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Skånska flygllottiljenlsödra luftförsuarssektorn är arrangör för en au flyg'
uapnets tuå huuudflygdagar under 1,985, Med utställningdl ocb flyguppuisning söket ui uisa ett tuårsrlitt au dagens flyguapen och glimtat 4u

flottiljefls utue.kling sedan dess uppsättuing på B lltofta 1940 och efter
flyttntugen titt Åxgelholm f& iiimnt 10 år sedan.
Jag häkar alla besdkate uälhomna till en
informatiu dag På F 10 i Batkåkra.

-

som ui

boppds triusan

och

F 10 iubileumsåret 1985
vÄLKOMMEN

- en återblick

Den 1 oktober 1985 är 40-årsdagcn för F 10 Skånska flygflottiljens officiella
första verksamhetsdag på Barkåkra/Ängelholm Men F 10 kan också fira
45 årsdagen från "födelsen" iMalmö, dår F' 10 började på Bulltofta flygfält under
andra världskriget och kunde ta ianspråk verkstäder och vissa byggnader.

titl

RIKSFtiRBU]IOEI SUERIGES T(ITIAKARER
SVERIGES STORSTA KVINNLIGA OPOLITISKA FRIVILLIGORGANISATION _ EN FOLKRORELSEOBGANISATION MED DE MÅNGA MÖJLIGHETERNA

Knut Zachrissott, "Zacke" kallad, var den rätte mannen
att bygga upp flottiljen under beredskapstiden.
Det första jaktflygplanet J8 Gloster Gladiator, lånades från F 8, Barkarby, tills F
10 under 1942 erhöll J20, det italienska jaktflygplanet Reggiane Falco 2000'

SLK

1944-45 böriade
J20 gjorde den övervägande beredskapstjånsten. Under vintern
till avståniförhållande
i
världcn
helsvenskaJ22;
"snabbast
till
den
ombeväpning

Har cirka 54 000 medlemmarvilka representerar olika intressegrupper

ochYrken

548loltakäror,24lottaförbund och ett centralt kansli i Stockholm

DU KAN BLI LOTTA
OM Du ärsvensk medborgareoch 16 åreller äldre
OM Du söker medlemskap ien lottakåroch betalar Din årsavgift

F 10 {örsta chef, översten

den mellan hiuleo".

Vid krigets slut i maj 1945 hade F 10 jaktflygplan gjort över,28000 starter och
flugit ca 17000 timmar, vilket motsvarar 128 varv runt iorden vid ekvatorn eller 7
gå,ig.r tur-.et.r, till månen. Omkring 200 främmande flygplan, huvudsakligen
imerikanska bom{lygplan BlT "Flygande iästning" och 824 "Liberator", hade
nödlandat i Skåne. En sommardag l944landade ett 30-tal flygplan, huvudsakligen "allierade", på Bulltofta. Under våren 1945 var merparten tyska flygplan.

SOM LOTTA
Avgör Du själv inom vilken försvarsgren och vilket verksamhetsområde
Du vill utbildas
Medverkar Du aktivt i landets totalförsvar
Vet Du att Du kan lösaen uppgift om detskulle behövas

SOM LOTTA
FårDu en kvalificerad och kostnadsfri utbildning som Du harnytt av
idagliga livet

KommerDu att sättas pä prov-kanske en utmaning

SLK

SAMARBETE LOJALITET

KAMRATSKAP

VILLDUVETAMERA?
Besök SLK utställning på F 10 i samband med FLYGETS DAG den 1 sept
'1985 och/eller ring något av nedanstående lokalförbund
som bla rekryterar lottorlillF 10
KRONORBERGS O47Ol205 B1
KRISTIANSTADS LANS 04411,I 89
NORRASMÄLANDS036/1106 03
MALMÖHUS LANS O 40/324
BLEKINGE LFB 0454/187 17 VASTKUSTENS 031/,13 49 50

33

53

eller
Utbildningsintendenten vid F 100431/20 300

Flottiliens förstd chef inspekterar föfuandet.

UPPROP

Kungl. Skånska flygflottiljen s<n undcr fem år vårir förlagd j Malmö, har nu tagir
högtidligt avsked av vår st:rd för rtr inom kort flytta härifrån. Fiottiljen har fyllt
betydelselulla uppgifrer i vår beredskap såsom en yttersta utpost i neutralitetsvakten.
närvaro har givit oss cn känsla av trvggher som vi säkert alla äro tacksam_Dess
Under de gångna åren h:r flyget och dess personal i många hänseenden satr sin
prägelicke endaast på vår ståd urån även pågrannstäderna och kringliggande bygd.
Från flottiljens sida har, inom ramen av beredskapsbestämmelserna, gjorts allt för
att låta allmänheten bekanta sig rned flyget och dess verks:rnhet. I sin: prydliga
uniformer har flygerna utgjort ett trevlig! inslag i stadsbilden. Under hela riden har
de upprrått på et sätr, som länder flottiljens chef och personal till all heder.

När flottiljen lärnnar vårå tråkrer är den väl värd ett trck för god vakt. Trcket bör
sivas sådan form. et der för fr.rmtiden kln minna om dessa hedersamma första år i
flottiljens historia och semtidigt bereda trevnad för personalen i dess nya förlägg
ning. En gåva i sådant syfte skulle också utgöra en erinran om sambandet mellan
flottiljen och denna bygd, varifrån densanrma iså hög grad rekrvteras.
Undertecknade rikta en vädjan rill allmänheten om bidrag
Kungl. Skånska flygfloftiljen av det slag, sorrr ovan antytis.

till

en minnesgåva åt

Målmö den 30 rugusti 1945
J20 eskorterar amerikanskt bombflygplan Flying Fortress 817 1941till ldndning

A. Thomson
l-andshövding

K. Schlytcr

bå Bulbo{ta.
Erik Hagbcrg
Stadsfullmäktiges
förste v. ordförande
Beredskapen avvecklades efter krigets slut, och flyttningen till Barkåkra/Angel
holm {örbereddes. Det skulle dårmed bli en avsevärd förbåttring, jämfiirt med dc

provisoriska förhållandena på Bulltofta flygfält.

