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Ordföranden har ordet. 
Magnarp 2006-08-15 
Kära F10-vänner! 
Hösten står inför dörren och det är dags för den traditionella höstträffen. 
Vi kan se tillbaks på en lyckad sommar för kamratföreningen och 
flygmuseet .När detta skrivs pekar allt på att vi ökar vårt medlemsantal 
samt att vi når de budgeterade målen för museet. 
 

Detta kan ske efter fantastiska insatser av en grupp medlemmar som helt 
ideellt lägger ner ett jättejobb! 
 

Med vår hjälp har återigen Gul Rudolf -mot alla odds- kommit i luften 
vilket är speciellt tillfredställande. Trots att J 29-an inte längre tillhör 
oss känner vi fortfarande för dess väl och ve! 
 

Välkomna till höstträffen den 22 oktober 2006,det skall bli roligt att 
träffas 
 

Kjell Öfverberg 
Ordförande 

Inbjudan till Höstmöte. 
 
Plats: Valhall Park IH-salen (Byggnad "11" enl tavla vid 
"vakten") 
Tidpunkt: Söndagen den 22 oktober klockan 10 00. 
 
Program: 
10 00  Samling. 
10 15  Ordföranden, Kjell Öfverberg, hälsar välkomna. 
10 30  Museichefen, Kenneth Hansson, informerar om museet. 
10 45  Föredrag av fd ÖB Bengt Gustavsson. 
11 30  Förflyttning till Museet. 
12 00  Smörgås-landgång. 
12 45 - 1500  Visning av Museet med provflygning i Simulatorn. 
Ca 1300 Motorkörning med J 22 
13 30  Kaffe, Medlemsservice. 
15 00  ”Grindarna stängs”. 
 

Anmälan om deltagande med förtäring senast tisdagen 10 
oktober genom insättning av 90 kr på F 10 Kamratförenings 
BG 5639-7730 alt PG 64851-9 
Förfrågan på tel 0431 453290 eller E-post: 
info@f10kamratforening.se 
 

Styrelsen. 
 

 



Föreläsningskvällar på Museet. 
Under hösten och vintern kommer vi att fortsätta med 
månatliga föreläsningar i ämnen vi tror medlemmarna 
uppskattar. Föreläsningarna videofilmas och finns att köpa på 
DVD. Sekreteraren tar tacksamt emot förslag på föreläsare. 
Följande onsdagskvällar klockan 1900 är bokade med resp. föreläsare: 
20/9 Bengt Fredholm ”Jag berättar om mitt flygarliv” 
15/11 Sven Åke Ahl ”I internationell tjänst” 
6/12 Rolf Cederholm ”Dubbelliv i FNs tjänst” 
 

Information och ev. ändringar kommer att finnas på 
föreningens hemsida www.f10kamratforening.se och 
telefonsvararen 0431-14810.  
Föranmälan kan ske på tel 0431 453290 (Sekr.) eller E-brev 
under adressen info@f10kamratforening.se (Sekr.) eller 
föreningens adress: F 10 Kamratförening Valhall Park 262 74 
Ängelholm. 
Följande datum är bestämda för 2007:  
24/1, 28/2, 21/3, 26/9 och 14/10 samt årsmötet den 15/4. och 
höstmötet 21/10 
Anders Ragnarsson 
Sekreterare 

FLYGMUSEET 
Målsättningen för 2006 var att uppnå 10.000 
besökare d.v.s. samma antal som föregående 
år. Det extremt fina sommarvädret 2006 har 
naturligtvis påverkat besökarantalet men ändå 
inte i den utsträckning som först befarades. 
Genomsnittligt har det dagliga besökarantalet 
varit något lägre men kompenseras av ökande 
antal gruppbesök utanför ordinarie 
öppethållning. Museet hade ca 2.000 besökare före den officiella 
säsongsöppningen i maj. Det finns således gott hopp om att nå årets mål med 
10.000 besökare. 

Välkommen ”facelift” 
De omfattande förändringarna som 
gjordes i museet i vintras har mottagits 
mycket positivt av besökarna som 
bekräftat detta både i skriftliga enkäter 
och spontana synpunkter till personalen. 
Ombyggnaden av entré och shop har 
resulterat i en ökad ”köplust” som 
bekräftas i högre omsättningssiffror. 
Fortfarande återstår ett omfattande arbete 
att förverkliga visionen ”det självgående” 
museet d.v.s. ett museum där besökaren 

lätt tillgodogör sig information genom en utökad innehållsrik skyltning i 
montrar och miljöer. Museivärdarna har dock med råge kompenserat detta 
genom sin lyhördhet gentemot nyfikna gäster. Publikenkäten är slående entydig 
om detta. En glädjande sak är att flera Ängelholmare har hittat till museet 
under säsongen. En slutsats av detta är att vår marknadsföring har lyckats bättre 
på "hemmaplan" än tidigare. 

