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Ordföranden har ordet
Det har hänt mycket i föreningen och på museet sedan sist.
Vi har haft en skön sommar med sol och värme, vilket återspeglas i besöksstatistiken som visar på vikande besökstal –
men inte bara för vårt museum. De flesta museer har samma
erfarenhet från denna sommar. Man får alltid räkna med
tillfälliga nedgångar. Det viktiga är att hålla uppe kvaliteten
på det vi erbjuder besökarna och det menar jag att vi gör.
I höst har vi tagit emot Ljungbyheds Aeronautiska Sällskaps (LAS) Vampire Trainer som deposition. Flygplanet
flögs till Ängelholm av Pär Cederqvist. Den kommer så
småningom att visas i utställningen.
Vi har tecknat två nya hyresavtal med PEAB. Det ena rör i
huvudsak kontorsutrymmen på bottenvåningen. Det andra
kontraktet avser halva västra hangarhalvan samt föreläsningssalen. Dessa 700 kvadratmeter håller vi på att planera
för just nu. Vi är mycket glada och tacksamma för att PEAB
har visat oss stort tillmötesgående i dessa hyresförhandlingar. Stort tack!
Under hösten har en medarbetarresa till Krakow i södra Polen genomförts. De medlemmar som lägger ner stort frivilligt arbete i föreningen eller museet erbjuds att följa med
på en studieresa till rabatterad kostnad. Drygt 50 medlemmar samt några anhöriga
(fullprisbetalande) fick mycket historia sig till liv under de fem dagarna vi tillbringade
där. Om detta kan du läsa på annan plats i tidningen. Du kan också läsa om höstmötet
som var välbesökt och där vi lyssnade till Jan-Olov Nilssons gripande föredrag.
I vår förening finns det flera som är duktiga modellbyggare och som också vinner priser
vid olika tävlingar. En av våra modellbyggare, Tor Netterby som också är sekreterare,
tog initiativ till en modellbyggartävling i vårt museum. Tävlingen fick namnet ”F 10
Memorial” och trots att tävlingen genomfördes första helgen i augusti, då många fortfarande semestrar, blev deltagandet överraskande stort. Läs mer om detta inne i bladet.
Styrelsen beslutade enhälligt att F 10 kamratförening skulle ansluta sig till SMKR
(Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund). Så skedde under hösten. Idag är det
få av flygvapnets kamratföreningar som står utanför denna organisation. En av anledningarna till anslutningen är att vi liksom de andra kamratföreningarna ser att vi kan
göra nytta som kamratstödjare i veteran- och anhörigsammanhang. Försvarsmakten tilldelar resurser genom SMKR och utbildar också de som tar på sig att vilja vara kontaktpersoner. Det behövs 3 – 4 kontaktpersoner i vår förening. Jag återkommer till detta på
sidan 36.

Forts. nästa sida
www.f10kamratforening.se
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Museichefen Kenneth Hansson och jag deltog i Flygvapenmuseums museiföreståndarkonferens i på Malmen i oktober. Den var välbesökt och vi delgavs kunskaper om att ta tillvara minnen samt informerades vi om Sveriges Militärhistoriska Arv (SMHA) som är det nätverk vi önskar tillhöra formellt för att också
förhoppningsvis kunna erhålla statligt ekonomiskt stöd till museiverksamheten.
Vi är ombedda av Flygvapenmuseum att stå som värdar och medarrangör av
nästa års konferens som därefter genomförs vartannat år (jämna årtal) för att inte
kollidera med SMKR så kallade ordförandekonferens som också genomförs
vartannat år (udda årtal).
Innan jag avslutar dessa rader vill jag tacka alla medlemmar för det gångna året.
Ditt medlemskap betyder mycket för bevarandet av den skånska flyghistorien.
Ett särskilt tack riktar jag till de 60 – 70 medlemmar som lägger ner ett fantastiskt arbete i museet i olika funktioner. Vi klarar oss inte utan Dig! Jag tackar
också alla sponsorer/bidragsgivare utan vars välvilja och generositet vi stod oss
slätt. Stort tack!
Jag önskar Dig att de instundade helgerna blir vilsamma och jag ser fram mot ett
nytt spännande verksamhetsår tillsammans med Dig.
God Jul och Gott Nytt År 2014
Sven Scheiderbauer
Ordförande

Medlemsbladet nr 27 är tryckt av:

