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ORDFÖRANDEN HAR
ORDET
Årets sommar levde kvar länge och värmen har stannat långt in i november. Det kändes ändå bra att få
börja med decembernumret av F 18-Kamraten. Första
halvåret var en intensiv period för styrelsen och många aktiviteter genomfördes. Trots att de flesta aktiviteterna var gratis deltog ganska få medlemmar. Vi får
fortsätta leta aktiviteter som ni gillar att delta i.
För första gången genomförde vi en budget och verksamhetsdialog med chefen för LSS/Luftstridsskolan.
Detta resulterade i en överenskommelse bestående
av tre verksamhetsår och lika många budgetar. Vi
är oerhört tacksamma för att få till stånd detta då
det var en av intentionerna i den stora utredning om
kamratföreningarna som generalen Björn Andersson
genomförde. Ännu återstår dock en hel del att åtgärda. Chefen för HKV Prod har rest runt i Sverige och
diskuterat med förbandscheferna hur den bästa lösningen kan vara och hur den skall införas över hela
riket.
I samband med FV ordförandekonferens 2015 hoppas
vi kunna få ett avslut och en avdömning rörande frågan om stödet till våra kamratföreningar landet runt.

Invigningen av minnesstenen blev en succé och många deltog både under och efter ceremonierna. Chefer
från LSS samt HKV deltog och gav tyngd åt festligheterna. Höjdpunkten var den tregrupp av SK 60,
från flygskolan i Linköping, som levererade några
överflygningar rakt över ceremoniplatsen.
Föreningens samarbete med Rikstens skola pågår på
ett mycket positivt sätt och vi får bra stöd både från
skolan och förskolorna Luna och Nova. Även med
Tullinge Modellflygklubb har vi inlett samarbete
främst vad avser byggnation och renovering av modellflygplan. Just nu pågår det ett bygge av en J 22 i
skala 1:8 samt en J 28 i skala 1:6.
På bilden ser vi orföranden tillsammans med representanter från FM regionala staben väst framför fredsklockan i Morokulien. Från vänster ses stabschefen
överstelöjtnant Claes-Göran Johansson, chefen militära regionala staben väst, överste Fredrik Ståhlberg,
F 18 ordföranden samt chefen för Örebro-Värmlandsgruppen överstelöjtnant Bengt Fransson.
Nu avslutar vi året med en förhoppningsvis vit jul och
nyår med god mat och möte med familj, släkt och
vänner. Jag vill tillsammans med styrelsen önska er
alla en riktigt:

GOD JUL
och ett riktigt

GOTT NYTT
ÅR
2015
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Veterandagen 2014

Gustaf VI Adolf 1954 och som F 18 kamratförening
har fått i uppdrag att fortsatt vårda. Fanan överläm-

(Text och foto: Leif Ström)

nades till F 18 Kamratförening i samband med F 2

F18 Kamratförening deltog i årets veterandag den 29
maj vid Sveriges nationella veteranmonument framför Sjöhistoriska muséet på Djurgården i Stockholm.
Fanbärare var vår vice ordförande Sten Wiedling.
Den fana vi bar var den som F2 fick mottaga av kung

Kamratförenings nedläggningsceremoni.
Vår egen förbandsfana var för tillfället inte klar att
användas då den skulle spikas på plats på fanstången
efter sommaren (se referat nedan).

__________________________________________

__________________________________________

SPIKCEREMONI

möjligheter att få bruka eller förvara originalfanan i
kamratföreningens lokaler, varför detta var det bästa

(Text: Gunnar Persson, foto: Leif Ström/Daniel Karlsson)

alternativet. En fana tillverkad i Sverige skulle des-

Då var det äntligen dags att sätta spiken i fana och
fanstång. Efter många förfrågningar och undersökningar rörande vår originalfana, så beslutade styrelsen att
beställa en handsydd fana från Korea. Det fanns inga

sutom bli alldeles för dyrbar och enbart med en data
tryckt vinge och symbol. Nu har vi en vacker förbandsfana som kan användas i alla sammanhang och
som kan hänga framme i vår lokal.

