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Nedtecknat av Gösta "Figge" Fusth
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Vem är Figge?

Anstiilld som volontiir vid Kungliga Skånska Flyglllottiljen FI0 tlen
3 augusti 1942 på Bulltoftu, Malmö.

Förflyttad till flottiljens nya bas på Barkåkro, Ångelholm den 6 september
1945.

Avgått metl pensionfrån Flygvapnet tlen I augusti 1983.

F lygplans mekani ker med utbildning på följ ande Jlygplanstyper :
Serviceutbildad (A)
J8 Gloster Gladiator (som ett kuriosum han siigas att jag som ende volontrir
var med på J8:ans sista rundflygning i augusti 1943 via F10 - F6 - F9 -
F10).
J20 Reggiane 2000 Falco
B5
56 Fokker (som var skötebarnel hela sommaren 1944)
J21
432 Lansen
437 Viggen
SK16
SK6O
Typutbildad på
J22
J28
J29 Tunnan (liirsre)
J35 Droken

Tjiinstgöring 1942 - 1960 FI0, 3 kompaniet
1961 - 1965 FI0,förådsgruppen, avd.6
1966 - 1983 FI0, klargöringsgruppchef, 1 kompaniet

I Iålsningar.
Iriggc till Anders Ragnarsson

andersimagnarp@telia.com



Draken på övre Nonlandsbasering

Första kompaniet och divisionen ombaserades till Vitlsel.
Vitl ankomsten till basen fick vi reda på att vi somflyglftrband skulle
deltaga i enfi)rsvarsövning i övre Norrland. övningen skuilefortgå
under tre dygn. Berdknad beredskap cirka tolv timmer pr tlygn.

Den fi)rsta dagen inleddes med stor flygaktivitet. Åtta flygplan vor i
luften niistan oavbrutet. Det var sror verksamher på klargöringsplatserna.
Viidret varfint och Jlygplanen verkude afi trivas i Notlandslifien.
Sraxfi)re lunch landade ettJlygplan med anmiirkning på ebk-töndningen.
Teknikerna hiltade felet, en defekt strömstiillare i utloppsindikatorn,
Ett mycket ovanligtfel, menJörrådsgruppen hade en ny som reservdel.
Denna monterades och flygplanet var åter OK fi)r tjänst.
Flygningen var intensiv under hela dagen. Mot kvållen kom så iinnu
en ebk-anmiirkning. Återigen "defekt strömstöllare", alltså samma fel
som påjörmiddagen ! På grund av att denna reservdel så sdllan behövdes,
fanns bara en upplagd i vårt fi)rråd. Chefen på basen Jick vetskap om vårt
behov och lovade att med biista flygft)rbindelse ftra fram strömsiiillaren
tillfi)ljande morgon. så skedcle också. Hsn bestiilltle dessutom två stycken.
Jag vågar niistan inte skriva det men vi behövtle båda två innan vi viinde
åter till Skåne !

Flygplanen spann som katter iiven andra dagen. Med full sysselsiittning
fi)r serviceteknikerna med hjul och bromsbyten. Men det blev en anmiiikning
under eftermiddagen, Den gjordes på en sqtrsutomat. på basenfanns ingen
möjlighet att reparcra den, vi skickade flygplanet till F 10.

Den tredje dagens morgon kom bastroppchefen ner till oss. Han talude om
att det aldrig hade varit ettJörband ddruppe som hade levererat så många
Jlygtimmar. Vi höll på att slå alla rekord i flygtid och briinslejöfirukning !
Han var orolig fi)r att briinsleJötåden skulle ta slut. Men vi flög jör fullt
även den dagen och tankbilarna höll stiillningarna.
På morgonen ringde piloten från F 10 och talade om att styrautomafen
var reparerad under natten. Han var beredd att återvtinda till oss.
Men någon timme senare ringde han återigen, ryviirr det blev ingen start.
Vitl startJörsöket havererade stsrtmotorn, som vi brukade siiga ';del
driinerade skovlar från avgasröret" ! ! vilken tur Jör oss aft tlet flygplanet
inte Jick göra en stsrt till på Vidsel. Att plocka ner en motor och byia
startmotor hade kriivt mycket mer utrustning iin vad vi hade med oss.



