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Ordföranden har ordet
”En torr och kall vår gör sommaren kort och vinterns
föda fördriver” skrev Lars Wivallius 1641. Nog har vintern varit efterhängsen och våren ovanligt torr och kall,
fast när detta skrivs har värmen kommit och våren står
snart i full blom.
En av de första riktiga vårdagarna hade vi vårt årsmöte,
vilket redovisas på annan plats i detta medlemsblad, och
jag vill tacka för förnyat förtroende som er ordförande.
Alla i styrelsen blev omvalda, så jag känner laget jag
skall arbeta tillsammans med. Det gläder jag mig åt.
Jag har deltagit i den så kallade ordförandekonferensen
för Flygvapnets kamratföreningar. Konferensen genomfördes på Luftstridsskolan (LSS) i Uppsala och med mig
var Lars Hedström. Under knappt två dagar fick vi veta
hur andra kamratföreningar i landet drivs och vilka problem man möter, men också vilka
glädjeämnen som finns. Det är trist att notera att några kamratföreningar har upphört –
F 2, F 9, F 11 och F 12 – deras traditioner förs vidare på annat sätt. Vi kan konstatera att
vi med våra nära 2000 medlemmar är den i särklass största kamratföreningen i Flygvapnet, ja kanske i Sverige (om man undantar Flottans Män som är landsomfattande).
SMKR (Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund) var representerat med dess
ordförande Christer Olofsson, före detta CF 16. Numera ingår SMKR i en krets av fyra
organisationer som tecknat avtal med Försvarsmakten om medverkan med bland annat
anhörigstöd, främst till veteraner men också andra. Förbundet får nu också ekonomiskt
stöd av Försvarsmakten för att kunna bedriva stödverksamheten och den skall ske genom
kamratföreningarna. Denna nya roll gör det angeläget, som jag ser det, att vi också ansluter oss till SMKR. Idag är kamratföreningarna vid F 5, F 15, F 16 och F 17 medlemmar i SMKR och F 18 kamratförening blir det före sommaren. Jag kommer att ta upp
frågan om medlemskap till behandling i styrelsen. Göran Brauer har varit medlem i den
så kallade kontaktgruppen som arrangerar ordförandekonferensen vartannat år. Jag har
nu valts in i Görans ställe.
Jag vill också passa på att framhålla det fina stöd vi får från vårt moderförband F 17. Ett
varmt tack till flottiljchefen med personal. I nämnda konferens kunde vi konstatera att
stödet till kamratföreningarna sköts olika och med olika engagemang. Jag är glad att vi
är hänvisade till F 17.
Jag önskar alla en skön och avkopplande sommar och väl mött på något av våra arrangemang som framgår på annan plats.
Sven Scheiderbauer
Ordförande

www.f10kamratforening.se
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Museichefen har ordet
Vad har hänt under vinter och vår på museet?
Vi närmar oss sommaren med stormsteg och museet
skall hållas öppet alla dagar under tre månader förutom
midsommarhelgen. Till vår hjälp kommer sex skolungdomar att anställas för att underlätta öppethållandet. Vi
ser fram mot deras hjälp och att vi som normalt sköter
museet avlastas en del.
I förra medlemsbladet skrev jag om allt som skulle ske
under vinter och vår. Har vi lyckats nå målen? Vår JAS
39 Gripen skulle tillföras robotar och bombkapslar. Dessa vapen har inte dykt upp ännu. Någonstans på vägen
mellan FV-museum i Linköping och Ängelholm har de
fastnat. Förhoppningsvis är de på plats under juni månad.
Arbetet med att få snurr på vår J 22 har fortgått och lagom till årsmötet lyckades
vi visa upp den inför förväntansfulla besökare.
Motorn till och med startade och höll sig igång. Detta tack vare vårt entusiastiska J 22-gäng.
Flygplanet kräver ytterligare handpåläggning innan man kan säga att allt fungerar som det skall.
Vår J 35 Draken simulator är inte helt kvalitetssäkrad ännu. För att vara säkra på
att den fungerar fullt ut kommer vi kontrollera funktionaliteten under en tid
framöver och lämnar därför 30% rabatt på timpriset åt våra medlemmar i F 10
Kamratförening.
Vår SK 61 har äntligen hängts upp i taket i utställningshallen. Även en SK 61simulator har kommit på plats.. Tidigare skrev jag att den enbart skulle vara ett
utställningsföremål. Vi har istället byggt om den till en riktig flygsimulator för
de yngre besökarna. Till en kostnad av 10 kronor får de möjlighet att både starta
och landa eller bara flyga runt en stund.
Ett StriC (stridsledningscentral) har byggts under våren. Där kan man se hur
man stridsleder våra flygplan på modernt vis.
En riktig raritet har också kommit på plats. F 10´s flottiljpastor, Åke Svensson,
använde i samband med högtidligheter i Barkåkra kyrka för personal från F 10,
en mässhake med FV-emblem på framsidan och ett kors på baksidan.
Mässhaken har inte kommit till användning sedan 2003 och legat glömd i kyrkan. Den överlämnades under förra året till vårt museum och kan nu beskådas
prydligt upphängd.
Forts. nästa sida
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Det är de små detaljerna som höjer intresset att besöka museet. Arbete med nya
ljussättningar och förändrade texter pågår ständigt. Besökarna kommer framöver
att kunna använda sina moderna mobiltelefoner och QR-koder för att hitta mer
information om våra utställningsföremål.
Vi hoppas att 2013 skall bli ett lika framgångsrikt år som 2012 varit. Tack alla ni
som bidrar med att göra vårt museum till vad det är.
Kenneth Hansson
Museichef
Ängelholms