Styrelsen samlas runt fanan och alla fick slå i en

Leif Ström, Roger Wikholm och Gunnar Persson

spik som minne av den nytillverkade fanan.

koncentrerar sig inför uppgiften.
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F18 Kamratförenings
resa till Morokulien
(Text och foto: Leif Ström)

Under våren 2014 arbetade styrelsen med att planera resan och i samband med utskicket till årsmötet
inbjöds alla våra medlemmar att delta i en resa till
Morokulien den 15 och 16 augusti, för att fira den
200-åriga freden mellan Sverige och Norge.
Morokulien ligger mitt på gränsen mellan Sverige
och Norge, i Eda kommun i Värmland och norska
Eidskogs kommun. Morokulien fick sitt namn i radioprogrammet ”Över alla gränser”, som sändes 1959
under ledning av Lennart Hyland och Randi Kolstad.
Namnet Morokulien kommer av det norska ordet
moro och det svenska ordet kul, som har samma betydelse. Namnet uppfanns av Bertil Perrolf eller Per
Løken - "Margarinkungen".

När det så var dags att åka så visade det sig att vi bara

För 200 år sedan beslöt Sverige och Norge genom

var sju medlemmar som tagit detta tillfälle i att del-

undertecknande av ett fredsavtal att det aldrig mer

ta i 200-årsjubiléet. Vi, Gunnar, Björn, Auno, Hans,

skulle bli krig mellan grannarna.

Leif, Jan-Olaw och Jarl rymdes då i en minibuss som
for från Tullinge på fredagsmorgonen den 15 augusti.

År 1910 beslöt man vid den Nordiska Fredskon-

Vårt första fikastopp blev Arboga som flera av oss un-

gressen i Stockholm att samla in medel för att bygga

der vår yrkesverksamma tid ofta besökt.

ett fredsmonument på gränsen till Norge, till minne
av 100-årig fred mellan länderna. Man samlade in 26
500 riksdaler och marken köptes in av Svenska fredsoch skiljedomsföreningen. Ett fredsmonument byggdes i vit granit från Idrefjorden och är 18 meter högt.
Platsen valdes utifrån närheten till det sista slaget
mellan Sverige och Norge i Magnor samt att man här
kan se monumentet både från vägen och från järnvägen. Mot järnvägen syns inskriften: "Hädanefter skall
krig mellan skandinaviska bröder vara omöjligt", ett
citat av Kung Oscar I. Den 16 augusti 1914 invigdes
monumentet. I samband med fredskongressen 2005
beslutade man att sälja marken till Eda kommun.

Resan gick vidare i ett väder som skiftade kraftigt

Även Norges Fredslag beslutade att sälja marken på

mellan sol och häftiga regn- och åskskurar. Lunchen

norska sidan till Eidskog kommun. Nu ansvarar de

intog vi i Arvika på en kinarestaurang.

båda kommunerna för drift och underhåll av hela området.
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I informationscenter, där Morokuliens riksminister
Christina Öster finns, var det några av oss som passade på att få ”dubbelt medborgarskap” genom att
skaffa oss Morokulienpass.

Väl framme i Morokulien, efter cirka 40 mil i minibussen, kom vi till Montebello Camping, där vi
inkvarterade oss i två lägenheter.

Sedan var det dags att ta en liten promenad för att
rekognosera lite i det 6 hektar stora landet Morokulien. Det finns ett informationscenter, fredsmonu-

I samband med Morokuliens 90 årsjubileum, så an-

ment, gränsröse nr 67, en amfiteater, Brennastuan, en

lades en "Ministerlund" på platsen. Först ut att plan-

Ministerlund, en amatörradiostuga, ett solur med den

tera ett träd var Thorvald Stoltenberg, men därefter

Morokuliska flaggan samt Lindblomsvillan vilken

har flera svenska och norska ministrar planterat träd

byggdes för att härbärgera en flyktingfamilj från Un-

i lunden, för att påminna om en gemenskap i fredens
tecken.

gern. Rikets gränser markeras av dess fyra hörnstenar
i olika material.

