. Under en varmkörning fick vi syn på rymlingarna. De kom gående på markvägen där de följde staketet, med
kurs mot Hanöbukten. Det dröjde emellertid inte
länge förrän bonden plus en medhjälpare kom
för att infånga rymlingarna. Att fånga en gås
är inte 1ätt. Dom är starka, kan springa fort
och dessutom bits dom.
Efter många fåfänga försök hade de inte
lyckats fånga en enda gås. Det var då flygets
käcka gossar trädde in i bilden. Jag anropade
en av de, till synes, trötta ”jägarna", som fick rådet att samla ihop
alla rymlingarna bakom våra maskiner. Efter ett litet förvånat ansiktsuttryck över förslaget blev emellertid gässen strax insamlade. Ett litet
ryck i skevrodren. Tummen upp från
J 20 på Rinkaby
vardera meken i sitsen att de förstod. Ett hastigt gaspådrag på båda
maskinerna och propellerströmmen
skötte jobbet.
Gässen fällde ut sina stora vingar.
Deras nedärvda instinkt att kunna
flyga vaknade till liv. Det visade sig
ganska snabbt att luftströmmen blev
dem för stark. De kunde inte hålla emot och att lyfta var uteslutet,
de satt som klistrade i stängselnätet. Ägarna kunde ta dem en och
en f v b över och in på andra sidan staketet.
Vi fick ett tacksamt leende, som tack för hjälpen. Gässen å sin sida
flaxade med vingarna och sträckte på halsarna. Det såg faktiskt ut som
om de uttalade sin avsky för människans påfund och besvikelse over att
rymningsförsöket hade misslyckats.
For vår del var det ytterligare ett bevis på flygets höga beredskap. Vi
hade gjort en insats, som var fullgjord till belåtenhet.
Kjell Brymell
Bulltoftaveteran
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Föreläsning 22 september kl 1900
Hur kom JAS 39 Gripen till……
Kom och lyssna på Generalmajor Sven-Olof
Hökborg i Ängelholms Biblioteks hörsal när
han berättar om hur Gripen växte fram från
olika specifikationer, val av tekniska alternativ, utländska plattformar, val av svenskt alternativ, teknologiska utmaningar, provflygning,
haverier, export samt några personliga reflektioner.
Vem är då Sven-Olof Hökborg? Född 1941 i Karlstad,
Flygskolan 1961-62 därefter placering vid F 18 och flög
J 34 Hawker Hunter. Valde flygingenjörsbanan och blev
civilingenjör på KTH 1965. Därefter flygingenjör i olika
befattningar i Flygvapnet och inflygning på J 32B
Lansen och J35 Draken. Efter bl a studier i flygsäkerhet
i USA placerades S-O som biträdande flygattaché 1970 1973 i Washington D.C. År 1973-1993 innehade han
olika befattningar inom forskning, utveckling och anskaffning av flygmateriel vid Försvarets Materielverk, FMV, Stockholm. 1994 - 1998 tillbaka
till Washington D. C. nu som försvars- och flygattaché vid svenska
ambassaden. Efter avslutad karriär i Flygvapnet stannade S-O kvar i USA
som bl a representant för SAAB och åren 2005 - 2009 var han ordförande
i Swedish-American Chamber of Commerce of Washington D.C.
S-O har tilldelats flera utmärkelser för sina insatser.
Göran Brauer

Anmälan senast 18/9 till Lars Hedström tel 0431 – 45 40 50 ; lars@hedstrom.as
www.f10kamratforening.se
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Tionde Flygflottiljen 70 år 1 oktober
Nu närmar sig Jubileumsdagen och det är dags att anmäla sig före 20/9.
Tyvärr kan vi inte vara mer än max 160 deltagare vid föreningens aktiviteter vilket innebär att det finns ca 140 platser för våra medlemmar.
Först till kvarn gäller och de som har gjort föranmälan har förtur.
Kostnaden blir 200 kr för transport, enkel lunch, fika och jubileumsskrift.
Subventionerat av F 17, föreningen och Malmö kulturhistoriska förening.
Program i stort med ca-tider:
Kl 0815
Avgång bussar som via olika färdvägar åker till
Malmö/Bulltofta.
Kl 0930
Samling vid J 20 monumentet vid fd IKEA.
Enskilda fordon kan parkeras på P-plats vid
Bulltofta friluftsområde. Samlingsmusik.
Kl 1000
Inledning av ordföranden för F 10 kamratförening Tal av företrädare för Malmö
stad och Flygvapeninspektören.
Kl 1030
Överflygning; därefter buss till kyrkan.
Kl 1100
Minnesgudstjänst Kirsebergs kyrka.
Kl 1130
Kransnedläggning.
Kl 1145
Omgång 1 Landgång i Kirsebergs
församlingshem
Omgång 2 Rundtur
Kl 1245
Omgång 1 Rundtur
Omgång 2 Landgång i Kirsebergs
församlingshem
Kl 1400
Invigning av minnesutställning på
Tekniska Museet
Kl 1415
Film och minnesdialog i museets föreläsningssal
Kl 1515
Kaffe och kaka på museet. Utdelning av minnesskrift.
Kl 1530
Hemtransport
Tid och påstigningshållplats meddelas de som fått
plats senast 28/9.
Väljer man att köra egen bil till Bulltofta gäller
parkering vid friluftsområdet och buss kl 0945
upp till J 20:an. Varje deltagare tilldelas plats i
särskilt angiven buss. Buss kommer att passera
P-plats Bulltofta efter aktiviteterna på Tekniska museet.
26
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Anmälan om deltagande vid Jubileumsdag
skickas med e-post till lars@hedstrom.as eller lämnas på Flygmuseet
senast den 20 september. Även telefon 0431-454050.
140 platser finns att disponera. De som föranmält sig (ca 70 st) har förtur.
Först till kvarn gäller och de som får plats meddelas detta senast den 28/9.
Anmäl också om du åker bil till Bulltofta friluftsområdes parkering.
Buss från P-plats till J 20 monumentet avgår kl 0945.
Avgiften 200 kr betalas i samband med att man stiger på bussen.
Göran Brauer