Metallgatan 21C, 26272 Ängelholm. Tel; +46 (0) 43183440. Fax; +46 (0) 43183450
www.tryckservice.nu
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Museichefen har ordet
Hur ser framtiden ut för flygmuseet?
Vi har lämnat sommaren bakom oss och väntar på den
första höststormen som kommer in från Brittiska öarna.
Sommartid har blivit normaltid och mörkret faller tidigare på eftermiddagen.
På museet väntar många projekt och arbeten som skall
planeras och färdigställas inför 2014 års museisäsong.
Den gångna sommaren har kanske inte varit den bästa att
besöka museer vilket speglar sig i antalet besökare. Trots
det är vi nöjda och förhoppningsvis når vi nästan upp till
2012 års besökssiffror. Museet kan inte slå rekord varje
år. Vi har även i år haft hjälp av duktiga skolungdomar
som avlastat oss när det varit som mest hektiskt under
sommarmånaderna.
Vår JAS 39 Gripen skulle tillföras vapen i början på året. Dessa vapen blev en
segsliten affär.
I slutet av oktober rullade en lastbil in från Flygflottiljen i Blekinge med den
materiel som vi väntat länge på. Nu är vår JAS utrustad med två Rb 74, två Rb
75 samt två bombkapslar, BK 90. Det blev till och med en Rb 74 över som kommer att hängas på SF 37 Viggen.
Vi har numera tre flygsimulatorer. Simulator 1 riktar sig till vem som helst, både
ung och gammal. Simulator 2 (J 35 Draken) vänder sig framförallt till de som
vill lära sig lite mer om hur det är att flyga ett stridsflygplan och simulator 3 (SK
61) är till de allra yngsta.
Simulator 2 är under utveckling och kommer att få en 180° skärm vilken kommer att förbättra upplevelserna. När ni läser detta är förhoppningsvis simulatorn
klar och flygfärdig.
Förrådet i utställningshallen har flyttats till den västra hangaren vilket får till
följd att ytan till utställningar ökar. Utställningarna med flygsäkerhetsmateriel
och katapultstolar kommer att flytta in i det tidigare förrådet. Under hösten har
halva västra hangaren hyrts och detta underlättar förrådshållningen avsevärt. Vi
kommer även kunna utföra större arbeten i den hangaren.
Forts. nästa sida
www.f10kamratforening.se
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I juni månad flögs en J28 Vampire, tillhörig Ljungbyheds Aeronautiska Sällskap
(LAS) över till Ängelholm. Tyvärr har det visat sig svårt att hålla den flygande
av ekonomiska skäl. Under sommaren har den varit placerad i Biltemas hangar. I
slutet av oktober kördes den med egen motor över till vår hangar av Per Cederqvist, Biltemas uppvisningspilot.
Under senhöst/vinter skall flygplanet flyttas till utställningshallen och kommer
säkert bli en attraktion inför kommande säsong. Tyvärr innebär detta också att vi
får göra en del omflyttningar. Vår SK 60 kommer att flyttas och ställas upp mellan J 35 Draken och SF 37 Viggen. Eftersom vi vill visa upp ett museum som är
tilltalande för våra besökare kommer en hel del målningsarbeten och uppfräschningar göras.
J 22 har efter många om och men äntligen fungerat tillfredställande. Så sent som
under höstmötet kunde vi starta och visa upp den igen. De som håller på med
reparationerna har gjort ett fantastiskt arbete. Ibland undrar jag över varför allt
tar så lång tid när det gäller J 22. Det är nog så att dessa ambitiösa och kunniga
medarbetare letar fel hela tiden så att de har något att göra!
Som svar på frågan, ”hur ser fram tiden ut för flygmuseet?” kan jag med tillförsikt luta mig tillbaka och lita på alla de krafter som verkar för museet fortsatta
existens.
Avslutningsvis vill jag tacka alla museimedarbetare som gör ett otroligt arbete
med att saluföra Ängelholms Flygmuseum. Våra besökare kan inte nog beskriva
hur nöjda de är med vår receptionspersonal, museivärdar, guider och utställningar. Läs gärna i besöksliggaren!
Björkhagen 2013-10-27
Kenneth Hansson
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Sveriges deltagande i övn Red Flag 2013 i Nevada, USA
Vid en föreläsning på museet onsdagen 18 september berättade kapten
Martin Hansson från F 17 om sina intryck från ombasering, lufttankning
och övningen Red Flag på Nellis AFB utanförLas Vegas. Intresset för föreläsningen var stort och av den anledningen flyttades genomgången till
Nya Skolhuset.
Övningen ägde rum i februari 2013 och från Sverige deltog 172. Jaktflygdivisionen vid F17 i Kallinge.
Ombaseringen skedde med hänsyn till årstiden, via en sydligare rutt än normalt. Man flög
från Kallinge via Lajes på Azorerna och vidare till Bangor,
Maine, USA för att slutligen
landa på Nellis AFB vid Las
Vegas. Överflygningen genomfördes med hjälp av två tankflygplan, KC-10. På grund av
vissa problem med att en JAS
39 fick sin lufttankningsprobe skadad och en KC-10 fick tekniskt fel avbröts flygningen till Azorerna och man fick landa i England. Detta innebar två dagars försening.
Syftet med övningen var att genomföra strategisk ombasering samt att
utveckla och vidmakthålla divisionens förmåga till väpnad strid. Övningsmrådet som man skulle flyga i medgav en kvalificerad hotmiljö
med både mark- och lufthot. I övningen deltog fem nationer med ca 120
flygplan. Normalt användes 70-90 flygplan varje pass. Man flög under
hela dygnet och den svenska divisionen genomförde fällningar av laserstyrda bomber, GBU-12/49 samt sköt med automatkanon mot markmål.

Forts. nästa sida
www.f10kamratforening.se
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Totalt flögs 1221 uppdrag och den svenska divisionen var planerad att genomföra 114.
På grund av väder och den amerikanska presidentens besök i Las Vegas genomfördes 99 uppdrag. Under hela genomförandet med ombaseringar och övning
använde divisionen ca 400 flygtimmar och man genomförde drygt 200 lufttankningar samt fällde 17 GBU.
Martin fick möjligheten att agera som Mission Commander, vilket innebär att
han var ansvarig för att bygga upp och genomföra en säker plan för att uppnå
”Commanders Intent”.
Föreläsningen uppskattades högt av kamratföreningens medlemmar och vid den
efterföljande frågestunden ställdes många och intressanta frågor vilka besvarades av Martin såvida det inte var frågor av hemlig natur.
Kenneth Hansson
Museichef
8
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Höstmötet 2013
Söndagen den 13 oktober var det dags för Höstmöte i F 10 Kamratförening. Som
brukligt för Höstmötena hölls även i år mötet i Konferenslokalen till Hotellet,
d v s Nya skolhuset.
Vår ordförande Sven Scheiderbauer öppnade mötet
med ett välkomsttal till deltagarna.
Sven fortsatte med att berätta att F 10 Kamratförening
fortfarande är landets största militära kamratförening
med ungefär 2 100 medlemmar. Mötesdeltagarna fick
därefter ta del av ny information om Kamratföreningen/Flygmuseet. Sven informerade om att F 10 Kf har
sökt och blivit medlem i Sveriges Miltära Kamratföreningars Riksförbund (SMKR) nu. För Försvarsmakten
är det värdefullt att så många kamratföreningar som
möjligt är med i SMKR för på så sätt kunna kommunicera genom den organisationen om bl a Veteran- och Anhörigstödet. Bland de
andra nyheterna var de nytillkomna föreningslokalerna och föreläsningssalen i
halva hangardelen i den s k västra hangarhalvan av komplexet. Mötesdeltagarna
fick även höra Sven informera att det i somras var etthundra år sedan första flygningen i Ängelholm ägde rum. Efter detta lämnade Sven över ordet till dagens
föredragshållare Jan-Olof Nilsson.
Jan-Olof började med att visa en ransoneringsplånbok och surrogatkaffe från andra
världskrigets dagar. Han gav bakgrunden
till varför han skrev böcker om den mörka
tiden för ca 70 år sedan.
Vi fick sedan höra Jan-Olof berätta lite om
"Anrop Red Dog" och "Lucky Strike" som
är några av de böcker han skrivit. Den nya
boken "Lucky Strike" har för övrigt nyligen
valts till årets flygbok.

