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Tio år har gått se-
dan Ängelholms 

flygmuseum invigdes. 
Personligen minns 
jag entusiasmen för 
tillkomsten av detta 
flygmuseum från min 
dåvarande kontorsstol 
på Flygvapenmuseum. 
Att stötta tillblivelsen av 
detta museum såg jag 
och mina medarbetare 
som en självklarhet. Här 
fanns inte bara nämnda 
entusiasm, här fanns också kunskap och 
resurser, samt inte minst också ledarskap. 
Allt detta borgade för en positiv utveckling 
av detta initiativ. 

Jag vet att några som aktivt deltog i 
organiserandet av vårt museum kanske 

inte hade siktet inställt på oändligheten, 
utan befarade att verksamheten kanske 
måste genomgå en omorganisation efter tio 
år. Ser vi tillbaka på de gångna tio åren är 
det en framgångssaga vi ser. Utställningar-
na har utvecklats, simulatorer har byggts, 
J 22-verksamheten blomstrar och mycket 
annat. Besökstalen visar också att museet 
är uppskattat. Vi har haft upp till 20 000 
besökare årligen, men besökstalet visar nu 
för andra året i rad en nedåtgående tendens. 

Allt detta som har skett har byggts upp 
av frivilliga krafter ur F 10 Kamrat-

förening. Detta faktum imponerar på mig 
som i mina tidigare museibefattningar sett 
frivilligarbetet som en extra, men nog så 
viktig, resurs i museiverksamheten. Nu är 
denna frivilliga resurs en helt och hållet 
omistlig kraft för att driva vårt museum. 

Såväl föreningsverksam-
heten som museiverksam-
heten (som är en del av 
föreningens) drivs av fri-
villiga, obetalda medlem-
mar.  Kamratföreningen 
räknar när detta skrivs (i 
början av november) i stort 
sett 2 100 medlemmar. 
En enastående siffra som 
gör oss till Sveriges största 
militära kamratförening. 

Men vi kan inte nöja oss med situation-
en så som den ser ut idag. Vi måste 

försöka se in i framtiden. Vi måste möta ett 
vikande besökstal med åtgärder som återför 
oss till de goda åren tidigare och helst lite 
längre. Vi måste se på rekryteringen av 
frivilliga till verksamhetens 
olika delar och vi måste se till ekonomin. 
Vår ekonomi är god, men av vikande 
besökstal följer också vikande intäkter 
vad gäller såväl entréavgifter som butiks-
försäljning. 

För att möta framtiden har styrelsen i 
höst tillsatt en arbetsgrupp som kall-

as Framtidsgruppen. Denna grupp har nu 
styrelsens uppdrag att förutsättningslöst 
analysera verksamheten i alla dess delar. 
Man skall också se till organisationsform-
en, det vill säga sambandet förening – 
museum. En viktig punkt för gruppen är att 
se hur den framtida ekonomin kan säkras. 
Vi är idag mycket känsliga för förändring-
ar i de ”källor” som vi förlitar oss på vad 
gäller intäkter till driften. Vi kommer att 
aktivt söka stödformer som vi i dag inte 
har, men som vi ser som möjliga. Framtids-
gruppen kommer att utveckla detta. 

F 10 Kamratförenings ordförande 
Sven Scheiderbauer.
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Ängelholms fl ygmuseum är ett viktigt 
och uppskattat besöksmål i Nordväst-

skåne. Museet är det ojämförligt största 
fl ygmuseet i södra Sverige. Ja, jag dristar 
mig att skriva att vi är Skånes fl ygmu-
seum. Det är viktigt för oss att veta att vi 
är uppskattade. För detta talar att vi förra 
året utsågs till Skånes bästa museum av 
läsarna av Skånska Dagbladet och att vi i 
år mottog Ängelholms kommuns kultur-
pris. Vår existens borde också vara viktig, 
inte bara för Ängelholms kommun utan 
också för grannkommunerna. Vi visar den 
dramatiska fl yghistorien från andra världs-
kriget till i dag. Det talar för att skolorna 
borde vara självskrivna besökare då vi kan 
visa samtidshistorien.  Staten borde också 
vara en naturlig stödjare av vårt museum. 
Vi visar fl ygmateriel som i huvudsak fort-
farande är i statens ägo och vi verkar med 
vår verksamhet rekryterande till Försvars-

makten, främst till Flygvapnet, utan att det 
kostar dem något. 