Under sommaren 1945 genomförde F 10 wå flygdagar

i

Malmö, den

sist:r

tillsammans med Aeroklubben den 25 augusti, alltså vid F'10 flygdag 1 sept 198.t
nästan exakt 40 år sedan. Malmöpressen skrev om denna flygdag att "Halva
hundratusentalet Malmöbor bevittnade F l0:s Veni. Vidi, Vici".

Nygren
ordförande
Malmö

Ingenar

Overste,
i Aeroklubben i

N.O. Persson
Stadsfullmäkriges
andre v. ordförande
N.W. Lundblad

Ordförande i Skånes

Emil Olsson
Stadsfullmåktige
Ordförande
Th. Munck af
Rosenschöld

Borgmästare
Albin Franrz
Grosshandlare

handelskammare

Resultatet av upproper blev en minnestavh som vid en högridlig ceremoni i flortiljens församlingskyrka, Kirsebergskyrkan, avtäcktes av biskop Rodhe. l'å minnes
tavlan finnes angivet nannen på de sjutton unga män ur F10 som o{frat sina liv i
landets rjänst. Under inskriptionen står att läsal

"De ålskade icke så sitt liv an de drogo sig undan döden."

Malmö stads tack och tillfredsställelse över F 10 "vakthållning" under de {em
beredskapsåren framgår av vidanstående Upprop (ur Sydsvenska Dagbladet).
Förberedelser av F 10 blivande permancnta förliggning rrll Barkåkra/Ängelholm
hade skett långt tidigare. Redan 1942 fanns en artikel i NST om planer på ett
flyg{ält vid Angeltofta-Kelliehouse och byggnation vid Valhallsborg. Vissa gårdar
köptes ellerexpropierades för att ge plats till ett flygfält. Det första flygplanet som
landade på det nya gråsfåltet lär ha varit en 817 "!'lygande fästning" år 1944.
Beslut togs år 1944 att AB Skånska Cementgjuteriet fick totalentreprenaden för
uppförandet av hangarer, förläggningar, matsal, måssar, vaktlokaler, verkstäder,
sjukhus m m, sammanlagt 39 byggnader, till den Iör den tiden enorma surnman äv
10 milj kronor. Allt skulle vara klart fiir iiverlämning i oktober 1945.
De rådande förhållandena under krigstiden, med ransonering och materielbnst,
gengasdrift av både låstbilar och grävnraskiner, innebar bl a attman ordnade egen

smedta, reparationsverkstad, grus- och murbruksstation, järnbockningsstation
vid Skäldervikens jårnvågsstation m nr. Alla cyklade, gick eller liftade med lämpliga lastbilar. Mycket få personbilar - gengasdrivna fanns. Som mest arbetade
cirka 500 man på platsen.
Den stora metallstrejken våren 1945 rnedförde viss försening. Strejken resulterade bla i takstolar av trä istället iör jarn.
Staden Angelholm fiirberedde bostäder för F 10 fast anstållda civila och militira
personal både vid Lasaretter och vid Nya torg. Metallstrejken, som varade omkr 6
månader, försenade byggnationen, och vid flyttningen i okt-nov var "Flygarhusen" inte helt färdig!. Det saknades elspisar, kylskåp o d. ByggnadsställDingarna

F 10 har under de gångna 40 åren blivit ctt "fö.etag" med omkr 1200 anställda,
varav ca 600 i Ängelholm och iir därmc,l cn av Ängelholms srörsta arbersgrvare.
F 10 har satt sin prägel på staden och samhållet. Den vackra bygden och närheten
till kontinenten har bidragit till att F 10 allmänt anses som en naturskön, attraktiv
och trivsam arbetsplats.

Förhållandet mellan förbandet och allmänheten är, och har alltsedan den första
omstållningsperioden varit den allra bästa. Visserligen tycker en och annan att vi
bullrar {ör mycket (vilketvi ger förklaringtill på annan plats i detta programblad)
men detta ändrar iote det faktum, att flygflottiljen.är fast förankrad hos såväl
allmänheter som de kommunala myndigheterna iAngelholm.

Mirlfiesgudstjänst

i Kirsebergskyrkan öuer omkomna flygare-

anvåndes fortfarande och hantverkare sprang runt och kompletteråde efterhand
som "flygarna" flyttade in.
Staden Ängelholm välkomnade r-. 10 och dess pcrsonal som ett nytt inslag i
stadsbilden och bland de 5000 invånarna. Den enskilde Ärgelholmaren betraktade kanske till en början "flygarna" som ett ovanligt inslag i idyllen och pensionärsstaden Ängelholm, och "flygarna" tyckte att omställningen från storstaden
Malmö till småstaden Ängelholm ibland var besvårlig

Flyttningen

från Malmö till Barkåkra skedde i omgångar

under

september oktober med tåg till Skåldervikens station. Marsch skedde i förhand
på grus- och lervägar till F l0 vakt och de splitternya förlåggningarna. lngen asfalt
fanns då, inte. Allt var nymålat och golven leckirde. Order gavs om stor försiktiShet och byte till gymnastikskor inomhus. Logetuenten var avsedda för 8 mau, rned

sängarna uppfäilda på dagana, med blått manchestertyg som ryggstöd för träbänken under sängen, alltså mycket elegant iämfört med wåvåningsiärnsångarna
med haimmadrasser i Malmö. Marsalen vlr som en stot restaurang. Och hangarerna var annat än de på Bulltofta

!-lygtjänsten hösten 1945 {ick liten omfattning pga bcsvärliga landningsförhålIanden på det blöta gråsfåltet. Flygplan J22 hadc cn benågenhet att "slå runt" vid
landning på alltiör mjukt underlag.
Asfaiterade banor och taxibanor byggdes efterhand fråu 1946. Under tiden
baserades divisionerna med piloter och markPersonal till andra flottilier och
flygfålt med utbyggda banor.