Amatörradio I Morokulien, ARIM, konstituerades
1968 i samarbete mellan norska och svenska radioamatörer. Amatörradiostationen är den enda i världen
med sin placering mitt på gränsen mellan två länder
och är också känd över hela världen. Amatörradiostationen har två anropssignaler: den svenska signalen SJ9WL och den norska signalen LG5LG. Det
är tillåtet att använda båda signalerna i både Sverige
och Norge. Därmed är det den enda platsen i världen
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där det är tillåtet att använda en utländsk anropssignal
utan att den föregås av det nationella prefixet.
Vi passade även på att inspektera och ”lyssna in” ljudet på den fredsklocka som på lördagen skulle invigas
(beskrivs på sidan 9 i tidningen).
På kvällen intog vi en gemensam middag på en av
restaurangerna för att därefter dra oss tillbaks till en
av lägenheternas veranda där vi under några timmar
i kvällsolen avslutade kvällen med att se tillbaks och
delge varandra upplevelser, händelser, personer och
episoder under vår F18-tid.
På lördagen, efter intagen frukost, var det dags för
det stora jubileumet med start på amfiteatern under
ledning av konferencieren Madeleine Cederström.
Till lördagens aktiviteter anslöt en pigg 90-åring, Karl
Gustaf Persson, som är en av våra medlemmar och
numera boende i Arvika.

Klockan 1200 startade invigningen av fredsklockan
(se artikel sidan 9).
Efter invigningen grupperades besökarna för att vandra ut i naturen på en Vandringsteater ”Helt på grensen
– fred, frihet och framtidstro” där lokala skådespelare
på ett tiotal scener visade upp gränsfolkets kultur och
levnad. Här fick bland annat Björn tillfälle att visa
upp sin talang i att dansa bugg.

Före invigningen av fredsklockan bjöds de inbjudna
gästerna och publiken på underhållning av bland andra Drum Ladies och högtidliga tal från amfiteatern
av riksdagens talman Per Westerberg och stortingspresident Olemic Thommessen, Edas kommunalråd
Johanna Söderberg och hennes motsvarighet i Eidskogs kommun, Knut Gustav Woie talade.
Ett av många inslag var Fredskantaten från 1914 som
framfördes av Charlottenbergs musikkår och Köla
manskör med solisterna Fredrik Helgesson och Jon
Nilsson under ledning av Tomas Krigström.
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Sverige-Norge historier

Soldater i tidsenlig uniform

“Calle Jularbo” orkester underhöll
Efter en något sen lunch äntrade vi minibussen för
återfärd mot Tullinge. Under den cirka 40 mil långa hemresan tog vi en liten paus för fika i restau-

Selma Lagerlöf gav oss en historisk återblick

rang Våtsjön efter att vi passerat Karlskoga. Alla var
väldigt nöjda med det vi fått vara med om i Morokulien och dessutom hade vi haft tur med vädret.

Morokuliens flagga
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Invigning av fredsklockor

att vandra över till pagoden och inviga den nyligen
uppsatta fredsklockan. Pagoden står i ministerlunden

(Text: Gunnar Persson och foto: Leif Ström samt
Morokuliens hemsida)

och byggstilen (den koreanska) skiljer sig en hel del
från övrigt som finns presenterat i Morokulienparken.

Den 6 juni 2014 invigdes första klockan i Korea,
andra klockan invigdes den 15 augusti i Voksenaasen i Oslo och den tredje invigdes den 16 augusti i
Morokulien. Det har tagit Sydkoreanska specialister
ett par månader att bygga den 30 ton tunga pagoden
som bronsklockan hänger i. Klangen är klar och fin.