Det var fantastiska dagar då J 3San verkligen visade vsd den kunde
preslera, så också mekanikerpersonalen, FörbandetJick också ett
erkiinnande vid genomgången efter övningen.



Druken en iikta piirla !

Denna srtikel har kanske inte precis högsta aktualitet men det skrivs
och talas så mycket om J 35-anjust nu, såjag kiinner ett behov av
att be om plats Jör dessa rader.

Över fyrtio år vid F 10 har giort att minnenas piirlband hur blivit mychet
långt. En bidragande orsak till att bandet harfått ett såJint skimmer
och lyster ärjusl våran Draken.

Jag vill beriitta om en av piirlorna, kanske den vackraste.
Den hade jag med mig hem från Skottland 1972.
Som många vet så åkte F 10 till Skottland på en rcpresentationsresa
det året. Med på resan var tio 35:or och två DC3:or. Den ena DC3:an
gick direkt, den andra mellanlandade i Holland och det skulle också
35:orna göra både på dit- och hemresan.

Hela resan blev en fantastisk upplevelse, men fifu mig blev den s.k.
Jinalen något alldeles ertra. Då det behövdes mest personal vid mellan-
landningen i Holland var vi tre tekniker kvar j?)r att skicka iviig flygplanen:
Bertil Hansson, Knut Åkesson och undertecknad_

Det var en hiirlig syn, alla tio flygplanen stodo uppstiillda på en rak fin
Iinje, viilputsade och bliinkande i solskenet. Men det började pirra i mag-
gropen. Skulle någon bli kvar ? Vi anviinde timmarna jöre start till extra
ompyssling och prat med våra sleyddslingar. Långst ut på den högra Jlygeln
stod 39:an. Den hade varit lite bråkig under veckan, Vi ',klappade" den litet
extr a (start briinslev enti le n).

Så blev det dags, Bakomflygplanen hatle det mesta av basens personal
samlats Jör att bevittna vår auftird. Flyffirarna anlände och tog plats i
planen och vi ldmnade sv dem. Niir Knut och jag drogfram omformarvagnen
till detfi)rstaflygplanet, kom ett av basens befrilframspringande ochfrågade
om vi behövde hjiilp. Med kiinnedom om NATO:s mekanikerorganisation så
såg detta antagligen inte riktigt klokt ut ! Trots attvi avböjtle, kom detfram
en kille med en truck som kopplades till omformaren. Han körde sedan
I ängs me d uppstiillni ngsp lats e n.

Kontakt ! Förstaflygplanet smull igång. Kontroll av luftbromsarna och
sedan över till ndstu. Proceduren upprepades. Rote efter rote rullude ut
fi)r start. Det kdndes viirre och vöte i maggropen. Nu var vi framme vid
det sisla, 39:an.



Pang, lika villig som någon av de övriga ! Jag tyckte

mig höra från motorliutlet "iag vill hem, iag vill hem"'
Di vi efter vtil fi)rrtittat viirv vandrade tillbaka framfi)r vår publik'
togs det upp en spontan applåd. Om den var ämnad åt oss eller 3i:orna
som just då passerade övet fiiltet i fin formering, vet iag inte'

Vi överldmnar applåderna med varm hand till vårafinaJlygplan'

Vi hann precis stiga adjö till nå av våra viirdars fruar - våru viirdar
var underbara - innsn vi blevo påskyndade av flottililedningen, det var

bråttom, DC3-an skulle starta. Detla var kunske lite smolk i gliidiebiigaren.

vi hade nog velat slanna en stund och sola oss i glansen av 35:ornasJör-

Trtifftighet. Då vi kom hemJick vi reda på att mellanlandningen i Holland

hatle varit helt utun anmiirkning, det bidrog iu till utt göra min pdrla

till en riktigt iikta sådan !

Htirliga Draken !!

Lycka till på dinfortsattafrird ut i viirlden !
Figge = Gösta Fusth



Druken och musik

Divisionen ombaserade till Sjöbo fi)r en tisdags-övning.
Strax efter start meddelade traJikledaren att ett flygplan återvcinde.
Niir det kom in över fiiltet kunde vi faststiilla felorsaken, generatorbortfall.
Draken iir niimligen lörsedd med en nödgenerator kallad ,'millan" eller
mölla på skånska. Då den ftills ut som reservgenerator ulstrar
"möllevingarna" ett karakteristiskt lj utl.