Personal 
Personaltillgången är fortfarande en trång sektor men efter årets översyn av 
arbetsplaneringen har systemet fungerat tillfredsställande. Museet välkomnar 
naturligtvis fler av kamratföreningens medlemmar i verksamheten inför nästa 
säsong och inte minst m.a.a. ett alltmer akut föryngringsbehov. 

Simulatorn 
Att prova på att flyga stridsflygplan, helikopter 
eller propellerflyg i simulatorn har varit en 



fortsatt succé sedan förra årets justering av prislistan. Instruktörerna gör ett 
uppskattat jobb, inte minst i årets tropiska hetta i lokalen. En sak som 
förhoppningsvis kommer att tekniskt förbättras nästa säsong. 

Flygplan 
J 29:an kommer efterhand att få sitt rätta utseende. ETA för Gripen är ännu inte 
fastställd men löfte om ankomst kvarstår. Förutsättningar för rangering och 
motorstart av J 22:an fortgår och kanske kommer den att kunna köras i 
samband med instundande höstmöte. 

Etapp IV 
Under kommande vinter fortsätter vi med ytterligare fördjupning och 
utveckling mot "det självgående museet". I detta ligger bland annat att alla 
texter och skyltar bör finnas på svenska, engelska och tyska. Vidare vore det 
trevligt om vi kunde göra museet än mer inbjudande genom att måla om golvet 
i hangaren. 
Då är ni välkomna, alla ni som hittills bara funderat på att engagera er.  
Väl mött i trevlig kamratlig samvaro! 
Museiledningen 
 
Medlemsregistret. 
En ordentlig genomgång har skett av medlemsregistret.  Vi hoppas 
därför att Din adress på kuvertet är riktig. Anmäl adressförändring till:  
F 10 Kamratförening  Valhall Park  262 74 ÄNGELHOLM, eller till 
medlemsregistret@f10kamratforening.se 
Vi är nu över 1 300 medlemmar som betalt i år. Flygmuseet har lockat 
många nya medlemmar och bara i år har över 120 nya medlemmar 
tillkommit. Några medlemmar som kom med för att få möjlighet att 
köpa Jubileumsboken har inte fortsatt sitt medlemskap. 

 

Utskick även via Internet. 
Detta medlemsblad (nr 13) skickar vi även som en PDF-fil till de 
medlemmar som anmält sin e-postadress. Vill även Du ha bladet i denna 
form så skicka ett "mail" till medlemsregistret@f10kamratforening.se 
med Din önskan. I framtiden vill vi på detta sätt minska portokost-
naderna. 

 

Lars Hedström, medlemsregistrator. 
 

Museifolket åker norrut 
Klockan 8 lördagen den 17 juni äntrade flygmuseets kärntrupp den gula 
Skånetrafikbussen för färd norrut. Målen med resan var flera, bl a att 
studera Volvos bilmuseum i Göteborg, social samvaro samt besök på 
F7:s flygdag.  
Första stoppet gjordes längs E6:an utanför Varberg, där vi hittade en 
trevlig rastplats. Kaffe och bredda mackor avnjöts i det vackra vädret. 
Kosan styrdes nu mot Göteborg. Efter lite oavsiktliga rundturer lyckades 
vi nå Volvos bilmuseum.  
På museet såg vi först en film om Volvos historia, därefter strosade vi i 
lugn takt runt bland personbilar och lastbilar av skiftande årgångar. På 
museet fanns även en Drake och en Vigg. Museiföremålen har en 
fantastisk finish och presenteras i mysiga nostalgimiljöer, t ex en Volvo 
PV 544 av -64-års modell som tankas på en tidstypisk bensinmack. Till 
macken hör även t ex oljedunkar och reklamsymboler som ger miljön 
ytterligare stänk av verklighet.  
35:an och 37:an presenterades till stor del uppskurna, vilket ger en bra 
inblick i flygplanet. Likaså var flygmotorerna bra pedagogiskt 
presenterade.  
Besöket på Volvos bilmuseum var ett mycket nyttigt besök, där vi 
kunde studera t ex vad en bra ljussättning innebär för att lyfta fram det 
man vill visa. Rumsavdelare, informationstavlor, trevlig golvbeläggning 
och väggbeklädnad är också exempel på detaljer som gör museet 
intressant, spännande och icke förutsägbart.  
Efter denna lektion äntrades bussen på nytt. Avsikten var att ta oss till 
målområdet för Volvo Ocean Race. Vår utmärkte bussförare, Leif 
Stenbäck, fick svettas lite för att ta oss dit. Bl a fick vi ytterligare icke 
planerad sightseeing i Götet. Detta berodde dock inte på Leif utan 
snarare på vägvisningsförslagen som han fick.  
Tyvärr var de stora segelbåtarna försenade, så någon målgång kunde vi 
inte se. Däremot kunde vi glida runt i det vackra vädret i målområdet 
och titta på olika evenemang och käka en och annan glass.  
Prick klockan 3 gav vi oss i väg mot Lidköping och två timmar senare 
var vi där. Färdledarna Bengt och Bengt (Lundquist och Wahlström) 
gav nya order för kvällens aktiviteter. Därefter incheckning på 
Vandrarhemmet mitt i stan. Vädret var fortfarande fantastiskt och några 
passade på att klämma en pilsner på serveringarna längs ån. Strax före 



