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Kallelse
Utflykt till Krigsflygfält 16, Brattforsheden
Söndagen den 11 juni kl 8.30
Samling vid Stallet, Bofors, för bussresa
Välkomna!
På våren 1940 i samband med det tyska angreppet på Norge togs krigsflygfält 16 i bruk.
Tanken bakom krigsflygfälten var att fredsförläggningarna var ett av fiendens främsta mål. Vid
krigsutbrottet skulle flygvapnet flytta ut förbanden till undangömda baser. Under krigsåren fanns
upp till ett 70-tal flygplan stationerade på Brattforsheden.
Fält 16 är det enda krigsflygfält i ursprungligt skick från andra världskriget som i finns kvar i
landet. På Brattforsheden är delar av miljön i det närmaste orörd sedan 1940-talet. Här finns
värn, hangar och byggnader bevarade. En del av byggnaderna innehåller originalinredning från
krigsåren. Brattforsheden är sedan 2003 kulturreservat.
Utflykten kommer att ta oss till Brattforsheden via Filipstad.
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- Vi startar från Stallet och åker till Filipstad där vi stannar till vid Kanonudden och
John Erikssonmonumentet.
- Från Filipstad beger vi oss väster ut till Brattforsheden där vi dricker vårt medhavda
förmiddagskaffe.
- Efter kaffet kommer vi att under entusiastisk ledning av Jan-Erik Clerkestam få ta del av
Brattforshedens historia, höra om det pågående restaureringsarbetet, göra en rundvandring på
fältet och bese något av de museala samlingarna. Jan-Erik kommer också att berätta om
Brattforshedens särpräglade geologi och natur. Om vädret tillåter och flygplanet är i form
kommer Dan Borgström från Karlskoga att flyga till Brattforsheden med sin 1930talsflygmaskin, Bücker Jungmann, så att vi på nära håll får se och höra ett för krigsåren
tidstypisk flygplan. (Bilden överst på första sidan, de andra bilderna visar dubbel 8mm kulspruta
i luftvärnslavettage och jaktplanet J11, FIAT CR 42)
- Från Brattforsheden åker vi den korta sträckan till Mangenbaden där vi gemensamt äter lunch
på den vackert belägna sommarserveringen.
- Hemkomst till Stallet beräknas till ca klockan 16.
Missa inte denna unika möjlighet att få se en historisk och välbevarad miljö i vårt närområde.
Utflykten knyter an till Luftvärnsföreningens decembermöte där Sture Ström berättade om
Karlskogas luftförsvar under krigsåren.
Medtag eget förmiddagskaffe och klädsel för utomhusvistelse.
Anmäl dig senast onsdag den 7 juni till någon av nedanstående.
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