Foto från Morokulien hemsida
Det finns mer information för dem som vill på internet under “Fredsparken Morokulien”. Du kan också
läsa mer om fredsparken och fredsklockan i F 18
Kamraten nr 49. Projektet har pågått i 20 månader
och varit ett arbete med representanter från Norge,
Sverige och Korea. Det svensk/norska rederiet
Leif Ström lyssnar intresserat

Alla officiellt inbjudna gäster marscherade från am-

Shippingföretaget EUKOR i Korea är en av de stora

fiteatern och fram till pagoden där de ställde upp på

sponsorerna i projektet.

vägen i avvaktan på starten av invigningen. Under

Efter avslutat uppträdande i amfiteatern med sång,

marschen och tiden före invigningen underhöll “The

musik och tal kring 200 års jubileet så var det tid

Drum Ladies” från Charlottenberg musikkår gästerna.

9

Kommunrepresentanten från Hwacheong i Korea

Landshövdingen Kenneth Johansson

överlämnade officiellt pagoden med klocka till kommunalråden i Eda respektive Eidskogs kommuner.

Därefter talade den sydkoreanske ambassadören i

Kommunalråden i Eda, Johanna Söderberg samt
kommunalrådet i Eidskog, Knut Gustav Woie. Båda
tackade för den fina pagoden med klockan och var
inte sena med att prova klangen.

Sverige, sydkoreanske ambassadören i Norge samt
landshövdingen i Värmlands län. Alla så testade de
klangen på klockan vars pendel aktiverades genom en
elektrisk impuls och de nickade alla instämmande till
den fina klangen.

Leif Ström testar “Fredens Bro 2009” som är
världens minsta bro mellan två länder.
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Nu pågående rivningar och nybyggnationer
inom bevarandeområdet
(Text och foto: Leif Ström)

I F18 Kamraten nr 48 påbörjade jag redovisning av då
pågående förändringar inom bevarandeområdet både
vad gäller rivningar och nybyggnation. Här fortsätter
den redovisningen.

Före detta Parkmässen

Runt midsommar i år stod de 26 lägenheterna i kvarteret Flygaren klara för inflyttning. Det är hus byggda
enligt konceptet BoKlok, som är ett samarbete mellan
Skanska och IKEA.

Utmed Mässvägen och på före detta underofficersmässens område kommer det att uppföras 17 radhus
under 2015.
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Före detta underbefälsmäss,
civilmäss och marketenteri
I kvarteret Markan pågår för fullt uppförande av fyra
fastigheter innehållande 64 stycken bostadsrätter. Inflyttning påbörjades november 2014.

12

Värmecentralen

Under januari 2014 påbörjades rivningen av förrådsbyggnaden innan oljetankarna lyftes ur betongkistan
och demolerades. Byggnaden togs bort i sin helhet innan man kunde fälla skorstenen i riktning mot betongkistan. Måndagen den 10 mars klockan 2140 fällde
man den 30 m höga skorstenen innehållane tre stycken stålpipor. Dessa monterades in i samband med att
man slutade elda med kol/koks, björkved/stubbved på
50-talet och övergick till oljeeldning. Höjden på skorstenen minskades med cirka 5 - 6 m i samband med
att stålpiporna monterades in.
Driftjournalen som omfattar perioden 1946 -1980
finns bevarad hos kamratföreningen och där kan bland
annat utläsas alla inköp av de olika bränslesorterna
som ved, koks och olja. Där framgår även tidpunkterna för driftstart/inkoppling av respektive fastighet,
energiåtgång, daglig uppföljning av yttertemperatur
med mera. All anställd personal från 1946 till och
med 1991 vid värmecentralen redovisas.
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Hangar 81
Rivningen av hangar 81 blev klar under oktober
månad. I samband med rivningen hittade jag bland
annat två stycken ”Flygplatsjournaler för Rudolf Blå”
för åren 1959 och 1961. Vid den norra hangardelen
kommer det, med början 2015, byggas ett äldreboende
med 54 platser.
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Före detta Sjukhuset