Forts. nästa sida
www.f10kamratforening.se
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Föredragets huvudtema handlade om just
besättningen på B-24 Liberatorn "Red
Dog" som under slutet av andra världskriget kraschlandade utanför Falkenberg. Det
var en gripande framställning i ord, bild
och även musikaliska inslag som uppskattades mycket av deltagarna på mötet. Ett
stort tack till Jan-Olof för ett mycket väl
genomfört och intressant föredrag! Efter
föredraget hördes ett flertal röster som sa
samma sak: ”Det var det bästa föredrag jag
hört på mycket länge!”
Efter föredraget var det dags för den goda landgången, kaffe och kaka och lite
samvaro med gamla bekanta och vänner.
Denna gång blev det ingen flyguppvisning, men trots grått väder och duggregn
hade J 22:an dragits ut och stod redo för motorkörning på plattan. Röd Kalle
gick igång på första startförsöket och lät alla närvarande njuta av motorljudet.
Ett stort tack till alla i ”22-gänget” för Röd Kalles skönsång!
Jag vill även passa på att tacka alla de som bidragit till att arrangera en mycket
trevlig träff med alla de rätta tillbehören!
Tor Netterby, infoansvarig/sekreterare
(Foto: Tor Netterby)
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Odinslundsmässen
F 10:s underofficerskår bildade förening redan 1940-11-26 då förbandet
var verksamt på Bulltoftafältet i Malmö. När F10 år 1945 omstationerades till
Barkåkra kunde man där flytta in i en nybyggd fin underofficersmäss.
Underofficersföreningen anställde en husmor som stod för mathållningen på
mässen. Således drev föreningen
restaurangrörelse vid sidan av de
fackliga aktiviteterna. De fackliga
mötena var många och mässlivet
blomstrade; man hade dessutom en
aktiv "damklubb". En sparkassa
bildades också där medlemmarna
månatligen satte in pengar och där
det även gick att ta lån till en låg
ränta.
Med tiden ebbade det intensiva
mässlivet ut och kvällsaktiviteterna
inskränkte sig till de traditionella
festerna med "lillejul" som årets höjdpunkt. Ryktet säger att det var efter en sådan som mässen brandskadades i slutet av 1950-talet. Andra källor menar att
orsaken var ett elfel i den stora lampkronan i salongen. Det ena utesluter förstås
inte det andra.
I samband med befälsreformen år 1972 ombildades föreningen till F 10 Kompaniofficersförening och samtidigt döptes mässen om till Kompaniofficersmässen.
Kompaniofficersföreningen upphörde formellt 1981-09-30. I stället hade det 0617 samma år bildats en F 10 Kompaniofficerares Mässförening, helt skild från
det fackliga arbetet och öppen för "...varje enskild person som regelbundet besöker mässlokalen och nyttjar dess faciliteter..." Mässen blev militärrestaurang
och mässföreningens uppgift blev att vidmakthålla den sociala verksamheten på
mässen d v s i huvudsak att anordna fester.
Med flottiljens förestående nedläggning i åtanke samlade jag ett antal f d underofficerare och ”vederlikar” till ett samkväm på Odinslundsmässen 2002-09-19
för att ta farväl av den gamla underofficersmässen (se foto). Yngste deltagaren
var 63 år och den äldste 90! Flera av deltagarna hade varit med redan på Bulltoftatiden.
Sven-Åke Ahl

Forts. nästa sida
www.f10kamratforening.se
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Odinslundsmässen, ordföranden
F 10 Underofficersförening/Kompaniofficersförening
1940 Förvaltare C L Andersson
1941-1946 Förvaltare B Carleheden
1947 Fanjunkare T Meijer
1948-1955 Förvaltare B Carleheden
1956-1959 Förvaltare G Heinegård
1960-1971 Förste flygplanmästare S Robertz
1972-1973 Förste verkmästare S Andersson
1974-1976 Kapten E Hägelmark
1977-1981 Kapten R Hasselquist
F 10 Kompaniofficerares Mässförening
1981-1982 Kapten R Hasselquist
1983-1993 Major S-Å Ahl
Sällskapet Odinslund
1983-1993 Major S-Å Ahl
1994-1995 Kapten H Josefsson
1996-1999 Kapten G Olausson
2000-2002-05-02 Major P Hansson
2002-05-03—03-01-20 Löjtnant L Bengtsson (tjf ordf)

Forts. nästa sida
12
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På fotot (Återsamlingen på Odinslundsmässen 2002-09-19)
Stående från vänster
S-Å Ahl, S Robertz, G Nilsson, A Rexmark, S Lindfors, Å Åkesson, E Persson,
P Vighagen. K Fougstedt, E Hägelmark, P Bjelm, K-G Björner och S Sjöholm.
Sittande från vänster
E Heinegård, S Herbertsson, E Johansson, E Nylén, E Hast och E Zellbi.
Foto: Åke Palm

Läs på sidorna 34 och 35 vad Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund står
för.

www.f10kamratforening.se
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Modelltävlingen F 10-Memorial, 3-4 augusti
Text: Tor Netterby Foto: Erik von Rosen, Rickard Andersson och Krister Sörhede
För första gången arrangerades en modellbyggartävling i Ängelholms flygmuseum. Modelltävlingen blev en succé trots värmerekord i Ängelholm under lördagen 3 augusti på 31,1°. Tävlingsdeltagarna ställde tillsammans ut 200 modeller,
som de ca 400 besökarna på museet hade möjlighet att beskåda.
Modellerna tävlade i 10 olika klasser. Dessa var Flyg A (skala 1/72 och mindre),
Flyg B (skala 1/48 och större), Militära fordon & artilleripjäser A (skala 1/72
och mindre), Militära fordon & artilleripjäser B (skala 1/48 och större), Fartyg,
Diorama, Civila fordon, Figurer, Övrigt samt Ungdom/Juniorer.
Tävlingen var av det lite enklare slaget, d v s den var inte domarbedömd utan
deltagarna fick själva agera domare och rösta på de
tre bästa i varje klass med
tre poäng till vad de ansåg
vara den bästa modellen
och sedan i fallande skala.
Även pris som ”Best in
Show” och ”Publikens
favorit” delades ut vid
prisutdelningen på söndaVinnarna
gen.
Förutom tävlingarna med välbyggda modeller bjöds deltagarna på föredrag och
visningar av museets utställningar. Detta gjordes av flera äldre medlemmar med
bakgrund från F 10 som pilot, tekniker eller annan tjänst. Dessa inslag rönte
mycket stor uppskattning. Vädret var mycket bra och J 22:an ”Röd Kalle” motorstartades på söndagsförmiddagen till allas stora belåtenhet.
Tävlingen blev så lyckad så därför kommer den att gå av stapeln igen nästa år!
För den som är intresserad så finns hela resultatlistan här:
http://www.engelholmsflygmuseum.se/word/?page_id=1363
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C4-Open 2013
Det börjar så smått bli en tradition för Ängelholms Flygmuseum att delta på den
årliga modelltävlingen i Malmö – C4-Open.
I år var det 26-27 oktober som det åter var dags att slå upp portarna till Skandinaviens trevligaste och största evenemang för skalamodeller, på Malmö Teknikoch Sjöfartsmuseum. Det var som brukligt en tävling/utställning av högsta klass
med många objekt, många hobbyhandlare från när och fjärran, samt många hobbyföreningar som visade upp sig. I år var Bengt Lundquist och Krister Sörhede,
och även Leif Rask, på plats bland försäljarna med ett varierat utbud av varor
från Flygmuseets butik.
C4-Open kunde återigen visa upp ett väl fyllt prisbord för de tävlande och naturligtvis avhölls även lördagskvällens
samkväm med mat och frågetävling.
I år var de deltagande modellerna
väldigt många; 440 stycken fördelade
på 100 byggare och de tävlade i ett
flertal klasser, såsom Flyg, Militära
fordon, Civila fordon, Fartyg, Dioramor, Figurer m fl. Det stora deltagandet har säkert sin förklaring att C4Open var i år även värd för SM i modellbygge. Ängelholms Flygmuseum
Bengt Lundquist sålde bl a flygmodeller

var med och sponsrade evenemanget med
ett flertal byggsatser som priser. ”Stf C
Flygmuseet” Ulf Ohlsson var på plats
och överlämnade vårt vandringspris vid
prisutdelningen på söndagen. Ulf passade
även på att göra lite reklam för flygmuseet innan priset delades ut.

