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Ordföranden har ordet 

Forts. nästa sida                                                                                

Ett år har gått ... 
...sedan jag blev medlem i F 10 Kamratförening och ett drygt halvår sedan jag 

tog över ordförandeposten. För mig har det inneburit att sätta mig  in i verksam-

heten och att lära känna alla de som aktivt deltar i denna. Den största delen av 

vår verksamhet är museet  och jag imponeras av alla som  bidrar till det fina re-

sultatet – Skånes främsta museum, enligt förra årets omröstning i Skånska Dag-

bladet. Jag är säker på att vi skulle hålla den platsen även i år om det blev om-

röstning på nytt.  

Det finns ingen anledning att slå oss till ro med att konstatera ovanstående. Vi 

har visioner, mål och planer för utvecklingen och vi hoppas också att vi kan få 

fram de resurser som krävs för att nå målen på vägen till vår vision. En över-

skuggande sak i detta är naturligtvis ekonomin. Den är inte dålig, men för att vi 

utvecklas måste den bli bättre. Ett mål är att vi inom en inte alltför avlägsen 

framtid skall kunna få statligt bidrag i form av medlemskap i SMHA (Sveriges 

Militärhistoriska Arv) och det kräver i sin tur ett aktivt engagemang av kommu-

nen.  

 

På föreningssidan konstaterar jag också att aktivi-

teten varit stor. Vi har erbjudit medlemmarna kva-

lificerade föredrag både vår och höst med externa 

föredragshållare, men också med egna medlem-

mar som besitter goda kunskaper. Det har varit ett 

nöje att delta på dessa kvällar. En medarbetarresa 

till Berlin samlade ett 50-tal medlemmar som fick 

uppleva en stor flygshow på Berlin-Schönefeld 

flygplatsen. Där visades upp många intressanta 

flygplan både äldre och moderna. Ett besök på 

DDR Museum ingick också i besöket. Denna resa 

refereras av Bengt Lundqvist, som så förtjänstfullt 

arrangerat resan, på annan plats i medlemsbladet.  
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Medlemmarna fick möjlighet att komma till Malmen för att se flyguppvisningar 

och utställningar med anledning av markeringen 100 år svenskt militärflyg. Tre 

bussar avgick från Ängelholm tidigt denna lördagsmorgon och återvände på 

kvällen Vi genomförde ett höstmöte i oktober. Det mötet blev också mitt första 

tillfälle att träffa medlemmar i ett större sammanhang. Medlemsutvecklingen är 

positiv, men vi har alltid plats för flera. Om så bara varannan medlem värvar en 

ny skulle medlemstalet öka till nästan 3000 medlemmar. Vi tillhör antagligen en 

av Sveriges största militära kamratföreningar. Medlemmarna bidrar genom sitt 

medlemskap till föreningen och museets fortlevnad och utveckling. Men vi har 

också många medlemmar som sätter av sin tid för att driva såväl föreningen som 

museet. Det är ett arbete i en stimulerande flyghistorisk miljö med gott kamrat-

skap. Dessa frivilliga är värda all respekt och aktning sin bidrag, vilket jag inte 

nog kan betona. Ett stort tack till er.  

CF 17 tar allvarligt på sitt ansvar för sina kamratföreningar, vilka förutom vår är 

F 5 och naturligtvis F 17. F 3, som tidigare också hörde till CF 17 ansvar, har 

förts över till Malmen. På detta sätt vill jag tacka CF 17 för den uppmärksamhet 

som visas vår kamratförening.  

Nu närmar sig julen med stormsteg. Det är min förhoppning att Du skall få en 

skön och avkopplande jul- och nyårshelg.  

God jul och Gott Nytt År  

 

Sven Scheiderbauer  
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Ett intressant år. 

 

Vi närmar oss slutet på nionde året med Ängelholms Flygmu-

seum. Jag kan konstatera att intresset att besöka oss har bibe-

hållits och till och med ökat något. I skrivande stund pekar 

allt på att vi kommer att slå 2011-års resultat då det gäller 

antalet besökare. Vad är det som gör att vi kan attrahera våra 

besökare? Förmodligen är det många saker som spelar in. 

Först och främst har vi ett museum som tilltalar många. Flyg-

plan och allt som har med flyg att göra har alltid fascinerat 

människor. Våra medarbetare, med sitt kunnande och intresse 

för allt som har att göra med flottiljen och dess historia, bi-

drar till att skapa ett intresse hos våra besökare. Många åter-

kommer flera gånger varje år och uttrycker en viss beundran över att museet 

ändrar karaktär och utseende. Nya saker tillkommer, texter förändras, belysning-

ar ändras, allt för att göra museet än mer attraktivt. 

 

Under året har arbetet med vår J 22 fortgått. Vi trodde att den skulle fungera i 

början av sommaren. Ack vad vi bedrog oss. Allt talar nu för att innan årets slut 

skall vi kunna starta motorn igen. Vi ser fram mot detta. Det är ett gäng entusias-

ter som inte ger upp i första taget. 

 

Vår nya J 35 Draken simulator har äntligen kommit igång. Jag kan inte påstå att 

den går felfritt. Dock är den i skick att säljas till våra besökare. Min tro är att den 

så småningom kommer att bli en attraktion som många flygintresserade gärna 

vill prova på. Avsikten är att göra ett helt inflygningsprogram som kan innehålla 

allt från start och landning, navigeringsflygning, lågflygning, förbandsflygning, 

avancerad flygning och kanske till och med anfall med robot mot andra flygplan. 

Det finns säkert många som skulle vilja lära sig att flyga en J 35 Draken. 

 

Vår JAS 39 Gripen kommer under vintern tillföras vapen i form av robotar (Rb 

74 och Rb 99) samt bombkapsel. Givetvis är det blinda vapen. Såvitt jag känner 

till är det bara vårt museum och FV-museum i Linköping som har JAS 39 ut-

ställda. Vi är glada över att vara ett av de två museer som kan visa upp en JAS 

39 i sin utställning. 

Museichefen har ordet 

Forts. nästa sida                                                                                
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Även i sommar har vi haft ett antal skolungdomar anställda som hjälpt till i buti-

ken och varit simulatorinstruktörer. Dessa ungdomar har varit till stor hjälp och 

avlastat oss gamlingar. Förhoppningsvis kommer Ängelholms Kommun hjälpa 

oss att även nästa år kunna anställa ett antal ungdomar. 