Byggnaden har rivits under hösten. Ytskiktet som
bestod av puts på frigolit, fick först”skalas av” för
att kunna omhändertas enligt speciella regler innan
rivningsarbetet kunde påbörjas. Under oktober månad
började arbetet med att uppföra 36 bostadsrättslägenheter fördelade på tre trevåningsbyggnader och med
inflyttning hösten 2015.
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Även Kallförrådet som låg i anslutning till Hangar 81

Det tog ett antal år innan detaljplanen medgav den-

och Snickarverkstaden mitt emot Evagården har rivits

na placering och åtgärd. Styrelsen har haft många

för att ge plats åt motsvarande typ av hus som byggts

och långa samtal med kommunen och till slut har

på före detta Parkmässens mark.

nu markenteprenören med Jarmo Järvinen gjort ett
kanonarbete med iordningställandet före invigningen.
RFAB (Rikstens Friluftstad AB) med Craig Sutton i
spetsen har hjälpt oss en hel del och har varit mycket
tillmötesgående.

Rikstens skola, med rektor Ulf Linder, har varit helt
otroliga i sitt engagemang i vårt arbete att planera
för och genomföra ceremonin. Vi fick låna skolans
ljudanläggning samt lokaler för utställning och utspisning. Jag tror inte en kamratförening kan ha det
Ytterligare bildmaterial finns på vår hemsida www.

bättre förspänt än vad vi har här på Tullinge. Tack till

f18.se, som succesivt uppdateras.

Er alla för detta enormt härliga engagemang.

__________________________________________

ÅTERINVIGNING AV
MINNESSTENEN
(Text: Gunnar Persson, foto: Hans Groby)

Så kom dagen och alla väntade på överflygningen
som skulle vara startskottet för ceremonin. Nu kom
de, tre SK 60, i formation rakt över platsen för vår
minnessten. Tänk så vackert och vilket underbart ljud.

Äntligen finnes nu vår minnessten på avsedd plats
med iordninggjort stenparti, soffa och lite växtlighet.

För återinvigningen hade vi två musiker från Livdragonerna som spelade på trumpet och trumma. Marscherna ljöd från ljudanläggningen och alla återup-
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plevde lite av den gamla tiden på Tullinge.

Det är till verksamhet likt denna vi behöver ekonomiskt stöd. Ekonomiskt stöd för att ta hand om våra
kamrater och traditioner i övrigt.

Ordföranden håller öppningstalet och fanorna blåser
i vinden där Sten Wiedling och Roger Wikholm står
som ståtliga soldater på var sin sida om minnesstenen.

Efter kransnedläggning var det så dags att marschera
Efter ordföranden invigningstalar Brigadgeneral

till F 18 flotiljmarsch ner till Rikstens skola för intag-

Gabor Nagy, chef för Flygtaktiska staben (FTS).

ande av en måltid, tillagad av skolans kock. Utanför
entrén stod våra stiliga Livdragoner och spelade och
välkomnade oss till skolan.

Efter tal och musik var det så tid att hedra "Minnet av
våra kamrater" med en kransnedläggning. Jag hoppas
att våra herrar generaler i Högkvarteret uppmärksammar detta och genom kloka beslut ger oss alla kam-

Dagen till ära stod en gammal F 18 35-förare och tog

ratföreningar i landet en möjlighet att överleva genom

emot. Hans plan, en J 35 B, hänger i taket och väntar

ett rejält stöd från Försvarsmakten.

på insatsorder från jaktledaren.
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Under maten hölls jubileumstal av vår förre flygvapenchef Sven-Olof Olson. Nu som alltid får vi ett bejublat tal och jag tror att inte bara vi gamla flygare
utan även kommunalrådet Katarina Berggren blev lite
rörd av det som sades av vår tidigare flygvapenchef.

Efter detta passade vi i styrelsen på att tacka alla med
ett litet jubileumsmynt framtaget till vårt jubileumsår.