8

En skrift om flottiljens tidpå Bulhofta
finns att köpa aid llygaapenutställning
(i Hangaren) sdmt i lottornas sen)eing.

Förutom de krigsförband som F 1O/Se S svarar {cir ("producerar") ståller enligt
vidstående karta övriga flygflottiljer inom sektor S vid mobilisering förband av
olika slag till sektorchefens förfogande.
F 10/Se S har alltså wå huvuduppgifter, dels att producera krigsförband (liksom
alla andra flottilier) och dels att svara för luftförsvaret inom sektor S. För den
första uppgiften - förbandsproduktionen - svarar ställföreträdande sektorflottiljche{en (sedan 1 april i år överste Gunnar Ståhl).

Fr@
Skånska

Sektorflottiljstaben, ledningsorganet för F 10/Se S i fred, är indelad i tre sektioner.
Stabsche{en med sektion 1 och 2 svarar {ör luftförsvarsfrågorna (sektorärendena), medan sekt 3 är ställföretrådarens och mobmyndighetens särskilda stabs-

i

SYDSVERIG
LUFTFÖRSVAR

Flygflottiljen
Södra

Luflf

funktion.
En fredsuppgift, som för den som genomför den liknar krigsuppgiften, år incidentberedskapen, dvs beredskap mot kränkningar av vårt territorium. C F 1O/Se
S har av MB S delegerats ansvåret för planläggning och genomförande av denna
viktiga uppgift, som berör sektorflottiljstaben, samtflyg , bas- och strilenheterna.
Incidentberedskapen innebär radarlu{tbevakning dygnet runt för kontroll av vårt
luftrum och dess närhet. Jaktflyg finns i startberedskåp på olika tideroch på olika
baser för att snabbt kunna identi{iera och vid behov awisa främmande flygplan.
Under 1984 skedde 23 kränkningar av svenskt lu{trum - av dessa hela 19 inom

sektor

S.

NENGöBINGSPRI|DUKIER

Sektorflottilien F 10/Se S
Som en av flygvapnets fyra sektor{lottiljer skall F 10 svara för utbildning och
uppsättning av krigsdugliga flygdivisioner, basbataljoner, stridslednings- och
luftbevakningsbataljoner, sambands och verkstadsförband mm, samt förbereda, och om kriget skulle drabba oss, genomföra försvaret i luften av södra
luf tf örsvarssektorer.

Sektor syd omfattar ett område, som i huvudsak sammanfaller med södra och
västra militärområdena (milo S och V). Militärbefålhavaren för södra militärområdet (MB S) har luftoperativt ansvar för dessa båda milo. MB S är alltså C sektor
S närmaste chef i krig. Det kan även nämnas att sektorchefen samverkar med 10
{örsvarsområdesbe{älhavare (fobef) och två örlogsbasche{er redan i {red. I krig
tillkommer andra chefer med områdesansvar, tex {ördelningschefer.
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OCH STÄDflLLBEHÖR
FöR RENARE MILJÖ
Disk- och rengöringsmedel
Avfettningsmedel
Städtillbehör
Svabbgarn och moppgarn
Svampar och Rondeller
Städ och skurdukar
Luftrenare och Urinoarsetanr
Högtrycksaggregat
Rino eller skriv om offert til

(StrövelskemiAB)
(StrövelskemiAB)
(Egen import)
(Egen import)
(Egen import)
(Egen import)
(Alcon)

H.MILJOPRODUKTER
AB Box
L 3088
03 Landskrona. Tel 0418/11911
261

Lennart Hansson
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Från Gloster Gladiator till JAS 39 Gripen
Vid utbrottet av andra vårldskriget fanns i Sverige endast ett jakt{lygförband,
nämligen F 8 utånför Stockholm. Beslutsfattarna, iSverige såväl som imånga
andra länder, hade uppfattningen att ett flygkrig skulle vinnas med snabba
bombplansflottor och att jaktplan dår{ör var överIlödiga. Bombningen under det
spanska inbördeskriget av staden Guernica samt tyskarnas anlall mot \(arszawa
visade emellertid klart att dessa antaganden var grovt felaktiga och att jaktflyg
behövdes för skydd av såväl befolkningscentra som militära obiekt.

i

grundvai av detta började man iSverige 1940 ett febrilt uppbyggnadsarbete av
nya iaktförband, och ett av dessa, Tionde Flygflottiljen, baserades på Bulltofta.
På

Valet av Bulltofta grundade sig dels på nårheten

Flygvapnet är ett mycket
modernt vapenslag med
avancerad teknik och
kvalif icerad personal.
Vi behöver kontinuerligt
rekrytera duktiga f lickor
och pojkartillvåra elva yrken.
Viställer höga krav och tummar
aldrig på vår höga kvalit6.
Flygvapnet har egen högskola.
Där har du lön under tiden du studerar, och ett fastjobb när du är klar.
Skicka in kupongen, såfårdu veta mer!

till ett stort

skyddsobjekt,

Malmö, dels på befintliga resurser i {orm av hangarer, verkstäder och bostäder.
Tiden var knapp, och den 1 oktober 1940 tog flygvapnet delar av Bulltofta i
besittning. Den första chefen var överstelöjtnant Knut Zachrisson' en militär.rv
den gamla stammen.