 

Arbetet med det ”självgående museet” fortgår om än något sakta. För närvarande 

pågår ett arbete med en ny flygsimulator riktad mot framförallt barn och ungdo-

mar. Avsikten är att kunna genomföra en flygning från start till landning. Vi är 

övertygade om att detta kan bli en attraktion som lockar än flera besökare. För 

att få plats med simulatorn krävs en del förändringar och omflyttning av uni-

formsmontern. 

 

Vår SK 61 är ännu inte på plats i utställningshallen. Allt talar för att vi under 

vinterhalvåret skall få upp den i taket. Med lite tur kan vi även ha en SK 61-

simulator. Avsikten på plats är inte att den skall kunna flygas med, utan enbart 

vara ett utställningsföremål. Simulatorn har tidigare varit placerad på TFHS 

(Trafikflygarhögskolan) i Ljungbyhed som ett hjälpmedel för blivande flygföra-

re. Eftersom SK 61 inte längre används på skolan har vi bett att få låna den till 

museet, vilket har positivt beviljats av Lunds Universitet. Som bekant lyder 

TFHS under universitetet. 

 

I våras skrev jag om ett antal ”muckartavlor” som olika värnpliktsomgångar 

lämnat efter sig samt minnessaker från flygdivisionerna. Äntligen är de upp-

hängda i korridoren som går till filmsalen. De pryder sin plats och minner om 

svunna tider på flygflottiljen. 

 

Bakom oss har vi återigen ett framgångsrikt musei år. Våra duktiga, intresserade 

och entusiastiska medarbetare är ett adelsmärke för museet. I vår gästbok kan 

man läsa många positiva omdömen som gör oss glada och får oss att fortsätta att 

utveckla Ängelholms Flygmuseum. 

 

Tack alla! 

 

Kenneth Hansson 

Museichef 
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Sista Drakenflygningen på F10 

Forts. nästa sida                                                                                

Så kom då dagen när den sista J35 Draken skulle starta från den anrika 

marken på F10 Barkåkra. 

Det var den 11 december 2002, en strålande vacker höst-vinterdag. 

Avsikten var att J29:an, Gul Rudolf och J56 skulle starta samtidigt under 

förmiddagen för att flygas till Halmstad.  Jag hade tidigare pratat med, 

den idag tyvärr förolyckade, Bertil Gerhardt (pilot till J29) om att göra en 

gemensam avskedsföreställning. 

Alla inblandade hade fått stränga förhållningsorder att detta var sista da-

gen då vi kunde flyga ut från F10, om något flygplan blev kvar så var det 

transport på landsväg som gällde ! 

Om något hade hänt så tror jag nog att 

man hade löst detta i sann F10 anda ! 

Några veckor tidigare hade jag flugit 

J56 till F17 Ronneby för att hon skulle 

få en ansiktslyftning (målning, lack-

ning). 

Jag flögs över till F17 tidigt på morgo-

nen. Avsikten var att Gul Rudolf och 

J56 skulle starta kl 1000 från F10. 

Med hjälp av våra duktiga tekniker från 

gamla F10 letade vi upp J56 som stod gömd i en hangar. När vi öppnade 

portarna så häpnade vi ! Där stod hon, vackrare än någonsin ! Nysminkad 

och förförisk, ja till och med vackrare än en ny lyxbil ! 

Ett stort tack till F17 personalen på målarverkstaden som hade gjort ett 

mycket bra jobb. 

Efter att vi tagit bort lite av kvarvarande maskerings tejp klargjordes hon. 

Under tiden tyckte vi att det var ett ”herrans” oväsen ute på flygfältet, det 

fick sin förklaring! När jag försökte ringa in min färdplan fick jag beske-

det att det pågick en ”beredskapsövning”, inga starter och landningar 

tilläts tills vidare.  

Den sista J35 flygningen i divisionens regi, genomfördes av 

Johan Blå 1998-12-08 i form av den s k ”julgranen”.  

Divch. var Per Amelin. 

Text och foto genom Mats Lindskoog 
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Jag försökte tala om att detta var en 

särskild flygning men inga undan-

tag gjordes. 

Jag startade från F17 vid lunchtid 

och då hade tyvärr Gul Rudolf med 

Bertil Gerhardt redan lämnat F10 

vilket medförde att det blev ingen 

gemensam avslutning. 

På vägen från F17 till Ängelholm 

flög jag via Byholma (nerlagt krigsflygfält söder om Bolmen) för att kän-

na om hon var i form. Jag konstaterade att hon var vildare än vanligt, roll-

störningarna kom tidigt tyckte jag. Förklaringen var att hon var helt ”ren”. 

Inga balkar, motsvarande var monterade. I modern tid var det sällan man 

flög Drakarna utan någon yttre utrustning, den hade effekten att flygpla-

net  bl.a  blev mer stabilt och inte så yster.  

När jag landade på F10, tre timmar försenad möttes jag av en stor skara 

entusiaster, det gladde mig. 

Under mitt korta stopp på F10 träffade jag många goda vänner och gamla 

kolleger. 

Innan start fick jag lite ”tips” av gamla Drakstyrare: ”Malte, nu vill vi se 

de där manövrarna som inte har visats upp tidigare. Jag tog det mer som 

ett skämt än på allvar, det framfördes med glimten i ögat.  

Hon (Draken) och jag har ju tillbringat så mycket tid tillsammans så ingen 

av oss hade behov av att ”hitta på något” oväntat.  

När jag slutligen startade från bana 32 kände jag en viss sorg. Efter några 

svängar med 7G, rollstörning och hög anfallsvinkel ,seglade vi värdigt 

bort mot Halmstad. 

När jag svängde upp på nordlig kurs och vände ryggen 

mot gamla anrika Skånska Flygflottiljen då insåg jag 

att en epok hade gått ur tiden. 

Jag fick förmånen att fortsätta tygla henne i ytterligare 

två år innan jag pensionerades. Hon (J56) är dock fort-

farande aktiv tillsammans med piloten Peter Hedberg ,  

fd F10 pilot, numera på flygskolan i Linköping. 