FLYG
MUSEUM

www.f10kamratforening.se
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J 34 Hawker Hunter!
Vad tyckte teknikerna?
Något om 34:an från en tekniker med erfarenheter. Jag liknar gärna Huntern vid en
ung flicka – vacker att se på, men
”opålitlig”. När flygplanen levererades från
England hade de ett modifieringsnivå som i
vissa fall inte passade Flygvapnet. Till exempel så hade de fyra första flygplanen 75
Foto: Urban Mörén
% roderservo, vilket av förarna uppfattades
som om rodren ”inte hängde med”, utan
rörde sig med fördröjning. Många flygförare vägrade flyga dessa flygplansindivider, varför flygplanen modifierades till 100 % servo, som de övriga.
De tjugo första flygplanen hade krutstartsystem. Det var tre stora patroner i något som liknade en revolvertrumma och de avfyrades elektriskt. När startknappen trycktes en, så small det som tredje världskriget hade utbrutit. Övriga flygplan hade vätskestartsystem och det orsakade en del bekymmer då det ofta
krånglade. För att alla skulle få samma startsystem monterades krutstarten bort.
Det hade fungerat bra, men blev resultatet blev nu sämre funktion.
En annan opraktisk sak var att G-dräktsluften inte togs från kompressorn, utan
fylldes med lufttub.
Det hände vid tre tillfällen att landställsbenen bröts av längst upp. Vid ett tillfälle
kunde brottet inte ha kommit mera olägligt. Det skedde vid snabbstart ur berghangar och framför åskådarna. På taxibanan bröts stället av på det sjätte flygplanet och blockerade vägen för det sjunde och åttonde. Vid snabbstart fanns det
alltid reservflygplan, i detta fall fyra som stod startklara i banändan. Alltså kom
åtta flygplan i luften och gjorde en överflygning. Ingenting stoppar Flygvapnet.
Det inträffade en del haverier i början av J 34 eran. Teknikerna irriterades över
att det inte blev flygförbud. Vi ville ha en grundlig undersökning av var felen
låg.
Den 25 april 1957 havererade 34*41, röd N. Det var motorstopp på finalen med
”allt ute”. Piloten försökte inte återstarta utan sköt ut sig och tog mark oskadd.
Det var ”mitt” flygplan som nu blivit ett vrak. Så fort övriga flygplan hade kuperat frågade jag en av förarna ”vad vet du”. Han svarade motorstopp, jag såg bärande skärm. Bärande skärm, de orden glömmer jag aldrig. Nu blev det äntligen
flygförbud. Felet lokaliserades till skjutkompenseringssystemet och man konstaterade att felet var kortslutning. Flygplanen modifierades, så var den felkällan ur
världen.
Forts. nästa sida
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Det skrevs på löpsedlarna ”sabotage i Flygvapnet”, men så illa var det inte.
Flygplanet styrdes på marken med hjälp av hjulbromsarna, men vid halt väglag
fungerade det inte alltid utan flygplanet fortsatte rakt fram. Med hjälp av bogserbil med bogsergaffel anlände flygplanet till plattan ”rodnande av skam”. Föga
fältmässigt, men vad gjorde det, det blev inget krig.
Det uppstod ibland sprickor i turbinen. Det hände att turbinhjulet sprack och
resterna for ut genom flygkroppen. Det hände också att turbinskovlarna brast
och seglade ut i det fria, men utan skador på flygplanet.
Flygplanet var försett med hydraulservo på skev- och höjdroder. Servot bestod
av två delar, en låsenhet som manövrerades elektriskt och en hydraulcylinder.
När servot kopplades indikerades det med ett ”docköga”, vitt vid olåst och svart
vid låst. Nu var det så knasigt ordnat att så fort man påverkade strömställaren
slog dockögat över från vitt till svart, oavsett om servot låste eller inte. Detta
kallades falsk låsning. Det hände att när ”dockögat” slog över till svart så kollade inte flygföraren detta. Mer än en gång hände det att föraren startade med olåsta servon. Det skulle naturligtvis vara så att ”ögat” lyste svart först när servot var
inkopplat. Under två års tid mekade jag min Röd T som ingick i uppvisningsgruppen ”Acro Hunters”. Inte ett flygpass missades under den här tiden, beroende på ”fixning”. Varenda uppvisning genomfördes programenligt.
Motorn RM 5B var mycket pumpkänslig och dessutom svår att justera rätt. Om
motorn låg något snett i justeringen, småpumpade den, det lät som när man hade
ätit för mycket ärtsoppa.
En rolig historia utspelades vi denna tid, F 18 var det första förband som tilldelades Huntern, F 8 var det andra. Flygledaren meddelade en person att ett flygplan
från F 8 var i antågande. En kompis fick i uppdrag att ta emot ”Helge Röd Johan” som flygplanet hette. I samband med inkörningen kom CF 18 och pratade
med teknikern. Det visade sig att det var CF 8 som kommit på besök. Dessa två
gick därifrån, men CF 18 gick tillbaka och viskade till teknikern ”sätt en etta
framför”. Sagt och gjort, flygplanet ”döptes” således om till ”Rudolf Röd Johan”. På eftermiddagen startade flygplanet mot F 8. Efter ca en vecka kom ett
meddelande från F 18 ”när skall ni hämta Röd Johan”?
När F 18 tiden var över för Hunter och man fick Draken, överfördes alla J 34 till
F 9. Med Draken var det skillnad, när startknappen trycktes in startade motorn.
Min Huntertid varade i sex år. Det finns naturligtvis mer att hämta ur minnenas
arkiv, men det är nu över 50 år sedan mitt ”äktenskap” med Huntern upphörde,
så mycket är glömt och förlåtet.
Röd T hamnade på F10:s brandplats och eldades upp och finns nu i Huntrarnas
himmel.
Åke Palm,
f.d. Huntermekaniker
www.f10kamratforening.se
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Vad tyckte piloterna?
Under repetitionsövning 1963/64 var
vi tre fältflygare som fick flyga J 34
Hunter. Ett trevligt flygplan att flyga
med goda flygegenskaper, men det
var ett engelskt flygplan med speciella tekniska lösningar.
Jag råkade ut för en otrevlig händelse. J 34 hade 100 % servo på samtliga roder, det var ok. Men det var bara
det att servot måste kopplas in elektFoto: Urban Mörén
riskt till varje roder. Under en start
från bana 32 på F 10 då jag tog in
landstället kopplades servon ur vilket gjorde att styrspaken frös i läge högersväng på ca 10 meters höjd. Ett otrevligt läge. J 34 hade en nödtrim som verkade
på rodren och opererades med en liten spak till vänster om stolen. Jag trimmade
fullt vänster och sakta rollade flygplanet till vänster. Jag flög sedan rakt fram
och rätt på vingarna tills jag kom upp på ca.500 metershöjd. Efter flera försök
lyckades jag koppla in servot och landade sedan normalt.
Det var en ganska otäck historia.
Sten Grönman,
f.d. Hunterpilot