Tionde flygflottiljen, F 10, byggde upp ett baracklåger och provisoriska hangarer
i norra hörnet av fåltet för flygplan och utbildning. Personalen förlades i vanliga
bostadshus i Kirseberg, samt i Kirsebergskolan och i det gamla vattentorner i
sammaområde. Utspisningav personal ägde rum i en gammal fabriksbyggnad vid
Kirsebergs torg. För officerare rekvirerades även ett antal lägenheter i övriga

Malmö.
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Bristen på anvåndbara flygplan var stor, {ramförallt efter amerikanska exportrestriktioner, och man tvingades därför använda föråldrad, sliten materiel i form av
J8 Gloster Gladiator. Detta var en dubbeldåckare, som även deltagit i det svenska
frivilligförbandet under finska vinterkriget 1939 - 1940-

Efter stora anstrångningar lyckades man få köpa italienska jaktplan, J20 Reggi
ano Falco 1, som togs i tjänst 1942 och flög kriget ut. Dessa flygplan hölldelvis låg
kvalitet och orsakade många haverier, dessvärre även med dödlig utgång. Gångriden var enligt italienska beräkningar endast 7,5 timmar som stridsflygplan,
medan flygvapnethade behov avöver 200 timlltar för neutralitetsvakt. En stor del
av flygplanen var o{ta markbunden på grund av reparationer. J 20 hade goda
flygegenskaper och var därför omtyckt av piloterna, medan markpersonalen fick
slita hårt för att hålla planen i luften
Krigets närhet märktes påtagligt på Bullto{ta genom alla nödlandningar av frammande flygplan. Under krigets {örsta år gjordes dessa nödlandningar huvudsakligen med ryska flygplån som genom Ielnavigering råkatkomma överSverige. Aven
under krigets allra sista dagar kom mesttyska flygplan, men nu var de lastade med

människor på flykt från det sammanstörtande tredje riket.
De ojåm{örligt flesta, och mest spektakulära, nödlandningarna i Skåne gjordes
med amerikanska bombplan som blivit skadade under bombuppdrag över Tysk
land. Under juni 1944 kulminerade dessa nödlandningar, och enbart den 20 juni
landade på Bulltofta 16 stora amerikanska bombare, följda av ytterligare 8 dagen

F 10 uppuistl;tlgsgrupp ,ned J 29 Flygande Tunnan.
därpå. Det var inte alla landningar som lyckades, utan många plan var halvt
manöverodugliga och kunde inte stanna på fältet och kolliderade med byggnader
eller rullade över gränsen. Dessvärrre förekom åven en regelrätt störtning med
fem omkomna som följd. Vid detta haveri lyckades personal från F 10 dra ut och
rädda fem amerikanska flygare ur det brinannde vraket.
Redan under krigsåren planerade man {ör en framtida permanent förläggningsort
{ör F 10. Bland åe olika förslagen beianns Ödåkra och Ängelholm vara speciellt
intressanta. Valet iöll slutligen på Ängelholm, dels på grund av att Odåkra låg
inom skotthåll för tungt artilleri placerat iDanmark och dels tack vare goda
möjligheter i Ängelholm för bebyggelse av bostadsområde såväl som {lygiält llet
senare placerades huvudsakligen på mark som tillhört bla Angeltofta' Kellihouse
och Käglenäs gårdar. Gården Valhalls corps de logi blev officersmäss.

Bulltofta ilyttade F 10 irån provisoriet i Malmö till
den helt nybyggda basen i Ängelholm. Flottiljen hade strax innan bytt ut de
mycket slitna J 20 mot det helsvenska snabba iaktplanet J 22, som utgjorde F 10
beväpning under de följande fem åren. 1950 var det dags iör jetflyg i Angelholm,
o.h iill en b6rian flög man med SAAB J 21 R, en ombyggd version av den
propellerdrivna J 21 A. J 21R hade god kapacitet för vapenlast och överfördes
;elativt snart till F 7 som attackflygplan. F 10 fick istället den snabbare J 28
Vampire, ett engelskt jaktplan som konstruerats under krigsslutet.
Precis fem år efter starten på

En nödlaxdad amerihansk B-24 Liberatot på Bulltofta med skadskiuten bakhropp och fena.

74

Utvecklingen av militårflyget var synnerligen snabb under 50-talet, och ständigt
nya konstruktioner såg dagens lius. Pilvingade jaktplan visade sig ha överlägsna

15

flygvapnet robotsystemet Bloodhound från England. Dessa robotar betecknades i
{lygvapnet Rb 68, och en division placerades på F 10 under 1955. På grund av
briit på medel wingades flygvapnet lägga ner fiirbandet redan 197'1, och robotar-

na såldes tillbaka

till England.

I samband med övergången till J 35 Draken urrustades en division med J 3'l
Hawker Hunter under 1963 till 1965. Draken som funnits på l' 10 under mer an
20 år år trots denna långa tid på intet sått omodern, utan olika versioner har
avlöst varandra. Den nuvarande, och sista, versionen, J 35F, hävdar sig väl mot
utländska motsvarigheter, och så sent som i år, 1985, köpte Osterrike Draken
flygplan. Även Danmark och Finland har tidigare införlivat Draken i sina flygvapen.

F l0 är den sista Drakenflottiljen iSverige , 'h forhoppningarna är därför stora
att JAS 39, Viggens efterträdare, inom en inte atltför avlägsen framtid skall synas
över Biärehalvön.

Rb 68 Bloodhound, en effektiu men au ehonomiska skäl auuecklad Luftuilrnsrobot.

högfartsprestanda, och parallellt med F-86 Sabre i USA och Mig 15 iSovjrt
konstruerade SAAB ett likvärdigt jaktplan, J 29 Flygande Tunnan. Detta var
resultatet av flygvapnets kompromisslösa krav på att endast det bästa var gott
nog. Till följd av detta kom det svenska flygvapnet under början av 60-talet att
rankas som världens tredje.
29 tillfördes F 10 Lrnder 1953 och utgjorde under många år ryggraden i flygvap
net. Det uppnådde nåstan ljudfart och fanns på de flesta flottiljerna. Overgången
tillen så avancerad {lygplantyp orsakade en del bekyrnmer i biirian, men oär clessa
väl var civervunna blev J 29 en mycket populär trotjänare.