 

Mats ”Malte” Lindskoog 
Malte efter landning! 
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Fredagen den 14 september 

bar det iväg söderut när mu-

seets kärntrupp åkte på sin 

årliga studie- och motiva-

tionsresa. Den här gången 

gick resan till ILA Air Show 

i Berlin. Den nyrenoverade  

Schönefeldtflygplatsen var 

platsen för aktiviteterna.  

Resenärerna samlades vid 

05.30-tiden på fredagsmor-

gonen. Bussen anlände enligt 

tidtabell och efter en snabb ilastning var vi på väg söderut. Öresundsbron passe-

rades och nästa anhalt var färjeläget Gedser. Färjan till Rostock embarkerades 

och trots häftig sjögång satte sig det glada gänget till bords för lunch. Farhågor 

fanns att lunchen skulle returneras pga sjögången, men jag tror att vi alla lycka-

des undvika att be till Ulrik.  

Vi nådde Berlin strax före 16.00 och checkade därefter in på 4-stjärniga Scandic 

Hotel vid Potsdamer Platz i Berlins absoluta centrum. Efter incheckning var det 

fria aktiviteter. Benledes kunde vi besöka platser som t ex Brandeburger Tor, 

Riksdagshuset, Holocaust Memorial, Fürerbunkern, Soviet War Memorial och 

andra kända platser. Framemot kvällen träffades flera av oss i Sony Center där 

ett och annat Eisbein mit Sauerkraut och stora öl intogs. 

Lördagen var helt avsedd för ILA-mässan. På vägen till åskådarplats passerade 

vi flera stora utställningshallar som visade det senaste inom bl a helikopterområ-

det. På displayplats såg vi bl a  tyska försvarets UAS (Unmanned aircraft sy-

stems) Hawk. På uppvisningssidan imponerade en polsk Mig 29 som gjorde en 

rökig uppvisning. Eurofighter gjorde en tämligen slätstruken uppvisning och 

visade varken start- eller landningsprestanda.  

Airbus gjorde en imponerande uppvisning 

med sitt nya militära transportflygplan Airbus 

400 M .På den civila sidan imponerade det el- 

och solcellsdrivna flygplanet ELIAS, likaså 

Red Bulls skinande blanka DC-6B.   

Forts. nästa sida                                                                                

ILA-mässan 2012-11-11 

Foto: Krister Sörhede 

Foto: Krister Sörhede Forts. nästa sida                                                                                
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Flyguppvisningen avslutades med 4 st Messerschmittflygplan från andra världs-

kriget, Me 208, Me 108, Me 109 och Me 262. Sammanfattningsvis kan sägas att 

utställningar och uppvisningar hade hög klass, minus dock för långa uppehåll 

mellan de olika uppvisningarna.  

Kvällen tillbringade vi alla tillsammans med en trevlig och god gemensam mid-

dag på hotellet.  

Efter frukost gjorde vi en kort sightseeing 

genom Berlin på väg till DDR-museum 

som ligger vid floden Spree och intill Ber-

liner Dom. Museet visade på en relativt 

liten yta hur livet tedde sig för de östtyska 

Berlinarna. Vi fick se bl a Honeckers blåa 

Volvolimousin, folkbilen Trabant, titta in 

i en  normallägenhet. Guiden berättade också på ett gripande sätt om angiveriet 

och avlyssningen i det östtyska samhället. Museet är mycket intressant och väl 

värt ett besök.  

Efter detta blev det hemfärd med ett litet stopp på Bordershopen för nödvändiga 

inköp. Strax efter kl 22 anlände vi åter till Ängelholm.  

Besök av den här sorten är viktiga för oss alla som lägger ner stora ansträngning-

ar vardags vis på vårt museum. Här kunde vi på mässan framför allt se nya in-

tressanta sätt att exponera föremål på. Resan är också viktig för att motivera oss 

att fortsätta att ställa upp för att arbeta och förbättra vårt eget museum.    

Stort tack till Kamratföreningen som gör det möjligt för oss att göra den här re-

san och till CAB-resor för ännu en välorganiserad resa. 

 

Bengt Lundquist 
 

Museet i tiden med QR kod 
Allt oftare ses en liten märkligt mönstrad 

kvadrat insprängd i tidningsannonser. Den kallas 

för QR kod. Genom att skanna av figuren med 

din Smartphone kopplas du automatiskt till före-

tagets hemsida där du kan ta del av ytterligare 

information. 

Ulf Ohlsson 

Marknadsföring 

Foto: Krister Sörhede 
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Kamratföreningens Höstmöte 2012-10-14 

Uppslutningen till årets höstmöte blev ganska god. 96 medlemmar hade anmält 

att de ville delta i vårt höstmöte. Höstmötet och informationen hölls i år i Konfe-

renslokalen till Hotellet, d v s Nya skolhuset.  

 

Vår nye ordförande Sven Scheiderbauer 

öppnade mötet med ett välkomsttal till 

deltagarna. 

Sven lämnade även en del information 

om Kamratföreningen; såsom att F 10 

Kf växer och tillströmningen av nya 

medlemmar är god, till skillnad mot 

andra kamratföreningar i Flygvapnet. I 

år har tyvärr tre kamratföreningar tving-

ats lägga ner sin verksamhet eller är på 

väg att göra det. Sven tackade alla frivilliga som ger av sin tid för att sköta vårt 

museum och riktade även ett stort tack till de som bidrar med sin medlemsavgift. 

  

Därefter hälsade Sven PEAB:s fastighetschef Lars Wennergren välkommen och 

lämnade över ordet. Lars var inbjuden 

till mötet för att informera om PEAB:s 

planer för Valhall Park. Lars började 

med att visa en bild med en tidsaxel från 

1940-talet fram till 2012. Vi fick bl a 

veta att området som en gång varit en 

enda fastighet är numera uppdelat på tre 

olika fastigheter. Alltsammans omfattar 

160 ha och PEAB har förvärvat ytterli-

gare 507.000 kvadratmeter. Vi fick veta 

planerna för närområdet med kustnära boende, då man räknar med att Ängel-

holm och Skälderviken kommer att växa ihop vad det lider. En inplanerad Påga-

tågsstation nämndes också bland det som rör service för boende. 

Lars berättade också om verksamheten inne på gamla F 10-området där det nu-

mera huserar gymnasieskolor med olika inriktningar, såsom bygg- och anlägg-

ning, restaurangskola, fordonsteknik m m. På mötet fick vi också veta planer på 

infrastrukturen runt om, planerna för tvärbanan samt mer om vad de olika bygg-

naderna inne på området används till idag. 