Det är med spänning och tillförsikt jag 
ser framtiden an. Framtidgruppens 

redovisningar blir en stående punkt på 
kommande styrelsemöten. Vid medlems-
samlingar, vårmötet och höstmötet, kom-
mer information ges till medlemmarna. 
Det kommer självfallet också att ske genom 
Bulle(r)tinen. 

När denna tidning kommer ut är det 
snart jul och jag avslutar därför med 

en önskan om en riktigt GOD JUL och ett 
GOTT NYTT ÅR! Väl mött i 2015!

Sven Scheiderbauer

Ordförande F 10 Kamratförening med 
Ängelholms fl ygmuseum 

Bivägen 10 A, 269 31 Båstad, Sweden
Tel: 0431-36 96 55 • Mobil: 070-59 131 61
www.cab-resor.se • E-post: info@discovereurope.se

VÄLKOMMEN TILL 
CAB-RESOR!

Bivägen 10 A, 269 31 Båstad, Sweden
 Mobil: 070-59 131 61

E-post: info@discovereurope.se

SYDTYSKA/SCHWEIZISKA 
FLYGMUSEUM i april 2015

 Program kommer i dec 2014 på 
vår hemsida!

MAKS – 2015
MOSKVA
27/8-31/8 

Pris 8.900:-

DUXFORD
med fl ygmuseum 
mellersta England

9/7-13/7  
Pris 7.900:-
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Flygmuseet inför 2015
I skrivande stund har vi lämnat somma-

ren bakom oss och hösten är på väg att 
gå över till vinter. Vi har fi rat vårt 10-års 
jubileum under juni månad. Firandet 
blev kanske inte den pompa och ståt som 
vi hade tänkt oss även om det kom gan-
ska många besökare.

Under sommarmånaderna juni-
augusti besöktes museet av 10 300 

besökare vilket visar att attraktionskraft-
en fortfarande fi nns kvar. September-
oktober besöktes vi av 2 200.
Under novemberlovet, Ängelholms 
Kommun kallar lovet för Kulturveckan, 
kom ytterligare 640 besökare. Allt talar 
för att vi närmar oss 18 000 besökare 
under 2014. Som vanligt har vi haft sex 
skolungdomar anställda under somma-
ren. Utan dessa skulle det vara svårt att 
klara öppethållandet på ett tillfredsstäl-
lande vis.

Vi närmar oss julhelgen och det har 
framförts önskemål att hålla museet 

öppet mellan jul och nyår. Efter en hel 
del diskussioner har det bestämts att vi 
som vanligt håller stängt. Vi har inte de 
personalresurser som behövs. De medar-
betare vi har, skall vi vara aktsamma om 
och inte överutnyttja dem.

Vad händer framöver på vårt fl ygmu-
seum? Vår kära J 22 har äntligen 

visat sig från den positiva sidan även om 
det fi nns mera som behöver ses över. 
Flygplanet startar i stort sett varje gång 
vi tar ut det på plattan för att visa det 
för entusiastiska åhörare. Det är ljudet 
av motorn alla vill höra. Vår SK 60 

som har förberetts för att sättas upp på 
en pelare beräknas komma in i utställ-
ningshallen under november månad. 
Arbetet med SK 60 är försenat men 
förhoppningsvis blir den en attraktion 
inför 2015. Ett annat dragplåster kom-
mer vår framkropp från JAS 39150 bli. 
Den iordningställs på Blekinge Flygfl ott-
ilj, F 17 och beräknas vara på plats efter 
jul. Vår fi lmsal kommer att byta skepnad 
under vintern. En ny fi lmsal färdigställs 
och den gamla kommer att användas för 
utställningar. Exakt hur denna sal skall 
utformas kommer få en lösning under 
vintern.

Våra tre fl ygsimulatorer har visat sig 
vara stora glädjeämnen, både för 

små som stora fl ygintresserade. Ett an-
nat glädjeämne för museet är det stora 
antalet gruppbokningar som förekommit 
under året. Det visar att vår marknadsfö-
ring når ut.

Vi har vissa besvär med bemanning 
av museet. Detta gäller värdar, 

Kenneth Hansson, chef för Ängelholms
Flygmuseum, framför museets SK 60.