Ulf Ohlsson vid prisutdelningen

‹Forts. nästa sida
www.f10kamratforening.se
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Detta år gick Flygmuseets vandringspris till Rickard Andersson från Skåne för en mycket
fin, välbyggd och realistiskt målad modell i skala 1/72 av en J 34 Hawker Hunter i F 10:s
färger. (Rickard infälld till höger).

Tor Netterby

.
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Vad händer i Drakensimulatorn
Simulator 2
INFORMATION FRÅN DRAKENSIMULATORN
I skrivande stund, mitten på november, pågår det ett intensivt arbete kring vår simulator.
Simulatorrummet finns inte längre, väggen ut mot museihallen är riven. Simulatorn är
strippad på all utrustning vänd 90 grader och inklädd i plast. Datorer, projektorer och
hela det visuella systemet nedmonterat. Det inte bara ser ut som, utan är förvisso, en
byggarbetsplats.
Det som skall ske den närmaste tiden är att ett helt nytt visuellt system byggs upp med
mycket större visuell yta. Tänk er ett på golvet liggande u runt simulatorns nos. Härifrån
står en 3 meter hög vägg rakt upp. Detta är den visuella ytan. Tre samarbetande projektorer ger en skarp, mycket naturtrogen bild över omgivningen. Piloten upplever att han ser
225 grader runt horisonten även om den verkliga projektionen ger 180 grader. Detta
medför att vi skall kunna flyga snäva landningsvarv såväl som naturtrogen förbandsflygning (2, 3 och 4 flygplan tillsammans) och så småningom jaktstrid.
Simulatorrummet byggs upp med en 4 meters öppning mot museihallen så att besökarna
kan följa pågående eller inspelade flygningar på skärmen. Detta skall hjälpa till att ge ett
mervärde till ett levande museum. Drakensystemet utgjorde ju en av de viktigaste delarna i Flygvapnets arbetsuppgifter under det kalla kriget. Flygflottiljen F 10 hade en central uppgift här. Vi, i simulatorgruppen, vill hjälpa till att skildra flygförarnas arbetsdagar under denna tid.
För er alla som är intresserade finns det möjlighet att flyga en gång och prova på lite av
hur vi piloter upplevde det. Ni får en genomgång före flygning och därefter flyger ni
själv med assistans av en instruktör. Samtliga instruktörer har flugit Draken i Flygvapnet
under kalla kriget och har bästa möjliga erfarenhet. För er som är extra intresserade har
vi tagit fram en utbildning som vi skämtsamt kallar för TIS SIM 35. TIS 35 betydde
TypInflygningsSkede flygplan 35 (Draken) i Flygvapnet. Utbildningen består av 12
olika flygpass som förutom flygning även omfattar genomgång före och efter flygning.
Varje pass omfattar c:a 1 timme. Här får ni lära er att starta och landa i olika väder, avancerad flygning enskilt och i rote (som 2:a till en annan 35:a). Navigering i dåligt väder
såväl som på låg höjd i bra väder samt mycket mer.
Denna utbildning har vi bedrivit sedan i midsommar och den har blivit mycket populär.
Det är kunder med helt olika bakgrund som flyger. Vissa har inte flugit alls tidigare
med andra varit flygkaptener i flygbolag. Gemensamt för samtliga är att de kommer ur
simulatorn skinande som en sol och med svetten rinnande.
När ni läser detta är förhoppningsvis simulatorn i gång igen. Det jobbar vi i simulatorgänget för. Vi har inte tid att hålla tummarna för att vi skall hinna, för då kan vi inte jobba, men vi gör allt vi kan.
Kenneth Johansson
www.f10kamratforening.se
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LONE STAR FLIGHT MUSEUM!
Galveston Texas USA
Det är inte var dag man får
besöka ett flygmuseum med
flygmaskiner, som ena dagen
står uppställda i flygmuseets
utställningshallar och andra
dagar flyger uppvisning eller
genomför passagerarflygning.
Allt detta sker med propellerflygplan från 1940- och 1950talet.
Min hustru Helene och jag genomförde i april i år en fantastisk resa
till Houston och till St Croix, en ö i
Västindien som idag utgör USA:s
utpost i öster. St Croix såldes 1917
av Danmark till USA.
Vi var där för att träffa vår yngsta
son som bor i Houston och för att få
uppleva en ny del av Karibien.
Vid en av våra utflykter i Houstons
närområde bar det av söderut mot
en plats som heter Galveston.
Målet var en skön dag på stranden.
Omgivet av ett antal stora oljeraffinaderier ligger den nästan overkliga
Galveston Island med fantastiska
hotell, stränder och ett antal olika
upplevelseaktiviteter såsom
LONE STAR FLIGHT MUSEUM.
Det blev en upplevelsepresent till
mig från min son och hans flickvän,
som jag sent kommer att glömma.
18
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LONE STAR forts..

Museet ligger i anslutning till Scholes Internationella flygplats och i förlängningen av en av banorna. Det var ingen rusning. Vi fick ett helt museum för oss
själva. Museishopen var, som allt i USA, ”BIG” och verkligen välförsedd med
massor av prylar. Lokalerna på drygt 7 400 kvadratmeter består av två stora utställningshallar, en hall
med ”Texas Aviation Hall of Fame”, som är en utställning om Texas flyglegender och slutligen en otrolig verkstad med allt som
behövs för att kunna hålla
flygplanen i luften. Omkring 35 000 frivilliga
mantimmar läggs ner för
att driva museet och att
hålla flygplanen flygande.
Flygmuseet är fantastiskt
Verkstad
snyggt och ser alldeles
nytt ut. Förklaringen fick jag när jag pratade med personalen. I september 2008 slog orkanen Ike till med
stor kraft mot området. Man hann flyga undan de flygplan som var flygklara. Hangarerna fylldes med saltvatten och gyttja, som kom att täcka allt som fanns
kvar. Det tog nästan fyra år att återställa museet.
Vissa dagar har man s k WARBIRD RIDES, tyvärr
inte när jag var där, då man tar med passagerare i
B-17, B-25. AT-6 (Sk16), Stearman och P-51
Mustang. Alldeles nyligen drabbades man av en stor
förlust när deras
Mustang Galveston Gal
havererade. Pilot och
passagerare omkom.
FAA utreder.
P-51 Mustang
www.f10kamratforening.se
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LONE STAR forts..
Bilden till höger är kopierad ur museets folder och visar överljudsbombplanet B-58 Hustler, som dessvärre inte
kan flygas. Fanns inte på museet när
jag var där. Här några bilder från

B-26 Mitchell
B-24 Liberator

F4U Corsair

B-25

Flygplansdekaler
20
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LONE STAR forts...

B-17 Flying Fortress

När man kom ut på plattan förstod man varför det fanns gott om plats i hallarna!