Höstmötet 2012-10-14 

Forts. nästa sida                                                                                
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 PEAB har även planer på bostäder där 

bränsledepån en gång låg, fick vi höra. 

Lars visade en bild med bostadshus på 6-

8 våningar! Församlingen lugnades med 

att detta var bara en arkitekts vision och 

det kanske bara blev 4-5 våningshus… 

Efter all information avslutades det hela 

med en kort frågestund. 

Efter informationen från PEAB meddela-

de Lars Hedström en del praktikaliteter 

kring utspisningen, men även att ca 11.45 skulle vädret vara så pass bra att Pär 

Cederqvist skulle kunna genomföra en månadsflygning/uppvisning med Bilte-

mas Spitfire Mk XVI!  

Efter Lars Hedström fick vår Hederstyrelseledamot Bertil Bjäre ordet och han 

tackade för alla de frivilliga krafter som arbetar för flygmuseet och med sin in-

sats gör museet till vad det är.  Efter detta blev det en paus och förflyttning till 

museet. Vi fick den utlovade flygupp-visningen som trots lite gråväder gick fint 

att utföra. Man kan verkligen frestas att säga: ”Aldrig har så många haft en 

enda att tacka för så mycket!” 

Ett stort tack till Pär Cederqvist för en superfin flyguppvisning!  

En mycket god landgång och kaffe med kanelsnäcka avnjöts i filmsalen resp. 

markan och det blev även tid för ”eftersnack” och en titt på museet innan det 

blev dags att styra kosan hem. 

Jag vill även här passa på att tacka alla de som bidragit till att arrangera denna 

trevliga träff 

med alla tillbehör! 

 

Tor Netterby, infoansvarig/sekreterare 
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Landmärket har fått ny färg! 

I korningen mellan Kelliehousevägen och Drakenvägen utanför hang-

ar 83 står det tydligaste landmärket för Ängelholms Flygmuseum. 

Ett landmärke som med tiden fått utstå väder, ett antal stormar och 

fått en inte så vacker patina av alg och rost.  
 

Redan för två år sedan konstaterades att det 

fanns ett behov av att måla om roboten. 

Förra gången som roboten renoverades var på 

flottiljverkstaden strax före flottiljens nedlägg-

ning 2002. Ett gediget arbete. Det som vi befa-

rade vara rost, var i själva verket rostskydds-

färg som nu hade blivit synlig. 

 

Inom robot 68-gruppen på flygmuseet diskute-

rades om roboten skulle målas grön i stället för 

vit. När robot 68 avvecklades vid F 10 1974 

var alla robotar grönmålade. Vi valde dock att 

behålla den vita färgen för att den även i fort-

sättningen skulle kunna utgöra ett tydligt re-

klam- och landmärke för Flygmuseet. 

 

För att få kunskap om hur andra gjort så kon-

taktades Robotmuseet i Arboga. Vi fick då 

reda på att man även där hade målat om sin 

robot. Men man hade, när man skulle lyfta 

tillbaka roboten på lavetten, tappat den på 

marken med en hel del skador. Lyftet hade 

inte skett med det lyftok som normalt använde 

vid robotlyft utan med hjälp av vanliga lyft/lastremmar. 

Nedan några bilder från incidenten i Arboga.  

(Foto:Håkan Wall) Forts. nästa sida                                                                                
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För att inte göra om samma misstag som man 

gjort i Arboga, valde vi att koppla remmarna till 

lavetten och sänka ner roboten till det s k ladd-

ningsläget. Med roboten i detta läge genomförde 

vi sedan vårt reparations- och målningsarbete.  

Tyvärr hade vi inget tillräckligt stort tält att sätta 

upp för att skydda mot regn, men vi hade tur 

med att det blev ett antal soldagar. 

Vi valde en vit båtfärg som visade sig vara 

mycket tunn och som rann en hel del. Men skam 

den som ger sig, två rollningar blev det. 

Lavetten får vi ta hand om våren 2013. 

 

Tack vare Tobias, med sin lastbil med lyftkran från Cliffton, Bertil Borg Peab 

som bistått oss med stöd och ett fantastiskt jobb av ett antal medarbetare blev 

arbetet klart som planerat!   

Tusen tack till Christer Bjarle, 

Gunnar Müller-Hansen, Jan Karls-

son och Bertil Olsson. (Jag beund-

rar er som stod ut med mig som 

arbetsledare under dessa dagar) 

 

Arbetet startade den 11 juni och 

avslutades den 21 juni.  

9 st hela arbetsdagar med minst två 

deltagare varje dag. 

Ett uppdrag i kamratföreningens 

verksamhetsplan för 2012 var därmed genomfört! 

Landmärket forts.. 

Forts. nästa sida                                                                                



 

16 Medlemsbladet nr 25  www.f10kamratforening.se 

Klart som planerat den 21 juni 

strax före Midsommar.  

Nu är roboten åter riktad mot 

öster! 

Text/Foto Göran Brauer 

Landmärket forts.. 
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   I biblioteket börjar det bli fullt i hyllorna. Vi måste därför 

rensa ut det som egentligen inte hör dit; d v s litteratur som 

inte har med flyg och Flygvapnet att göra. Dessutom måste vi 

tacka nej till gåvor som inte passar in i dessa fack. 

   Vad avser handböcker o dyl som placeras i Forskarrummet 

skall motsvarande rensning göras. I början trodde vi inte att vi 

skulle få in sådana mängder som vi nu fått och samlade därför 

på det mesta. Detta i förening med trånga lokaler har gjort att 

det nu skapats ytterligare utrymme i samma våningsplan. Flytt av viss litteratur i 

förening med utgallring bör göra arbetssituationen angenämare och arkivet över-

skådligare. 

   Som vanligt har vi fått diverse gåvor, nämligen från:   

Gunnar Larsson, Lars Hedström, Claes och Lars Mellby, Bengt Wahlström, Ber-

til Bjäre, Rune Sandströms anhöriga, Tommy Jönsson, Elisabeth Hoff, Anders 

Steen, Lennart Rasmusson, Bo Hesselmark, Elwir Nilsson, Gunnar Lennserts 

anhöriga, Styrbjörn Holmgren, Anders Troedsson, Thomas Jingskog, Lars Lind-

ström,  Knut Åkesson, Folke Wallerstig och Lars Hedström.                                         

Detta sedan 2012-06-01.    Ett stort tack till dessa! 

