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Ordföranden har ordet
Hej Flygarvänner!
Var så god!
Här kommer Medlemsbladet nr 23
vårt första

”Julnummer”!
Ordningen är återställd! Alla skall nu ha fått nummer 23 i brevlådan.
Känns det inte bra att kunna ha det i handen, läsa det var som helst och
även enkelt kunna visa det för andra?
Vill någon ha det i digitalt format så är det bara att gå in och hämta det på
vår hemsida www.f10kamratforening.se.
Medlemsbladet har nu fått en ny redaktör Björn Rasmusson. Tack Björn!
Eftersom nr 22 publicerades redan i februari så har det hänt en hel del sedan sist. Våra aktiviteter har genomförts med många deltagare, vilket
glädjer mig mycket. Vid föreläsningen den 19 oktober räckte inte antalet
sittplatser i vår föreläsningssal på museet. Beklagar! Kom ihåg att föranmäla Dig till aktiviteterna, så att vi kan ordna rätt lokal, rätt antal sittplatser mm för alla som vill vara med.
Vårmötet den 17 april genomfördes med ca 230 medlemmar närvarande.
Förutom ordinarie årsmöte, så avslutades temaserien JAS 39 Gripen med en föreläsning om
SAAB Aeronautic i nutid och framtid. Mötet
fortsatte sedan ute på flygmuseet. Nytt för i år
var att Flygvapnets Hemvärnsmusikkår från
Ängelholm bidrog med lite extra glans i form
av fanfarer och musikunderhållning.
Även Höstmötet den 25 september blev ett uppskattat möte med föredrag
om Swedish Air Force Historic Flight och flygförevisningar med Gul
Rudolf och JAS 39 Gripen. Tyvärr uteblev J 34 Hawker Hunter. 150 medlemmar och ett par hundra extra åskådare njöt av en fin flygförevisning.
Forts nästa sida.
www.f10kamratforening.se
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Jag kan konstatera att vår medlems- och museiverksamhet är på väg att nå
fantastiska resultat under 2011. När jag skriver detta så är vi fler än 1 850
medlemmar och flygmuseet har passerat 19 300 besökare.
Våra mål för 2011 är 1 900 medlemmar och 18 000 besökare. Bra jobbat!
Med så många besökare till vårt flygmuseum så förstår ni säkert att det
fodras arbetskraft till att hålla verksamheten igång. Ett stort tack till er
medlemmar som frivilligt ställer upp som medarbetare!
Omfattningen av vår näringsverksamhet, d v s vårt flygmuseum och stödfunktionerna för lokaler mm, har ökat kontinuerligt från 2004 och till
idag. Styrelsen har därför under året har gjort en översyn av vår ledningsstruktur och organisation. Även frivilligarbete fodrar lite ordning och reda
och då särskilt från de som ställer upp som arbetsledare i vår verksamhet.
Den nya ledningsorganisationen består av:

ordförande med styrelse, som hanterar långsiktig inriktning och
fastställer en årlig verksamhetsplan (VP) med ramar och uppdrag
för VAD verksamhetsområdena skall göra.

tre verksamhetsområden, förenings-, musei- och stödverksamhet
som med varsin verksamhetschef genomför
verksamhet enligt ram
och uppdrag samt talar om HUR dessa
skall genomföras.

en ledningsgrupp,
som samordnar verksamheten inom gällande verksamhetsplan
(VP) och bereder ärenden till styrelsen.
På detta sätt blir det en tydligare ansvars- och rollfördelning med mandat
för det som skall göras, samtidigt som Du som medlem enklare kan se
vad Du kan delta i som medarbetare i föreningens olika verksamheter.
Skall vi förbli en aktiv förening med ett framgångsrikt flygmuseum så är
det just Din insats som kan vara avgörande.
Forts nästa sida
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Styrelsens och min inriktning inför 2012 är att Du skall tycka att det blir
ett bra medlemsår, med ett antal intressanta föreläsningar mm. Nu kommer även måndagskvällar bli ianspråktagna för föreläsningar.
Temat på vårt Vårmöte söndagen den 22 april blir ”Försvarsmaktens helikopterverksamhet” med ett intressant föredrag och med, vad jag verkligen
hoppas på, en utställning och några helikopterflygförevisningar.
2012 blir också ett år, där styrelsen har ett viktigt arbete att se över hur
vår verksamhet skall drivas vidare. Hur skall våra intäkter kunna öka?
Vad innebär ökande energikostnader? Vad innebär ett ev nytt hyresavtal?
Kommer våra medlemmar fortsätta att ställa upp frivilligt i driften av vårt
museum? Kommer vi att få något stöd från region Skåne, Ängelholms
kommun eller Statens MilitärHistoriska Arv (SMHA)?
Många utmaningar men också många möjligheter!
Jag önskar Dig och oss alla i föreningen:

En riktigt God Jul, ett Gott Slut
och ett Gott Nytt År 2012!

www.f10kamratforening.se
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Göran Brauer
Ordförande
och medarbetare
på Flygmuseet
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Museichefen informerar
2011, ett lyckat år för vårt flygmuseum
I skrivande stund har de första nätterna med frost inträffat och vi går mot
slutet av ett lyckat museiår. 2010 var besöksmässigt ett mycket bra år.
2011 pekar mot ett ännu bättre resultat. Eftersom vi håller öppet varje
helg fram till jul samt under novemberlovet, pekar mycket på att det blir
ännu ett rekordår då det gäller antal besökare.
Museet tillfördes en JAS 39 Gripen nr 39101. Detta medförde relativt stora förändringar av utställningshallen. Bland annat fick vårt förråd minskas
och nya väggar byggas. Vi har även fått en SK 61 Bulldog. Med största
sannolikhet kommer den att hängas i taket eftersom utrymmet på golvet
inte räcker till längre.
Under våren uppmärksammades vårt flygmuseum av ÖFS (Östergötlands
Flyghistoriska Stiftelse) genom att de premierade oss med 2011 års Flyghistoriska Stipendium. Vid ÖFS:s årsmöte på Malmen mottog jag en
check samt ett diplom som numera hänger på hedersplats i museet.
Utdelare var ordförande i ÖFS, Per Pelleberg. Motiveringen till stipendiet
var följande:
”Ängelholms Flygmuseum består av
många hängivna medarbetare som förenar
yrkeskunskap med såväl kvalitetskänsla
som fantasi. Deras engagerade arbete har
skapat ett flygmuseum med en förnämlig
utställning som hålls öppen för allmänheten och sprider kunskap om såväl Skånska
Flygflottiljens som Flygvapnets historia”.

Forts. nästa sida
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En nyhet under sommaren var att vi anställde sex sommararbetande ungdomar som
hjälpte oss när det var som mest hektiskt. De
hjälpte till med städning, simulatorflygningar samt tjänstgjorde i butiken. Eftersom vädret gynnade museibesök kom det vissa dagar
mer än 500 besökare per dag. Dessa ungdomar bidrog till att vi ”gamlingar” blev avlastade en hel del.
I början av juni var det
”Veteranbilarnas dag” på Valhall
Park, vilket innebar att museet besöktes av teknikintresserade bilägare.
Under augusti månad genomfördes
Lergökarallyt med start och målgång
på Valhall Park. Området besöktes av
flera tusen intresserade bilentusiaster.
Detta gynnar också vårt museum.
Under september månad genomfördes en resa till England med
museimedarbetarna för att besöka
olika flygmuseer och få inspiration
att vidareutveckla vårt museum,
men även som ett tack för att de
ställer upp entusiastiskt och ideellt.
Som bekant inträffade en olycka med vår J 22 i samband motorkörning.
Vår målsättning har hela tiden varit att få igång motorn igen. På FVmuseum i Linköping finns tre motorer som skulle kunna användas.
Tyvärr har man beslutat att dessa
skall vara kvar i Linköping tills
vidare. Detta stoppade inte våra
duktiga medarbetare.
Forts. nästa sida
www.f10kamratforening.se
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Under hösten har den gamla motorn
demonterats och det har visat sig att
skadorna inte är så farliga som man
befarade från början. Med lite tur
och skicklighet kommer man kunna
återställa motorn med hjälp av reservdelar från den motor som vi fick
av Flygande Veteranerna.
Kanske kan vi redan under 2012
åter få höra motorljudet från J 22.
Det skulle vara härligt!
Under vinter och vår kommer det ske en fortsatt utveckling av museet.
Förhoppningsvis tas ytterligare några steg mot det ”självgående museet”
som har varit vårt mål från första början.
Avslutningsvis vill jag tack alla de, medarbetare, medlemmar,
donatorer, sponsorer och besökare, som bidragit till ett framgångsrikt år för Ängelholms Flygmuseum och ser fram mot
2012 med stor tillförsikt.
Kenneth Hansson
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Intendenten orienterar
Våren 2011 skapades inom föreningen en "Stödgrupp" för att ta hand om
ett antal för museet respektive föreningen gemensamma funktioner.
Styrelsen utsåg undertecknad som intendent och som arbetsledare och ansvarig för denna verksamhet.
I den nya organisationen för 2012 framgår stödgruppens roll tydligare.
Vi kommer att stödja musei- och föreningsverksamheterna vad avser
personaladministration, arbetsmiljö, säkerhet, IT-support, fastighetsfrågor
(kontakt PEAB), föremålsregistrering, ITV, driften av vår hemsida samt
upphandlingsfrågor. Kort och gott stödja de båda andra verksamheterna
så att de kan sätta museibesökarna och föreningsmedlemmarna i fokus.
Under hösten har ett nytt låssystem driftsatts för att förstärka det s k skalskyddet samtidigt som vi också på olika sätt vidtar åtgärder för att försvåra möjligheterna till inbrott. Under våren kommer det att starta en översyn
av vad som kan göra för att minska vår energiförbrukning.
Ni som skall ha, men ännu inte har fått nyckelbrickor, kontakta mig för
uthämtning och kvittens.
Anders Rick