J

Det kalla kriget under 1950-talet stållde krav på jaktplan som på kortast möjliga
tid skulle kunna stiga till hög höid och där snabbt hinna ifatt och bekåmpa
fientliga bombplan. Den svenska lösningen på derna målsåttning var J 35 Draken, som hade exceptionellt goda stigprestanda, mcd 250 meter isekunden, och
en topphastighet på dubbla ljudhastigbeten. J 35 Draken började ersätta J 29 på t
10 under 1964, och under åren före började utbyggandet av stridslednings- och

luftbevakningssystemet STRIL 60. Det är strilsystemets uppgift att bla följa
fråmmande flygplanrörelser och leda egen jakt mot dessa för bekåmpning,
Under slutet av 50 talet och under 60-talet utvecklades, parallellt med snabba
jaktflygplan med goda stigprestanda, olika robotsystem. Tanken var att högeffek
tiva robotar skulle bekåmpa högflygande bombplan. För detta ändamål inköpte

16

FBU

FBU
Nordvästra Skånes
FBU-förening

Sör SIVIBAND - KUNSKAP
TRÄNING- FÄRDIGHET
Vill du veta mera

- kontakta

BengtRagnarsson tel:0431-70437
Anders Nilsson

tel:0431-75615

Adress: Nordvästra Skånes FBU-förening
Box 10120
269 01 Båstad
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Klargöringstropp
- nytt förband i krigsorganisationen
tillkomst av basbataljon 85 och flygbassystem 90 omskapades de
gamla klargöringsgrupperna till nya klargöringstroppar' Klargöringstroppen ar
nu ett eget {örband men opererar i allnånhet tillsammans med en eller flera andra
I samband med

klargöringstroppar och alltid knuten

För oss finns
inga problem

-

bata lösningar!
wviltronikAB

till ett stationskompani i en basbatalion.

Troppen skall alternativt kunna klargöra ett fpl och hålla ett i beredskap eller ta
emot wå fpl, klargöra det ena och påböria klargöring av det andra. Ett tredje och
fårde alternativ är att hålla två fpli beredskap eller snabbtanka ettfploch hålla ett

i

beredskap.

Beroende på utbildning och utrustning är tropparna anpassade till olika typer av
fpl, såsom jakt, attack och spaning eller en kombination av dessa.

Klargöringstroppen består av cheisgrupp, klargöringsgrupp och ammunitionsgrupp. I chefsgruppen finns troppchef och ställföreträdare samt klargöringsbiträden. Klargörirgsgruppen innehåller fplmekaniker, fplbogserförare och drivsmedelspersonal samt ammunitionsgruppen ampersonal och bilförare.
Troppens materielär råttomfattande, men kan lått iörflyttas och skall förvaras så
att snabb omgruppering kan genomföras. Detta {ordrar fordon och bland dessas

rrlugil

INFOBI\,4ATIONSBEHANDLING TELEKOMMUNIKATION

LOGISTICS

RAOAR TELEANLAGGNINGAR MEKANIK DOKUItIENTAT|ON UTBILDNING

UNDERHÄLLSVERKSTADER SEBVICE PA PLATSEN

1232 352 12 Vaxlo le]0470 42000
Vaxto Arboga Slockho rn L nköp ng

Box

Klargöringstropp på utig att ta emot och kldrgörd flygplLn för nytt uppdlag (dus
tanhd, Iddda mh)
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kan nämnas: Persontpbilar, bogserbil, drivmedelsfordon, lastbil' traktor och
hjullastare. I utrustningen för övrigt finns, utover klargöringskärra och övrig
klargöringsmtrl, förläggnings- och förrådstålt samt utrustning för hygien' samband, maskering och tillagning av mat.
Troppen grupperas på låmplig plats i nårheten av landningsbana, men har även
alternativa platser. På grupperingsplats skall finnas utrymme för förläggning,
kokplats, utspisning och anläggning {ör hygien. Vidare skall finnas utrymme för
uppläggning av ammunition och utrustning samt plats för spridd och skyld
uppställning av {ordon och utrustninS. Grupperingsplats förläggs alltid med
hänsyn till lämpliga vägar och avstånd till platsen där fpl skall klargöras. Mellan
grupperingsplats och fplplats skall normalt Iinnas en beredskapsplats varifrån
troppen skall vara beredd för klargöring inom viss tid. l-ör att minska riskeota för
fientlig bekämpning skall klargöringsto personali mtrl och am vistas så kort tid
som möjligt på flygplansplatsen, vilket sas år id6n bakom rörlig klargöring.

Shräp läggs i utsatta
flygplan uinkas

u

på hlargöringsplats.

PapPerskorgdr-Tack!

-'-"..W,,,::$q.:.i.'

Verktygsutrustftitlg mm på klargöringskärra.
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Klargör itrgstroppens grupperingsp ldts

mas

kerds.
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Stril i Sektor Syd

Skånska f lygf lottiljen
Södra luftförsvarssektorn

Ftir ledning av vårt utveckiade luftförsvar erfordras ett e{fektivt stridsledningsoch luftbevakningssystem, förkortat och i dagligt tal uttryckt strilsystem. Stril
räknar anor, åtminstone vad luftbevakningen betrå{far, från de tider, då vårdkasar tändes, når fiender nalkades våra kuster och gränser. Under 2. världskriger
hade luftbevakningen, för vilken arm6n svarade, organiserats med luftbevakningsstationer, från vilka rapporter vid över{lygning ringdes in till luftbevakningscentraler {rån skrivna rapportformulär. Eftersom det ju var bråttom, be
stålldes sk lu{t{örsvarssamtal, som bröt alla andra samtal.