Efter landningen kontrollkördes flygplanet utan någon anmiirkning
varfi)r det anmiiltles klart fi)r tjiinst. Mot kviillen kom anmiilan från
Sjöbo att ytterligare ett plan behövdes dör.
Det var en sådan fantastisk vårkvåll, allt vsr tyst och stillu.
En kiinsla uv utt man hörde naturen vakna på nytt efter lång vintenila.
Flygplanet körde ut till start niir det hade börjat skymma så man kunde
lttlligt se låganfrån den tånds e-bkn. Ljudet som åstadkoms varfantastiskt,
Ijutlvågorna rullade bort mot åsen i ljönan och återkom som ett eko.
För oss på plattan kiindes det bra, men befolkningen runtomkring hade
nog en annan åsikt. Flygplanet jörsvann i fiiirran, men strax kom
meddelandet att flygplanet måste återviindu. Det var ndr flygplanet kom
niirmare som en ljudfi)riindring mtirktes. Ljudet vi brukade höra niir
"millan" åkte ut var inte alls delsamma. I den underbara vårkviillens
akustik alstrade "möllevingarna" en musikalisk upplevelse. Om jag hade
kunnat skriva musik så skulle jag jörsökt att plagiera millan, eller jörsökt
återge med skriftspråk denna underbara upplevelse.
I vissa stunder 4,cker jag mig fortfarande höra "musiken,'.
Det visade sig sedermera att det var ett vdrmluftsrör som hade påverkat
elsystemet när det blivit tillriickligt varmt i motorrummet.



Draken - inget flygpuss

Det var en lcylig och blåsig höstdag. Regnet htingde i luften.
Fyra J35-or stod i högsta beredskap under vrirnen i baniindan.
De hade stålt diir ganska liinge, tiden gick och ingen startorder.

Gruppchefen hade hunnit med att be om lov attfå gå ner i beredskap
jör att kissa. Vdntan fortsatte men så kom slutligen startorder.
Mekanikern gav staftvagnen gas jör att komma upp till riitt strömsgtrka
jöre kontakt-signal. Men startvagnen till gruppchefens flygplan kuperade
och gick inte att återstarta. Gruppchefenfick bli kvar på marken och
samma giillde rotetvåan. Flygplan tre och fyra fick ta uppdraget.

En ny stdrtvdgn komfram till klargöringsplatsen. Flygplan ett och två
kunde nu anmiila sig klara Jör högsta beredskap. Ny viintan Jöljde,
Det blev tid for Jörarbyte. De nya fi)rarna tog plats och anmiiltle sig
klara och omedelbart ddrefter efter kom startorder.
Det iir inte att fi)rundra sig över att de två som viintut i timmar tog sig
åt huvudet nör de liimnade området utan någotflygpass !



/:-

Angelholm ijuli 2008

I år har det varit mycket medfotboll i både TV och andru massmedia.

Diirfi)r kom jag att tiinka på vad som hrinde migJinaldagen avfotbolls-
,M 1958. Den dagen speladesJinalen på Råsundafotbollsstadion
mellan viirdnationen Sverige och Brasilien. Jag hade den veckaniour
som dagtekniker påflottiljen, men jag avsågfi)rstås attfi)rsökafi)lia
matc h en p å underbefölsmdsse n.

Tidigt på morgonen matchdagen så ringde General Bergs sekreterare
och bestiillde etttlygplan till generalen, han skulle starta kl. 10.00 och
återkomma dagen efter. Med kiinnedom om generalens idtottsintresse så

tiinkte jag att han sökert skulle bli åskåd.are på Råsunda. Stra-rlöre kviiUs-
maten landade ett så kallat week-end-flygplan. FlO var en omlyckt somfltar-

flottilj och många gjorde sin "övningsflygning" med landning i Angelkolw.
jör att sedan fortsiitta övningen någon dag senare med avslulande landning
på hemflotrtfien. Det gick också att utJöra "rjiinsteuppdrag" i samband med

fi)delsedagar, slöktbesök eller annat party.

