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MALMENBLADET NR 1 2014 
Nr 58 sedan första nummer 1982 
 
Redaktör och Webbansvarig: 
Sture Axelsson   
Ektunavägen 65,  
589 33 Linköping  
070-5882166,  013-152601 
E-post: sture.axelsson@yahoo.se 
 
Ansvarig utgivare: 
Ingvar Jäderlind 
  
Bild på första sidan. Grattis Gripen! 
Det var den 9 december 1988 som JAS 39 
Gripen flög första gången. Se även sidan 14. 
 
Innehåll i detta nummer: 
Medl avg, div info, nya medl        sid 2 
Verksamhetsberättelse 2013 sid 3   
Ordförandenhar ordet sid 4  
Rapport museikonferens sid 4-5 
Intervju i Times sid 6 
Mysteriet i kanslihuset sid 6 
Länkar som brustit.... sid 7 
Kallelse årsmöte   sid 8  
Inbjudan torsdagsträff sid 8 
Ny bok om H Kjellson sid 9 
Bilder från Lillejul sid 10 
Upprop SFF sid 11 
Skjutområde Roxen på 50-talet sid 12-14 
25-åring och 73-åring sid 14 
Info SMKR sid 15-16 
 
Adressändring 
Om du flyttar och ändrar adress är kassören, 
Bernt Samuelsson, tacksam om du meddelar 
detta till honom, på tel 013-299357 eller via e-
post berndt.samuelsson@telia.com 
 
Malmenbladet  
Vi har en stående efterlysning av material för 
artiklar. Säkert har du också minnen eller små 
historier från din Malmentid, som kan vara värda 
att berätta för oss andra. Hör gärna av dig till 
mig: Sture Axelsson. Jag är tacksam om Du 
berättar, skriva kan jag göra. 
 
Nya medlemmar. 
Fyra nya medlemmar har tillkommit i föreningen 
sedan förra Malmenbladet: 
 
Bengt-Olof Johansson 
Lars-Erik Andreasson 
Göran Hagman 
Peter Karlsson 
Vi hälsar er varmt 
välkomna och hoppas ni 
kommer att trivas i före-
ningen. 

 
Medlemsavgiften 2014. 
OBS! OBS! Nytt bankgiro OBS! OBS! 
Föreningen har bytt från PG till BG. Det nya 
bankgironumret är: 336-3181 
 
Ett antal medlemmar har inte betalt medlemsav-
giften för 2014.  
Till dessa har vi bifogat en påminnelse och ett 
nytt inbetalningskort.  
Om du inte längre vill vara medlem i föreningen 
är kassören tacksam om du meddelar honom. 
 
Resor. 
Bråvalla Kamratförening inbjuder till: 
1-dagsresa till FV-Huvudflygdag och 70-års 
Jubileum F 17, Kallinge. Söndag 1 juni 2014. 
Resan startar:  
Norrköping kl 05.30, Fjärrbussterminalen. 
Linköping, kl 06.00. Scandic Hotel Väst 
Rydsvägen, egna fordon kan parkeras på 
hotellets P-platser mot Mårdtorpsgatan. 
Mjölby 06.40 Fjärrbussterminalen Jvgstn.  
 
Ta med egen matsäck, fikakorg och vad som 
behövs på en Flygdag. Det finns bra lastut-
rymmen i bussen. På Flygdagen finns det fö-
retag som tillhandahåller diverse förplägnad. 
Avresa från F 17 Kallinge kl 16.00. Åter 
hemorten ca 21.30 
Matstopp på lämplig plats under hemresan. 
(ingår ej i resans pris). 
Detta får Du för en kostnad av:  400:-/person 
Begränsat antal platser 
S-O Carlsson 
Tel: 013-152323 
Mer info: 
Hemsida: www.bravalla.se 
 www.f3.kamratforening.se 
E-post:  Brakamf@gmail.com 
 
 
Aktiviteter på FVM och ÖFS 
Flygvapenmuseum har många aktiviteter som 
är trevliga att delta i och föredrag som är värda 
att lyssna till. 
Vi puffar gärna för de aktiviteterna 
 
Mer information finns på Internet  
www.flygvapenmuseum.se/kalender 
 
Östergötlands Flyghistoriska Sällskap, ÖFS, 
har filmkvällar i Flygets Hus en torsdag i måna-
den vår och höst. De är absolut värda ett besök. 
Inget inträde men vill man ha fika kostar det 20:- 
Information på deras webb www.ofsflyg.se och 
ofta i lokaltidningen Corren under "I dag". Vi 
rekommenderar även ett medlemskap i ÖFS. Det 
innefattar då fritt inträde till FVM, rabatt i FVM-
butiken och i restaurangen CalleC. 

 



  Sid 3(16) 

Styrelsens verksamhetsberättelse 
för 2013 
 
Styrelsen 1/1 - 31/12 2013 
Ingvar Jäderlind Ordförande  
Hans Bertil Karlsson Vice ordförande 
Leif Klaar Sekreterare  
Berndt Samuelsson Kassör 
Stellan Andersson Ledamot  
Hans Mårtensson Ledamot  
Ronny Perfect Ledamot  
Birgitta Green Suppleant 
Stig-Olof Carlsson Suppleant 
Sture Axelsson Adjungerad 
Jan Svensson Adjungerad 
Revisorer: Christer Lundin och Per Lindström 
Valberedning: Åke Medbrant och Irene Lilje-
bäck 
Webbansvarig: Sture Axelsson 
 
Styrelsemöten 
Styrelsen har under året haft 9 protokollförda 
sammanträden. 
 