www.f10kamratforening.se
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Från Bibliotek och Forskarrum
Minns ni…………………?
I förra numret av Medlemsbladet
hade vi denna teckning införd med
förfrågan om information om upphovsmannen. Redan utgivningsdagens kväll ringde Lennart Månsson,
som jag känner som tekniker på F 5
under många år. Han berättade att
konstnären var kaptenen Tord Johan
Ossian Westergren, före detta flyglärare på F 5, född 1910. Några dagar senare fick jag av Sven Sjöholm veta
att det var han som hämtat teckningarna hos änkan efter Tord W. Sven
Sjöholm var f ö den som en gång i tiden skapade F 10:s förbandsmuseum
då flottiljen ännu levde. Icke att förväxla med vårt nuvarande museum.
Så droppade det in ett e-mail
från Inge Gustafsson, en gång
flygpojke och aktiv i Ljungbyheds
flygklubb. Han kunde berätta att
Tord W använde sina teckningar i
pedagogiskt syfte då han undervisade sina flygelever och att han
även medverkade i dåtidens flygtidskrifter.
Denna uppgift kunde snart bekräftas då jag i våra samlingar hittade ett ex
av ”Flygarhistorier” utgivna av Flygar Sällskapet i Stockholm år 1995.
Där finns en historia berättad av Tord W och saxad ur Malmenbladet.
Skall stå i eftertexten vad Inge sagt om medverkan i diverse flygtidskrifter. Han lär i de sammanhangen använt sig av signaturen ”Qrax”.
Sven-Åke Ahl
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Information om Röd Kalle
Vi har nu demonterat de 7 cylindrarna i bakre cylinderraden. Förutom den
brustna vevstaken på cylinder 7 så var även fodret på cylinder 5 skadat.
Detta betydde att vi fick såga av bägge cylindrarna och efter att med våld
fått ut kolvarna, så sågades cylinderfoten i bitar så att det gick att få ut de
skadade delarna. Nu återstår en noggrann kontroll av vevaxel och vevhushalvor. Om allt verkar bra så blir det till att börja montera ihop motorn
igen. Efterlyser en person med långa fingrar, ledbara i alla riktningar för
att montera cylinderfotsmuttrarna!
Leif Krook

Foto: Björn Rasmus-

Foto: Björn Rasmus-

Foto: Ulf Olson

OBS! 2011-11-22
Idag monterades kompressorhuset på
motorn till Röd Kalle
Fr.v. Lennart Ohlsson, Leif Krook och
Kurt Åkesson
Foto: Bo Hesselmark

www.f10kamratforening.se
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Vårmötet 2011
Vårmötet genomfördes i härligt vårväder
söndagen den 17 april. 270 medlemmar
hade anmält sig och 230 st kom till mötet.
Årsmötet och föreläsningen genomfördes
även denna gång inne på Nyhemsskolan i
Ängelholm. Bussar fanns tillgängliga för
transport mellan museet och skolan T/R.
Årsmötet genomfördes som vanligt under
ordnade former och föreningens styrelse
beviljades ansvarfrihet för verksamhetsåret 2010.
Bengt Lundqvist och Sune Sjöström lämnade styrelsen och Bengt Normann och
Gunilla Lindström valdes in som nya
medlemmar. Stort tack till avgående och
ett varmt välkommen till de nya.
Därefter var det dags för den avslutande
föreläsningen inom temat JAS 39 Gripen.
Göran Berlermo, SAAB Aeronautics, förläste om Aeronautics nutid och framtid.

Kassör
Jan
Andersson

Revisor
Bengt
Jönsson

Göran Berlemo
SAAB

Sedan var det transport till Vallhall Park
för säsongsinvigning av Flygmuseet och
en landgång med vatten och kaffe.