Överste Anders Persson, C LSS, läste upp en hälsning
från Flygvapenchefen generalmajor Micael Bydén
och gratulerade föreningen till de 30 åren.

18

Rikstens skola

(Text och foto: Jan-Olaw Persson och F 18 K)

Gamla skolan
De två skolbyggnaderna, Storskolan och Lillskolan,
som var stommen i dåvarande Rikstens skola kom
att hamna inom flottiljområdet vid F 18 tillkomst.
Därmed måste skolverksamheten upphöra och skolan
lades ned 1944. Lillskolan hade upphört med sin undervisning några år tidigare, 1940. Byggnaderna, som

Anders Emanuelsson, ordförande SMKR,

F 18 till största del använde som förråd, revs slutligen

gratulerade föreningen och sade några väl valda

så sent som 2007, alltså långt efter att F 18 lagts ner.

ord rörande kamrat- och veteranverksamheten.

Lillskolan
På bilden ser vi Birgitta Granberg, Kenneth och
Christina Wedin, Christoffer Geijer med hustru.
En härlig dag, en dag som jag hoppas alla skall minnas och tänka på när det blir hängiga dagar.

Storskolan

Nya skolan
En ny Rikstens skola motsvarande lillskolan är nu invigd i Rikstens Friluftsstad (2013) och tagen i bruk.
Skolan är idag den lågstadieskola som lillskolan en
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gång var. Om några år skall även en högstadiesko-

massor av frågor som jag efter bästa förmåga försökte

la stå färdig och då är cirkeln sluten. Skolan ligger

besvara. Det visade sig också att en av lärarna haft sin

i anslutning till nyligen rivna Hangar 81 (2:a div/

farfar, fanjunkare Olle Ehn, i tjänst på F 18.

komp) och i närheten av kanslihuset.
I början av 2014 hade jag genomfört en motsvarande
presentation av F 18 för SPF i Grödinge. Även här
fanns åhörare med anknytning till flottiljen. En av
dessa var Hans Johansson, son till förre trädgårdsmästaren på Rikstens Gård. Hans Johansson hade
vid detta tillfälle med sig en tavla som föreställde
lillskolan i Riksten. Det var en tecknad bild signerad Rod Book-65 (jag har efter föredraget förgäves
försökt hitta information om konstnären).

Denna tavla lämnade han över till F 18 kamratförening som gåva. För oss kändes det självklart att den
fina teckningen hörde hemma hos Rikstens nya skola,
För F 18 kamratförening blev det naturligt att inleda

som en länk till gångna skolgenerationer i Riksten. I

ett samarbete med skolan. Detta har utvecklats på ett

samband med mitt föredrag för skolpersonalen fick

mycket positivt sätt till allas belåtenhet.

därför rektor, Ulf Linder, mottaga tavlan som deposition till Rikstens nya skola.

I dag arbetar ett 20-tal lärare på skolan. Huvuddelen
av lärarna i lågstadieskolan är kvinnor och många av
dem så unga att de inte ens var födda när F 18 lades
ner. Detta var något som vi tog fasta på och vi erbjöd
oss att ställa upp och informera om den verksamhet
som förevarit på och runt deras nya arbetsplats. Förslaget mottogs positivt och i slutet på det första läsåret,
den 17 juni 2014, fick vi möjlighet att genomföra
informationen. Jag fick uppdraget att med hjälp av
bilder och några filmsekvenser berätta om vår gamla flygflottilj. Detta var ett hedersuppdrag och med

Tavlan är således fortsatt F 18 kamratförenings egendom,

tanke på reaktionerna efteråt så kände jag mig nöjd

men på sin nya plats kommer den förhoppningsvis att ge

med framförandet. En intresserad skara lärare och

nya tiders barn en glimt av äldre tiders barns verklighet.
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Efterlysning!!