Verksamhet 
Torsdagsträffar med ärtor och tillbehör den 7 
mars och 3 oktober. 
Årsmöte fredagen den 26 april. 
I samband med årsmötet informerade övlt 
Peder Söderström vid helikopterflottiljen om 
verksamheten, både nationellt och internatio-
nellt med bl.a. uppdrag i Afghanistan med sjuk-
vårdshelikoptrar.  
Traditionsenlig "Lillejul" fredagen 6 december 
då ett 50-tal medlemmar lät sig väl smaka av 
det stora och välsmakande julbordet. 
Vid samtliga dessa träffar har styrelsen infor-
merat om kamratföreningens verksamhet. 
Ordf. och vice ordf. har uppvaktat hkpflj. hand-
läggare för stöd till kamratföreningen. 
 
Resor 
Liksom tidigare år har föreningens medlemmar 
haft möjlighet att deltaga i resor som Bråvalla 
flygvapenförening anordnat till olika resmål. 
Ett flertal av medlemmarna har deltagit i dessa 
resor, som har varit mycket intressanta. 
 
Representation 
Ordf. ingår som representant i Flygvapnets 
samverkansgrupp för kamratföreningarna. 
Ordf. och vice ordf. har representerat kamratfö-
reningen vid Flygvapnets kamratföreningskon-
ferens som genomfördes vid LSS i Uppsala. 
Ordf. har deltagit som representerat för kam-
ratföreningen vid SMKR konferens, angående 
veteran- och anhörighetsstöd i Enköping. 
Ordf. har representerat kamratföreningen vid 
presentationen av boken om Henry Kjellson liv. 

Stellan Andersson och Sture Axelsson har 
representerat kamratföreningen vid museum-
konferensen vid Flygvapenmuseum. 
 
Samverkan 
Styrelsen för F3 och F13 kamratföreningar har 
under året genomfört samverkansmöten och 
diskuterat gemensamma frågor. 
Traditionsofficer Peter Sjöstrand från Helikop-
terflottiljen har informerat styrelsen om C Hkpflj  
syn på stöd till kamratföreningen i framtiden. 
 
Ekonomi 
Kamratföreningens ekonomi är god men stor 
osäkerhet råder om framtida stöd från FM/ 
Helikopterflottiljen.  
Begränsat stöd har vi erhållit från Hkpflj. under 
2013. Någon ersättning för kamratföreningens  
lokalkostnader har vi inte fått från Hkpflj. Kam-
ratföreningen har betalat hyran till ÖFS. 
 
Malmenbladet 
Malmenbladet, som är kamratföreningens offi-
ciella medlemsinformation, har skickats ut två 
gånger under verksamhetsåret. 
 
Hemsidan 
Föreningens hemsida på Internet innehåller 
aktuell information om kommande aktiviteter 
och vår målsättning är att hålla hemsidan så 
aktuell som möjlig. 
www.f3.kamratforening.se 
 
Slutord 
Styrelsen vill rikta ett varmt tack till alla som på 
olika sätt bidragit till föreningens verksamhet 
under året. 
Sammanfattningsvis måste 2013, trots alla 
problem som FM har haft under året och som 
även drabbat kamratföreningarna på olika sätt, 
ändå betraktas som ett gott år för föreningen. 
 
Styrelsen vill tacka alla medlemmar runt om i 
landet för det stora intresse ni visar för kamrat-
föreningen. 
Till Helikopterflottiljen framför vi också vårt tack 
för all värdefull hjälp och stöd i vår verksamhet 
och hoppas att i fortsättningen kan påräkna 
ekonomiskt stöd från Hkpflj.och försvarsmak-
ten. 
 
Ingvar Jäderlind    Hans Bertil Karlsson  
Leif Klaar Bernt Samuelsson  
Stellan Andersson  Hans Mårtensson 
Ronny Perfect  Birgitta Green  
Stig Olof Carlsson 
 
/Ordföranden 
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Ordföranden har ordet 
 
Äntligen har dagarna blivit längre och ljusare 
och vi går mot en varmare och soligare del av 
året. 
2014 kommer att ge styrelsen fullt upp med bå-
de gamla och nya arbetsuppgifter, som måste 
få en positiv lösning under det kommande 
verksamhetsåret. Bl.a. avtalet med helikopter-
flottiljens stöd till kamratföreningen, rekrytering 
av nya medlemmar. Vi har hittills klarat att 
rekrytera nya medlemmar men inte i den om-
fattning som är önskvärt.  
FV samverkansgrupp har vid flera tillfällen gjort 
uppvaktningar tillsammans med SMKR och 
framfört till HKV att avtalsfrågan mellan stöd-
jande förband och kamratföreningarna måste 
få en lösning. 
 
Under 2013 har vi levt avtalslöst p.g.a. att heli-
kopterflottiljen inte kan eller får teckna något 
avtal som ger föreningen rätt till ekonomiskt 
stöd, med bl.a tryckning av vår medlemstidning 
Malmenbladet och hyreskostnader. Föreningen 
har själva svarat för hyran av våra förenings-
lokaler. 
 
Hkpflj. hänvisar till att de inte har erhållit några 
direktiv från HKV, i sak har de rätt att några 
direktiv från HKV har de inte fått. Men med lite 
smidighet kan alltid frågor lösas utan att HKV 
alltid är inblandat. 
Flera av flygvapnets kamratföreningar har trots 
att inga direktiv kommit från HKV gett kamrat-
föreningarna ekonomiskt stöd. De förband som 
gett stöd till kamratföreningarna gör detta ut-

ifrån vad som är tradition. De skall ha positiv 
respons för detta. 
Den 12-13 november 2013 genomförde SMKR 
konferens i Enköping. Konferensens TEMA var 
att komma fram till på vilket sätt som kamrat-
föreningarna kan medverka och lämna stöd 
till veteraner och anhöriga, både på nationell 
och internationell nivå, utöver vad som sker i 
det traditionella kamratföreningsarbetet. 
Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna, 
Svenska Soldathemsförbundet, Invidzonen och  
HKV veteranavdelning informerade om respek-  
tive organisations stöd till veteraner och anhöriga. 
 