1985-09-01

Befordrat iöverljudsflygning med J35F Draken

FtYGDAGSB ESO KARE OCH

TATETISTER!
I sombond med flygdogen utges eit minnesbrev som postslömplos med en speciell minnespostslö mpel. Brevet hor
medfolit J 35F Droken i överljudsfort och uiges i en begrönsod, numrerod upplogo om 2000 ex. Brevet, inklusive tvökornors frimörke, kon köpos Iör 20:- vid föltposlkontoref upprötfot vid II enligi skissen pö sid 40.
Hör kon Du också köpo vykort och frimörken och få dem
stömplode med den speciello minnesstömpeln.
FI

Sedan flygvapnet e{ter riksdagsbeslut 1948 övertog luftbevakningen, och så
småningom utvecklade stridsledningen av jakt, har ett säfskilt telefonnåt med
direkta iörbindelser byggts upp, huvudsakligen med televerkets tele{onförbindel-

Vårt moderna strilsystem omfattar ledningscentraler, radarstationer och ett när
(som utnyttjas endast i krig och vid förbandsövningar) av optiska luftbevakningsstationer. Allt detta knyts samman med direkta {örbindelser för överföring av tal
eller data och ger underlag för sektorchefens snabba ledning av lu{tfiirsvaret,

Uppgifterna för strilsystemet är:
Spaning mot luftmål

Fiiljning av upptåckta mål
Identifiering av upptäckta mål
Ledning
Ledning
Ledning
Ledning

PKbonken.

av
av
av
av

jaktförsvar
robotförsvar
luftvärn
attack- och spaningsflyg

Luftbevakning

)
ScrrdslcJning

)

Ledning av flygsäkerhets- och

)

flvori/l.ln,no.riän$

lvtöiligheternos

Orientering om luftläget till militära
och civila organ

bonk.

Larmgivning till civilfiirsvaret

PKBANKEN
ÄNGELHOLNl
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Orienterings- och alarmcringsrjänst

lnom stridslednings- och luftbevakningsfcirbanden pågår en förbättring av radarsystemel. Senaste tillskoftet år höghöjdsradarsystern I'S 860. Systemets fråmsra
kännetecken är uthållighet och rörlighet.

Vifinns po Postenocksö
SI ORGATAN

)

FIygsäkerhctsledning

56 ITL

82O JO

Genom tillförsel inorn kort av det nya låghöjdsradarsysternet PS 870 förbåttras
radartåckningen även på låg höjd.
Som komplement

till

markbaserade radarsystcm pågår utveckling och utprov-

ning av ett flygburet radarsystenr.
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Strilcentralfunktionen förbättras genom till{örsel av transportabla centraler. Projektering av nya strilcentraler (Strilc 90) pågår. Driftsåttningen av de nya centralerna sker i mitten av 1990-talet.

Tillförseln av ny avancerad materiel innebär att förmågan till säker förvaring och
e{{ektiv jaktiörsvarsinsats ytterligare förbättras. Vidare ökar möjligheterna att i
tid larma civilbefolkningen i hotade områden.

Kvinnliga

Bilkåren

Ar Angelholms Kvinnliga Bilkår något ftir dig?

Inom F 10 fredsorganiksation år det strilenheten (stridslednings- och lu{tbevakningsenheten) som arbetar i strilsystemet. Med sina drygt 300 mån och kvinnor är
den F 10 största enhet.
Verksamheten pråglas i hög grad av den dygnet runt pågående incidentberedskapen, för vilken strilenheten har ett övergripande ansvar inom hela sektor Syd.
Som en ledstjärna {cir verksamheten står strils devis "Pax Vigilans" (ired genom
vaksamhet).

BILKÅREN

s

sotrt

ger tlig

btit t re knrsknp orn trrototJbrdott

e">=:-ar$g
\<
VIIGILI Y

*

sortt

*

ktinnliga bil.förare r ill rotulföt.swret
sorn gör dig till
eu btit rre bilföru'e

utbildar

t

som erbjutler dig
ert rolig och srinuleruulL'.li iricl

*

sorn ctrbetar för
ökad rrtq/iksiikerhet

*

sont sprider
upplysning om först aret

För att få hli medlem forclras endast stensk t nredborgurskup
För art /å delra i urbildning fbrdrcts körkctrt oth atrul

Vtilkommen

t!
till oss i Bilkiren

en krinnlig motororgan isu t ion

med gott kamratskap och

trisel

Tag kontakt med informationsbilkårist Wiola Johansson tel. 043 1-18277
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"ZACKE"

- en legend

Den {iirsta chefen för F 10, och den som svarade fijr att den viktiga neutralitetsvaktsuppgiften kunde fullgöras under de provisoriska förhållanden som rådde
under {lottiljens tid på Bulltofta (1,940-1945), var översten Knut Zachrisson.
Oversten var en sträng chef, bister mot alla från ofiicerare till meniga, men ändå
uppskattad och respekterad.

Historierna om överste Zachrisson, som benämndes "Zacke" når han var utom
hörhåll, är många och berättade så många gånger, att händelserna blivit något av
legender och dessutom lått förvanskade på vägen från man till man.
Det sägs att han en gång själv iörhörde en vaktpost, som gjort sig skyldig till
försumlighet. Flottiljchefen bläddrade e{ter genom{cirt fiirhör i straffbestämmetserna, fann till slut vad han sökte och förklarade, allvarlig och med bekymrad
röst, att broflet rkulle föranleda .rrlebu'ering.
Den stackars unge mannen bleknade, rnen återhämtade sig, när den som förhörs
vittne {ungerande flottiljadtutanten försiktigt uppmärksarngjorde flottiljchefen

26
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på att denne låst i fel kapitel. Chefen hade nämligen slagit upp krigslagarna l fred
skulle brottet på sin höjd få till påföljd några dagar i arresten (idag helt avskaffad).

"Där hade du tur" sade "Zacke".
En episod som måste vara sann, eftersom den berättats av dåvarande adjutanten
(Folke Barkman) ger ett exempelpå "Zackes" humör och resoluta sått att ingripa.
Det år bäst att låta adiutålten siälv beråtta:

Renti miliön

-

Städkemikalier trån
Euroclean.

O E,,r.oclean
Box 249, 597 00 ÅTVIDABERG.
Tel 0120-119 00
MALN4O: Kontor, utstållning, lager.
Tel 040-86760

tlltrrlr
BYGGER
RENOVERAR
REPARERAR

"Zacke och jag cyklade genom Kirsebergastaden förbi den dår gamla folkskolan,
där det var {örläggning (alltså på Bulltoftatiden). Når man tittade dår fick man se
1. divisionen. Det var stamskolorna tror jag, som stod uppställda där till något,
som vi sedan förstod var korum. Det hör till historien att divisionschefen blivit

frälst. Där stod divisionsche{en framför fronten och dagkorpralen Larsson

-

stod också {ramför ledet. Då rann sinnet på Zacke, och han
stannade cykeln och ropade: 'Vad i helvete pågår hår?' så det blev ett hastigt slut
på det korumet och så sa han: 'Det ska jåvlar anamma vara enligt reglementet.
Det skall vara en kort bön och sedan Gud bevare {äderneslandet."'

