
F 10 har fått ny 
civil flyg station 
Sommargassiga söndagen den 14 juni begåvades Fl 0 
och nordvästskåne med en ny, elegant och effektfullt 
utformad civil flygstation för Linjeflygs räkning. 
Arkitektoniskt minner flygstationens tak om "ett 
böljande skånskt sädesfält" för att tala med arki
tekten, professor Sten Samuel son, f ö äkta skåning. 

Vid den trivsamma invigningslunchen på Margrete
torps gästgiveri, där förutom landsh'övding Petri 
med maka även CE2, generalmajor Ingvar Berg, 
deltog, överlämnade CFl 0 överste Iacobi en gåva 
till prydnad i den nya flygstationsbyggnaden. 

Här ovan ser vi dels den nya flygstationen "lite 
grann från ovan" med det karaktäristiska "veckade" 
taket; på undre bilden överlämnar överste Iacobi F1 (}... 
gåvan till stadsfullmä~iges ordförande i Ängelholm, 
landstingsman Gusti Gustavsson. 
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E 4 övning vid F 21 
visade god precision 
Den 18 augusti genomfördes en för FFSU-persona
len inom E4 gemensam övning vid F21, omfattan
de dels ett flygmoment, dels ett markmoment.Flyg
momentet omfattade för jaktdivisionen attackanfall 
mot markmål med 15 cm attackraketer och för 
spaningsdivisionen resultatfotografering efter jakt
divisionens anfall. Målet utgjordes av en på Junk
ön arrangerad fordonskolonn, sammansatt av 16 u~ 
rangerade bilar. Attackanfallen och spaningsföre
tagen insattes efter anflygning från F4 och Fll 
hemmabaser och för jaktdivisionen F21 efter an
flygning från sydväst. Kl 0900 - 1050 genomfördes 
med god verkan totalt fyra attackanfall i divisionen 
mot Junkön. Sexton spaningsföretag resultatfoto
graferade. Trots långa anflygningsvägar och del
vis mycket dåligt väder under anflygningen genom
fördes företagen med god precision och helt inom 
den givna taktiska ramen. 

Efter landningen på Kallax transporterades besätt
ningarna omgående ut i terrängen för att genomföra 
en fältskjutning med pistol m/58. Fältskjutningen 
ingick i en fälttävlan, som eft.er lunch fortsatt.e med 
livbåtspaddling, punktorientering och fri oriente
ring. Fälttävlan genomfördes dels som individuell 
tävlan, dels som tävlan mellan eskaderns divisio- · 
ner. Flygmomentet bedömdes dock ej tävlingsmä&
sigt. På grund av att divisionerna innehöll olika 
antal besättningsmedlemmar fastställdes divsionel'
nas inbördes placering med hänsyn till den av divi
sionens personal nådcda medelpoängen. 

Resultat av fälttävlan: 

1) Löjtnant Tjärn 3/F4 
2) Flygnavigatör Markel 1/Fll 
3) Kapten Jonsson 1/Fll 
4) Fältflygaren 1. gr Alvin 3/Fll 
5) Fänrik Öhman 2/Fll 

6) Löjtnant Holmberg 3/F4 
7) Fältflygaren 1. gr Elvin 1/F21 
8) Sergeant Axedabl 5/Fll 

Fältflygare 1. gr Nordqvist 1/F2i 
10)1. fältflygare Sandin 1/F21 
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