Nu gäller det att spara
4 000 kr till nästa besök,
så att man kan få en
WARBIRD RIDE!
Foto o text Göran Brauer
P-47 Thunderbolt

www.f10kamratforening.se
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C F17 informerar
Barkåkra-kamrater!
Det är glädjande att höra att F 10 kamratförening
och intresset för verksamheten och samhörigheten
växer i takt med tiden. Att få del av vad som faktiskt pågår inom Flygvapnet och främst F 17 vill
jag på detta sätt försöka förmedla till kamratföreningens medlemmar även om det blir på ett övergripande plan.
Inledningsvis vill jag säga att det under året gått
mycket bra för oss. Det var många år sedan vi
inom Flygvapnet och F 17 bedrev en sådan verksamhet och med sådan intensitet som vi gjorde under främst inledningen av året med
bland annat Red Flag på Nellis Air Force Base i USA, TTP (Teknik, Taktik, Procedurer)
och Flygvapenövning i Vidsel samt högvakter på Stockholms slott. Vi genomförde utöver detta två omgångar av Grundläggande Militär Utbildning, GMU, på såväl Kvarn
utanför Linköping som här på F 17. Hösten har dock präglats av viss nedgång i tempo.
Detta beroende på att den planerade verksamhet under hösten inte var lika intensivt planerad som vårens, men också därför att vi såväl före som efter sommaren fått ekonomiska sparkrav som även de inneburit reduceringar av verksamheten.
Vi har trots dessa reduceringar under hösten genomfört övning Arctic Challenge Exercise (ACE), en multinationell övning i svensk regi med övningsområden i norra Sverige,
Finland och Norge där deltagande länder förutom ovan nämnda länder var Storbritannien
och USA. F 17´s deltagande förbandsdelar om cirka 70 man var baserade i Rovaniemi i
Finland. Totalt flögs det under vissa flygpass med upp till 70 flygplan, vilket innebar att
övningen var den största i Europa under året. Vi har förutom deltagande i övningen ACE
genomfört ytterligare två GMU-omgångar med totalt drygt 200 rekryter samt bedrivit
högvakt vid slotten under ytterligare två veckor.
Den successivt ökade flygverksamheten från flera nationer över Östersjön har krävt ett
ökat engagemang från vår sida, vilket tidvis krävt och fortsatt kommer att kräva mycket
av F 17 och garnisonens personal.
Vad avser de stundande byggnationerna inom ramen för Ronneby-paketet så tar detta
sakta men säkert form och fart. De planerade byggobjekten har till största del genomgått
en kvalitetsöversyn och upphandling har för vissa objekt påbörjats. Under våren kommer
byggnationen av vårt nya torn att påbörjas, vilket har hög prioritet.

Forts. nästa sida
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Vi har på F 17 under året kommit en bra bit på väg vad avser veteran- och anhörigfrågor. En del av detta innebär att vi har en fungerande verksamhet för alla
anställda och veteraner där bland annat möjligheter till fritidsaktiviteter finns.
Den som driver detta är vår nye soldathemsföreståndare som är anställd av Soldathemsföreningen i Karlskrona, men som tjänstgör på F 17 med att driva den
verksamhet som nu finns i ”Sleipner” (matsalen).
Ett ökat fokus på veteran- och anhörigfrågor, bland annat genom detta, kommer
ytterligare att stärka banden mellan F 17 och F 10 kamratförening.
Med hopp om en God Jul, ett Gott Nytt År och en fin vinter!

Gabor Nagy
Chef för Blekinge flygflottilj

Gynna våra annonsörer!
Det är deras annonser som möjliggör
tryckningen av Medlemsbladet i färg!
www.f10kamratforening.se
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Röd Kalle
Nu har det gått lite mer än ett halvt år sedan vi lyckades skrämma liv i Röd K:s
motor. Officiellt gjordes den första starten inför publik den 14 april i år vid
Kamratföreningens årsmöte.
Det var en stor lättnad för oss närmast sörjande eftersom vi visste hur nyckfull
motorn kunde vara. Det gick i alla fall bra till slut och alla var nöjda.
Men det var en hel del kvar att göra.
Om det ska vara någon mening med att kunna visa upp flygplanet måste det finnas en viss säkerhet i verksamheten, dvs vi måste kunna lita på att motorn går att
starta när vi vill. Därför har vi fortsatt med kontroller av inställningar, oljesystem, tändsystem och lite sådant.
Förgasaren vi fått tidigare var ställd allför rikt. Efter vad vi hört i efterhand har
den legat konserverad som reservdel på en lagerhylla så den var bara grovt inställd. Under Max:s överinseende tillverkade Leif ett verktyg som passade till
förgasarens huvudmunstycke. Efter några försök fick vi ställt ner bränslemängden till någorlunda rätt mängd. Normalt sätter man upp förgasaren i en testbänk
där man kan mäta luftflöden och bränslemängd vid olika effektuttag och höjder.
Förmodligen finns ingen sådan testbänk på denna sidan Atlanten så vi fick skruva och provstarta ett antal gånger innan vi hamnade någorlunda rätt.
Ett annat problem var den stora oljeförbrukningen.
Efter en så stor genomgripande reparation vi gjort tar det i regel en tid innan alla
kolvringar och packningar hamnat i rätt läge och innan dess får man räkna med
att oljeförbrukningen är stor. Vid en del av våra provkörningar kan man beteckna förbrukningen som ”något förhöjd”. Terrängen bakom flygplanet var nerkladdad ungefär bort till E6:an och det tyckte vi var lite slöseri med olja.
Den största källan till läckage visade sig vara packningarna till ventilkåporna.
De är utbytta mot nya, tillverkade i ett modernt material som är mer lämpligt för
ändamålet. En del slangar och rör i retursystemet läckte så det är också fixat.
Visst läcker det fortfarande en del olja men betydligt mindre än tidigare. Man
brukar säga att man ska inte oroa sig om det läcker lite olja ur en sådan här motor. Man ska oroa sig om det inte läcker.