Kuriosa vid konferensen var bl.a inkvartering i 
logement då många av deltagarna inte bott på 
logement på 50 år vilket upplevdes positivt. 
Kommendantens genomgång av instruktionen 
hur man viker en filt korrekt var en höjdare på 
konferensen. Samtliga filtar som återlämnades 
var korrekt vikta! 
Det var många skratt, historier och snarkningar 
på logementen. 
 
Efter konferensen har styrelsen informerats av 
helikopterflottiljens veteransamordnare vid 
styrelsemötet om arbetet med stöd till vetera-
ner och anhöriga 
Det stöd som sökts av personal, som varit i 
utlandstjänst och aktivt sökt stöd, har varit 
begränsat. Endast ett fåtal har vänt sig till heli-
kopterflottiljens handläggare. 
Vi kommer att bli kallade till helikopterflottiljen 
för information hur vi skall kunna vara med i 
den framtida stödverksamheten. 
 
/Ordföranden 

 

Rapport från museikonferens 
Den 10 och 11 november 2013 var kamratföre-
ningen inbjuden att till en konferens för musei-
föreståndare, som anordnades på Flygvapen-
museum. Från F3 Kamratförening deltog: 
Stellan Andersson och Sture Axelsson. 
Konferensen anordnas varje år på olika platser 
i Sverige. 
Syftet är bl a att hålla varandra informerade om 
verksamheten och utvecklingen på de olika 
museerna. 
Mikael Parr från FVM inledde och presente-
rade museet och dess inriktning på annat än 
flyg. Man försöker att genom sina olika utställ-
ningar och aktiviteter nå andra intressegrupper 
än bara flygintresserade. Företag t ex. genom 
specialvisningar i kombination med mat från 
Calle C, andra arrangemang i samband med 
kick-off. 
Besöksantalet på FVM har minskat något 2012 
efter "nyhetens behag" och samma tendens  

 
 
visar sig för 2013 men det var väntat och bud-
geterat. 
Mikael aviserade även en ny bok om DC3:an 
skriven av Christer Lokind  
  
En representant från Västerås Flygmuseum 
berättade om deras verksamhet. 
Där har flera föreningar gått ihop för att hålla 
igång museet. De har ca 30 flygplan i flygbart 
skick och deras stora evenemang är rollouten i 
slutet av maj varje år.  
De har 5 olika simulatorer, J35, DC10, A320, 
Metro och en linktrainer. Dessa används flitigt 
och drar in en hel del pengar till museet. Man 
satsar en hel del på event tillsammans med 
företag i regionen och då har ofta  simulator-
flygning varit en aktivitet. 
Museet ställer även upp för filminspelningar i 
autentisk miljö. 
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SMHA, Sveriges Militärhistoriska Arv, är ett 
rikstäckande nätverk för museer, anläggningar 
och föreningar med militär inriktning. En repre-
sentant därifrån redogjorde för dess verksam-
het. 
Från den 1 januari 2008 ingår 25 museer i 
nätverket Sverige Militärhistoriska Arv och är 
ett samarbetsprojekt mellan Statens försvars-
historiska museer (SFHM) där Armémuseum 
och Flygvapenmuseum ingår och Statens ma-
ritima museer (SMM) där Marinmuseum ingår. 
SMHA får 140 miljoner i bidrag per år och efter 
avdrag för intern administration delas resten ut 
till de anslutna museerna. 
På webbsidan http://www.sfhm.se kan man se 
vilken verksamhet som bedrivs och vilka mu-
seer som finns.  
(Personligen hade jag ingen aning om att det 
fanns så många museer inom försvaret!) 
 
Gunilla Andersdotter berättade att det gjorts 
en minnesinventering där ca 20 piloter och 
teknisk personal, födda 1923-56 fått svara på 
ett antal frågor om sitt liv. Man har fått berätta 
om hur man upplevt yrkeslivet och händelser 
däromkring inom Flygvapnet, Arméflyget och 
flygindustrin. 
 
Matilda Bengtsson berättade att i samband 
med att allmänna värnplikten lades ner starta-
des ett projekt att samla in lumparminnen. Dels 

har man frågat ut ett stort antal personer från 
olika truppslag dels har allmänheten kunnat gå 
in på Internet, www.lumpenminnen.se och 
lämna in sina egna bidrag. Meningen är att 
spegla lumpen från inryckning till muck. 
Allt kommer att sammanställas till en utställ-
ning som startar på FVM 2014-05-10 
 
Veronica Baumgardt från FVM berättade om 
den pedagogiska verksamhet som bedrivs på 
FVM. 
-Visningar för allmänhet 
-Djupare visningar inom vissa områden, t ex 
kalla kriget. 
-Skolor lägger viss undervisning på FVM 
-Matematik på FVM är mycket uppskattat då 
man kan åskådliggöra matematiska problem 
på ett praktiskt sätt. Detta bedrivs med hjälp av 
studenter från LiH, Linköpings Tekniska Hög-
skola. 
-För mindre barn är äventyr med Drakel och 
Viggo mycket uppskattat. 
 
