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INLEDNING
vorit ett oroligt or, eftersom F 10 onftirdes som ett tönkbort
infor försvorsbesLutet 1982. I'bn de sökerhetspolitisko sköIen
för ott i,nte gå ldngre ön vod som redon skett vod betröffor nedskörningen ov Sydsveriges luftförsvor hor hoft sådon genomslogskroft ott nedlöggni ng shotet ör över
för denno göng. Dessutom hor f ör svorskonmi t tdn orgett luftforsvoret som en pri.ori terod uppgift för det militöro försvoret, något som vi fockmön togit för sjöIvklort sedon löng tid.

1981 hor för mångo
nedl öggni.n3 sobj ek t

F 10 or sedon 1/7 1981 i fred sektorflottilj j.nom sektor Syd. Sektorn töcker helo
milo S och V eller 10 Iön dör 3.5 mi).joner svenskor ör bosotto och verkor. Vi hor
onlöggningor och personol spriddo inom helo detto onrråde. Vårt onsvor för beredskopen i Iuftförsvoret hor utvidgots.
F 10 ar numero flygvopnets störsto förbond vod gUIIer ontolet fost onstij.l.ldo, Det
ör numero boro två fJ,ottiljer som hor tre divisioner. F 10 löngst i söder ör den
eno, F 21 löngst i norr den ondro. F 10 hor uppfyllt de krov som militörbefölhovoren Syd och chefen for Flygvopnet stöI]t. Vi hor ltist våro uppgifter pö ett foredömLigt sött. Detto ör personolens förtjönst. För till F 10 viII non, hör stonnor
.non, hör trivs mon. Detto ger resultot.
Jog

riktor ett

vorm

tock till

ollo och en vor för insotsen.

Försvoret befinner sig i en kritisk period. Allo delor cv
vört somhöIle tvingos dro åt svångrenmen. Flygvopnet hor
gjort detto uton större dthövor och uton större uppstöndelse sedon 10-15 år. Med F 1 inröknot ör nio flygflottiljer helt j.ndrogno eller omvondlode tiII skolförbond.
Flyget rotionoliseror, effektiviseror inom egen ekonomisk rom, F '10:s bidrog cir vösentligt. Medon kostnodsdkningen for Flygvopnet i medeltol ör co 6 % under 1981/
19R? I inncr F 10 oå co i

9o.

dogs för oss i flygvopnet ott sluto Ieden, ott
reservore, vörnpliktigo och frivillig personol
kring den id6 för vilken ollo desso hor gjort eller
fortforonde gör en insots. Vi hor dörför instiftot en
komrotförening. Dess uppgifter m m beskrivs på onnot stolle i detto nunmer ov Ak tuell t
F 10. SIöII upp, vor medl Det ör på oss ollo, pö Dig, det beror hur Iönge r IU SKOII
voro hörnstenen i Sydsveriges luftförsvor.
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Gloster Gladiator
1940

Den 1 oktober 1940 bildodes Kungl Skånsko flygflottiljen
vid Bulltofto. Flygplon och personoJ. tillfordes från ilvovopnet i övrigt och flottiljen kom snobbt igöng med sino'
betydelsefullo uppgifter i luftförsvoret ov södro Sveriqe
under ondro vörldskriget. 1945 fJ.yttode F 10 tiII Borkökio
utonför irinoelholm.

Under de år som-gått hor F 10 hoft mångo flygplontyper, D..r
kon se dem ovbildode pö de htir sidorno. Men F 10:s historio

ör inte boro dess flygplors. Bostjönstens orgonisotion, funktion och moteriel hor genomgått storo föröndringor. StridsIedningsorgonisotionen hor vuxit kroftigt och utgör numero
ett ov. Iondets viktigoste underröt tel seinhomtondå o.gon,
somtidigt som den ör helt nödvöndig frir ett effektivi luft_
.

för svor
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Caproni Reggiane Re 20O
1942

Flottiljens orbetsplotser och orbetsmiliöer hor öndrots.
ör lokoliserod tiII mångo plåtser inom helo Sydsverige, sövöI över jord som i. bergrum.
F 10 ör numero ocksö sektorflottilj för Sektor Syd som
töcker större delen ov Sydsverige, ett område med 3,5 miljoner mönniskor somt storo resurser ifrågo om industri, kormuPersonolen
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1945

HeLo denno utveckling, som inte hor vorit möilio uton ett
höngivet och gott orbete ov F 10 personol, hår lonrnit ott
betydo storko bond mellon ollo dem som vcrit med. Joo vet
ott det ör mångo som mycket görno vi.ll behöllc eller-öterknyto kontokten med vorondro och med F 10. lJongo vill foljo
utvecklingen på ett mer sokkunnigt sött ön genåm de intryåk
som förmedlos ov mossmedio.

/t

J 21

R

SAAB

1950

&irfor vöcktes tonken på ott bildo F 10 kornrotförening, en
förening som till syfte ott frömjo komrotlig somvoro åch ott
ge informotion om F 10 och flygvopnet och dåros del i Sveriges försvor. Vi kollode tiII ett möte den 8 okt 1981. lltttet
ontog med ocklonction försloget onr en komrotförenirq. En interimsstyrelse tillsottes, och utkost tiII stodoor överlttnnodes med vorm hond tiII styrelsen för gronskniig,
I nterims st yrel sens ordföronde ör C F 10, Ov 1.gr-Anders SJdBERG
Vice ordf ör Per Axel PERSSO.I
Sekreterore ör rodioossistent Åke MNSSON
Kossör ör ossistent Birgitto VREl.ll.GÄRD.
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De Havilland Aircratt
Vampire
195

1

fvledlenrncr kon ol Io bli som hor nögon onknytning
mön och kvinnor
fost ons töL Ido, reservbeföI, pensionörer
vörnpliktigo och f d vörnoliktioo

till F lO

Iottor

ten ör blygsonrrn 15 kronor per år. Vill DJ bli
in Ditt nomn, personnunmer och titel d v s
Din mi.Iitöro titel. befottning eller sysselsöttning i Din
tjönst vid F 10 somt medlemsovgiften tiII F 10 KA|/RATFöREN I I.E
postgiro 64851-9. Enklost ijr det ott onvöndo bifogod postgiroblonkett.
f,lel emsovgi f

medlem så sönd

D; tror dr intresserod ott voro med, berötto det hcr for honom eller henne. Upplysningor kon vem som
helst ov oss i interimsstyrelsen oe,
Könner Du någon som

J2C
SAAB
Tunnan

1953

Niisto sonmonkomst som somtidigt blir föreningens försto
årsmöte onordnos lördogen den 12 juni i onslutning tiII ett
reservbeföI smöte vid F 10. Anteckno dogen och kom, Vi hoppos
kunno bjudo på intressont informotion och möjlighet ott sommonföro möngo gomlo bekonto och vönner. Vidore skoll ordinorie styrelse vöIjos och stodgorno foststöIlos.

Hawker
1962
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vi konmer nörmore den storo dogen går vi ut
ser i press och lokolrodio.
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