Forts. nästa sida
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Vi gjorde också en välbehövlig rengöring av hela oljesystemet. Det vi rensade ut
ur oljetanken hade räckt till att asfaltera en mindre garageuppfart med.
Den ursprungliga målningen har spruckit en hel del genom tiderna. Det är kanske inte så konstigt med tanke på att panelerna är av trä och dåtidens färger inte
var så väl utvecklade som i dag. Trä är ett levande material men det är inte färgen. Vi har i alla fall skaffat färg av samma typ som vid tillverkningen och Kurt,
vår expert på måleriarbeten, har gjort ett storartat jobb med bättringsmålning. Så
nu är maskinen inte lika känslig för utomhusvistelse som tidigare.
Sedan en tid tillbaka har vi försökt få landstället att fungera. Luckorna har inte velat
gå i takt med landstället och det kan medföra en del skador på luckorna.
Som bekant ska ju luckorna vara stängda
både i infällt och utfällt läge och det innebär
en något besvärlig mekanisk konstruktion.
Det är i alla fall beundransvärt att konstruktörerna lyckades med uppgiften en gång i
tiden med tanke på att konstruktionen skulle
vara helt mekanisk. Det hade varit mycket
lättare med hydraulik. Mekanismen fungerar om allt är som det ska men det är
det inte för närvarande på Röd Kalle.
För någon vecka sedan försökte vi handpumpa in stället men luckorna vägrade
öppna. Vi fann ett fel i kontrollboxen till landstället men reparation hjälpte inte.
Luckorna påverkas av en stötstång som går från landställets huvudväxel bakåt
till luckmekanismen. Den stötstången såg ut som en väl använd korkskruv.
Stötstången har reparerats och monterats. Luckorna vägrar trots den uträtade
stötstången att öppna.
Vi kan helt kort konstatera att vi har ett nytt fel vi måste åtgärda. Någonstans i
mekanismen som manövrerar luckorna är det avbrott i överföringen. För att
komma åt att se vad som händer när stället aktiveras har vi monterat av landställsluckorna.
Till slut: Vi har aldrig fått någon förklaring till varför drivningen till kammekanismen blivit ommärkt. Vi kan bara spekulera. När man läser om kopieringen
och tillverkningen av STWC3-motorerna förstår man att det var många och stora
problem som skulle övervinnas. Det är lätt att tänka sig att märkningen av kugghjulen hamnat en kugg fel vid något tillfälle. Det har man vid kontroll upptäckt
och korrigerat det med att göra en ny märkning.
Nu går i alla fall motorn tillfredsställande.
Forts. nästa sida
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Den har i alla fall de senaste gångerna startat utan problem och går riktigt hyfsat.
Så nu hoppas vi att vi kommer att
ha glädje av Röd KALLE många år
framöver även om vi har hotat att
döpa om maskinen till RÖDA
KLARA eftersom hon är så nyckfull.
Deltagarna i gänget:
Max Blönnigen David Jönsson Leif
Krook Lars Krook
Sven Nelson Lennart Ohlsson Kurt
Åkesson
Vid pennan
Lennart Ohlsson

Guldvingejakten fortsätter
Jag berättade i en artikel i förra ”Medlemsbladet” om en lista med nummer på
flygförarmärke m/36 kopplade till namn som försvunnit från Flygstaben i slutet på 1950talet. Jag berättade också att jag i möjligaste mån ville återskapa denna lista genom att få
kontakt med personer som själv tilldelats, ärvt eller på annat sätt blivit ägare till
”vingarna”. Först ut efter min artikel var Bertil Bjäre och Ann-Marie Goentorp, efter
dem droppade det in ytterligare några men därefter har det varit märkvärdigt tyst. Jag är
övertygad om att det bland läsarna finns personer som har någon eller ett par vingar i
”nostalgilådan” eller i sin märkessamling, men som ännu inte tagit kontakt.
Gör gärna det på min e-postadress svahl@telia.com eller på tfn 0431
452616.
Jag har naturligtvis också sökt på annat håll. T ex genom Facebook, adresslista från
den stora fältflygarträffen i Ljungbyhed i 2012 och andra konstellationer av personer
med anknytning till ämnet. Det förekommer träffar för flygförare från samma kurs och
där man varit vänlig nog att samla in uppgifter och skickat till mig. Jag har dessutom
aktivt tagit kontakt med flygförare jag känner till och som lämnat information. En annan
forskare i samma ämne, Peder Thorell, har generöst nog lämnat hela sitt underlag. Han
har också fått mig att utöka spannet till nr 6464. Min undersökning handlar alltså om
vingar med nummer mellan 2321 och 6464. Alla, oavsett om man själv en gång erövrat
vingen på Flygskolan eller ej, är välkomna att hjälpa till med mitt projekt. Det handlar ju
om flyghistoria!
Sven-Åke Ahl
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Sponsorer till Ängelholms flygmuseum
Betongborrning & Sågning
Åstorp

Metallteknik AB
Båstad

Dekor & Design AB
Ängelholm
Anders Petrisson Transport AB
Hjärnarp

AB Cernelle
Ängelholm
PEAB
Förslöv

Bjäre Kraft
Båstad

Cliffton

Colorama
Ängelholm

BBÄ Glasarna AB
Ängelholm

Main Diaglog

Ween it

Sparbanksstiftelsen

Swedbank
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Studieresa till Krakow
Studieresa till Krakow 2013-09-12-17
Torsdagen den 12 september äntrade 52 förväntansfulla eldsjälar bussen
som förde oss till Kastrup. Med vår färdledare Cristina Johnstones hjälp
lyckades vi alla med konststycket att checka in via automat. Efter besök i
taxfreebutiken, så var det snart dags att gå ombord på Norwegians 737:a
som tog oss till ett regnigt Krakow. Därefter blev det incheckning på 4stjärniga Hotel Wyspianski.
Programmet för fredagen
innehöll ett besök på Polish
Aviation Museum där Piotr
Łopalewski tog emot och
visade runt. Museet består av
en modern huvudbyggnad
och ett antal hangarer. Vi
kunde se bla Sopwith F.1
Camel, Bleriot XI, Spitfire
MK XVI och ett antal tyska
flygplan som deltog i första världskriget. I en av hangarena fanns även en
intressant utställning om det kalla kriget. Utomhus fanns ett stort antal
flygplan uppställda, bl a Draken, Viggen, Ju-52. Ryska MIG och SUflygplan i massor och i olika varianter fanns i den så kallade MIG-allén.
De flesta av dessa flygplan var tyvärr i mycket dåligt
Forts. nästa sida
skick.
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Eftermiddagen ägnades åt en stadsrundtur genom de gamla delarna av Krakow.
Vi besökte bland annat de judiska kvarteren, såg på avstånd det kungliga slottet
Wavel och därefter en intressant guidad promenad in mot centrum och som
avslutades vid Rynek Glowny-torget
Lördagens huvudpunkt var besök i Auschwitz och Birkenau. Vår besökstid var
inplanerad till eftermiddagen och därför kunde vi spendera förmiddagen efter
eget önskemål. Några av oss passade på att besöka Wavelslottet där vi kunde se
Leonardo da Vincis mästerverk "Kvinnan med hermelinen". Efter några pilsner i
det vackra vädret bar det iväg till Auschwitz. Lägret var centrum för utrotningen
av judarna under åren 1940-1945. Ca 1,5 miljoner människor dödades här. Vår
svensktalande polska guide Kristina visade och berättade ingående om de
vidriga nazistiska grymheterna som ägde rum här och i Birkenau. Alla var vi
starkt berörda av vad vi upplevde.
Söndagen ägnades åt besök i Wieliczka saltgruva. Gruvan har anor sedan 700 år
tillbaka. För att komma ner i gruvan, krävdes 380 steg för att komma till 80metersnivån . Därefter förde 2,5 km gångar, trappor och jättelika salar oss ner
ytterligare till 135-metersnivån. Vi fick se ålderdomliga tekniska lösningar för
att hålla gruvan torr, för att hissa upp saltet och gruvarbetarna och för att hissa
ner foder till hästarna som användes i gruvdriften. Efter detta var det skönt att
åka hiss upp till solen igen.
Under måndagen gjorde vi en utflykt till Zakopane, ca 15 mil söder om Krakow.
Staden ligger på gränsen till Tjeckien på norrsidan av Karpaterna i Tatrabergen.
Orten är känd som klassisk vintersportort. Några av oss åkte med kabinbana upp
till den närbelägna fjälltoppen varifrån vi hade en fantastisk utsikt. Mätta på
vackra naturscenerier, öring, pilsner, rökt ost och marknadsstånd mm åkte vi åter
till Krakow. Återstod nu bara att packa väskorna och förbereda oss för en
fantastisk avskedsmiddag i en av de många restauranger som vi besökte.
Sista dagen, dvs tisdag, innebar besök på Balice flygplats och 13th Air Transport
Wing. Divisionen opererar numera med relativt nyanskaffade Casa-295 som
ersättare för gamla An-26. Efter en intressant genomgång av divisionschefen
fick vi möjlighet att besöka divisionens traditionsrum. Därefter blev det besök i
en av hangarena där vi fick noggrant fick studera Casa-295:an. Vi fick även
besöka en utrangerad An-26 där vi kunde jämföra gammalt och nytt.