Efter mer än en kvarts ansträngning
var jag ansluten kärran, fjorton remmar och anslutningar. Men sitter jag
verkligen bra? Martin Bakers katapultstol var känd som världens bästa, men
bekväm? Upprätt satt man och med
benen i fosterställning. Och lukten i
den svartmurriga kabinen, gammal
gummiverkstad. Placering av instruFoto: Urban Mörén
ment och reglage såg jag ingen logik i.
Mitt första möte med J34:an gav alltså inte helt positiva intryck. Under inflygningsveckorna och när övningarna blev hårdare upptäckte vi dock kärrans kvaliteter. Mycket lättflugen vid gränsvärden, stabıl men ändå snabb i rollplanet, lättlandad, underbar att flyga i förband.
Urban Mörén
Fd Hunterpilot
8
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”Vingen” eller Flygförarmärke m/36 i guld
Flygförarmärket delas ut till flygförare som med godkända vitsord genomfört grundläggande flygutbildning (GFU) i Flygvapnet. Märkena är på baksidan numrerade. Nummer
1 tilldelades f. ö. överstelöjtnant Gösta v Porat år 1937.
Tilldelningen av märkena bokförs och skulle i dag naturligtvis finnas på en enda lista.
Så är inte fallet. Den kände flyghistorikern Gösta Kersmark beskriver i Svensk Flyghistorisk Tid-skrift nr 4 / 2011 hur det som borde ha varit en lista i praktiken blivit fyra
eftersom delar av listan saknas. Vad detta beror på vet väl ingen. Personligen tror jag på
två alternativa orsaker: slarv eller oärlighet.
Varför intresserar jag mig då för detta? Jo, år 1989 ”försvann” mitt ena märke (man
fick som regel av praktiska skäl två) från min uniform i ett obevakat ögonblick på F 14 i
Halmstad. Bland samlare är ”vingen” som vi vanligen kallar märket ett eftertraktat objekt. För att på något sätt kunna efterlysa vingen måste jag veta på vilken sida om numreringen på kvarvarande vinge den förlorade fanns. Det var då jag fick veta att den inte
gick att hitta i någon bokföring eftersom den lista, som Gösta K i sin artikel kallar lista
två, saknas och där någonstans fanns mina vingar.
I dag vet jag numret, 5949, genom att jag med benäget bistånd från mina kurskamrater
kartlagt numren på min GFU-kurs kallad Erf 572. Skulle någon som läser dessa rader
mot förmodan ha nr 5949 i sin ägo idag är jag naturligtvis intresserad av att förhandla.
Skälet till denna artikel är dock inte i första hand att få tillbaka min vinge. Jag har sedan
jag läste Göstas artikel gnagts av tanken på att så långt som möjligt restaurera lista två, d
v s vingar med nummer mellan nr 2321 (Reinhold v Essen) och nr 6302 (Olle Jensen).
För detta mastodontprojekt behöver jag hjälp. Jag
vänder mig därför till dig som i din ägo har märke
med nummer mellan 2321 och 6302. Jag skulle
förutom numret om möjligt vilja ha följande uppgifter:
Namn på den som en gång tilldelats märket. GFUkursens benämning eller årtal då märket tilldelats. nuvarande innehavare.
En lista på utgångsordningen i aktuell kurs. Denna sista uppgift kan vara till stor hjälp
eftersom märkena, i varje fall på min tid, delades ut efter denna ordning och luckor skulle då kunna fyllas med troliga uppgifter.
Sägas bör i sammanhanget att det även saknas ett stort antal namnuppgifter till märken
mellan åren 1959 och 2003, så att om detta försök faller väl ut tar vi tag i det problemet
senare.
Jag vet att många kurser har återsamlingar då och då. Om någon vid ett sådant tillfälle
kunde ta tag i frågan kunde jag ju få uppgifter från den kursen samlat vilket naturligtvis
skulle underlätta.
Gösta Kersmark har vid ett tillfälle då jag talat med honom om detta projekt uttryckt
tvivel om människors bistånd i sådana här fall. Jag skulle bli mycket glad om han har fel.
Tack för din hjälp!

Sven-Åke Ahl svahl@telia.com eller
www.f10kamratforening.se

ç

0431-52616 / 0702 709972
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Vårmötet
Så försvann äntligen vintern… Som vi längtat efter lite värme och sol efter
den långa segdragna vintern som inte tycktes vilja ta slut. Till vårt Vårmöte
den 14 april hade 230 medlemmar anmält sig. Inte riktigt så många kom, men
ca 200 var närvarande den dagen.
Årsmötet och föreläsningen hölls även detta år på Jarl Kulle-scenen i Rönneskolan.
Efter att årsmötet öppnats av ordförande Sven Scheiderbauer hölls en parentation över de under året avlidna kamraterna.
Efter detta vidtog stämmoförhandlingarna. Stämman valde till ordförandeposten Sven Scheiderbauer på ett år. Detta var omval till posten. Efter sedvanliga stämmoförhandlingar med några nyval och ett flertal omval till styrelsen bad hedersstyrelseledamoten Bertil Bjäre om ordet och tackade för allt
det frivilliga arbete som alla på museet lägger ner. Tack vare den stora frivilligheten har vårt flygmuseum blivit vad det är!
Dagens föredrag höll ordföranden i F 10 Kamratförening själv, Sven Scheiderbauer. Dagens föredrag handlade om ”När vapnen fick vingar
– 100 år svenskt militärflyg.”
Här fick vi höra många intressanta fakta om Flygvapnets tillblivelse med
uppbyggnaden av organisationen, materielanskaffningen, men framför allt
belyste Sven hur personkemin mellan de
tidiga cheferna fungerade, eller inte fungerade,
rättare sagt… Vi fick
veta en hel del nya fakta som var intressanta
för oss alla. Sven framhöll speciellt Torsten
Friis som skaparen av
vårt moderna Flygvapen.
Forts. nästa sida
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Vårmötet
Tyvärr kom general Friis att hamna i skuggan av den som efterträdde honom,
nämligen general Nordenskiöld. Nordenskiöld var den som fick omsätta Friis
tankar och idéer om organisation, anskaffning m m.
Efter förhandlingar och föredrag kunde deltagarna avnjuta landgången i matsalen på skolan. Mötet fortsatte ute på museet där det avslutades ute på vårt
museum med fantastisk (som vanligt) flyguppvisning av Pär Cederqvist i
Spitfire. Ett stort tack till Pär Cederqvist för en excellent uppvisning!
Och… minsann, det blev motorkörning med ”Röd
Kalle”. Äntligen fick
”22-gänget” motta väl förtjänta applåder av åskådarna när motorn äntligen brummade igång. ”22gänget” har verkligen jobbat och slitit med den
trilskande motorn för att det skulle bli succé på
vårmötet.
Ett stort tack till alla er i ”22-gänget” som gjorde att vi fick lyssna till
”Röd Kalles” ljuva toner!
Tor Netterby