Som avslutning fick ca 15 museer från olika 
delar av Sverige några minuter på sig att 
presentera sitt museum och dess verksamhet 
 
/Sture Axelsson  

. 
 

Erbjudande till  KÖFK-medlemmar att köpa DVD med SAAB:s samtliga flygplan till rabatterat pris 
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Ordföranden har blivit intervjuad i den amerikanska tidskriften TIMEs 
 
Den amerikanska journalisten Nancy Swanson 
på tidningen TIMEs har i samband med släkt-
forskning kommit fram till att hon har sina rötter 
i Linköpingstrakten (Västerlösa). 
Hon har även i USA skrivit flera artiklar om 
krigsveteranernas verksamhet i TIMEs.  
Vid hennes besök i Sverige och Linköping 
besökte hon vårt flygvapenmuseum. Hon frå-
gade om de kunde hjälpa henne att komma i 
kontakt med F3 kamratförening, som hon hört 
talats om, och hon önskade att få intervjua 
ordföranden om föreningens verksamhet. 
Efter att vi talats vid per telefon bestämdes att 
vi skulle träffas i ”Flygets hus”.  
Hon kom till ”Flygets hus” en varm sommardag 
och var på ett strålande humör, vilket blev 
några snäpp högre efter att ha kommit in i 
”Flygets hus” och sett alla tavlor och flyg-
plansmodeller m.m. 
Jag informerade henne om hur vi arbetar med 
föreningens verksamhet och vilka mål vi har för  
verksamheten och vad vi gör för medlemmarna 
genom sammankomster, studiebesök, resor 
och föredrag. Hon var mycket glad över att bli 
informerad om vår verksamhet, och kommer 
att skriva en artikel om sitt besök hos oss.  
Bra att F3 kamratförening blir kända även i 
USA. Kanske vi kan få nya medlemmar från 
det stora landet, vem vet?   
Innan vi skildes åt ville hon ta ett kort som 
minne från intervjun. Med lite humor i rösten 
frågande hon om det var jag som skall bli 
kandidat till USA:s nästa president! 

 
Innan vi skiljdes, frågade hon, om hon även 
kunde få några exemplar av Malmenbladet att 
visa upp för sina redaktionskamrater på TIMEs. 
Döm om min förvåning, så har artikeln blivit 
införd i TIMEs, och på tidningens framsida ett 
foto av mig inför presidentsvalskampanjen. 
 
/ Ingvar 

 
 
 
 
Mysteriet i Kanslihuset. 
 
I trapphuset i kanslihuset på f d F3 hänger en 
marmortavla med Gustaf VI Adolfs namnteck-
ning fastlimmad i en nisch i väggen. Den är 
daterad 1959 och har under många år varit 
gömd bakom en mycket större tavla.  

 
 
 
Är det någon i föreningen som vet varför tavlan 
hänger där och varför den varit dold bakom en 
annan tavla?  
Vad gjorde kungen på F3 1959, som resulte-
rade i denna tavla? 
Kontakta redaktören om du vet något. 
 
/Sture Axelsson 
 

Så här ser 
tavlan ut och 
är ca 50 cm 
bred 

 

Trot om ni vill men... 
Om han blir vald får vi väl se oss om efter en ny 
ordförande...  Börja leta redan nu! (Red anm) 
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LÄNKAR SOM BRUSTIT .... 
KAMRATER SOM LÄMNAT OSS. 

 

 
Erik Brorson 

Ingrid Birgersson 
 

FRID ÖVER MINNET 
 
 Hem går flykten över kända byar 
 -  skymtar hembyns kyrka r´en          
Över bygden dela lätta skyar         
ömsom skugga – solens sken 
 
Hit vill jag en gång få återvända 
längs min skolväg som jag ser 
när min levnads dag nått sin ända 
här bland minnen bäddas ner 
                                 
Ferdinand Cornelius 
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+ + 

= TORSDAGSTRÄFF i Flygets Hus  
den 9 oktober 2014 kl 18.00 

Krister Engström håller föredrag om flyg- och sjöräddning. 
 

Anmälan senast fredagen den 3 oktober till: 

Ingvar Jäderlind   013 – 17 18 82  Stellan Andersson  013 – 25 99 53 
Ronny Perfect  013 – 29 85 47      Hans Bertil Karlsson   013 – 29 98 25
 

VÄLKOMNA 
 

Kallelse till Årsmöte 
 

Fredagen den 25 april 2014 i Flygets Hus 
 

16.00 
Årsmöte med sedvanliga förhandlingar. 

(+ ev föredrag) 
 

 17.30 ca 
Middag bestående av förrätt, varmrätt, vin/lättöl samt kaffe & kaka 

 
Flygets Hus är öppet från 14.30 och där kommer då att finnas kaffe och 

förfriskningar. 
 

Anmälan senast torsdagen den 17 april  till: 

Ingvar Jäderlind     013 – 17 18 82      Stellan Andersson      013 – 25 99 53 

Ronny Perfect        013 – 29 85 47      Hans Bertil Karlsson   013 – 29 98 25 
 

VÄLKOMNA! 
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Ny bok om Henry Kjellson. 
 
Fredagen den 6 december presenterades på 
Flygvapenmuseum en biografi över Flygdirek-
tören och mångsysslaren Henry Kjellson. Ett 
antal speciellt inbjudna från bl a media, kam-
ratföreningar, försvarsmakten samt sist men 
inte minst sonen och skådespelaren Ingvar 
Kjellson, fick lyssna till bokens författare, Thure 
Svenssons, presentation av boken och av 
Henry Kjellsons liv i korthet. 

