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FLYGFLYG
MUSEUMMUSEUM

Ängelholms

Foto: 

Välkommen till vårt HÖSTMÖTE med temat 

SwAFHF (Swedish Air Force Historic Flight) 

Söndagen den 25 september kl 1000 - 1500. 

Nu ändrar vi utgivningsdatum för 

Kamratföreningens Medlemsblad! 
 

Nummer 23 kommer ut i början av december! 

Flygplan 39.101 på plats i Ängelholms Flygmuseum 

Världens andra flygmuseum med en JAS 39 Gripen 

Vilken sommar på Ängelholms Flyg-

museum! Nya rekord med mer än  

16 000 besökare och 547 besökare un-

der en och samma dag i juli. 

 

Ansvarig utgivare  Göran Brauer <gobra@bjarenet.com> 

Redaktör <rasmusson.bjorn@telia.com> 

Foto: Björn Rasmusson 
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Nya utgivningstidpunkter för Medlemsbladet! 

Nr 22½ kommer i början av september med höstens program  

Nr 23 kommer i början av december ”Julutgåvan” 

Nr 24 kommer i början av juni 2012  ”Sommarutgåvan” 

Vi har gjort en enkel muntlig läsarundersökning. 

Ny redaktör 
Björn Rasmusson,  Har tjänstgjort som fältflygare på 

Malmen, Ronneby och Ängelholm. Därefter vidareutbild-

ning och tjänstgöring på Flygkommando S med arbets-

uppgifter inom incidentberedskapen och transportflygsy-

stemet. Tjänstgjorde på F10 flygenhet som produktionsle-

dare de två sista åren innan flottiljens nedläggning 2002. 

Jag är gift med Ingrid och vi har två utflugna barn och i 

dagsläget tre barnbarn. Ingrid och jag bor i Vejbystrand 

sedan elva år tillbaka.. 

Med syfte att avlasta den vanliga styrkan av ideella 

medarbetare under de hektiska sommarmånaderna  

anställde Flygmuseet i år ungdomar som skulle var 

behjälpliga i receptionen, medansvara för värdskapet 

samt jobba som simulatorinstruktörer åt flygsugna 

besökare.   

Efter internutbildning om museets verksamhet och 

ambitioner stöttade de vår egen personal på ett ut-

omordentligt sätt och de blev snabbt uppskattade. 

Från vänster på bilden sitter Filip Stenman, Rebecka Kvisth, Nicky Dahl Alfredsson, 

Michaela Ljung och Lina Warmtoft. 

Sommarjobb i flygets tecken 

Resultatet av den är att Medlemsbladet kommer ut 2 gånger/år, i A5 for-
mat, skickas ut i pappersformat och att vi behåller annonser. 

Detta medlemsblad (nr 22½) läggs ut på hemsidan och skickas ut via e-post och 

som vanligt brev till medlemmar som saknar e-postadress. 

Över 65 % av medlemmarna har anmält sin e-postadress. Gör det du också! 

E-posta till lars@hedström.as  

http://www.engelholmsflygmuseum.se/word/?p=632
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Foto: Emma Persson 

Plats: Nyhemsskolan och Ängelholms Flygmuseum. 

Start: Söndagen den 25 september 2011 kl 10 00. 
 

Program i stort: 

09.20  Bussar avgår från plattan utanför Ängelholms Flygmuseum.  

09.40  Samling i aulan på Nyhemsskolan, Ängelholm. 

10.00  Ordföranden hälsar välkommen. 

10.10  Swedish Air Force Historic Flight (SwAFHF) föreläsning av  

  ordföranden general Bert Stenfeldt 

11.30  Busstransport till Ängelholms Flygmuseum. 

12.00  Förtäring (Ingår i avgiften nedan) 

13.00  Flygförevisning (Med reservation för teknik, väder mm)  

 

J 29F Gul Rudolf,  
och J 34 Hawker Hunter ur 

SwAFHF  

samt Jas 39 C Gripen ur F 7. 

 

13.30 Visning Flygmuseet och 35-simulatorn. 

15.00  Höstmötet slut 
 

Endast medlemmar i F 10 Kamratförening. Avgift: 100 kr. 

Anmälan om deltagande vid Höstmötet 
Anges på inbetalningsavi  eller vid betalning på Flygmuseet senast den  

19 september. Undantagsvis via lars@hedstrom.as alt tfn 0708-868686. 
 

Inbetalning till bankgiro 5639-7730 senast 19 september! 

Höstmöte söndagen den 25 september! 

mailto:lars@hedstrom.as
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Datum Dag Kl Aktivitet 

2011-10-19  Ons 1900 ”Myter kring Luftwaffe” Föreläsning av 

Claes Sundin, flyghistoriker, illustratör och 

författare  

2011-11-23 Ons 1900 ”Helikopter 10 i Afganistan” Föreläsning 

av Kn Håkan Ejdebrandt, Chef teknikgrp 

Hkp i Afganistan  

Foto: Emma Persson 

 

VIKTIGT!!!  
Anmälan till aktiviteterna görs till Lars Hedström tel 0708-86 86 86 

eller lars@hedstrom.as Då vi haft så många åhörare måste vi kunna boka 

tillräckligt stor möteslokal.  

Sittplats kan endast utlovas om föranmälan skett. 

 

       Lars Hedström 

Kommande föreningsaktiviteter 2011 

Information om Röd Kalle 
Motorhaveriet var värre än vi trodde. Cylinder 7,s vevstake brusten och "stumparna" har 

slagit sönder så gott som alla de övriga cylinderfodren. 

Vi lyckades demontera cylinder 9 så att vi kunde titta in i bakre vevhushalvan. 

Det står 3 motorer i Linköping, dessa är reservmotorer till B17.Museets ledning arbetar 

nu på att få disponera en av dessa. Går inte det, så 

har vi ett stort jobb framför oss med demontering 

och kontroll av motorn. 

Delar har vi från den lagerskurna motorn som  

Flygande Veteraner skänkte. 

Vi hoppas på Linköping! 

 

Leif Krook 

 

Nästa medlemsblad utkommer i december 

Är du intresserad av att annonsera i Medlemsbladet? 

Kontakta ansvarig utgivare eller redaktören. 

mailto:lars@hedstrom.as