 

  Skulle någon givare känna sig bortglömd vill jag att denne/a hör av sig till mig 

på adress svahl@telia.com    

 

Sven-Åke Ahl      

Från Bibliotek och Forskarrum 
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C F17 informerar 
Kamrater! 

 

Tiden går fort och året närmar sig 

sitt slut. Att tiden upplevs gå fort är 

förmodligen till del ett resultat av 

att vi på F 17 har och haft mycket 

att göra. Jag har i tidigare nummer 

skrivit om omstruktureringen och 

vad den innebär för oss. Den första 

delen av omstruktureringen är klar 

sedan september, det vill säga all 

personal är matchad mot de befatt-

ningar vi har i den nya organisatio-

nen och i huvudsak alla medarbeta-

re har fått ett erbjudande om en 

plats i organisationen. För några, 

dock relativt få, innebar erbjudandet 

att man på sikt tvingas flytta, vilket 

naturligtvis är ett svårt val man har att göra och som jag av egen erfaren-

het vet vad det innebär och hyser respekt för. 

Det som nu återstår efter själva bemanningsarbetet är att internt besluta 

och beskriva hur verksamheten ska genomföras inom flottiljen. Detta är 

en utmaning som vi står inför och som i huvudsak bör vara klar före julle-

digheten, då verksamheten och uppgifterna ska börja lösas i den nya orga-

nisationen i början av nästa år. 

Omstruktureringsarbetet har upptagit en del av vårt fokus, men vi får inte 

glömma att ett mycket stort fokus lagts och ska läggas på de utbildningar 

och övningar vi bedriver och som är vår kärnverksamhet. 

Forts. nästa sida                                                                                

Gynna våra annonsörer! 
Det är deras annonser som möjliggör  

tryckningen av Medlemsbladet i färg! 
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Vi har på F 17 haft en omgång ”rekryter” som genomför Grundläggande 

Militär Utbildning (GMU). Antalet deltagare i denna utbildning blev med 

relativt kort varsel utökad från 30 till knappt 50 personer, då vi även fick 

uppgiften att utbilda 20 blivande medarbetare som på sikt ska till F 21.  

Nordic Air Meet, NoAM, är genomförd i norra Sverige där F 17 deltagit 

med flyg- och basförband. Övningen pågick under vecka 35 och 36 och vi 

var baserade på Vidsel tillsammans med danska och brittiska förband. 

Under vecka 40 och 41 deltog vi på flygövningen JOINT WARRIOR 

med basering på Lossiemouth i norra Skottland och under vecka 42-43 

har vi från F 17, tillsammans med deltagare från övriga Flygvapnet, delta-

git med basförband i 

övningen VOLCA-

NEX i Frankrike. För-

utom förberedelser 

och deltagande i dessa 

övningar har vi ett 

stort arbete med de 

slutliga förberedelser 

som ska göras inför 

övningen RED FLAG 

i Nevada, USA, där vi 

deltar under månads-

skiftet januari/

februari.  

 

Ja, det var en kort beskrivning av vad verksamheten vid F 17 kretsar och 

har kretsat runt under sensommaren och hösten. Ses vi inte förr och om än 

något tidigt önskar jag er en God Jul och en bra avslutning på året. 

 

Gabor  Nagy 

 

 

Foto: Louise Levin Försvarsmakten 
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En småländsk flygraka 

Forts. nästa sida                                                                                

De finns fortfarande kvar på många plat-

ser. Någon notis om deras uppenbarelse 

tas förmodligen aldrig av de flesta, men 

för den invigde skvallrar de rundade ta-

ken på de gröna plåtbyggnaderna om att 

en krigsflygbas finns i närheten.  

 

 

Men man ska nog snarare säga fanns i 

närheten, för även om de rent fysiskt 

fortfarande existerar så utgick de allra 

flesta ur den svenska krigsorganisatio-

nen för flera år sedan likt så mycket 

Dessa två ligger någonstans i Småland 

och utgjorde på sin tid väderskydd för 

krigsreparation av flygplan som en del i 

det s k underhållsområdet, förkortat 

UOM, där det även fanns ett antal 

oskyddade uppställningsplatser i skogs-

brynet längs vägen.  

Vid varje flygbas fanns ett s k 

FRAMOM (främre uppställningsom-

råde), BAKOM (bakre uppställ-

ningsområde) och ovan nämnda 

UOM, som till skillnad från FRAM-

OM och i viss mån BAKOM förla-

des på ett större avstånd från huvud-

banan. I detta fall befinner sig banan 

drygt fem kilometer från dessa han-

garer.  

http://www.flygbas.se/?page=2&lan=de&kat=35
http://www.flygbas.se/?page=2&lan=de&kat=35
http://www.aef.se/Flygvapnet/Notiser/Bas%2060%20Notis.htm
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Forts. nästa sida                                                                                

I omedelbar anslutning till fälthangarerna 

finns andra lämningar kvar i terrängen, 

trots att basen utgick ur organisationen i 

och med försvarsbeslutet år 2000. Den 

sista flygövningen Hänglåsen sitter fortfa-

rande kvar på luckorna till anslutnings-

skåpen. Det är tyvärr ovanligt numera ska 

ha hållits år 1993.  

 

På andra sidan vägen finns en större 

träbarack som fortfarande sägs använ-

das då Hemvärnetnumera förvaltar den. 

Under tiden då basen var operativ an-

vändes den som expeditions- och sam-

lingslokal, och under övningar även 

som logementsbyggnad.  

En barack på hjul står parkerad längs 

ena gaveln. Vad som finns där inne 

förtäljer inte historien.  

Strax bakom träbyggnaden gömmer 

sig en mindre plåthydda, som inte 

heller ser övergiven ut. Det är nästan 

så man börjar tvivla om basen verkli-

gen är nerlagd.  

http://www.fht.nu/fv_bilder_flygbas_bas60.html
http://hemvarnet.se/
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Forts. nästa sida                                                                                

 

Det finns till och med tecken på mili-

tär närvaro på marken om man tittar 

noga. Men var är vi egentligen? Det 

tänker jag inte tala om, men den med 

förkunskaper eller ett tränat öga och 

lite finurlighet kanske redan har räk-

nat ut var bilderna är tagna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

När jag passerade samma plats i sep-

tember år 2000 ingick basen fortfa-

rande i krigsorganisationen, även om 

den då snart skulle utgå. På den tiden 

var vägmarkeringarna något annor-

lunda än de är idag.  