Thure Svensson gick igenom hela Kjellsons liv 
från vaggan till graven i princip. Född och upp-
vuxen i Malmslätt visade han tidigt att han 
hade läshuvud. Han lärde sig läsa innan han 
började skolan och började direkt i andra klass 
sedan hoppade han över varannan klass och 
kom som 9-åring in läroverket i Linköping.  
(Något för dagens skoldebattörer att tänka på).  
 
Mest känd är ju Kjellson för att vara flygvap-
nets förste flygingenjör och för sin konstruktion 
av Tummelisa. Han konstruerade/modifierade 
själv, eller i samarbete med andra, inte mindre 
än 13 av flygvapnets tidiga flygplanmodeller. 
Han var stor föregångare vad gäller flygsäker-
heten inom flygvapnet och var både besikt-
ningsman och haveriutredare. 
Få kanske känner till att han tidigt även kon-
struerade en kamera. Hans, och övriga famil-
jens, stora intresse för bågskytte gjorde att han 
konstruerade både båge och pilar i stål och 
tillsammans med hustrun Tina deltog han i 
flera mästerskap. 
Under hela sitt liv målade han tavlor, var in-
tresserad av astronomi och astrologi. 
 

Han intresserade sig också mycket för forn-
tidens teknik och skrev flera böcker om bl a 
Egyptens byggnadsverk. Han hade även åsik-
ter om bibelns teknikbeskrivningar och lärde 
sig hebreiska för att kunna läsa den på origi-
nalspråket.  
 
En onekligen mycket märklig man med många 
strängar på sin lyra och som man undrar: Hur 
hann han med allt detta? 

 
Skaffa boken och läs den! 
Den finns på Akademibokandeln på Storgatan i 
Linköping, även Corren kommer att sälja den.  
Pris 200 kronor, 170:- för Correns 
prenumeranter. Boken kan också beställas 
från ÖFS kalsli, med 20 % rabatt för ÖFS-
medlemmar. 
 
/Text och bild  Sture Axelsson 

 

 

Författaren Thure Svensson 

 

Ingvar Kjellson och Thure Svensson 
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Det kom ett upprop från Svensk 
Flyghistorisk Förening... 
 
SFF, Svensk Flyghistorisk Förening har när-
mare 6.000 medlemmar och är Sveriges 
största organisation för flyg- och flyghistoriskt 
intresserade personer. Men, nu drar SFF igång 
en omfattande kampanj för att locka ännu fler 
medlemmar till föreningen.  
 
- Vi vänder oss till alla flygintresserade perso-
ner i Sverige och vill berätta om vår fantastiskt 
fina förening, och om allt man får ut av att vara 
medlem, säger Ulf Delbro, styrelseledamot i 
SFF och ansvarig för kampanjen. Oavsett om 
man bara är allmänt flygintresserad, eller om 
man har ett genuint och djupgående flyghisto-
riskt intresse, så får man ut kolossalt mycket 
av sitt medlemskap, säger Ulf, som själv varit 
med i SFF sedan tidigt 60-tal när SFF bilda-
des.  
 
SFF:s flaggskepp är Svensk Flyghistorisk Tid-
skrift, som kommer ut med 6 mycket välma-
tade nummer per år. Den är kolossalt upp-
skattad av medlemmarna, och det är även 
årsboken, Flyghistorisk Revy, som är en annan 
av SFF:s klassiska publikationer. 
 
Till medlemsförmånerna hör även tillgång till 
SFF:s enorma bildarkiv om mer än 125.000 
digitaliserade bilder plus till föreningens om-
fattande arkiv med flygböcker, tidskrifter  och 
filmer – det största i sitt slag i Sverige. Bild- 
och bokarkivet är verkligen en guldgruva för 
alla som fördjupar sig i svensk flyghistoria. 
Även för boksamlarna är det en stor fördel att 
vara medlem i SFF. Föreningens  
”medlemsservice” saluför marknadens största 
sortiment av flyglitteratur och –filmer. 
 
Runt om i landet, på 15 platser från Skåne till 
Norrbotten, bedriver SFF regional verksamhet.  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Där ordnas regelbundet föredrag med flygtema 
och ibland resor med flyghistoriska miljöer som 
mål. Alla medlemmar är givetvis välkomna att 
deltaga och träffa likasinnade, umgås och ha 
trevligt med flyg och flyghistoria som gemen-
samt intresse. Detta är också en mycket upp-
skattad medlemsförmån. 
 
- Eftersom medlemmarna i Flygvapnets Kam-
ratföreningar på goda grunder får antas vara 
flygintresserade, är det mycket intressant för 
oss i SFF att nå ut med ett budskap till alla 
kamratföreningarnas medlemmar om vår verk-
samhet, förklarar Ulf Delbro. Gå gärna in på 
vår intressanta hemsida, www.flyghistoria.org 
och bekanta er mer med vår fina förening. Där 
kan man göra en intresseanmälan om med-
lemskap, och då skickar vi informationsfolder 
och inbetalningskort. Medlemsavgiften är inte 
mer än 370 kr per år. 
 
Alla ni i kamratföreningen som redan är med-
lemmar i SFF, passa på att delta i vår värv-
ningskampanj där man får en värdefull premie 
för varje ny medlem man värvar. Information 
om detta finns på vår hemsida / Aktuellt. 
 
- Varmt välkomna som medlemmar i SFF, 
hälsar Ulf Delbro avslutningsvis 
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Skjutområdet i Roxen. 
 