Vy över hangarplattan med
parkerade fordon.
12
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Ordföranden tackade alla inblandade för tillskottet av flygplan 39.101 och det fantastiska
arbete som man har lagt ner för att bli klar med
museet till denna dag. Därefter förklarade museichefen Kenneth Hansson det uppdaterade
Ängelholms Flygmuseum invigt för säsongen.
Efter detta fanns det möjlighet att se och känna
på nykomlingen JAS 39.101, besöka Drakensimulatorn, se gjorda förändringar i museet och
under tiden lyssna på Flygvapnets Hemvärnsmusikkår från Ängelholm.
Ett samarbete som vi hoppas kunna fortsätta
med även i framtiden.
Foto: Krister Sörhede Text: Göran Brauer

Kommunalråd med nöjd ordförande lyssnar på Flygvapnets Hemvärnsmusikkår.

www.f10kamratforening.se
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FV Kamratföreningars Ordförandekonferens
5-6 maj i Östersund
Det var tidigt i ottan när Lars Eriksson och jag klev ombord på Kullaflyg
för att bege oss mot Östersund för att delta i ordförandekonferensen 2011.
Konferensvärd var F4 kamratförening vars ordförande K-G Holmgren
hälsade oss välkomna till ”Mitt i Sverige” och OPTAND Teknikland.
Ett Teknikland, som med stöd av
SMHA, JAMTLI, de militära kamratföreningarna i Östersund, Jämtlands
Flyghistoriska Förening och Jämtlands
Veteranbilklubb nyligen har etablerats
vid det gamla Flyg- och Lottamuseet
beläget vid flygfältet OPTAND.
Med stöd av EU-pengar har ett antal
nya byggnader uppförts som innehåller
konferens-, butik och cafélokaler, fordonsmuseum och garnisonsmuseum.
Det sistnämnda visar minnen och materiel från de olika militära förbanden som har funnits i Östersund. Mellan de olika museibyggnaderna finns
ett antal stridsfordon, flygplan och annan materiel uppställd.
Första dagen på konferensen blev en riktig ”korvstoppardag”. Hans
Olenäs från PROD FLYG orienterade om vad som händer på högkvarteret och kopplingarna till utredningen om försvarsmaktens kamratföreningar. Christer Olofsson från SMKR (Sveriges Militära Kamratföreningars
Riksförbund) orienterade om vad som hänt sedan sist. SMKR roll, som
någon typ av företrädare för försvarsmaktens kamratföreningar, diskuterades. Än är det en lång väg att gå innan man kan axla den rollen. Lennart
Berns pratade om arkivfrågor, traditionsvård samt orienterade om arbetet
med PROD FLYG:s årliga skrivelse om flygvapnets kamratföreningar.
Sista punkten på dagen var att orientera varandra om våra lokala verksamheter. Tyvärr har det inte hänt så mycket avseende de stödjande förbanden
intresse och stöd. Vi hoppas att resultatet från genomförd utredning skall
bringa ordning på detta. Viss förbättring finns på något förband.
Forts nästa sida
14
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Kvällen hemma hos landhövdingen Britt Bohlin, en stor flygvapenvän,
blev dagens höjdpunkt med ett mycket varmt mottagande och en samvaro
helt i flygvapnets gamla goda anda.
Fredagen inleddes med en öppenhjärtlig genomgång av generalen Jan
Salestrand. Han kommenterade läget i stort i försvarsmakten, rekrytering
av personal, organisationsförändringar och utredningen om försvarsmaktens kamratföreningar. Vi utgår ifrån att vår samverkansgrupp, skall få
vara med i det fortsatta arbetet med
resultaten från denna utredning.
Därefter blev det dags för ett gruppfoto och en rundvandring på Teknikland och dess olika museer.

OPTAND Teknikland
är väl värt ett besök.
Efter lunch
diskuterade
vi utredningen samt hur
fortsättningen skulle se
ut.
Mötet gav ett omfattande underlag
till samverkansgruppen.
Den tidigare valda
samverkansgruppen, Gunnar Persson F 18 sammankallande, Göran Brauer F 10 och
Ingvar Jäderlind F 3, blev av församlingen enhälligt återvald att fortsätta
arbetet med att företräda Flygvapnets Kamratföreningar.
Nästa konferensen blir 2013 på LSS i Uppsala.
Text och bild Göran Brauer
www.f10kamratforening.se
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Ballongprojektet 13 juni - 3 oktober 2011
80 st ballonger i kulörta färger sändes från Ängelholms flygmuseum under ovanstående period. Ballongerna är numrerade och varje ballong har
ett plastkort med information till upphittaren. Härav framgår att om man
kontaktar flygmuseét var ballongen landade erhåller man två fribiljetter
till museét.
Ballong nr 8, som skickades den 19 juni, återfanns den 20 juni på en åker
vid Ränneslöv, Laholm.
Ballong nr 16, som skickades den 27 juni, återfanns den 3 oktober i Tatrabergen, sydvästra Polen ca en mil från Slovakiska gränsen vid staden Luban. Detta är exakt mitt i Europa.
Ballong nr 26, som skickades den 8 juli, återfanns samma dag vid trädgårdsmästarbostaden, Valhall Park, ca 250 m från museét.
Ballong nr 37, som skickades den 17 augusti, återfanns den 20 augusti i
en rabatt vid Vejbygården.
Ballong nr 76, som skickades den 10 september, återfanns den 11 september i Råbelövssjön, Ekestad, norr om Ivösjön, Kristianstad.
Ballongprojektet kommer att fortsätta under
hösten 2011—våren
2012 med 120 st ballonger.
Lars Lindström