Efter måltiden Ji".k joq återviinda till hangaren Jör service och indragning av
det landadeflygplanel Då upptticktejdg att det passerade civila bilur över

fiiltet, de skulle tydligtvis ut till gården Kelliehouse, som då var general
Bergs bostad. Diir skulle det nog bli damparty niir mannen var borta, tiinkte
jqg i mitt stilla sinne. Jag hann precis upp till miissen innan matchen börjode
på Råsunda. Med en kopp kalfe och en bulle tiinkte jag avnjuta lite jin fotboll.
Det började ju bra med Nisse Liedholmsfi)rsla måI. Just ddrefter kom ett
meddelande på centralhögtalaren, "jourteknikern till hangaren, general Berg
Iandar om 20 minuter". Det var bara att avbryta fotboll och kaffedrickunde.
Mycket riktigt flygplanet kom in över fiiltet på angiven tid, men landade inte !
Efter en kort stund togjag kontakt medflygledaren. Generalen hadeiust
meddelat att han befann sig över Falsterbonöset ! Han ville tydligen studeru
vårtJina sommarfagra Skåne ordentligt innan landningen !

Efter ca tjugo minuter hade han landat och rullat in på hangarplattan.
Under tiden hade jag tagit fram en terröngbil fi)r att han skulle få bilskjuts
över fiiltet. Han stiger ur flygplanet, tar sitt bagage och avböjer skjutsen !
Jag går sjiilv överföltet, sade han och lunkade ivåg !

Vilken mdrklig dag ! Tre antaganden och alla blev fel ! Generalen skulle inte
se matchen på Råsundafrån liiktaren, han ville inte hs någon bilskjuts och
del var inte bura damer på partyt på Kelliehouse ! Matchen var slut ndr jag
kom tillbaka till mössen.
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Ångelholm i iuli 2008

Jag sitter och tiinker tillbaka på S0-talet.

Fimtio år iir en lång tid, men visslfinns del minnen, både positiva och

negativa som dröjer sig envist kvar.

Då jag var anstiilld på Fl| under många år så iir det naturligt att många

auminna minnen ör från flottiljen. Ett sådant som iag ofta viinder tillbaka

till intröffade den 30 juni 1954.

Någon Åånad innan stod det angivet iflottiljordern atlflottilien skulle ha

e n"uppstdllning på flyglftiltet denna dag. D en avgående flygvap enc hefe n

Bengi Nordeniiötd anskade ta farviil av flygvapnets perconal genom att ,,
flygä runt till samtligaflottiljer den dagen med en J28B Vampire' Vi skulle
'iAr1A, 

stiilla upp ute vid landningsbanan fir ati erhålla en viss tidsvinst.

Vi-msrscheruii ut, tlen civih personalen åkte i bussur. Vi stiillde upp i en

öppen fyrkant. Oi, vad vi var många ! I den öppna delen placerades en

talarstol.

Nu hiinde det sig så, att den dagen var det en av få totala so$ötmörkelser

så under tiden vi stod diir ute så böriade mörkret falla ! Det blev riktigt
slEmningsljus, allt blev plötsligt tyst, fåglarna slutade kvitta, kort sagt

en något mystisk upplevelse. Om viftck bruk av de sotade glasen vi hade

med oss minns jag inte, kanske var det monligt. Just i denna mystiska

stqtmning hördes flygplansbuller och generalen flyger in över filtet och

landar. Motorn kuperas i niirheten av vår uppstiillningsplats, ptecis på
minuten fi)r angiven ankomst ! (It kliver Flygvapnets skapare och dess

Gud under 12 år, stegar fram till talurstolen, flonilichefen har kommenderat
givakt och han lömnar av flottiljen enligt instruktion. Nordensköld håller sitt

avskedstal, vqd det innehöll minns iag inte, men i slutet av talet tackade han

F10 Jör de insatser som ftottiljen giort under kriget då flottiljen var placerad

i Matmö. En ny givakt och åter tillflygplanet, generalen startar och tar

avskedfrån F10 med en svöng på låg höjd överföltet.

Jast då återkom solen- men istiillet böriatle molnen lågra sig över Flygvapnet!



Fåglar och flygplan

Under 70-talet skrevs det i massmedia om att fåglarna iir jaktflygets största

fiende. Men egentligen ör det tvörtom -fåglarna kom jufi)rst till jorden.