Denna flygbas är nämligen ganska speci-

ell i det att dess huvudbana utgjordes av 

allmän väg. Att vissa vägar varit avsedda 

som rullbanor för militära flygplan kom-

mer förmodligen inte som någon över-

raskning för den typiske läsaren av den-

na blogg, men de allra flesta har enbart 

haft funktion som s k reservvägbas att 

användas då det ordinarie krigsflygfältet 

slagits ut. Att förlägga en ordinarie 

krigsflygbas med landsvägen som hu-

vudbana var inte särskilt vanligt före-

kommande i vårt land.  

Basen byggdes 1961-62. Den 25 me-

ter breda huvudbanan har en längd 

om 2 000 meter och är i vardera ände 

försedd med klargöringsplatser med 

plats för fyra flygplan vardera. På 

senare år har dessa nyttjats som tim-

merupplag efter de svåra stormarna 

som härjat i Småland, men numera är 

de tömda.  

http://hjak.se/2012/05/22/en-smalandsk-flygraka/#
http://www.bergrum.se/sverige/militart/flygvapnet/flygbaser/flygbaser.html
http://sv.wikipedia.org/wiki/Bas_60
http://www.flyghistoria.org/flygbas/Fortv_Rapport_2006.1.pdf
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I krig skulle fältet användas för basering 

av jaktflyg i form av J 35 Draken och i 

viss mån JA 37 Viggen. Flygverksam-

heten leddes från en underjordisk kom-

mandocentral (Kc), förlagd i närheten 

av byn intill, i samverkan med trafikle-

dare i en ledningsvagn på fältet.  

På de s k Helge-platserna i vardera 

ände av rullbanan tankades, laddades 

och kontrollerades flygplanen mellan 

uppdragen. I närheten fanns även ned-

grävda drivmedelscisterner, värntorn 

för försvar av flygfältet och skyddsrum 

för flygförare. Ett ammunitionsförråd 

för bl a jaktrobotar fanns också i trak-

ten.  

Som bekant behövde aldrig denna bas, eller någon av de andra, tas i bruk på 

riktigt. Övningar har dock genomförts vid en rad tillfällen, då vägen fått stängas 

av för bilister som fått radion överröstad av den stimulerande sången 

från Drakens RM6-motor. När det begav sig så bogserades flygplanen till UOM 

för nattparkering och tillbaka till FRAMOM på morgonen, vilket medförde vis-

sa trafikproblem trots poliseskort. Förr hände det att man kunde råka på ett och 

annat krigsflygplan på vägarna när man var ute och åkte i landet. Idag är det 

historia, liksom denna flygbas som minner om kyligare decennier i vårt närom-

råde.  

Text och bilder: Hans Jakobsson 

Orginaltexten finner du på nätet http://hjak.se  Kalla krigets historia. 

http://www.youtube.com/watch?v=lyK9pO22tns
http://hjak.se/2012/03/30/ett-foretag-for-framtiden/
http://cornucopia.cornubot.se/2012/01/ett-aterbesok-till-de-svenska.html
http://cornucopia.cornubot.se/2012/01/ett-aterbesok-till-de-svenska.html
http://www.flygbas.se/
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Vi erbjuder ett brett sortiment med allt ifrån 

frallan till bröllopstårtan, gå in på vår hemsi-

da så hittar du mer information! 

www.bageriet.se  

Varje måndag njuter vi av bröd från: 

Julöppet helgerna 8 - 9 decem-

ber och 15 - 16 december  

kl 1000 - 1700. 
 

Leverantör till F10 Kamratförening 

Öppet alla dagar! 
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Vi har under hösten flugit Drakensimulatorn med betalande kunder. 

Målsättningen är att man ska få en fantastisk upplevelse av hur det 

kändes när man flög på riktigt och gärna komma tillbaka för att 

uppleva fler nyanser av flygningen. 

 

Vi flyger nu med fungerande  G-dräkt, vilket ger en känsla av verk-

lig flygning. 

 

 

 

 

 

 

 

      Pågående utvecklingsarbete: 

 

En av våra instruktörer utvecklar ett program med utbildnings-

moduler, som skall göra kunderna nyfikna på att lära sig mer om 

Draken, t ex start och landning, navigering, instrumentflygning, 

avancerad flygning och som slutmål genomföra stridsuppdrag. 

 

Lars Eriksson håller på med att modifiera ett  

horisontgyro ”FLI 35” så att det kan installeras i simulatorn. 

 

Simulatorbyggarna håller på att förbättra datorkraften för att få 

bättre driftsäkerhet och slippa avbrott i flygningarna, vilket hän-

der ibland. 

 

För simulatorbyggarna 

Kjell-Erik Olsson 

Vad händer i Drakensimulatorn 
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   Flygarhistorier  

Släckt vare`här!  

En sommardag 1963 anmälde sig några nybakade fänrikar för C 1. div, däribland 

jag. Ytterligare en elev, general I Berg anmälde sig för att genomgå TIS J 34 

Hawker Hunter. 

Sitskännedom, checkliste- och nödinstruktionsläsning skedde i berghangaren. 

Fältflygare Hulting stod på stegen och instruerade generalen. 

--- Den här knappen som det står "PUSH" på utlöser motorbrandsläckaren som 

innehåller 

metylbromid som är dödens gif-

tig. Utlöses den måste vi utrym-

ma och vädra hangaren. 

Det tar många timmar, och då 

blir det ingen flygning idag. 

Om generalen vill testa varnings-

lampan i "PUSH" ska generalen 

dra i knappen. 

Äähum muttrade generalen. 

Hulting steg ner från stegen, gick 

några steg mot divisionen när 

hangaren genljöd av  

Pppssshhhh.' 

div och kompani lade om arbetsschemat för dagen. 

 

/ Urban Mörén 

 

 

Leverantör till F10 Kamratförening 

Öppet alla dagar! 