16

Medlemsbladet

www.f10kamratforening.se

Tack!
Än en gång har vi anledning att tacka ett stort antal personer som skänkt
böcker och/eller handlingar till vårt bibliotek och arkiv:
Lars Hedström, Andreas Samuelsson, Eddie Granqvist, Anders Ragnarsson, Anders Rick, Leif Rask, Jan Karlsson, Bertil Bjäre, Börje Adetorp,
Allan Persson, John Hübbert, Åke Pallm, Kjell Brymell, Lars Martinsson,
Lennart Rasmusson, Lars Martinsson, Kåre Nyblom, Kent Rodin, Lars
Eriksson, Bertil Olsson, Åke Larsson, Lars-Olov Möller, Bengt-Arne
Persson, Saab Aeronautic, Allan Nidsjö, Lennart Lindstam, Bengt Lundqvist, Max Blönningen, Lars Kvarnlöf, Wiggert van der Nederlanden,
Lennart Linstam, Kjell-Erik Olsson, Mattias Nilsson, Birgitta Arlock,
Svensk Flyghistorisk Förening, Stefan Johansson, Lars Kjellgren, Bo
Hesselmark, Axel H Rosenkvists anhöriga.
Sven-Åke Ahl

Ny efterlysning
Det finns inom föreningen ett intresse
att få veta bakgrunden till trädet på
bifogade bild. Det är planterat för
ett stort antal år sedan på flottiljområdet på den s k Lundbergs backe.
Trädet är omgärdat av pelare,
förbundna med kedjor.
Vem vet varför det planterats där, när
och av vem?
Sven-Åke Ahl

www.f10kamratforening.se
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Nya Drakensimulatorn
färdig att flyga i steg 1 version.
Simulatorbyggarna har med stor
tålmodighet tagit sig an alla installationer som gjorts, för att Drakensimulatorn skulle bli flygfärdig.
Vi har haft många tekniska svårigheter som vi har klarat av. Funktioner som från början fungerat
började plötsligt krångla. Lasse,
Martin, Olle och Sune har dock
aldrig givit upp, utan testat och
byggt om, tills allt fungerat som
det en gång gjorde i luften när Draken flögs.
Nu arbetar vi för fullt med att säkerställa simulatorns driftsäkerhet samtidigt som vi kan börja flyga. Läs på vår hemsida hur man bokar tid för
flygning till den nya Drakensimulatorn.
Kjell-Erik Olsson

Leverantör till F10 Kamratförening
Öppet alla dagar!
Vågen kl 0800 - 2000
Källan kl 0900 - 2000 Välkomna!
18
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F 10 K arkiv