'vingmuttern' kallad

-

Överste Zachrisson reagerade kraftigt mot folk som slog dank och inte giorde
nyfta. Ett antal amerikanska s k flygande lästningar hade nödlandat på Bulltofta,
och man hade svårt att veta var besättningarna skulle husera. Därför hade man
samlat en del av dem på gräsplanen {ramför kanslibaracken. Där låg amerikaner
na isolskenet och gjorde just ingenting. Adjutanten hörde ett förvarnande mullrande inifrån chefsexpeditionen, och hade han varit inne hos flottiljchefen hade
han nog kunnat se hur årret på överläppen börjat anta en röd fårgton. Adiutanten
(Ove Miiller-Hansen) berättar själv:
"Så kom han ut till mig: 'Säg till dom, att dom ställer upp.'Jag visste ju vilka han
avsåg, så jag for upp som ett skållat troll och sa till amerikanerna att stållå upp
sina besättningar, för 'flottiljchefen vill såga goddag tiil er'. Det var våldigt vårt att
få någon ordning och reda, men fick ihop dem i fyra eller fem högar. Sedan sprang
jag in till chefen och amälde 'klart'- Jaha', sa han 'kom med!'. Så tog han sin
mössa och ställde sig på trappan utanför kanslihuset. Alla amerikanarna tittade
med spänning och stor förväntan på flottiljchefen. Det märkliga var, att de nu
hade rest sig, och när de tittat en stund, stod de ganska rakt upp. Vi gick nu runt
om gråsplanen för att titta på dem från andra hållet, dit de var vända. Når vi kom
fram till dem stod de i snörråta led.
Sedan började Zacke rala till dem och han sa: 'How do you do?' Då var det
absolut tyst. Sedan var hans engelska ordförråd tydligen slut, så han fortsatte på
sin småländska och sa: 'Nu e'ni så fulla i faen och veterhr.tt.'Så tittade han på dem
en gång till {ör såkerhets skull. Då såg man hur blodet försvann från ansiktet på

amerikanarna. De var bleka av skräck." Efter den betan ville de amerikanska
{lygarna inte gärna visa sig sysslolcisa inför {lottiljchefen.
Överste Zachrisson var en man med sk kort stubin. men, som hans efterträdare
överste Bill Bergman sade: "hela sanningen är att han var en ärans man". Man
förstår, att "Zacke" var rätt man att leda uppbyggnaden av ett förband. Han var,
som överste Bergman uttrycker det, "en centralgestalt, som gav impulserna till
den kampglada stämningen och till den goda andan, som rådde, och som fortfa-

rande råder på F 10."
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_ETT AV SVERIGES LEDANDE FORETAG INOM AVHJÄLPMEDEL
ppc-FrLM (OVERHEAD), SOM GÅR
- AGENr FÖR FOLEX
pÅ
TILL SAMTLTcA
MARKAruoeru röne(oMMANDE
KOPIERINGSMASKINER
_ ALLT INOM OVERHEADTEKNIK, KONFERENSUTRUSTNING, UTBILDNING MM

Frivilligorganisationer

Frivilligverksamheten
lnom
flygvapnet
Att vi har ett värnpliktsförsvar är allom bekant. Därav föller också att åtskilliga
krigsbefattningar måste besättas med värnpJiktig personal och reservbefäI. I stor
utstråckning utbildas värnpliktiga till befäl under den första militärtiänstgönngen, men trots detta uppstår vakanser ikrigsplaceringslistorna. l-ör att Iylla
luckorna måste meniga flygsoldater rekryteras till frivillig be{älsutbildning och
redan befälsutbildad ges till{ällen att höja sin kompetens.
Lottornas be{attningskatalog inom försvaret är imponerande lång, och eftersom
dessa bindas till sina uppgifter med
avtal. De, som tecknat ett A-avtal har {örbundit sig till tjänstgöring under beredskapstillstånd och krig, medan den B kontrakterade har lovat att ställa sig till
för{ogande {ör till{ållig tjånstgöring under inledningsskedet av beredskaps eller
krigstillstånd. Ett tillräckligt antal krttor måste alltså rekryteras, utbildas och
kontlakteras redan ifred för att försvarsmaskineriet skall kunna verka ikrig.

vi inte har någon kvinnlig värnplikt måste

Det finns talrika befattningar för både lottor och vårnpliktigt befäl inom krigsorganisationen. Sjålvklart måste dessa både grund- och vidareutbildas. Tillräckliga

kunskaper och träningstill{ällen kan de i allnänhet bara erhålla genom den
organiserade frivilligverksamheten. Om försvarsmaskineriet inte skall gnissla i
ofärdstid, måste således frivilligutbildningen vara intensiv i fredstid.

De frivilliga försva rsorga n isa tione rna
De iriviliiga försvarsorganisationerna är ideella, opolitiska sammanslutningar
som stöder vårt totalförsvar genom frivilliga insatser. Att försvara hembygden
har gammal hävd i vårt land. Frivilligförsvaret började med skarpskyfterörelsen
år 1860. Ovriga frivilliga försvarsorganisationer har tillkommit efter hand under
1900-talet.
Frivilligorganisationerna
r till{ör det militära försvarets krigsorganisation utbildad personal och höjer
kvaliteten på redan befintlig personal. Frivilligorganisationerna ställer utbildad
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personal

till

.