klockan sju styrdes stegen mot restaurang Skutan där museifolket bjöds 
på en utmärkt 3-rätters middag. Publiken på Skutan var av den yngre 
modellen och musiksmaken därefter. Trots att medelåldern i vårt gäng 
är ganska hög så var det några av farbröderna som valde att smyga och 
trycka lite på de unga damerna under dansen.  
Söndag klockan 8 var det beställt frukost och så blev det. Strax för 
klockan 9 åkte vi till Såtenäs. Vi blev tack vare VIP-kort framvinkade 
hela vägen så vi kunde ställa bussen 100 m från vår åskådarplats i VIP-
tältet. Vi blev otroligt väl bemötta av F7:s personal och kamratförening.  
Flyguppvisningen startade redan vid 10-tiden med olika flygplan och 
helikoptrar som t ex Tp84 Herkules och Hkp10 SuperPuma och ett antal 
fina uppvisningsgrupper som Breitlinggruppen med tjeckiska L39 och 
Freece tricolori med sina Aermacci MB 339. 
Huvudflyguppvisningen bestod av bl a finsk F18, Dansk F16 och så 
naturligtvis våra svenska Drakar, Viggar, Gripar och Sk60 m fl. Särskilt 
uppskattat var ”vår” J29 med Bertil Gerhardt vid spakarna. På marken 
sköttes hon om av våra duktiga tekniker: Lasse Eriksson, Sune 
Magnusson, Bengt-Arne Persson och Jörgen Andersson.  
Efter en fantastisk flyguppvisning, fantastiskt bemötande från F7 och ett 
fantastiskt väder samt att vi såg Kronprinsessan Victoria på nära håll, så 
vände vi trötta och solbrända söderut. På sena kvällskröken nådde vi 
Ängelholm efter en säker körning av Leif Stenbäck.  
Tack till Museiledningen för att vi fick denna studie- och 
uppmuntringsresa efter vinterns slit för att få vårt museum i attraktivt 
skick. 
Bengt Lundquist   

 
J 35 på Volvo                                    J 37 på Volvo 
 

Medlems-service: 
Föreningen har många olika flygfilmer till försäljning. Dessa 
tillhandahålles genom Robin Wallinder-Mähler 0431-21738. 
 
 

Senaste nytt om GUL RUDOLF! 
Efter 3,5 år på marken flög Gul Rudolf igen tisdagen den 13 juni. Så här 
såg det ut efter den lyckade provflygningen. 

 
Från vänster Jörgen Andersson, Sune Magnusson (skymd av Jörgen), 
Bertil Gerhardt ”The Pilot”, Lars Eriksson och Åke Jönsson vårt 
moraliska stöd. 

Flygtid tills i början augusti: 4 tim 15 min fördelade på 9 flygpass. 

Planerade flygningar därefter var Flygfesten i Dala-Järna 12-13 augusti 
samt Kristianstad Airshow 26-27 augusti. 

Under hösten kommer två nya piloter att flygas in på Gul Rudolf, även 
teknikersidan behöver förstärkas med yngre krafter. 
Lasse Eriksson 
 