Forts. nästa sida
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Efter detta åkte vi några hundra meter till den civila flygplatsen och började en
långsam incheckning. Här var inget automatiserat och köerna var långa och
dryga. Norwegians 737:a startade punktligt och det samma gällde landning på
Kastrup. Här väntade bussen som förde oss tillbaka till Ängelholm.
Vi har haft ett antal välfyllda dagar i Polen. Resan har varit innehållsrik med
många intressanta studiebesök. Flera goda källarkrogar har vi gästat, där vi
stiftat bekantskap med den goda och rikliga polska maten. Vår resa till Krakow
var mycket lyckad. Det känns mycket bra att bli belönad på det här sättet efter
ytterligare ett lyckosamt år på vårt stolta Flygmuseum.
Bengt Lundquist och Gunnar Müller- Hansen

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

Dag

Tid

Aktivitet

2014-01-29

Ons

1900

Sven Scheiderbauer berättar från sin resa till USA. Där
besökte han många flygmuseer, framför allt Oshkosh,
och kommer att visa en mängd bilder från dessa.

2014-02-03

Mån

1830 Försvarsbeslut 2015. Föredrags-och debattkväll i HoOBS tell Valhall Parks lektionssal. Mike Winnerstig FOI,
Tiden Anders Carell FMV, Sven-Christer Nilsson Krigsvetenskapsakademin. Debattdeltagare Hans Wallmark
(M), Allan Widman (FP) och Kent Härstedt (S). Moderator Martin Arkel Helsingborgs stads presschef.
Samarr med AllmänaFörsvarsföreningen, Försvarsutbildarna och Kungliga Krigsvetenskapsakademin.

2014-03-03

Mån

1830 Ledamoten Allan Widman berättar om arbetet i FörOBS svarsutskottet. Stadsbibliotekets hörsal. Föranmälan
Tiden behövs inte. Samarrangemang med Flottans Män.

2014-03-19

Ons

1900

2014-04-13

Sön

1000- Vårmöte med årsmöte och föreläsning.
1500 Kn K-G Bergkvist, chef FM Flygbärgning, Blekinge
flygflottilj berättar om det stora bärgningsarbetet på
Kebnekaise efter det störtade Herculesplanet.
Vårmötet sker i Gymnasieskolans aula (Jarl Kulle scenen) på förmiddagen och fortsätter efter lunch på Flygmuseet

2014-05-21

Ons

1900

2014-05-31 2014-06-01

Lör Sön

Ragnar Skanåker, Fältflygare på 50-talet, sedan mångfaldig Olympiaguldmedaljör i pistolskytte berättar om
sitt liv.

Peter Berlin, London, har tidigare arbetat hos Boeing,
ESA och Inmarsat, nu rådgivare till satellittillverkare
berättar under titeln ”Aerospace – gemensamma nämnare för flyg och rymd”
Flygvapnet officiella Flygdag 2014. Blekinge Flygflottillj, Kallinge. Mer information på flottiljens hemsida.

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.
www.f10kamratforening.se
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Sommararbetande ungdomar

Ulf Ohlsson avtackar SIM-instruktörerna Anton Hässelmo, Jakob Jingskog. Kassa/receptionspersonal Sandra Kempe, Sara Warntoft samt värdarna Micaela Ljung, Lina
Warntoft.

Våra sommararbetande ungdomarna avtackades
Måndagen 12 augusti avtackades våra sommararbetande ungdomar vid
informationsmötet (fikat) på måndagsförmiddagen. Vi tackar våra ungdomar som varit värdar, simulator-instruktörer samt suttit i kassan/receptionen. Stort tack till dem alla, för utan deras insats hade verksamheten personellt sett varit svår att få att gå runt under sommarmånaderna.
Tor Netterby
Infoansvarig/sekreterare
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Militärhistoriska resor 2014
Berlin, Världskrig och kallt krig!
5/4-9/4 (7 dagar) Pris 7900:Ciceron Peter Wetterberg

Polen, Westerplatte, Rastenburg m.m
27/4-2/5 (6 dagar) Pris 7900:Ciceron Peter Wetterberg

Sydengland (6 juni) NormandiParis (Flyg) 31/5 - 10/6 11 dagar
Pris 15900:-

Kalla kriget !
Nordtyskland– Polen
15/5—20/5 (6 dagar)
Pris 6900:-

Ciceron Peter Wetterberg

Ciceron Peter Wetterberg

Royal Air Force Tattoo och (Flyg)
Flying Legends Airshow
10/7-14/7 (5 dagar) Pris 7900:Reseledare Anders Nilsson

Normandie/Verdun/Mosel
28/5-5/6 (9 dagar) Pris 8700:-

Arnhem-Ardennerna
31/8-7/9 Pris 8900:Ciceron Peter Wetterberg

Ciceron Claes Holst

ILA 2014 Air Show
23/5-25/5 (3 dagar) Pris: 3000:Reseledare Anders Nilsson

Malta Airshow
24/9—29/9 (6dagar)
Pris 8900:Reseledare :Anders Nilsson

Fullständigt program och sista anmälningsdag finns på
hemsidan www.cab-resor.se
Eller via e-post cabres@yahoo.com och
Tfn 0431-369655
www.f10kamratforening.se
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Kamratföreningar och Veteranstöd
I dag finns kamratföreningsrörelsen spridd över hela landet, från Kiruna i norr till
Ystad i söder. Ett 70-tal föreningar ingår i förbundet och är mer eller mindre aktiva inom traditionsvård, försvarsupplysning, museiverksamhet, social samvaro
etc. Flera föreningar engagerar sig i förbandens ceremoniella verksamhet, t.ex.
försvarsdagar. I varje förening finns någon eller några av de kamrater som har
tjänstgjort i utlandsstyrkorna alltsedan insatserna i Kongo för dryga 50 år sedan
och fram tills idag.
I samband med den veteranutredning som gjordes 2008 med påföljande lag, har
stödet till veteraner och anhöriga ökat markant. Försvarsmakten har tagit hjälp
av olika ideella organisationer att, i ett samverkande pussel, efter förmåga stödja
veteranerna och deras anhöriga. Sedan tidigare har Svenska Soldathemsförbundet, Invidzonen och Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna varit engagerade i stödet till våra utlandsveteraner. Nu är den fjärde pusselbiten på väg att
falla på plats – nämligen landets kamratföreningar som lokalt, på de flesta större
orter där det finns eller har funnits förband, förbereder sig på att kunna dra sitt
strå till stacken genom att bl.a. lämna praktiskt stöd till veteraner och deras anhöriga.
Under innevarande år informeras kamratföreningarna om veteran- och anhörigstödet. Efterhand som kamratföreningarna
delger sina möjligheter att på
olika sätt engagera sig i veteranoch anhörigstödet kommer detta
att framgå på SMKR:s hemsida
www.smkr.se.
Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund (SMKR) har tecknat en överenskommelse med Försvarsmakten (FM), om att kamratföreningarna inom
SMKR ska samarbeta med FM och övriga ideella organisationer på orten för att
stödja veteraner och anhöriga. Veteraner är enligt FM:s definition nuvarande
eller tidigare anställda inom FM.