F

det övriga totalförsva(ets förfogande. Härigenom ökar möjligheter-

atttillvarata kompetens och placera rättperson i rätt befattning itotalförsvaret
till rimliga kostnader.
na

vR F

Frivillig
älsutbildning
av värnpliktig
personal
bef

är ett starkt uttryck för försvarsviljan,

o är av stor betydelse för att upprätthålla en god kontakt mellan försvaret och det
övriga samhållet samt
o ökar vårt försvars trovärdighet utomlands genom aft öppet visa att vi vill
forsvara oss.

De 21 organisationerna

i {rivilligförsvaret med ca 600000 medlemrnar, samt
hemvärnet med ca 100000 medlemmar, är ett starkt uttryck för svenska folkets

27 Flygvapenfcireningar (FVf) ingår i Flygvapenföreningarnas Riks{örbundFVRF- som har till uppgift att på frivillig våg utbilda värnpliktigt be{ål m{l som

försvarsvilja.

tillhrir {lygvapnet.
Utbildningen omfattar huvudsakligen markförsvar, transport och |:ftbevakning.

FVRF har en ungdomsverksamhet som

ilikhet

med FBU skall orientera om

totalförsvaret.
FVRF ungdom kan man bli det år man fyller 15 år och har förutsåttningar för att
genomföra utbildningen med godkånt resultat. För pojkarna anordnar F 10 i
samverkan med Skånes och Nissans FVf lokala grundkurser för ungdom från
Malmö, Halmstad, Hässleholm och Angelholm.

Lottautbildning
Riksförbundet Sveriges Lottakårer
Skånes FVf;9OO

-

SLK (54000)- utbildar kvinnor för be{att-

ningar både till ilygvapnets krigsforband och arm6n med hemvärn samt marinen.

Utbildningen är fördelad på sexton tjänstegrenar och sker inom Iem huvudområ-

Samverkan
med

frivilligorganisationerna

o Expeditons- och stabstjänst

r
.

Förplägnads- och underhållstjänst
Sambandstjänst

o Luftförsvarstjänst

.
F 10 frivilligavdelning samverkar med två flygvapenföreningar (Skånes och Nissans) och cirka 70 lottakårer fördeiade i sex lonaförbund. Detta innebär även att
be{attningshavare vid frivilligavdelningen ingår som ledamöter i respektive lotta
förbunds och flygvapenföreningars styrelser.
Hemvärnet) vilket ju är en del av arm6n, samverkar vi med via foregementenas
hemvärns- och frivilligavdelningar. Hemvärnet har mycket viktiga uppgi{ter vid
våra {lygbaser och strilanlåggningar (radarstationer och centraler).
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Stridsledningstjänst

Utbildningen sker dels i hemorten på kvällstid och över veckoslut, dels centralt på
två- eller treveckorskurser, som anordnas på militära förband.
Behörig att vara med i lottautbildning är varje svensk kvinna, som är medlem i
någon lottakår och har fyllt 18 år. Utbildningen kan genomföras lokalt eller på
central lottaskola i Bunge på Gotland eller i Halmstad, Ostersund, Norrköping
eller Göteborg. Grundutbildningen omfattar en serie kurser med stegrad svårig(forts sid44)
hetsgrad. Kurserna omfattari regel2 veckor.
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Skånska flygflottiljens framtid
Fl0harsedanl940genomgåttenkraftigutveckling.f)etstörstastegetharsketti
samband med att l'10 övertog ansvaret för sektor Syd, formellt 1981, men r
praktiken redan 1979. Flottiljen har kontinuerligt tillförts ny materiel och fått
många nya stora uppgifter.
Under början av 80 talet försämrades dock fiirsvarets (och f'lygvaprets) ekonomiska situation avscvärt, främst som följd av minskade ramar, devalvering,
innehållen priskompensation och starkt {örändrad dollarkurs. Detta rnedförde
att {örsvarsbeslutet -82 intentioner och målsättningar inte kunde innehållas.

sin tur innebar detta att 35 systemet kom i en allvarlig farozon och l' 10
hamnade då under ett indragningshot. Om sålunda 35-systemet lades ned skulle
jaktfiirsvaret iett slag drabbas av en ca 30-procentig rcduktion.

I

Emellertid har OB och statsmakterna under hela 80 talet starkt h äv dat lu ftfö rsva
rets betydelse {ör ett trovärdigt invasionsförsvar. Starka flygstridskra{tcr mcd sin
mångsidighet och flexibilitet har en mycket stor operativ betydelse.

till försvarsbeslutet -ll7 skall ha handlingsfrihet att
till mitten av 90-talet.

Det är nu beslutat att vi
bibehålla 35 systemet

Detta medför att l- 10 kommer att finoas kvar under överblickbar framtid- Vi
måste då planera för hur vi skall utnyttja 35-systemet under nästa 10-årsperiod.
Inom 2 år är F 10 (i Sverige) ensarnt om att ha J 35. (Utomlands finns J 35
Danmark och Finland och inom ett par år också i Osterrike).

J

35F Draken öuer Ystad.

i

35-systemet genomgår nu en modifiering och livstidsfiirlängring. Detta hindrar
dock inte att omvärldens flyg hela tiden får en bättre modernitet och standard
jämfört med J 35. Detta måste då mötas med en taktikanpassning och kanske
förändrad utbildning. Detgällerhela det ansvarsområde som l' 10 svararför, flyg
- bas stril samband. Detta år alltså vår kanske viktigastc uppgift på F 10 de
J

närmaste ären.

Samtidigt kommer mycket av vår verksan,het att präglas av att vi också skall
utbilda österrikiska piloter till att flyga J 35 med början ungefår vid årsski{tet

85-86.
Det är också dags att bör1a fundera på nästa flygplantyp på F 10, nämligenJAS 39
Gripen, som gör sin entr6 i flygvapnet 1992 om tidsplanen {öljs.

Vid den tidpunkter är det dags att börja avslute Drakenepoken i {lygvapnet, efter
nästan 40 år! På F 10 är vi då redo att ta oss an TAS 39 Gripen!

En skrift ornflottiljens tid på Bulhofta
finns att köpa aid flygtapenutställning
(i Hangaren) sdml i lotlornas sertJering.
JAS

34

39 Gripen

35