www.f10kamratforening.se
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Parkeringsbekymmer
I början av 70-talet skulle vi anställa en assistent i TWR. Vi tillhörde då fortfarande Flygvapnet och assistenten skulle formellt anställas av F10.
En av
de sökande var en snygg och glad tjej, 23-24 år och dotter till en då känd kapten
vid F13. Hon besökte tornet en förmiddag för att förvissa sig om att hon hade
sökt rätt jobb och få bekanta sig med sina eventuella arbetskamrater. Hennes
guide blev flygledaren Torsten Lundström som visade henne runt såväl uppe i
TWR som nere i vårt lilla radarrum på entreplanet. Redan vid det besöket insåg
jag som enda ungkarl på ATS att hon var den rätta för oss.
Flottiljchef vid den tiden var översten Ulf Cappelin-Smith. Han värnade strängt
om sina parkeringsplatser på flottiljområdet oavsett om de var utmärkta eller
omärkta.
C F10
Alla skulle känna till att man t ex inte
fick parkera framför vänstra garageporten utanför officersmässen. Det var hans
plats.
När vår sökande hade anlänt på förmiddagen visade det sig att den enda lediga
platsen vid kanslihuset var den som var
skyltad CF10. Huruvida den unga damen
inte observerade skylten eller nonchalerade den vet jag inte men hon svängde in
sin gamla folkvagn och ställde sig i den lediga parkeringsrutan.
Under tiden besöket ägde rum på ATS anlände flottiljchefen och konstaterade att
hans utmärkta plats var upptagen av en gammal folkvagn. Upprörd parkerade
han då den svarta Mercedesen tvärs parkeringsrutan bakom hennes bil, låste och
tog nycklarna med sig in på sin expedition. När kapten Jönsson kom in för att
dra ett ärende fick han uppleva chefens idignation och dennes avsikt att tvinga
den unga damen till ett besök på flottiljchefens rum för att lösa parkeringsproblemet tillsammans med en skopa ovett.
Efter Jönssons besök hos CF10 kontaktade han TWR och berättade om vad som
var på väg att hända. Vår sökande hade just dessförinnan lämnat ATS och vi
tittade naturligtvis nyfikna ned för att se hur det hela hade utvecklat sig. Där
kunde vi se en tom parkeringsruta skyltad CF10 och en Mercedes parkerad på
tvären bakom densamma.
Forts. nästa sida
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Vad hade då hänt? Jo, när den unga damen kom ned och insåg problemet såg
hon också två värnpliktiga i grönställ som krattade gräset framför parkeringen.
”Hör ni grabbar kan ni hjälpa mig att komma ut
här” ropade hon och de tjänstvilliga killarna
rusade genast fram, drog upp stolpen med skylten så att vår aspirant kunde köra över gräsmattan ut på vägen och hem igen. Därefter satte de
ned stolpen.
Medan kanslihusets personal på väg till lunchmatsalarna förvånade sig över Chefens märkliga
parkering satt CF10 på sitt rum med kurrande
mage och väntade. När han så småningom intagit sin lunch gick han upp i tornet, fortfarande
något upprörd, och ifrågasatte om vi kunde anställa en ”som inte ens kunde läsa”.
Flygledare Lundström kunde ibland vara rapp i
käften även vid mindre lämpliga tillfällen. Han hade en benägenhet att avisera
sina kvickheter i förväg genom högljudda sniffningar. Efter ett par tre stycken
sådana kom repliken ”Chefen, hon var ju här för att söka plats så hon började
med en parkeringsplats” - följt av ytterligare några sniffningar.
Chefen lämnade tornet och den unga damen fick inte någon anställning vilket
nödvändigtvis inte behöver ha något sammanhang.
P-O Olsson
Fd Flygledare

Gynna våra annonsörer!
Det är deras annonser som möjliggör
tryckningen av Medlemsbladet i färg!

www.f10kamratforening.se

Medlemsbladet nr 26

13

Röd Kalle
Nu har vi äntligen lyckats få igång motorn. Totalt har vi demonterat motorn och skilt den åt tre gånger så nu börjar vi få rutin på det.
Förra gången, i mitten på maj 2012 försökte vi återigen fulla av förväntningar
starta motorn igen. Det var
efter att vi konstaterat att
drivningen till ventilaggregatet till bakre cylinderraden var monterade helt
efter anvisningarna i manualen.
Vid startförsöket denna
gången lyckades vi hålla
igång motorn i cirka trettio
sekunder. Men motorn gick
inte på alla cylindrarna.
Det brukar sådana motorer normalt inte göra med en gång beroende på bland
annat att snapssystemet inte är kopplat till alla cylindrarna. Men det finns en hel
del annat som kan hindra motorn att starta.
Boostersystemet är ett av dem. Det systemet ger tändstiften extra gnista något
mer lågtänt, dvs något senare än normalt, vilket ger bättre förutsättningar för en
kall motor att tända. Detta system hade slutat fungera vid några tillfällen tidigare. En snabbkontroll visade att boostermagneten gav gnista, men nådde den fram
till tändstiften? Det kunde vi inte kontrollera lika enkelt.
Ett allvarligare fel vid detta tillfälle var att motorn fortfarande ¨sköt¨ i avgasröret, ett tecken på att någon eller några ventiler inte stängt riktigt.
Nervositeten steg när avgasflammorna blev över halvmetern långa. Brandrisken
var överhängande med oljeläckage och bränsle rinnande ur kompressorhuset.
Vi avbröt startförsöken och drog in Röd Kalle igen.
Varför ville inte motorn starta? Det måste vara något fundamentalt fel vi missat.
En större brainstorming var nog påkallad.
Ventilhängning är inget okänt begrepp. Det inträffar i regel när sotrester fastnar
på ventilskaftet och hindrar ventilen att stänga helt. Vi hade ju inte demonterat
några ventiler så vi visste inte om det kunde vara så enkelt. Det vi sett vid våra
kontroller var att cylindrarna var relativt rena från sot och slagg. Risken för ventilbränning är överhängande om man försöker köra en motor med läckande ventiler.
Forts. nästa sida
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Kompressionsprovet visade ju också att kompressionen var acceptabel i alla cylindrarna så det var nog inte problemet.
Max Blönnigen kom med en apparat han hade i sina gömmor som han använt till
att testa tändsystem på sådana här motorer. Den visade att gnistan var ordentlig
och kom i rätt följd och gnistan nådde ända fram till tändstiften.
Men smällarna i avgasröret då? Den främre radens cylindrar måste ju vara rätt
för den hade vi inte rört. Vi mätte kolvläget när ventilerna öppnade respektive
stängde och jämförde resultaten mellan främre och bakre cylinderraderna. Där
upptäckte vi en liten skillnad.
Kunde det vara så att vi ställt in ventiltiderna fel? Vi hade ju följt manualen och
dessutom två gånger. Tanken på den oförklarliga extra märkningen dök upp
igen. Detta måste undersökas.
Vi hade inget val. Motorn måste ner igen. Ventiltiderna måste mätas igenom
från grunden.
Tidigare hade vi mätt ventiltiderna genom att mäta på propelleraxeln. Det kräver
lite räknearbete eftersom propelleraxeln är nerväxlad i förhållande till vevaxeln.
Standardverktyget för uppmätning av ventiltiderna är en liten skala man fäster på
växelhuset och mäter alltså igenom växellådan. En sådan skala hade vi tillverkat
själva. Dessutom när man mäter på propelleraxeln innebär det att kuggspelet,
dvs glappet mellan kuggarna, ger utslag vid mätningen. I en frisk motor har man
någorlunda kontroll på hur stort spelet ska vara, men i en motor med förmodligen långt överskriden gångtid kan kuggspelet vara betydligt större.
Om man mäter direkt på vevaxeln får man ett exaktare läge och dessutom slipper
man ta hänsyn till propelleraxelns nedväxling.
Vi demonterade hjälpaggregatshuset från motorn igen. Kugghjulen till kamdrivningen var rätt ihopsatta, i alla fall enligt handboken. Då måste vi mäta igenom
ventiltiderna från grunden.
Vevaxelns bakre ände med drivhjulet till
kamdrivningen var frilagd. Vi tillverkade en
visare och satte fast den på kugghjulet på
vevaxeln till kamdrivningen. Det kugghjulet
går inte att montera fel. Det är det kugghjul
där visaren sitter enligt bild 1. Sekundärhjulet, hjulet till höger om centrum, driver sedan det stora hjulet under hjulet där visaren
sitter. På det stora hjulet sitter sedan kammarna som via stötstänger och vipparmar
lyfter ventilerna.