Foto: Björn Rasmusson 
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År 1982 beslöts att R 100 skulle utgå ur fredsorganisatio-

nen. Verksamheten vid det vackert belägna radarkompaniet 

skulle avslutas året därpå. Stenshuvud skulle bli kalare. 

Kompanichefen, kn J, började redan när beslutet kom, fila 

på hur avslutningsdagen skulle högtidlighållas. 

Vid strilchefens veckovisa STRILSAMmanträde redovisa-

de under detta år kn J sin alltmer detaljerade agenda för den 

stora dagen. 

Höga militära och politiska chefer skulle inbjudas att närvara, förplägnad bjudas 

i matsalen, diverse tal hållas, promenad till stationens taktikrum för förevisning. 

En J 35 från F 10, flugen av ”meste” uppvisningsföraren kn L, skulle göra några 

avancerade manövrer över stationen, därefter skulle Militärbefälhavaren i Milo 

Syd trycka på den knapp, som för all tid stoppade rotationen på PS 65-ans stora 

antenn. 

Som sista punkt skulle F 10 nykomponerade paradmarsch ”Internationell Ge-

menskap” spelas när antennen stannat. 

Högtalare vid stationsbunkern kopplades via en lång ledning till en kompani-

byggnad. 

Så kom den stora dagen. Vädret tillät inte några flygövningar i loopingplanet, 

men kn L snodde runt ”på lågan”. Hade Sten haft hår på sitt Huvud hade han 

blivit rufsig i kalufsen. 

Uppe i kompanibyggnaden satt lt H vid en radiogrammofon av gammalt märke. 

På skivtallriken låg ”Internationell Gemenskap”. 

I väntan på sin enda uppgift lyssnade lt H på P 4, radio Kristianstad. 

Lt H spanade stint neråt 65-ans antenn och när den stannat satte han ner nålen 

på skivan, startade skivtallriken och vred upp volymen. 

Över nejden ljöd Martin Ljungs mäktiga basröst på hög volym: 

……HÄR ÄR LISTAN PÅ DOM VÄRSTA KAPTENER SOM FINNS 

KAPTEN ENBEN, ÅH KAPTEN TVÅBEN, ÅH KAPTEN TRÄ-

BEN………… 

JA NOG VAR DET EN FÖRFÄRLIG SKOCK, MEN SJUTUSEN GÅNGER 

VÄRRE ÄR DOCK 

SVARTA MALIN, SVARTA MALIN…………… 

Lt H hade missat att slå omkopplaren från radio till grammofon. 

Att Kn J inte dog på fläcken, tydde på ett särdeles starkt hjärta. 
 

/ Urban Mörén 

Flygarhistorier II 
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Modelltävlingen C4-OPEN 2013 

Helgen 27-28 oktober var det åter dags att 

slå upp portarna till det trevliga evene-

manget för skalamodeller, C4-Open, på 

Malmö Teknik- och Sjöfartsmuseum. Be-

sökarna bjöds som brukligt på en tävling/

utställning i toppklass med många objekt, 

en stor hobbymarknad, samt många hob-

byföreningar som visade upp sig. I år var 

även Bengt Lundquist och Leif Rask på 

plats bland försäljarna med ett stort utbud 

av varor från Flygmuseets butik.  

 

C4-Open kunde vidare locka med ett väl-

fyllt prisbord för de tävlande och natur-

ligtvis lördagskvällens samkväm – popu-

lärt som alltid. För många var detta hel-

gens höjdpunkt. Det hade sin perfekt avvägda mix av trevligt umgänge, fråge-

sport, modellsnack, mat och dryck.  

Ett mycket stort antal modeller (370 stycken fördelade på 93 byggare) tävlade i 

ett flertal klasser, som t ex Flyg, Militära fordon, Civila fordon, Fartyg, Figurer 

m fl. Vårt flygmuseum var sponsor till evenemanget och kamratföreningens ord-

förande Sven Scheiderbauer överlämnade i år vårt vandringspris vid prisutdel-

ningen på söndagen. 

 

I år gick priset till Peter Halvar från Dalarna för 

en synnerligen trevlig och välbyggd modell av 

en J 29 F Tunnan som måldragare. Flygplanet 

hade t o m en modell av ett vingmål efter sig. 

Flygmuseet hade även sponsrat med många pri-

ser till Flyg-

klasserna. 

 

 

På C4-Open fanns även Leif Rask och Bengt 

Lundquist som sålde flygmuseets märkesva-

ror, byggsatser och böcker. Här ser vi även 

kamratföreningens ordförande och i bak-

grunden finns Lars Eriksson. 

Ordf. Sven Scheiderbauer över-

lämnar vandringspriset till Peter 

Halvar. 

Tor Netterby Foto: Krister Sörhede 

Foto: Krister Sörhede 

Foto: Tor Netterby 
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Sponsorer till Ängelholms flygmuseum 

Betongborrning & Sågning  

Åstorp                          

Metallteknik AB 

Båstad 

Dekor & Design AB  

Ängelholm    

AB Cernelle 

Ängelholm 

Anders Petrisson Transport 

AB  

Hjärnarp 

Backahill 

Ängelholm 

Bjäre Kraft 

Båstad 

PEAB 

 

Thunman Konsult AB 

Båstad 

Colorama 

Ängelholm 

BBÄ Glasarna AB 

Ängelholm 

Cliffton 

Bring Dialogue Sweden AB  
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Kallelse Vårmöte 2013 
Plats: Gymnasieskolan i Ängelholm (Rönneskolan) Jarl Kulle scenen. 

Söndagen den 14 april. 

 

Program i stort: 

09.20 Busstransport från Ängelholms Flygmuseum.  

09.40 Samling. 

10.00 Ordföranden hälsar välkommen.  

10.05 Årsmöte. 

10.50 Sven Scheiderbauer: ”När vapnen fick vingar – 100 år svenskt militär-

flyg.”  

12.00 Förtäring (Ingår i avgiften nedan) Landgång med dryck.  

12.45 Busstransport tillbaks till Flygmuseet. 

13.30 Kaffe med kaka serveras. 

14.00 Visning i flygmuseet och den nya 35– simulatorn. Ev. flygförevisning.  

 

Egen rundvandring bland utställningarna på flygmuseet.  

15.00 Vårmötet slut  

 

Endast medlemmar i F 10 Kamratförening. Avgift 100 kr.  