www.f10kamratforening.se
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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
20
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Årets medarbetarresa gick till London
2011-09-13—16
Vårt fina flygmuseum har allt sedan starten förnyats under lågsäsong för
att inför vår och sommar locka nya besökare. Detta har vi hittills lyckats
med. Förutom att vi känner en stor samhörighet tillsammans, har även den
årliga studieresan lockat många att ställa upp och arbeta med förändringar
och drift av vårt museum.
Årets studie- och
”morotsresa” gick till
London.
För att genomföra resan
kontaktades ett antal
resebyråer. Efter att ha
kollat offerter och innehåll i de olika alternativen bestämdes att CABresor i Båstad skulle
hjälpa oss att genomföra
resan. Göran Brauer,
Bengt Lundquist och Bengt Wahlström arbetade under sommaren med
olika besöksalternativ. Till vår hjälp hade vid en av CAB-resors guide,
Jöran Nielsen som senare blev vår guide under resan.
Resan startade med samling på plattan utanför museet redan kl 02.30 på
tisdagsmorgonen. Bussen lastades snabbt och några minuter före planerad
tid kunde vi åka mot Kastrup. Strax före 05.00 anlände vi till Kastrup där
vi snabbt checkade in och sen
bar det iväg till taxfree-butiken
eller till en efterlängtad frukost.
Strax efter 8.15 landade vi på
Gatwick. Utanför terminalen
väntade en buss som körde oss
till Royal Air Force-museum i
Hendon. Resan dit tog ca 2 timmar.
Forts. nästa sida
www.f10kamratforening.se
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RAF-museet är ett stort museum och består av 5
olika avdelningar: Milestones of Flight, The
Bomber Hall, Historic Hall, Battle of Britain,
The Grahame-White Factory. I Battle of Britainhallen genomfördes varannan timme en 15 minuter lång film- ljud- och ljusshow om just Slaget
om Storbritannien.
Med olika tekniska lösningar presenterade man
vad som hände 1940.Genom lukt, rök, ljud, ljus,
film och riktad belysning mot de flygplan som
fanns i utställningshallen blev det en stor och
mycket sevärd upplevelse.
Hela museet är fantastiskt väldesignat med mestadels välplacerad belysning. Avspärrningarna
medger närstudier mellan och under flygplanen.
Informationstavlorna sparsmakade men informativa. Pekskärmar där du själv kan välja info
fanns på flera ställen. Shopen liksom barnaktivitetsavdelningen gav också flera tips som kan anammas i vårt museum.
Efter nästan 5 timmar på Hendon åkte vi till hotellet The Thistle i St. Albans. Efter några timmars vila serverades en god middag i matsalen. För de allra flesta blev det
därefter direkt mot bingen för att återta förlorad nattsömn.
Onsdagen började med en stärkande frukost där inget saknades. Strax före
kl 9 åkte vi mot Imperial War Museum i Duxford. Under 2:a världskriget
var Duxford en betydelsefull jaktbas både för RAF och US Air Force.
Som RAF-bas tjänade den fram till sin
nerläggning 1961.
Vi möttes vid ankomsten av Peter Halford
som guidade del av gruppen under en
dryg timme i Air Space-hangaren. Han
var en driven och duktig guide som inte så
mycket berörde flygplanprestanda och
initierad krigsteknik, utan mer såg till vad
forskning och teknik gett folk i allmänhet.
Forts nästa sida
22

Medlemsbladet

www.f10kamratforening.se

IWM Duxford består av 8 olika delar: Air
Space som visar mer än 30 brittiska flygplan
bl a Concorde och Vulcan. Flying Aircraft
där de ännu flygande flygplanen finns, Air
and Sea som visar marina flygplan och fartyg samt ubåtar. Battle of Britain visar
andra världskriget men även info om det kalla kriget. Conservation in action visar hur
personal och frivilliga renoverar äldre flygplan. 1940 Operations Room visar operationsrummet på Duxfordbasen i original
American Air Museum var ett överväldigande museum där bl a B-52, SR-71 Blackbird och B-29 visades. Längst bort fanns
Land Warfare där armémateriel visades i
fantastiska miljöer. IWM Duxford är en fantastisk anläggning som kräver ett par dagars
studier för att man ska kunna ta till sig allt.
Vi hade dock bara en dag till vårt förfogande
och 16.30 återvände vi med trötta ben mot hotellet.
Torsdagen var avsedd framför allt för besök i
London. På vägen dit åkte vi via de Havilland Heritage Centre. Detta är ett mindre
museum som drivs av ett antal entusiaster.
Vi fick bl a se prototypen till Mosquito, en
färdigrenoverad Mosquito, Sea Vixen, Heron, Vampire m fl. Muséet ligger mycket
lantligt och i närheten av museet fanns en
stor ek under vilken Winston Churchill skrev
delar av sina memoarer. Efter besöket åkte vi
vidare mot London för bussightseeing.
www.f10kamratforening.se
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Tyvärr är trafiksituationen i London sådan att vi fick korta ner turen, men
vi fick i alla fall se Abbey Road, Trafalgar Square och Big Ben innan vi
övergav bussen för egna upptäcktsfärder.
Kl 17.00 äntrade vi åter bussen för att med 7 km/h i medelhastighet bege
oss mot hotellet. Här var avskedsmiddagen beställd och efter en stunds
mingel satte vi oss till bords. Framemot 22-tiden var vi mätta och nöjda.
De flesta styrde mot den efterlängtade sängen medan andra styrde mot
baren där en och annan pilsner slank ner.
Fredagen var enbart resdag, detta med anledning av den häftiga trafiken i
Londonområdet. Risken för köer och förseningar är stor. När vi kom till
Gatwick sa vi godbye till vår duktiga guide Jöran Nielsen, som tyckte att
vi hade varit en trevlig grupp. Avfärd i rätt tid, likaså ankomst till Kastrup. Här väntade bussen som säkert tog oss tillbaka till Ängelholm. 2
minuter före planerad ankomst stod bussen på plattan utanför vårt Flygmuseum
Resan har gett oss massor av användbara och betydelsefulla tips. Nu väntar höst och vinter då vi ska försöka
omsätta våra intryck till verklighet.
Resan är oerhört viktig för oss både
för inspiration, men också som ett
tack för det fina jobb som vi lägger
ner på vårt museum.
Som vår ordförande Göran Brauer
uttryckte det i sitt tack till resedeltagarna:
”Sällan har så många oss själva att
tacka för så mycket”.
Det är medarbetarnas insatser som
möjliggör denna resa. Tack alla!
Bengt Lundquist
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Kanske denna bild med ”Walle” återspeglar lite hur vi museimedarbetare upplevde vad vi såg, jämfört med hur vi har
det på vårt museum.
Medlemsbladet
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Höstmötet 2011
Söndagen den 25 september
genomfördes Höstmötet på
Valhall Park.
140 medlemmar hade hörsammat inbjudan och fick
inledningsvis lyssna på en
kort orientering av ordf.
Göran Brauer om genomförd
och kommande verksamhet i
föreningen.