Bild 1
Forts. nästa sida
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Därefter markerade vi kolvens övre dödläge på flänsen till hjälpaggregathuset,
och markerade 20 grader
före övre dödläget. Enligt
bild 2 står visaren på övre
dödläget och strecket till
höger visar 20 grader före
övre dödläget. Det är här
ingasventilen ska öppna.
Därefter vred vi runt motorn med kugghjulen monterade enligt handboken.
Bild 3 visar hur hjulen ska
vara monterade med märkningen enligt handboken.
Man ser där också den extra märkningen i form av
två kryss som vi aldrig
förstått vad de skulle vara
till.
När vi vridit motorn så att
kolven passerat nedre dödläget stannade vi när ingasventilen började öppna.
Det känner man på ventilvippan när den börjar bli
påverkad av kammen. Visaren stannade då på cirka
tjugosex grader före övre
dödläget dvs sex grader
för tidigt och det innebär
att både ingas- och avgasventiler ligger sex grader
för tidigt i förloppet. Se
bild 4.

Bild 2

Bild 3

Bild 4
‹Forts. nästa sida
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Vad kunde nu detta bero på? Kamskivorna hade
vi inte rört så de måste vara rätt monterade. På
försök monterade vi om kugghjulen efter de knepiga kryssen enligt bild 5 och vred runt motorn
igen.
Resultatet var intressant. Vi hamnade på tjugo
grader före övre dödläget.
Vi vred runt motorn några gånger till och hamna- Bild 5
de klockrent på samma läge varenda gång. Detta
framgår av bild nr 6.
Nu hade vi konstaterat ett fel. Skulle det fungera
nu, det var den stora frågan. Efter alla fel vi upptäckt och korrigerat känner man sig inte säker på
någonting.
Motorn sattes ihop och monterades åter på flygplanet. Vi har rutin på det nu. Dagen för KamratBild 6
föreningens årsmöte närmade sig. Vi ville ju
kunna köra motorn då.
Vi samlades en dag i början på mars, drog ut Röd Kalle nytankad och med oljetanken fylld. Vevandet började och efter några försök startade motorn.
Vi hann köra en halv minut sedan gavs kuperingstecken. En stor fin solfjäder av
olja stod runt propellernavet, en smal stråle olja sprutade rakt upp från motorn.
Vi drog in kärran. Nåja. Lite oljeläckage får man väl räkna med tänkte vi. Locket
till propelleromställningen drogs åt lite mer, ett brustet oljerör lagades snart.
Ett nytt startförsök gjordes någon vecka senare.
Minimalt med olja läckte. Inte mer än man kunde vänta sig och det bästa av allt;
Motorn gick! Äntligen! Vi till och med taxade en bit.
Dagen för Kamratföreningens årsmöte infann sig. Vi fick igång motorn då också, även om den var lite tjurig.
Det som händer nu är allmän kontroll av tillståndet efter körningarna. En packbox till startmotorns axel är inte tät och läcker ganska mycket olja. Byte pågår
just nu. Vi har försökt köra landstället och det gick inte så bra. Luckorna vill inte
öppna i tid när stället ska in. Hela den mekanismen kräver därför en noggrann
genomgång.
Ytterligare arbeten som vi har planerat är:
Förgasaren ger för rik blandning och det måste justeras.
Bättringsmålning eftersom färgen flagnar av ganska rejält vilket måste åtgärdas
om inte träpanelerna ska fördärvas.
Några träpaneler och en del duk är skadade och ska repareras.
‹Forts. nästa sida
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Men så här i efterhand kvarstår frågan; Varför har kugghjulen märkts om?
En tänkbar förklaring är att kamskivorna inte är korrekt tillverkade och därför
har man ändrat märkningen för att få ventiltiderna att stämma. Det vore intressant att höra om någon annan har erfarenhet av det. En anmärkning om detta
borde vara infört i motorns loggbok men den har vi inte tillgång till.
SLUTLIGEN:
Vi planerar att ordna något de som på något sätt hjälpt till under projektet med
tillverkning av verktyg och andra delar, bistått med kunskap och råd. Vi tänker
bjuda in dem till en kväll med lite fika och naturligtvis en motorkörning. När det
kan bli får vi återkomma till.
Detta projektet hade inte kunnat genomföras utan det entusiastiska gänget som
trots motgångar har bidragit med kunskaper, arbete och inte minst gott humör.
Vi har lärt oss en hel del under denna tiden så om någon i läsekretsen hört talas
om någon som vill ha en STWC3-motor översedd så kan vi fixa det.
Vi som gjorde det var:
Max Blönnigen Bo Hesselmark David Jönsson Leif Krook Lars Krook
Sven Nelson Lennart Ohlsson Kent Svensson Kurt Åkesson
Vid pennan
Lennart Ohlsson
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Vad händer i Drakensimulatorn
Nytt från Draken simulatorn
Vi har under senvintern och det som egentligen skulle varit vår, kvalitetssäkrat
funktionen hos simulatorn upp till det vi kallar TIS nivå (Typinflygningsskede).
Detta arbete kommer att fortsätta även under resten av våren samtidigt som vi
börjar utveckla nästa nivå som innebär att vi skall kunna utföra de ”skarpa”
uppdrag som vi utförde i fredstid. Start från högsta, ledning mot och identifiering av ett okänt flygplan m.m.
LÄR DIG FLYGA DRAKEN I VÅR SIMULATOR
Utbildningspaket för att lära sig flyga Draken, del 1 är klart för provflygning. Vi
erbjuder därför medlemmarna i Kamratföreningen att genomgå denna utbildning till reducerat pris.
Utbildningen består av 8 utbildningspass om
vardera 1 timme. Genomgång före flygning,
flygning 4o-45 minuter och kort genomgång
efter flygning. Ni flyger: Start och landning,
mörker, instrument, navigering, avancerad flygning enskilt och i rote.
Varje flygning kostar normalt 500 kronor men
medlemmar får 30 % rabatt under denna introduktionstid.
Ni kan naturligtvis även välja att flyga en gång i
stället för hela utbildningen och även då med 30
% rabatt. Bokning i båda fallen sker direkt på
telefon 072 560 35 35
Samtliga instruktörer är ärrade Draken piloter från Flygvapnet.
Simulatorentusiasterna
genom
Kenneth Johansson