Forts. nästa sida
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Överenskommelsen handlar om stöd till de veteraner som tjänstgör eller har
tjänstgjort i internationella insatser och deras anhöriga. Överenskommelsen
gäller alltså inte dem som enbart gjort sin värnpliktstjänstgöring men för kamratföreningarna har detta ingen betydelse. Överenskommelsen kan också tänkas gälla för den personal som, utan att ha tjänstgjort utomlands, ändå är eller
har varit utsatta för påfrestningar under sin tid i FM.¨¨

SMKR Kansli finns i Stockholm.
Adressen är:
Teatergatan 3
111 48 STOCKHOLM

www.f10kamratforening.se
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Sökes!
Vill du göra en insats för våra veteraner och anhöriga till utlandstjänstgörande?
F 10 kamratförening söker bland sina medlemmar 3 – 4 personer som är villiga
att engagera sig som veteran- och anhörigstödjare. Stödets form kan komma att
variera från samtal till praktisk hjälp. Har du haft arbete som kurator eller liknande kan det vara en fördel, men absolut inget krav. Sunt förnuft och empatisk
förmåga räcker. De som tar på sig detta kommer att få relevant utbildning i Försvarsmaktens regi.
Är du intresserad? Anmäl ditt intresse till:
Ordf. Sven Scheiderbauer,
e-post: sven@scheiderbauer.se
Tel: 070-6905227

Bibliotek och arkiv
Gåvor från omtänksamma människor fortsätter att droppa in. Vi är naturligtvis
tacksamma för det men måste, då vi får sådant vi tycker är särskilt värdefullt, av
utrymmesskäl gallra i redan befintliga samlingar.
Sedan ”Medlemsbladet” nr 25 har följande skänkt böcker och andra handlingar:
Lars Eriksson, Peter Jonasson, Urban Mörén, Anders Rick, Sofi Stewart, Lars
Bertil Rystrand, Bengt Lind, Anders Rick, Birgitta Sommelius, Gun Ljungborg, Bertil Bjäre, Gisle Brörs, Leif Gunnarsson, Tore Bernstrup, Försvarets
Historiska Telesamlingar FV, Flygvapenmuseum, Jan Rasmusen, Lars-Olof
Wernersson, Eva Thulin, Helen Petersson-Skantz, Gösta Fasth, Håkan Siewers
anhöriga, Gösta Persson, Torsten Sjöberg. Bertil Olsson, Bo Alfsons anhöriga,
Berth Ingelsson, Ulla Svenstrup, Göran Johnsson, Johan Freij, Lennart Smiths
anhöriga, Allan Nidsjö, Björn Svensson, Anders Åkesson , Bengt Arne Persson,
Ralph Hradil, Ing Marie Nyman och Jan Tromark
Sven-Åke Ahl
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Varje måndag njuter vi av bröd från:

Vi erbjuder ett brett sortiment med allt ifrån frallan
till bröllopstårtan, gå in på vår hemsida så hittar du
mer information!

www.bageriet.se

www.f10kamratforening.se
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Flygarhistorier
En dag i verkliga livet!
Detta är en episod som inträffade förra seklet, året var 1967. F10 hade som tradition att flyga ”julgran” den sista arbetsdagen före julledigheten, men detta år bestämde de skriftlärde att ställa in flygningen p g a dålig tillgång på flygklara flygplan.
Allmogen dvs 2.komp tillfrågades ej.
Årets sista arbetsdag innebar samling i Barkåkra kyrka. Andra kompaniets hangar
låg lite vid sidan om, så kristendomen hade inte nått dit så kompaniet och divisionens personal var kvar på plats.
En timme före samlingen i kyrkan kom divch instörtande till mig och undrade om
vi kunde ställa upp erforderligt antal flygplan för att flyga en julgran, Det var inte
några problem att fixa. Jag samlade kompaniets personal och meddelade att granen skall starta om en timma. I detta ögonblick steg förre C F 10 Sten Norrmo in
på expeditionen. Han ville ha ett pass SK60. Klargöringsledaren (BEN) sade ”Du
får bli julgransfot” och så blev det.
När samlingen i kyrkan var inledd och åhörarna inte hade hunnit somnat brakade
det loss när nio (9) J 35och en SK 60 svingade sig upp i lufthavet.
I SK 60 var det tre personer, Norrmo spakade, 9:an tog bilder och jag övervakade.
Flygningen gick utan anmärkningar och när flygplanet kuperade inträdde, en inte
alltför glad, Flygchef på arenan och gav divch och mig en överhalning för det var
han och ingen annan som beordrade flygningen.
Detta tog vi lätt på, granen hade redan avverkats, och vi statister var nöjda.
Sektorchefen var glad och tackade för initiativet att fixa granen.
”När katten är borta dansar råttorna på bordet”.
Åke Palm
Fd C 2 komp.
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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 den långsiktiga planeringen.

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 över 2000 medlemmar, varav det kommit fler än 200 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 2014 får Du:









Fri entré på vårt museum Ängelholms Flygmuseum.
10 procents rabatt på inköp av artiklar i museishopen.
Erbjudande att medverka vid Vårmöte med årsmöte den 27 april och Höstmöte
den 19 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.

Lars Hedström, medlemsregistrator
lars@hedstrom.as 0431 – 45 40 50,

www.f10kamratforening.se

0708 – 86 86 86
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Julöppet helgerna 7 - 8 december, 14 - 15 december
och 21- 22 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 23 december t o m
den 3 januari 2014.
Öppnar åter lordagen den 4 januari 2014!
Vet Du om att det är just Du,
som är den bästa ambassadören
för vår verksamhet och vårt
Flygmuseum. Genom att göra
reklam på olika sätt, ökar Du
våra möjligheter att fortsätta vår
verksamhet och bli ännu bättre.
Vill du komma på besök med ett större gäng vänner, anställda eller kunder så
kan Du kontakta vår bokningsansvarige på tfn 0703-529171 så får Du mer information om vilka möjligheter som finns.

God Jul
och
Gott nytt År!
önskar
Medarbetarna på Flygmuseet
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