Konferenshotellets hörsal var välbesatt.

Välkända profiler.
www.f10kamratforening.se
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Därefter föreläste ordföranden i Swedish Air Force Historic Flight
(SwAFHF) general Bert Stenfeldt om
veteranflygverksamheten, på sitt humoristika sätt.

Gen. Stenfeldt in action

Ordf. tackar för en intressant föreläsning

Därefter var det dags för landgång i museets lokaliteter innan flyguppvisningarna började.
Forts. nästa sida
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Kl 13 började flyguppvisningarna, dagen till ära i strålande väder.
J 29F Gul Rudolf ur SwAFHF och Jas 39 C Gripen ur F 7 kommer in
över fältet kl 13 i rote, därefter enskild uppvisning.

Foto: Alexander Fäldt

Foto: Emma Persson

Foto: Alexander Fäldt

Foto: Emma Persson

Foto: Björn Rasmusson

Foto: Björn Rasmusson

Publiken bjöds på två fina uppvisningar vilket den här lilla glada flickan får illustrera.

Foto: Emma Persson

www.f10kamratforening.se

Därefter var det rundvandring på
museet och visning av den nya
simulatorn innan höstmötet avslutades kl 15.
Medlemsbladet
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Modelltävlingen C4-OPEN 2011
Helgen 29-30 oktober var det återigen dags att slå upp portarna till Skandinaviens trevligaste evenemang för skalamodeller på Malmö Teknikoch Sjöfartsmuseum.
Som vanligt var målet att kunna erbjuda besökarna en förstklassig tävling/utställning med många objekt, en
diger hobbymarknad, samt många
föreningar som visade upp sig.
Man kunde vidare locka med intressanta föredrag, ett välfyllt prisbord för
de tävlande och naturligtvis lördagskvällens samkväm – för många helgens höjdpunkt. Det hade sin perfekt avvägda mix av trevligt umgänge,
modellsnack och mat och dryck.
I år firade man dessutom 20 årsjubileum och ett mycket stort antal modeller
(447) tävlade i ett flertal klasser, som t
ex Flyg, Militära fordon, Civila fordon, Fartyg, Figurer m fl.
Vårt flygmuseum är sponsor till evenemanget och museichefen Kenneth
Hansson överlämnade ett nyinstiftat
vandringspris vid prisutdelningen på söndagen.
Vandringspriset gick till Joakim
Persson för en mycket fin modell av
en gråmålad J 35J Draken. Flygmuseet
sponsrade även med ett flertal andra
priser till Flygklasserna.
Emma Persson vann ett flertal segrar
och vann även Svensk Flyghistorisk
Förenings vandringspris.
Flera medlemmar från gänget på Ängelholm Flygmuseum syntes i vimlet på museet .
Tor Netterby
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Fältflygarträff
Bengt-Egon Kämpe och Jan Magnusson tänker anordna en träff för f d
fältflygare i Ljungbyhed 2012-05-03—04 bl a för att högtidlighålla
Flygvapnets 100-årsjubileum. Man har funderingar på uppvisning av
veteranflygplan, ev en golftävling mellan jakt, attack och spaning och så
middag förstås, dock kanske inte så våldsam som förr!
Preliminärt intresse anmäls till
TTT-klubben@telia.com eller
janne.magnussom@telia.com
Det går också bra att ringa B-E 035-48148 eller
Janne 035-52115. De behöver någon form av adress
för att kunna göra ett utskick när det närmar sig.
Detta kan bli stort!!!
Sprid gärna denna information till f d fältflygare i
din bekantskapskrets!
Sven-Åke Ahl

www.f10kamratforening.se
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Kallelse Vårmöte 2012
Plats: Rönneskolan Ängelholm och Ängelholms Flygmuseum.
Start: Söndagen den 22 april 2012 kl 10 00.
Program i stort:
09.20 Bussar avgår från plattan utanför
Hkp 10
Ängelholms Flygmuseum.
09.40 Samling i aulan på Rönneskolan
i Ängelholm
10.00 Ordföranden hälsar välkommen.
10.05 Årsmötesförhandlingar.
11.00 Försvarsmaktens Helikopterverksamhet föreläsare ur helikopterflottiljen