www.f10kamratforening.se

Medlemsbladet nr 26

19

Ett för Per Björk lyckat möte i luften
1947 på försommaren samlades ca 75 officersaspiranter på Ljungbyhed för att
börja sin flygutbildning, bland andra Per Björk och jag. Vi lyckades bli två av de
ca 30 som utexaminerades. Efter ett års grundläggande flygutbildning på F 5,
GFU, fortsatte vi till F 13, där vi skulle få grundläggande flygslagsutbildning,
GFSU, under ett år. På Bråvalla hade man J 28 Vampire. Vi kadetter bodde i två
små hus på flottiljen. Pelle och jag delade rum. Vi fick en bra utbildning som
jaktförare. Vi var unga, oerfarna och inte alltid så omdömesgilla. Efteråt beundrar jag divisionscheferna för deras nerver och tålamod. 1949 började vi på kadettskolan i Uppsala. Här flög vi J 26 Mustang. Ett flygplan som i många avseenden starkt skilde sig från J 28A. Efter några månader avbröt jag utbildningen
och övergick till att bli flygingenjörskadett och började på KTH i Stockholm.
Pelle fortsatte och blev officer 1950. På så sätt kom vägarna inom Flygvapnet att
skiljas något.
Efter KTH 1953 blev jag flygunderingenjör och kom till F 12 och flög J 29A.
Pelle kom först till F 9, sen till F 5 och därifrån till F 10. Efter några år blev jag
tekniklärare på FBS. Det var en intressant period. Jag fick flyga J 29F, A 32, J
34 och de flesta varianterna av J 35 samt några provflygplan 37 på SAAB. Pelle
och jag var mycket goda vänner ända till den dag då han lämnade moder jord.
Jag var mest på Flygförvaltningen mellan FBS olika kurser men hade flygtjänst
på F 18. Där flög vi J 34 Hunter. Pelle var på F 10 och där fanns J 29. Vilken
version kommer jag inte ihåg. Jag skulle söder åt till Skåne av någon anledning.
Jag ringde Pelle dagen före och bestämde träff med honom nästa dag över Bolmen en viss tid på 7-8 km höjd.
Man diskuterade då ganska livligt hur man
bäst skulle utnyttja respektive J 29 och J
34 i luftstrid. Så mötet skulle alltså bli en
övning kurvstrid.
Tyvärr strejkade mitt flygplan på F 18, men
man ställde upp med ett annat. Jag ringde
Pelle och lyckades senarelägga även hans
start, trodde jag. Det var bra väder och god
sikt. Jag började målspaningen en bra bit från Bolmen. Det verkade tomt i luftrummet och jag började fundera på om Pelle verkligen hade startat. Medan jag
svängde för att ligga kvar över Bolmen anropade Pelle mig på överenskommen
kanal. ”Men sväng då!. Jag ligger bakom och något under dig”. Jag svängde och
höll på att knäcka nacken för att se honom. Nytt anrop: ”Vi tar ett nytt utgångsläge.
Forts. nästa sida
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Du en minut västerut och jag en minut österut”. Efter en minut: ”Sväng tillbaka”. Gissa om jag spanade. Men jag såg inget flygplan. Steg och svängde snabbt.
Ingen bakom. Så från Pelle: ”Jag går hem och landar”.
Nu förstod jag att jag hade blivit grundlurad. Pelle hade naturligtvis inte kunnat
starta då det blev för sent. När jag taxade in på plattan på F 10 stod Pelle klädd i
uniform framför hela markstyrkan och flygstyrkan. Han skulle inte ha hunnit klä
om så snabbt efter en flygning. Han måste ha följt mig på något PPI. Han var ju
även utbildad som rjal. Försmädligt. Men roligt
Gunnar Lindqvist
3 april 2013
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100-årsjubileum
Bröderna Wrights flygplan
”Flyer 1” användes vid den
första kontrollerade flygningen i världen den 17 december
1903 på Kill Devil Hill, Kitty
Hawk, USA. Brodern Orville
flög 36 meter under 12 sekunder. Nästan 10 år senare, den
18 juli 1913, landade Enoch
Thulin i Ängelholm efter att
ha flugit sitt flygplan
”Nordstjernan”, en Blériot XI, från Landskrona.
Vem var då forskaren, flygaren och företagaren Enoch Leonard Thulin? Han var
född den 15 september 1881 i Simris socken, Kristianstad län. Efter mogenhetsexamen i Lund 1899 studerade han matematik och fysik vid Lunds universitet,
avlade fil. lic. examen 1911 och promoverades till fil. dr 1912.
Efter studier i Sverige åkte han till Frankrike för att där avlägga prov för internationellt aviatördiplom 1912. Av Svenska Aeronautiska Sällskapet fick han aviatörsdiplom nr 10. Han tänkte inte återvända hem förrän han grundligt lärt sig
flygkonsten. Därför fortsatte han under ett halvt år sin träning på franska flygfält
och insöp mycken visdom. Han återvände hem till Sverige våren 1913, väl insatt
i flygkonstens utövande. Men han saknade flygplan.
Han fick köpa ett nedslitet flygplan en, Blériot XI, som Örebrokonsortiet tröttnat
på. Flygplanet övertogs omkring 1 juni 1913. Mycket arbete fick man lägga ner
för att få det i flygvärdigt skick.
Han annonserade om sina flyguppvisningar för att få in pengar till flygplanköpet och till de reservdelar som hade gått åt till renoveringen.
Intresset för att se den skånske flygpionjären hade ökat markant den senaste tiden, och avtal om nya flyguppvisningar träffades efter hand. Löjtnant Otto Ask,
som hade börjat som Thulins impressario och kontakt med arrangörer av flyguppvisningar, hade nu till den skånska pressen börjat nämna att Enoch företagit
nästan 300 flygningar i Frankrike. Flygningen till Ängelholm skulle bli hans
tjugonde efter hemkomsten till Sverige.