Anmälan om deltagande vid Vårmötet sker bäst genom inbetalning till bank-

giro 5639 – 7730. 

Undantagsvis till lars@hedstrom.as alt tfn: 0708 – 868686. 

Inbetalning senast 28 februari.  

OBS! På hemsidan kan du alltid läsa senaste information. 
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Höstens föreläsningar 
 

Uppskattad repris om Civila flyget. 
 

Det blev stor publik även nu under hösten på Lars Lindströms föreläsningar. På 

den sista föreläsningen om det moderna flyget blev det förstärkning från flera 

erfarna trafikpiloter (tidigare piloter i Flygvapnet). En av dem Sven-Arne Carls-

son har lovat att komma igen hösten 2013. 

Det är ju trevligt att aktiva medlemmar i kamratföreningen vill ställa upp som 

föredragshållare. Lennart Ohlsson pratade om ett mycket specialiserat ämne. 

Radarns historia och det visade sig intressera många medlemmar. Har Du själv 

något specialämne Du vill berätta om? Anmäl Dig till mig! 

Vi samarbetar ju med Flottans Män och den här gången var Mikael Holmström 

gäst. Han är journalist på Svenska Dagbladet där han skriver om försvarsfrågor. 

Nu berättade han om Den dolda alliansen, Sveriges hemliga planering om vad 

som skulle hända när neutraliteten inte längre höll. Han har skrivit en bok om 

ämnet och höll en mycket intressant föreläsning. Vi var så många åhörare att vi 

behövde använda Stadsbibliotekets hörsal. 

 

Lars Hedström 
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Nyheter och förändringar i museet 

 
Direkt efter sommarsäsongens slut vidtog arbetet med fortsatt utveckling och 

förtätning av museet. Gamla objekt får bättre framtoning och nyfunna objekt 

exponeras på nya platser i lokalerna  

 

J20 stjärtparti har 

hittills flyttats runt 

mellan olika plat-

ser i museet utan 

att bli tillräckligt 

synligt för be-

sökare. Det har 

nu fått en förbättrad ”flygande” pla-

cering i nostalgiska hörnet tillsammans med samtida flygplan och föremål.  

 

Ett detaljerat diorama från en lägerplats med luftbevakningstorn har placerats i 

masten till det riktiga tor-

net i museet. Här får besö-

karen ett tydligare intryck 

av hur det kunde se ut på 

en grupperingsplats runt 

tornet. 
 

 

 

Divisionsskinnen som hittades vid en 

förnyad inventering i museiförrådet kom-

mer nu till sin rätt i korridoren som leder 

upp till ”sjukan” med Dr Löfberg. 

Här kan besökare nu leta 

efter släktingars och be-

kantas namnteckningar 

från tiden de var aktiva vid de flygande divisionerna. 

Muckartavlor från 1:a stationskompaniet finns nu som exem-

pel på värnpliktigas kreativitet inför omgångarnas MUCK 

(Militär Utryckning Civila Kläder) 
 

Text o foto Ulf Ohlsson 
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Föreningsaktiviteter 2013 

Gynna våra annonsörer! 
Det är deras annonser som möjliggör  

tryckningen av Medlemsbladet i färg! 

Datum Dag Tid Aktivitet   

2013-

02-20 

Ons 1900 Filmafton. Robin Wallinder Mähler grä-

ver i sitt stora filmarkiv. Bl.a. den prisbe-

lönta filmen ”Horisont” som visar vår In-

cidentberedskap med bl.a. J35 Draken. 

  

2013-

03-20 

Ons 1900 Förre Flottiljchefen öv Mats Hugosson: 

“Från en djärv idé till en internationell 

framgång. Industrigruppen JAS AB och 

JAS 39 Gripenprojektet.” 

  

2013-

04-14 

Sön 1000

-

1500 

Vårmöte med Årsmöte och föreläsning. 

Sven Scheiderbauer: ”När vapnen fick 

vingar – 100 år svenskt militärflyg.” 

Vårmötet sker i Gymnasieskolans aula 

(Jarl Kulle scenen) på förmiddagen och 

fortsätter efter lunch på Flygmuseet 

  

2013-

05-15 

  

Ons 1900 Docent Göran Nilzén, tidigare huvudre-

daktör vid Svenskt Biografiskt Lexikon: 

”General Adolf Galland, Jaktflygarle-

gend.” 

  

VIKTIGT!!! 

Anmälan till aktiviteterna görs till Lars Hedström tel 0708 – 86 86 86 

eller   lars@hedstrom.as 

Föranmälan är viktig för att vi ska kunna boka tillräckligt stor lokal. 

Oftast sker föreläsningarna på Ängelholms Flygmuseum, men lokalbyte 

kan ske. 

Lars Hedström 

mailto:lars@hedstrom.as
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Nu har över 71 % av medlemmarna anmält 

sin e-postadress. Gör det Du också!  
E-posta till lars@hedstrom.as 
Finns Du på vår e-postlista kan vi enkelt och snabbt skicka information mellan medlems-

bladen 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 2000 medlemmar, varav det kommit fler än 200 nya under 2012. Många 

besökare till Flygmuseet blir så förtjusta i vårt fina museum att de gärna vill vara med-

lemmar 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    0431 – 45 40 50 

 

För Din medlemsavgift 2013 får Du: 
 Fri entré på vårt museum Ängelholms Flygmuseum. 

 10 procents rabatt på inköp av artiklar i museishopen. 

 Erbjudande att medverka vid Vårmöte den 14 april och Höstmöte den 13 sep. 

 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, medlemsregistrator 

lars@hedstrom.as     0431 – 45 40 50,    0708 – 86 86 86 

Medlemsservice 

mailto:lars@hedstrom.as
mailto:lars@hedstrom.as
mailto:lars@hedstrom.as
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Nästa Medlemsblad 

nr 26 kommer i juni  

2013 

F 10 Kamratförening 

Valhall Park 

262 74  Ängelholm 

 

Julöppet helgerna 8 - 9 december 

och 15 - 16 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 17 december t o m 

den 4 januari 2013.  

 

Öppnar åter helgen 5 - 6 januari 

2013! 

 

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 infor-

mation om vilka möjligheter som finns. 

God Jul 

och  

Gott nytt År! 

önskar 

Medarbetarna på Flygmuseet 