Hkp 14

Hkp 16

12.15 Busstransport till Ängelholms
Flygmuseum.
12.30 Landgång med dryck, kaffe med
kaka serveras.
Egen rundvandring bland utställningarna på flygmuseet.
14.00 Ev förevisning av någon eller några helikoptertyper
15.00 Vårmötet slut
Anmälan:
Sista dag för anmälan och betalning se
bifogad kallelse till Vårmötet.
30
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Föreningsaktiviteter 2012
Datum
2012-02-06
2012-02-27

Dag Tid
Mån 1900
Mån 1900

2012-03-05

Mån 1830

2012-03-19

Mån 1900

2012-04-22

Sön

10001500

2012-09-19
2012-10-14

Ons
Sön

2012-11-21

Ons

1900
10001500
1900

Aktivitet
Filmafton. Filmer ur vårt arkiv
Flygvapnets insats i Libyen. De som
var aktiva på Sicilien och över Libyen
berättar.
Gen Mats Nilsson, ”Framtiden för
Flygvapnet”.
Arr: Flottans Män.
Plats: Bibliotekets hörsal
Hans Wallmark, ledamot i Försvarsutskottet och Nordiska rådet berättar om
”Försvaret och nordiskt samarbete”
Vårmöte med årsmöte och tema
Försvarsmaktens Helikopterverksamhet. Se särskild inbjudan.
Föreläsning/Filmafton
1)
Höstmöte med tema
1)
Föreläsning/Filmafton

1)

Anm 1) Ämnen och föreläsare redovisas i nästa nr av Medlemsbladet.
Särskild kallelse skickas ut med mail till de som angivit sin e-postadress.
Anmälan till aktiviteterna görs till Lars Hedström tel 0708 – 86 86 86
eller lars@hedstrom.as minst en vecka före föreläsning/filmafton.
Föranmälan är viktig för att vi ska kunna säkerställa rätt antal sittplatser.
Lars Hedström

Gynna våra annonsörer!
Det är deras annonser som möjliggör
tryckningen av Medlemsbladet i färg!
www.f10kamratforening.se
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Medlemsservice
Nu har över 67 % av medlemmarna anmält
sin e-postadress. Gör det Du också!
E-posta till lars@hedstrom.as 0708-868686
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 nästan 1900 medlemmar, varav det kommit fler än 280 nya under
2011. 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.
E-adress: lars@hedstrom.as 0708-868686

För Din medlemsavgift 2012 får Du:









Fri entré på vårt museum Ängelholms Flygmuseum.
10 procents rabatt på inköp av artiklar i museishopen.
Erbjudande att medverka vid Vårmöte söndag den 22 april och Höstmöte i
sep/okt.
Tillgång till bibliotek med mycket fakta om flyg.
Erbjudande om ett antal intressanta föreläsningar och filmkvällar.
Möjlighet till social samvaro. Måndagsmöten kl 09.00 med fika kl 10.30.
Möjlighet till att göra en insats för vårt Flygmuseum.
Erbjudanden om intressanta temaresor
Lars Hedström
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Fantacy Triplan flyger på museet!

Lagom till höstlovet vecka 44 erbjöds även de yngsta besökarna att prova
på en flygtur från cockpitplats. Flygplanet är ett Fantasy Triplan tillverkat
i Italien och en flygtur kostar 10:- i ett myntinkast.
Hoppa ned i sittbrunnen…starta maskinen med ett "guldmynt"…..dra
spaken bakåt…planet lättar….
…endast fantasin sätter gränser för hur och vart du flyger
Text och bild Ulf Olson

www.f10kamratforening.se
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Ängelholms Flygmuseum
Julöppet helgerna 10 - 11 december
och 17 - 18 december
kl 1000 - 1700.
Passa på och
handla julklappar
till kära och nära!
Museet kommer sedan att
vara stängt för jul- och
nyårsuppehåll fr o m
den 19 december t o m
den 6 januari 2012.
Öppnar åter helgen 7 - 8
januari 2012!
Vet Du om att det är just Du, som är den bästa ambassadören för vår
verksamhet och vårt Flygmuseum. Genom att göra reklam på olika sätt,
ökar Du våra möjligheter att fortsätta vår verksamhet och bli ännu bättre.
Vill du komma på besök med ett större gäng vänner, anställda eller kunder så kan Du kontakta vår bokningsansvarige på tfn 0703-529171 så får
Du mer information om vilka möjligheter som finns.

God Jul
och
Gott nytt År!
önskar
Medarbetarna på Flygmuseet
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Tfn 0451- 40224

www.rokebuss.se

Nästa Medlemsblad
nr 24 kommer i
juni 2012!
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