Forts. nästa sida
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I samband med förevisningen i Ängelholm förärades han av arrangörerna en liten lergök (Ängelholms symbol) med inskriften ”Upp i luften”. Denna lät han
sätta fast ovanpå flygkroppen bakom förarsitsen på sin Blériot XI Nordstjernan
och den blev ett slags lyckomaskot. Själv tyckte han att lergöken, som träffades
av fartvinden, gav ifrån sig ett trevligt visslande ljud som höll honom sällskap
under flygningen.
Han återkom även året därpå.
Han omkom i en flygolycka den 14 maj 1919.
Sven Sjöholm

Leverantör till F10 Kamratförening
Öppet alla dagar!
Vågen kl 0800 - 2000
Källan kl 0900 - 2000
Välkomna!
www.f10kamratforening.se
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Vårens föreläsningar
Flera föreläsningar och en filmafton.
Vårens program började i Hörsalen på Ängelholms Stadsbibliotek. Det var Flottans Män som bjudit in Marininspektören (Marinchefen) Jan Thörnqvist att prata
om ”Den nutida flottan och dess framtid”. En intressant föreläsning för den som
vill hänga med i Försvarsmaktens utveckling.
Nästa möte blev riktigt Flygvapenanknutet. Robin Wallinder-Mähler visade
både äldre och rätt nya filmer om verksamheten vid Skånska Flygflottiljen.
Förre flottiljchefen Mats Hugosson gav sedan en exposé över tillkomsten av JAS
39 Gripen. Han redogjorde för ett helt nytt upphandlingssätt av stora mtrlsystems inköp.
På Vårmötet gav vår nye ordförande Sven Scheiderbauer en redogörelse för 100
år med militärt flyg. Historien omfattade både flygplanutvecklingen och porträtt
av de personer som lett Flygvapnet.
Våren sista föreläsning var även det ett personporträtt. Göran Nilzén berättade
om Genaral Adolf Galland, en jaktflygarlegend

Från en djärv idé till en internationell framgång

2013-03-20 föreläste f d C F10
Mats Hugosson om
Hur gick det egentligen till?
Och hur blev det ?
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Flygarhistorier
Ända sen barnsben har jag varit uppe i det blå. I femårsåldern försökte jag flyga från körsbärsträdet hemma i Ängelholm.
Det slutade med att jag kasade ner bland grenarna och skrapade upp hela ryggen.
Så i början av 70-talet sökte jag mig av naturliga skäl till flygvapnet. Blev stationerad på F10 där jag snabbt blev känd som den djärvaste av de djärva.
Jag kanske inte var den mest disciplinerade flygaren. Men de nyinryckta soldaterna, så kallade sprängarna, ställde sig ofta i stram givakt när jag strax intill
hangaren satte ner maskinen på två hjul. Detta efter en brant högersväng.
Jag älskade att lågsniffa med min svenskbyggda kärra. Fast ibland inträffade
det haverier. En gång störtade jag i ett skogsparti intill flygledartornet. Efteråt
fick jag uppsöka den legendariske flottiljläkaren Ove Löfberg och få bandage
runt armen och ett plåster i pannan. Men som vi flygare alltid sa: "The show
must go on."
Upp i det blå igen till nya halsbrytande loopingar. Det fanns flera grånade officerare som var nära nervkollaps under mina kamikazeuppdrag.
Oj vad jag var stilig i min blå uniform! Päreböndernas döttrar på Bjärehalvön
stod i kö för att bli uppvaktade av detta flygaräss.
Ja, det var mången svärfader in spe som såg denne rågblonde aviat som gårdens naturlige arvtagare då jag fullgjort mitt uppdrag för kung och fosterland.
Jag var alltså ett hårstrå från att hamna i myllan och leverera 32 ton panntofflor
till Ica:s storlager på Långeberga.
På den tiden förfogade F 10 över tre divisioner Drakenplan. Mitt notoriska
risktagande på Gula divisionen blev ett ökänt begrepp högt upp i flygstaben.
Det fanns generaler som ansåg att jag var ett hot mot försvarets hårt ansträngda
budget. Då jag lämnade flygvapnet för viktigare uppdrag lär en hårt prövad hög
officer ha tömt en halvpanna whisky på mässen och sluddrat:
Aldrig har så många haft en att tacka för så mycket. Ja, det var tider
det. Ni kanske undrar hur det kändes att flyga Draken. Njae, det vet jag egentligen inte.
Det var jag som körde flakmoppen.
Kenny Lindquist
Fd vpl F 10
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Kallelse Höstmöte 2013
Plats: Nya Skolbyggnaden vid Valhall Park Hotel & Konferens
Söndagen den 13 oktober..
Program i stort:
09.40 Samling.
10.00 Ordföranden hälsar välkommen.
10.05 Föreläsning om ”Anrop Red Dog” Författaren Jan-Olof Nilsson berättar om besättningens öden när deras bombplan efter att det blivit skadeskjutet över Tyskland störtar utanför Falkenberg.
Ca 11.00 Förflyttning till Flygmuseet.
12.00 Förtäring (Ingår i avgiften nedan) Landgång med dryck. Kaffe med
kaka.
Visning i Flygmuseet och den nya 35– simulatorn. Ev. flygförevisning.
Egen rundvandring bland utställningarna på flygmuseet.
15.00 Höstmötet slut.

Endast medlemmar i F 10 Kamratförening. Avgift 100 kr.

Anmälan om deltagande vid Höstmötet sker bäst genom inbetalning till
bankgiro 5639 – 7730.
Undantagsvis till lars@hedstrom.as alt tfn: 0708 – 868686.
Inbetalning senast 4 oktober.
OBS! På hemsidan kan du alltid läsa senaste information.
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Nu har vi tre simulatorer
Nu har vi 3 simulatorer!
Vid ett besök hos en av mina
kamrater på Trafikflyghögskolan
(TFHS) sent i somras, fick jag
syn på den gamla SK 61simulatorn. Ensam och oanvänd
sedan länge, stod den där i en
skrubb. En snabb tanke att skapa
en enkel barnsimulator föddes i
mitt huvud. Skickade tanken vidare till byggledaren Lennart
Persson, som naturligtvis tände
på idén och sen var vi på väg….
Foto: Ulf Ohlsson
Trots ett antal trevliga och positiva samtal med grabbarna på
TFHS, fick jag klart för mig att det inte bara var att åka och hämta simulatorn.
Ett formellt brev adresserat till Lunds Universitet krävdes, med anhållan om att
få låna simulatorn. Efter några veckor kom så det glädjande svaret att vi får låna
simulatorn tills vidare.
En snöig förvinterdag styrde vi kosan mot Ljungbyhed. En del av datorutrustningen demonterades och därefter vidtog det tunga arbetet att flytta simulatorn
in i vårt möbelsläp. De starka grabbarna Lennart Persson, Björn Paulsson Gert
Lundblad, Bengt Wahlström och undertecknad slet hårt och lyckades till slut få
ombord vårt nyförvärv. Slitet belönades efteråt med en god ärtsoppelunch på
Spångens Gästis.
Simulatorn gjorde bara en snabb mellanlandning på museet, för att sen transporteras till Båstad där Magnus Olofsson och Olle Nilsson gjorde en del modifieringar för att bl a få joystick och skärm på plats.
Tidigt under hösten hade jag kontaktat några av våra duktiga datakillarför att få
ihop det hela. Bertil Jonsson tog sig hela vägen från Luvehult utanför Nybro och
fixade snabbt ihop ett passande simuleringsförlopp, där en SK 61 riktas in för
landning på Ängelholms flygplats. Eftersom simulatorn ska vara av självbetjäningsmodell inköptes en myntbox avpassad för en guldtia. Lasse Eriksson mekade vidare med myntbox och dator och fick snabbt ihop rätt sladd till rätt kontakt.