Just nu är det stora diskussioner i TV och tid-
ningar, framför allt i lokalpress, om man ska 
tillåta skjutningar från flygplan mot mål i Vät-
tern.  Särskilt som Vättern är en dricksvatten-
täkt för bl a Jönköping och egentligen för hela 
Motala Ströms vattensystem då ju strömmen 
avvattnar Vättern. 
Vi har ju i Linköping haft skjutningar från flyg-
plan närmare, och i ännu större omfattning.  
I början av 1950-talet sköt man regelbundet 
med skarp ammunition mot  mål i Roxen be-
lägna där nuvarande fågelskyddsområdet lig-
ger. 
Säkerheten då var inte i närheten av vad den 
är idag. Trafiken på gamla vägen över Svartån 
ut mot Berg och Motala liksom norr om Roxen 
mot Vånga och Finspång flöt på som vanligt  
liksom trafiken på  den gamla järnvägen nord-
väst ut mot Borensberg och Fornåsa. Anflyg-
ningen mot målet gick rakt över trafiken. 
Badet vid Nybrobaden, där fågeltornet i dag 
ligger, hade fin sandbotten och var långgrunt 
vilket gjorde att det var livligt besökt både av 
vuxna och barn. Framför allt var det många 
skolklasser som kom dit och badade. Badet 
kanske inte nyttjades under själva skjutning-
arna men det var troligen inte så nyttigt att 
bada där ens vid "vapenvila". 
Gyllenborgs Kafé låg strax söder om nuva-

rande parkeringen till fågelskyddsområdet och 
låg alltså nära skjutområdet. Det var hela tiden 
öppet för servering och diverse spel. Bl a hade 
man en tam apa som roade sig själv och gäs-
terna genom att trycka sig på magen så att det 
pep. Orsaken var att apan tidigare svalt en boll 
som efter något år fortfarande låg kvar i 
magen. 
 

Ulf Cornelius, flygtekniker minns hur 
det var på 1950-talet 
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Hur gick det då till vid skjutningarna som på-
gick, ofta 4 dagar per vecka, och med flera 
flottiljers flygplan i luften.  
 
Ulf Berättar: 
På morgonen tankade signalfurir Åkergren och 
jag, hjälptekniker med furirs tjänsteklass, upp 
en Dodge-jeep hos Träff, som skötte bränsle-
förrådet. Sen åkte vi till Wallenberg och häm-
tade en nyladdad batterivagn. Därefter ner till 
Vera Stål (Stålögat) och Asta i köket för att 
hämta en kantin med dagens lunch. Vi fick 
också med oss en unicabox med bredda 
mackor och ett stort lass med "teknikerbakel-
ser" d v s Mariekex med apelsinmarmelad och 
sist men inte minst kaffetermosar. 
Sedan bar det av till Pålstorp, den stora kullen 
som ligger norr om Härnaviken.  Där, utanför 
den gamla lantmannaskolan, monterade vi upp 
en antenn och en SK16 flygradio med 4 kana-
ler. När vi fått fart på den provsände vi till TL 
Gunnarsson i F3-tornet och till meteorolog 
"Rosenväder" (Rosenkvist)  
Därefter kontaktade vi motorbåten som låg 
förtöjd hos fiskare Lind strax ovanför bron över 
Svartån. Båten var en snabb sak med en 12-
cylindrig Fiatmotor och förare var utvalda och 
skickliga soldater från vaktstyrkan på F3. Mo-
torbåten hade som uppgift att hålla fiskare och 
fritidsbåtar borta från skjutområdet. 
Till sist kontaktades måltroppen, som låg i en 
betongbunker nära målet.  Om allt nu var OK 
meddelades TL: "Allt klart, skjutning kan börja!" 
 
Anflygningen gjordes från Kagahållet och vi 
hade en mätskiva där vi kunde mäta in anflyg-
ningsvinkeln och om den visade godkänt skjut-
vinkelområde meddelade vi förarna detta via 
radio. Vid fel anfallsvinkel fick de börja om.  
Man sköt i huvudsak med kanoner, 12,7 och 
20 mm från J28 men också från J29. 

Efter varje rotes skjutning markerade målper-
sonalen och rapporterade till divisionen. Detta 
pågick alltså regelbundet utan att några större 
incidenter inträffade.  
Vid en skjutning var det dock en J28 Vampire 
med fältflygare Larsson, "Gotlandslasse", vid 
spaken som fick en svan i luftintaget. Motor-
stopp naturligtvis. Lugnt meddelade han på 
bred gotländska "Jag har fått en kråka i hålet, 
jag försöker gå hem". Det lyckades tyvärr inte 
så han fick landa på åkrarna utanför Kaga. 
Flygplanet stannade slutligen mot banvallen på 
Mellersta Östergötlands Järnväg, nära anhalt 
Tift. Lasse klättrade lugnt och oskadd ur kärran 
och inväntade transport till flottiljen. 
 
Annan kuriosa runt "Gotlandslasse" var att han 
tålde dubbelt så många G som de flesta andra 
förare vilket gjorde att han vann alla luftstrider 
under J22-tiden. Han påstås också vara den 
ende i världen som lyckats göra en looping 
med Glidaren under segelflygskolning på 
Gotland. 
 
Nya och snabbare flygplan och nytt säker-
hetstänkande gjorde att skjutningarna senare 
flyttade till Kärnskogsområdet utanför Tjällmo. 
Där sköttes allt under många år av en av kam-
ratföreningens medlemmar, tekniker Erik 
Fryklund och hans duktiga medarbetare/  
värnpliktiga.   
 