Staffan Bengtsson Styresman SFHM
besöker Ängelholms Flygmuseum 1 juni
Utdrag ur Staffans Bengtssons reserapport på SFHM intranät:
”Nästa anhalt var Flygmuseet i Ängelholm. Att Flygmuseet i Ängelholm

inte ingår i SMHA beror på att SMHA-museerna ska ha en jämn geografisk spridning i landet och en lämplig fördelning mellan armé, flyg och
marin. Kvalitetsmässigt skulle Ängelholm platsa utan
problem. Man har ca 1500 medlemmar i föreningen
och verksamheten verkar vara välorganiserad och
strukturerad. Som besökare möts man av en trevlig butik med tillhörande café.
Lokalerna i övrigt är ljusa, fina och mycket välstädade.
Det var dessutom osedvanligt god ordning bakom kulisserna. Museet var också fint och jag fick en demonstration av deras flygsimulator. Museet hade förra året
ca 15 000 besökare vilket är mycket bra för ett lokalt museum.”
Publicerad med Staffans B tillstånd — redaktörens anmärkning.

Besök från SMHA Sveriges Militärhistoriska Arv
Inbjudna av ordföranden, besökte kanslichefen för
SMHA Christian Braunstein och distriktschef Syd
Peter Wetterberg Flygmuseet den 28 juli. I dialogen
framkom att vi mycket väl skulle platsa i SMHA,
men att det måste till ett politiskt beslut. Vi kommer
att börja med ett samarbete med Luftvärnsmuseet i
Halmstad, som är medlem i SMHA
Göran Brauer
www.f10kamratforening.se
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Kommande aktiviteter
Datum

Dag

Kl

Aktivitet

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

Airtaco/Linjeflyg 1950 – 1992. Historiskt collage av Lars Lindström

2010-11-17

Onsdag

1900

Föreläsning ”Robot 68”

2010-12-01

Onsdag

1900

Filmafton, Blandade flygfilmer

2011-02-16

Onsdag

1900

John Hübbert: Föreläsning ”Stril 50”

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

Sånt hände förr……...
J 35 Filip blir J 35 Johan. Under modifieringsarbetet med J 35F ringde
sektorflottiljchefen Bertil Bjäre till mig, jag var systemansvarig i FS.
Bertil sa ”de modifierade J 35:orna skall betecknas J 35 Johan”. Javisst
svarade jag och gav direktiv till FMV. Dagen efter stod två herrar från
FMV på mitt kontor och talade om att ”Johan” var omöjligt. Datorerna
hade redan 35 A, B, C, D, E, och F så nu var det dags för G som i Gustav
och inget annat. Jag ringde Bertil för att tala om …, nej jag kom aldrig så
långt, Bertil sa, ”har jag sagt Johan så skall det vara Johan”. Så jag hade
bara att ringa FMV och tala om att det skall vara Johan och inget annat.
Det blev Johan – tacka Bertil Bjäre för det.
Bert Stenfeldt
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Medlemsservice
Nu har över 59 % 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 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 1600 medlemmar, varav det kommit nästan 200 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: 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 Höstmötet i Malmö den 1 oktober
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 till att göra en insats för vårt Flygmuseum
Erbjudande om intressanta temaresor.
Lars Hedström
Medlemsregistrator

www.f10kamratforening.se
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Kamratförening och Flygmuseum på rull
Äntligen!
Nu är vårt släp och rullande
reklampelare iordningställt och
ute på gator och torg.

Medarbetare på uppdrag att motionera och göra reklam för vårt
flygmuseum i samband med Bjäre
runt. Kamratföreningen med Flygmuseet vann överlägset med största
gänget i företagstävlan med 34 cyklister. Lasse med ”Kulin” ordnade
tankningsställen efter banan. Vi kommer igen nästa år med fler deltagare.

Leverantör till F10 Kamratförening

Öppet alla dagar!
Vågen kl 0800 - 2000
Källan kl 0900 - 2000 Välkommen!
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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

www.agda.se
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Nästa Medlemsblad
nr 22 kommer i
februari 2011!
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