Forts. nästa sida
www.f10kamratforening.se
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Ett antal provflygningar gjordes av mina intresserade flygglada kamrater och de
första guldtiorna var intjänade. Efter en del modifieringar, utförda av Lasse
Wenngren som också är chefsmek, så fungerar nu simulatorn bra. Simulatorn
som döpts till det livfulla namnet ”Simulator 3”, är främst inriktad för att passa
de yngre besökarna. Endast SK 61 ska flygas här. För en tia får du flyga i 5 minuter. Om du havererar startar förloppet om igen tills tiden är ute. Vi tror att detta kan vara ett bra komplement för de yngre simulatorintresserade besökarna.
Det har varit ett stort nöje att jobba med det här projektet. Jag är fantastiskt imponerad av den positiva anda, proffsighet och kunskap som finns i det här gänget
som lever efter devisen ”Ingenting är omöjligt!”
STORT TACK!
Bengt Lundquist

Aktiva simulatorbyggare
Vi håller på att förbättra Drakensimulatorn och planerar att genomföra en kvalitetssäkring.
Kenneth Johansson leder detta arbete och ska dessutom vara ansvarig för prioriteringen av de olika arbetsmomenten, när vi fortsätter att installera nya funktioner t.ex. radar och beväpning.
Simulatorbyggarna lägger varje vecka ner mycket tid på förbättringar, för att
flygningarna ska upplevas så bra som möjligt av våra kunder.
Sommarhälsningar
Kjell-Erik Olsson
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Nyheter och förändringar i butiken och receptionen
Vår butik växer!
Under sommaren och hösten har Leif Rask och jag funderat på hur vi ska få
plats med fler artiklar och samtidigt presentera dessa på ett attraktivt sätt. Platsbristen på hyllorna var resultatet av några besök på olika flyg- och byggmässor,
där vi hittat flera intressanta nya artiklar och nya kundkontakter.
Leif som under sin yrkeskarriär jobbat med försäljning och kan butiksinredning
på sina fem fingrar presenterade snabbt ett aptitligt förslag. Efter en snabb föredragning för museiledningen började planering och inköp av nya hyllor, väggskivor och upphängningskrokar mm. Vi drog igång ombyggnadsarbetet i samband med inventeringen i mitten av december.
De första leveranserna av
nya artiklar började anlända
och det kändes lite som julafton när vi packade upp
låda efter låda. Det är främst
på byggmodellsidan som vi
nu har utökat sortimentet. Vi
räknar oss nu som norra
Skånes största byggmodellaffär.
En artikel som direkt blev
en storsäljare var Italeris
färdigbyggda metall/
plastmodell av JAS 39 Gripen i skala 1:100. Vi köpte
in alla som fanns i lager hos grossisten i Italien och de börjar nu ta slut i vårt
lager. Även andra modeller i samma skala av samma tillverkare finns i vårt lager
som t ex F-16, F-22, Typhoon, Hkp 16 Black Hawk, Mig 29 m fl.
Easy models färdigbyggda plastmodeller i skala 1:72 finns nu också i vårt sortiment. Flera av världens mest kända flygplan som t ex P51 Mustang , F-15, F-16
Falcon, F-18, Eurofighter, de amerikanska modellerna av Hkp 3 och Hkp 4 m fl.
Modellerna är färdigbyggda med snygga dekaler och läckert målade.
För de som fortfarande vill bygga modellerna från början finns massor av modeller från skala 1:144 till 1:48. De finns i alla svårighetsgrader, från att bara
trycka ihop några få delar till modeller som passar den skickligaste byggaren.
Forts. nästa sida
www.f10kamratforening.se
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Radio- och IR-styrda helikoptrar från
Silverlit är andra produkter som vi säljer
med stor framgång. Den mest populära
har varit den lättflugna Black Hawk
(Hkp16) som vi före jul sålde till ett
mycket bra julklappspris.
Förutom alla nyheter på byggsidan utvecklar vi naturligtvis även övriga områden för leksaker, t-shirts och presentartiklar. Som du säkert känner till har du
som medlem 10 % rabatt på de från början låga priserna i butiken. Välkommen!
Bengt Lundquist

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
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Föreningsaktiviteter hösten 2013 inom F10 Kamratförening.
Datum

Dag Tid

Aktivitet

2013- Ons 1900 Föreläsning om övningen ”Red Flag” i Nevada USA.
Martin Hansson, pilot på F17, berättar om den svenska
09-18
insatsen vid denna stora flygövning.

2013- Sön 1000 Höstmöte med föreläsning.
Jan-Olof Nilsson, författare och historiker föreläser om
10-13
1500 ”Anrop Red Dog” – När kriget kom till Sverige. Föredraget bygger på ett unikt källmaterial, dagböcker, privata
fotosamlingar, brev, dokument och otaliga intervjuer
kring det amerikanska bombflygplan som störtade utanför Falkenberg.

2013- Ons 1900 Föreläsning om ”En udda flygarkarriär. Flygvapnet –
SAS – med flera”. Sven-Arne Carlsson berättar.
11-20

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
Ängelholms

FLYG
MUSEUM

Gynna våra annonsörer!
Det är deras annonser som möjliggör
tryckningen av Medlemsbladet i färg!
www.f10kamratforening.se
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Medlemsservice

Medlemsservice
Nu har över 73 % 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 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 2000 medlemmar, varav det kommit fler än 100 nya under 2013. 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 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 Höstmötet den 13 okt.
Tillgång till bibliotek med mycket fakta om flyg.
Erbjudanden 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.
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Öppettider
Juni—augusti/alla dagar kl 10—17
September—maj/lördag—söndag klockan 10—17
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.

Nästa Medlemsblad nr
27 kommer i december
2013
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