 
 
(Enligt Svensk Flyghistorisk Tidskrift nr 6/13 
var det fpl J28A nr 28060, F3-gul A som fick 
nödlanda och Larsson hade då bara 6 tim på 
Vampire./ Red anm ) 
 

Bild på den nödlandade J28. Foto via Krigsarkivet och SFF 
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Andra egna minnen, som kanske inte har med 
skjutområdet i Roxen att göra, är att hos tidi-
gare nämnde fiskare Lind hade många av flot-
tiljens personal sina kanoter förvarade. Själv 
hade jag tillsammans med en kusin ett tvåsit-
sigt hembygge där. Vi hade köpt ritningar och 
spantsatser från Clas Ohlson och sedan skru-
vade vi på ribbor och spände över segelduk. 
För att duken skulle bli vattentät ströks den 
med något som kallades Kolodium. 
Då Gotlandslasses J28 stannade mot banval-
len kan det kanske vara av intresse att förklara 
vad Mellersta Östergötlands Järnvägar (MÖJ) 
var. Banvallen finns ju fortfarande kvar och är 
fullt synlig på vissa sträckor. 
 
 
En slagkraftig 25-åring och en pigg 
73-åring. 
 

MÖJ utgick från Norra Station i Linköping till 
Bränninge i Kaga. Där delade den sig i två 
olika bansträckningar. Den ena gick västerut 
mot Skänninge den andra gick över Svartån  
mot nordväst, dels till Borensberg dels via 
Fornåsa till Motala och Vadstena. 
På hösten gick långa godståg med socker-
betor till sockerbruket i Linköping. Längst bak 
på sista vagnen fanns alltid en bromsare. Per-
sontrafiken gick oftast med rälsbussar utom till 
Borensberg, som trafikerades med ett litet 
ånglok, kallat Ankan, med en eller två vagnar. 
Jag har själv åkt på skolresa med tåg  till Bo-
rensberg för att besöka glasbruket, som tillver-
kade öl- och läskedrycksbuteljer. 
 
/Ulf Cornelius. 
 
 

Förstasidan visar på en fortfarande i högsta 
grad slagkraftig och pigg 25-åring, JAS 39 
Gripen, som den 9 december förra året firade 
sitt luftdop. Den som också då blev firad var 
provflygaren, som första gången spakade det 
nya planet. Den lika pigge, nu 73-årige f d 
chefsprovflygaren på SAAB, Stig Holmström 
fick, som en hyllning av SAAB, en flygtur i bak-
sits på en Gripen. I framsits satt SAABs  
nuvarande chefsprovflygare Richard Ljung-
berg. 
Stig berättar:  
-Vi startade med tänd EBK och det är bra drag 
i kärran, vi var uppe i luften som en raket och 
jag fick flyga själv en stor del av passet, som 
varade i 55 minuter och passerade bl a över 
min hemort, Oskarshamn, berättar Stig och  
konstaterar att det fortfarande är lika härligt att 
flyga. Kunde konstatera att Gripen fortfarande 
är lika rapp och kvick i manövrerna som jag 
minns från "ettan". 
Jag minns fortfarande hur det var den 9 de-
cember 1988 då det sedan länge var bestämt, 
men hemlighållet, att provflygningen skulle 
ske.  
-Meningen var att starten skulle ske kl 12.00 
men ett litet tekniskt problem gjorde att den 
blev 20 minuter försenad. Då drar jag på full-
gas, håller på bromsarna tills jag får OK på 
motorvärdena, och efter att rullat knappt halva 
banan är 39-1 i luften kl 12.22.  
Märkte direkt att styrningen var mycket känslig 
men i allt väsentligt uppförde hon sig som i 
simulatorn.  
På 3.000 meter fäller jag in stället och allt 
fungerar OK. Passerar ut över Bråviken med 
en fart på cirka 750 km/h  och vänder sedan 
ner mot Malexander. Jag har hela tiden kontakt 
med "Houston", provledningscentralen på 

SAAB, och diskuterar en del varningsmedde-
landen bl a. Tre följeflygplan, en JA37, en 32 
och en Sk60 är med och observerar, filmar och 
fotograferar. 
Vädret är fint och allt går bra. Efter ca 50 mi-
nuter är jag tillbaka i Linköping och gör en 
sväng över staden för att visa upp det nya 
flygplanet . Landningen går bra och jag taxar in 
och gör en liten piruett framför publiken, som 
var mycket stor. Alla SAAB-anställda, ca 
5.000, hade fått ledigt för att bevittna prov-
flygningen.  
Jag pustar ut och kan till provflygchefen, Milton 
Mobärg, anmäla en i allt väsentligt lyckad  
provflygning.  
Detta var helt klart toppen på en lång karriär 
som fältflygare (kom till 3/F3 1960) och prov-
flygare och jag visste att jag snart skulle pen-
sioneras som aktiv provflygare.  
Stig är fortfarande aktiv som privatpilot i Linkö-
pings Flygklubb, men flyger där betydligt 
beskedligare plan såsom Piper PA28. Han är 
dessutom en mycket engagerad ordförande i 
ÖFS,Östergötlands Flyghistoriska Sällskap. 
 
/Sture Axelsson  

Foto: Per Kustvik 

Stig efter landning 

Stig efter jubileumspasset. 
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Följande artikel är information som SMKR vill förmedla till Kamratföreningens medlemmar. 

 
Bakgrund 
 
Den första ännu verksamma militära kamrat-
föreningen i Sverige bildades i december 1899. 
Det var Kamratföreningen Vapenbröderna 
knuten till Vaxholms kustartilleriregemente, KA 
1. Som ett litet kuriosum kan nämnas att 
vapenslaget kustartilleriet bildades först tre år 
senare 1902. Det dröjde ända till första världs-
krigets utbrott 1914 innan nästa kamratföre-
ning, Älvsborgs krigareförening, som den ur-
sprungligen hette, såg dagens ljus. Däremot 
var det inte andra världskriget som innebar 
starten för huvuddelen av dagens kamratföre-
ningar. Dessa bildades efter hand åren 1925 
till 1939 under intryck av nedrustningen fram till 
1936. Det sades ju som bekant efter första 
världskriget att det inte skulle bli något mer 
världskrig.  
 