F18-bilder från 50-talet
(Text o foto: Thomas Lagman)

•

Finns det någon läsare av F18 Kamraten som

Jag och min pappa har nu scannat in merparten av

kan berätta hur och när flottiljens arkiv försvann ??

de cirka 1000 negativ som Kamratföreningen under

•

åren samlat på sig från medlemmar/anhöriga. Jag har

tograf eller värnpliktiga med fototillstånd under

försökt att välja ut motiv på flygplan och byggnader

F 18:s aktiva period ??

Vet ni fler personer som verkat som flottiljfo-

på flottiljområdet, men det finns även många personbilder. Merparten av bilderna verkar vara tagna av

Har Ni uppgifter som kan föra oss framåt i vår am-

flygtekniker Lennart Eliasson under åren 1948-1959.

bition att återfinna ytterligare historiskt fotomaterial

Bilderna visar J22, J28 Vampire, J34 Hawker Hunter

eller förslag på personer som skulle kunna hjälpa oss

men inga J35 Draken.

vidare? Kontakta då någon i styrelsen.

FOTOTRÄFF

Var finns det liknande antal bilder tagna under 19601980 talen?

Den 22 januari klockan 1800 samlas vi

Jag har varit i kontakt med flera flygfotografer som är

på STRILS för att avnjuta och identifiera inscannade

intresserade av F18:s bildarkiv bland annat framlidne

fotografier. Alla är välkomna och det kommer att

Freddy Stenbom, Christer Sidelöv, Peter Liander,

finnas förtäring att inhandla i det nyöppnade cafeet.

SFF-arkiv, Krigsarkivet och Flygvapenmuseum.

Vi kommer också att visa en film som framställdes i
samband med nedläggningen av Flygvapnets Söder-

Freddy Stenbom samlade ihop bilder och dessa finns

törnsskolor. Thomas Lagman som ansvarar för före-

numera i SFF-arkiv. Dessa bilder har vi gått igenom.

ningens bildarkiv kommer att leda och inspirera oss

Ingen av de ovanstående har ett större antal bilder

under kvällen. Ta gärna med bilder som vi kan scanna

från F18.

in. Alla bilder som lämnas till föreningen återlämnas
efter inscanning.

I Flygvapennytt har vi identifierat följande flottiljfotografer vid F18:
1964 S-E Cederholm
1968 Klas Johansson
1974 Karl Arne Skogsberg
Citat från Christer Sidelöv:
”Flottiljfotograf Arne Skogsberg hade en tydlig åsikt
om att gamla bilder och filmer skulle bevaras för att
senare hamna antingen på Krigsarkivet eller FVM.
Som du säkert vet så tog han med sig inte bara all
teknisk utrustning från F 2 till F 18 utan även hela
dess arkiv som var betydligt större än vad som fanns
bevarat från gamla F 18”.

21

VÄL MÖTT

JULKLAPPSTIPS
Varför inte köpa vår bok eller några F 18 jubileumsmynt och ge bort i julklapp eller som nyårspresent.
Eller varför inte ett medlemskap (kostar 100 kronor) under 2015 som ett stöd till föreningen.
Boken kostar 280 kr + 40 kr i frakt. Myntet kostar
60 kr + 14 kr i porto. Insättes på vårt plusgiro vid
beställning. Sänd en e-post till vår kassör och gör
din beställning så har du boken eller myntet i god
tid före jul.

________________________________________________________________

FLYGARKAMRATER
(Text och foto: Alexander Schön)

Vi erbjuder handgjorda flygplansmodeller till kraftigt
reducerade priser! Beställ till julklapp! Modellerna
som kan beställas, så långt lagret räcker, är hela Flygvapenserien och mycket mer. Till exempel: SK 50,

Kamratföreningarna erbjuds nu modellerna
till kraftigt rabatterade priser,1100 kr/styck
för flygplan exklusive frakt och 1500 kr/st för helikoptrar exklusive frakt. Detta så långt lagret räcker. Leveranstid för lagermodeller cirka 3 veckor,
nytillverkning 6-8 veckor.