Men det iir många J35-or som fi)rlorat i striden med fåglar som liksom
japanska sjiilvmordspiloter jörsökt jörsvara sina revir och flygviigar.
De har åstadkommit många bucklor i flygplanskroppar, vinga4 strålkastarc
och landstiillsluckor. Störst skador har de fåglar som kommit in i luftintagen
åsamkat sin Jiende. Skadade ledskenor, rejiila rensningar av av turbinskovlar
m.m.

Jag minns ett tillfiille niir fåglarna vann slaget om startbanan på F 10.

Incidentroten, två J35-or , stod i högsta beredskap. Då "något var på gång"
Jörstiirktes beredskapen med en exfia role. Men den Jick återgå vid elva-tiden,
Men matbestöllingen hann intg tindras, så det blev dubbla portioner till ,\
klargöringsplatserna. En avhekonikerna var tydligen fågelviin Jör han i: tr -; , t t I
smulade det överblivna brödet och kastade ut det i området. Inom några
minuter var alla Skiildervikens gråtrutar och Jiskmåsar i angreppsstiillning.
Trafikledaren ringde och frågade vtd som fi)rsiggick. Räddningstjrinsten
ryckte ut fi)r att fi)rsöka få bort dem, men inget hjtilpte. TL fick stönga av
bunan till dess maten var slut. Invasionen lyckades!

Under ett antal år gjordes en massa undersökningar och åtgiirder fir att
Fåglarna skulle iindra sitt beteendemönster i niirheten avflygfiilten,
Det monterades gasolkanoner, blinklj us, nödraketskj utningar (grönt ljus),
aluminiumrefleklorer nlm. Under de åren skulle fågelrester som hiltudes
på flygplanen siindas till en institution inom Lunds Universitet, tillsammans
med beskrivning från Jöraren var striden medfågeln had iigt rum.
Det var ju dock inte alltid som han miirkte det. Avsikten var viil att kart-
lögga de platser ddr fåglarnas "fi)rsvar" var som starksst. Institutionen
varfantastisk, bara på några instindafiiidrar kom besked omfågelslag,
fågelns ålder och vikt. Vid eft tillfölle trodde de att de blivit utsattafi)r ett
skiimt. De ifrågasatte enfågel, den skulle inte alls vara i Skåne-regionen
vid det tillfiillet ! Det var en mosniippare. De hade helt riitt ! Flygplanet
hade veckan dessjörinnan varit på en tlygtur i övre Notland.

År 1998 - Fåglarna har vunnit den sistu striden - dom Jinns kvar -
Drakurna har fi)rsvunnit !



Druken och den miinskligafaktorn

Flygvapnets personal, både fast anstiillda och viirnpliktig personal iir
viil utbiltlade. Alla striivar efter att vid arbete med Jtygplan fi)lja beskrivningar
och instraktioner. Huvudmålet iir ailtid högsta stikerhet. Men den miinskliga
faktorn Jinns alltitl med hdr precis som på alla andra arbetsplatser.

Övning vid en flygbas.

I gryningen landar en grupp J3S-or. KlargöringschefenJick order om att
Gruppen skulle klargöras och snarast tillbuka i högsta beredskapsliige.
Detta metldelas till klargöringsplatserna. Ganska snarl kommer anmtilun
från samtliga viirn attflygplanen startat igen.

Efter en stund anmiils från den ena platsen att tle efter klargöringen
saknar en skruvmejsel och att den eventuelltfi)ljt medflygplanet upp
i luften. Klargöringschefen hadefått medtlelsnde om att gruppen
landat på annan basjör snabbtankning. Kontakt togs ometliibarr
med denna bas fi)r att stoppaflygplanet. Medderandet kommerJör sent !
vitl sturt efter tankningen hade flygft)raren hört en smiill från motorn.
Hun hade dragit av gasen och blivit kvar på banan. Det visade sig senare
att det var skruvmejselns verk. En obesvarad fråga - var befannTig
mejseln under ett heltJlygpass ?

Strongt av klargöringsgruppens personal att fortstitta sin verksamhet
trols vetskapen om att jörhör skulle fi)tja. Att utse en syndabock brukar
tyvdrr alltid vara en ofrånkomlighet.