Man skulle kunna säga att den militära kam-
ratföreningsrörelsen i Sverige fick sitt första 
uppsving som en protest mot nedrustningen. 
Det skall dock kraftigt betonas att kamratföre-
ningsrörelsen var och alltjämt är strikt opolitisk. 
Flera av de nya föreningar, som började sin 
verksamhet efter 1927, bildades  av befäl vid 
de regementen som drogs in med 1925 års 
försvarsbeslut. Några av dessa är alltjämt 
verksamma, t.ex. Föreningen Smålands husa-
rer. Men även vid många av de regementen 
som levde vidare, skapades kamratföreningar. 
Den största kamratföreningen då liksom nu är 
den 1935 instiftade Flottans Män, som tillika är 
vår enda vapenslagsförening, och även ett 
riksförbund inom riksförbundet SMKR. 
 
Beredskapen under andra världskriget med-
förde naturligt nog, att ytterligare kamratföre-
ningar bildades. Men framförallt skedde en 
betydande ökning av antalet medlemmar i 
föreningarna. Grunden för detta var givetvis de 
många och långa inkallelseperioderna med 
tjänstgöring på avlägsna platser långt från 
hemorten. Under denna tid tillkom bl.a. de 
första föreningarna inom flygvapnet. De starka 
vänskapsband som knöts under denna tid har  
 

 
 
 
bestått genom åren även om nu leden glesnar 
alltmer. 
 
Riksförbundet bildas 
 
Redan under 1930-talet, när antalet föreningar 
ökade starkt, började man diskutera behovet 
av en eventuell riksorganisation. Även om 
kamratföreningsrörelsen var opolitisk  ville man 
dock kunna göra sin stämma hörd. Framför allt 
ville man kunna deltaga i olika manifestationer 
som t.ex. Svenska Flaggans Dag och den 
särskilda årliga vårparaden  i Stockholm som 
inleddes 1939. Ett förslag presenterades redan 
1934. Det kom från Fälttelegrafisternas kam-
ratförening, nu Signaltruppernas kamratföre-
ning, där man föreslog ett centralråd. Det vann 
emellertid inte odelat gillande och verksamhe-
ten fortsatte att baseras på frivillig samverkan 
från fall till fall. 
 
Det blev det nordiska samarbetet som slutligen 
ledde fram till den nuvarande riksorganisatio-
nens bildande. Det skulle dock komma att 
dröja åtskilliga år innan ett formellt förbund 
etablerades. 1950 bildades De Svenska mili-
tära kamratföreningarnas samarbetskommitté. 
Huvuduppgiften för kommittén var att sam-
ordna det svenska deltagandet i de nordiska 
kamratföreningsmötena som inleddes redan 
1946 med ett möte i Köpenhamn. Denna upp-
gift består ännu i dag. Efter några smärre 
namnförändringar under åren fastställdes 
namnet 1992 till Sveriges Militära Kamratföre-
ningars Riksförbund (SMKR). 
 
Riksförbundets uppgifter fram tills idag har, 
förutom att samordna de nordiska mötena, 
varit att bevaka framför allt försvarsfrågornas 
utveckling inte minst på traditionsområdet samt 
verkar för att sprida försvarsupplysning och 
vidmakthålla försvarsviljan. Därutöver har för-
bundet utgjort och utgör allt jämt länken mellan 
landets kamratföreningar och Försvarsmaktens 
högkvarter. 
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Kamratföreningar och Veteranstöd 
 
I dag finns kamratföreningsrörelsen spridd över 
hela landet, från Kiruna i norr till Ystad i söder. 
Ett 80-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 2009 med påföljande lag, har stödet till 
veteraner och anhöriga ökat markant. För-
svarsmakten har tagit hjälp av olika ideella 
organisationer att, i ett samverkande pussel, 
efter förmåga stödja veteranerna och deras 
anhöriga.  Sedan tidigare har Svenska Soldat-
hemsförbundet, Invidzonen och Sveriges Vete-
ranförbund Fredsbaskrarna varit engagerade i 
stödet till våra utlandsveteraner. Nu har den 
fjärde pusselbiten fallit 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 2013 har kamratföreningarna informe-
rats om veteran- och anhörigstödet. Efterhand 
som kamratföreningarna delger sina möjlighe-
ter att på olika sätt engagera sig i veteran- och 
anhörigstödet kommer detta att framgå på 
SMKR:s hemsida www.smkr.se. 

 
 
Sveriges Militära Kamratföreningars Riksför-
bund (SMKR)  har  tecknat en överenskom-
melse med Försvarsmakten (FM), om att kam-
ratföreningarna 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.  
 
 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 ut-
omlands, ändå är eller har varit utsatta för 
påfrestningar under sin tid i FM. 
 
Det är nu viktigt att kamratföreningarna utser 
en kontaktperson enskilt eller tillsammans med 
andra kamratföreningar på orten och meddelar 
detta till SMKR. Kontakt skall också knytas 
med närmaste förbands veteran- och anhörig-
samordnare och med övriga ideella organisa-
tioner på orten. 
 
Kontaktuppgifter SMKR: 
 
SMKR Kansli 
Teatergatan 3 
111 48 STOCKHOLM 
 
Telefon: 08-611 85 40 
E-post:  smkr@telia.com                     
Hemsida:  www.smkr.se  

 