28C, SK60,29, 32, 34, 35, 37, JAS 39, Tp 84, HKP 3,
HKP 4, HKP 6, HKP 9, HKP 10, HKP 11, HKP 14,
HKP 15, ja till och med S 14 Storken, DC-3, S 31
Spitfire och P 51 Mustang samt ett antal civila plan
som funnits i LIN och SAS samt alla befintliga typer i
SAS. Styckepriset direkt från leverantören är normalt
från 1800 kronor och uppåt.

Detta är fantastiskt välgjorda modeller med
mycket detaljer. Det är lätt att man glömmer bort
att de är handgjorda. I separat bildkollage på
hemsidan visas några av de modeller som erbjuds med dimensioner och en kort historia. Referenser på nöjda kunder är bland annat SFF,
Flygande Veteraner, Flygvapenmuseum och
SAAB. Kontaktinformation, data om modellern
och beställningssedel finns på hemsidan

www.flygplansmodeller.se
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Födelsedagar 2015
							
85 år				
Nils Buskas		

Tumba		

2 ferbruari

Henry Säfström

Tumba		

15 april

Signe Johansson

Grödinge

28 april

Sten Wahlström

Karlstad

16 november

Gunnar Tollén		

Västerås

26 november

				

80 år				
Lennart Eriksson

Uppsala

19 januari

Roland Andersson

Vendelsö

21 januari

Bo Roos		

Södertälje

14 april

Nils Johansson

Mölnbo

4 maj

Jarl Åshage		

Tullinge

8 maj

Kjell Mårtensson

Vårby		

15 maj

Bo Karlestedt		

Enskede

19 juni

Åke Christianson

Lidingö

11 juli

Roger Larsson		

Knivsta

17 oktober

Lars Melander		

Södertälje

21 november

65 år
Hans-Bertil Sinclair

Klippan

26 juni

Sören Westerlund

Oskarsström 19 augusti

Helge Rooth 		

Örebro		

22 oktober

Göran Sjöholm

Bromma

15 november

				

60 år				
Mats Idberg		

Uttran		

19 januari

Bo Kåresjö 		

Tumba		

Arne Hedén		

Älvsjö		

29 mars

Nils-Erik Mellqvist

Bålsta		

5 maj

Lars Hallin 		

Vejbystrand

7 juli

1 februari

				

55 år				
Anette Olsson		Malmö		21 juni			
		

50 år				
Thomas Lagman

Huddinge

6 januari

				

				

75 år				
Bertil Hagås		

Stockholm

21 april

Bengt Rindå

Tumba		

18 maj

Lennart Berns 		

Stockholm

11 juni

Lars-Eric Larsson

Tullinge

1 november

				

70 år				
Börje Eriksson

Tullinge

3 januari

Anders Hallgren

Tullinge

20 januari

Fritz Eriksson 		

Skärholmen

Leif Svensson 		

Tullinge

19 mars

Dick Boman 		

Näsåker

30 juli

Christina Hamberg

Nacka		

13 oktober

Inga-Lill Hedin

Eskilstuna

23 oktober

Jan-Evert Jäderlund

Vaxholm

5 november

Lars-Håkan Persson Kungsör

26 december

7 mars

65 år				
Torbjörn Hellberg

Tullinge

8 februari

Mats Öhgren		

Arboga

21 juni

Avlidna medlemmar

		

Arne Andersson

Strängnäs

2013-06-02

Gunnar Brink 		

Skärholmen

2013-12-03

Engelbrekt Carlsson Tullinge

2014-08-20

Lennart Clasback

Täby

2014-04-20

Sven Dahlgren

Stockholm

2013-11-14

Bengt Fredholm

Ryd

2014-07-29

Lennart Källarsson

Lidingö

2013-09-23

Lars-Göran Mattsson Järfälla

2013-06-16

Arne Pettersson

Stockholm

2014-01-10

Erdtmann Smitt

Tumba

2014-05-09
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