Museichefen informerar

VÄLKOMMEN TILL 
CAB-RESOR!
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guider, butikspersonal och simulatorin-
struktörer. Om det fi nns något intresse 
bland våra medlemmar/läsare att hjälpa 
till, är ni välkomna att besöka museet 
måndagar mellan 09.00-12.00. Normalt 
brukar vi ha en samling 10.30 i sam-
band med en kafferast och allmän in-
formation om vad som skett på museet 
vad som skall ske den närmsta tiden.

Avslutningsvis riktar jag ett stort 
tack till alla de medarbetare som 

lägger ner ett enormt arbete och intresse 
på vårt fi na fl ygmuseum och hoppas att 
vi får ett bra 2015 tillsammans. n

Björkhagen 2014-11-05
Kenneth Hansson
Museichef

Boken ”Minnen av dem som aldrig kan 
glömmas” är en samling  helt unika 

berättelser från anhöriga till de som om-
kommit i och kring Flygvapnets fl ygverk-
samhet. Perioden spänner över fl era årtion-
den, de  fl esta under det kalla kriget, med 
det senaste år 2000. Den allra tidigaste  
berättelsen, och kanske mest kända, inträff-
ade 1937 då Stig Carlsson och hans  navi-
gatör Gösta Wigart omkom vid ett haveri 
i Vättern. Den berättar om hur  Stig Carls-
son hittas efter 77 år, fortfarande fastspänd 
i sitt fl ygplan, och  kan få komma hem och 
begravas i kretsen av de kvarvarande släk-
tingarna. Om  detta har vi kunnat läsa 
i dags/kvällspressen.
 

Boken trycktes till den första anhörig-
träffen som arrangerats i september i 

2014. Då ordet anhörig kan ha en betydligt 
större  mening än vad man först tänker på, 
har den erbjudits till vänner och kollegor  
till de omkomna. Ofta fl yttade man runt 
till olika fl ottiljer under sina verksamma 
år, så kontaktytan är ofta mycket stor. 
 

För att ge större möjlighet för de som 
stod de omkomna nära, på olika sätt, 

att ta del av boken, erbjuder vi nu i första 
hand Flygmuseet i Ängelholm möjligheten 
att ha den i sitt sortiment.    
 

Tillkomsten av boken har möjliggjorts 
med stort och bitvis tungt engagemang 

från de anhöriga. Många fl er var tillfråg-
ade men har av olika orsaker inte kunnat 
fullfölja. Det har inte varit enkelt att få till 
denna helt unika bok.
 
Boken är en hyllning till alla som omkom-
mit under Flygvapnets verksamhet i Sver-
ige. Vi lovar, de kan aldrig glömmas.
 
Ansvarig utgivare: Göran Jacobsson, 
författare till ett par av de allra mest om-
fattande böckerna om vår svenska fl yg-
vapen genom åren. ”Fältfl ygare från dröm 
till verklighet” och ”Fältfl ygare från dröm 
till verklighet – Antologin”. 

från de anhöriga. Många fl er var tillfråg-

”Minnen av dem som aldrig kan glömmas”
Flygmuseets

 pris:
255 kr
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VI på flygmuseet behöver JUST DIG  (kvinna som man) 
som kan vara värd, guide eller simulatorinstruktör!

DU kan göra skillnad! Anmäl DIG till Nisse Freij - 070-6786997

or WOMAN
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Söndag den 12 oktober var det dags 
för F 10 Kamratförenings sedvanliga 

Höstmöte. Mötesdeltagarna höll denna 
gång till i det s k nya Skolhuset. Höst-
mötena är vanligen inte lika välbesökta 
som Vårmötena och därför går det att få 
plats i nämnda byggnad. Den här gången 
hade vår ordförande Sven Scheiderbauer 
kallat till ett extra årsmöte.

Bakgrunden till detta extra årsmöte 
var att modernisera styrelsearbetet 

och att ge alla styrelseledamöter samma 
status föreslogs att suppleanterna tas bort 
och att styrelsen i stället utökades med ett 
antal ledamöter. Nedan framgår stadgar-
nas tidigare lydelse vad gäller ledning 
och styrelse. Om förslaget skulle antas 
påverkar det också § 9 Årsmötet punk-
terna 12 och 13. Förslag till ny lydelse i 
stadgarna följde därefter.

§ 4 LEDNING OCH STYRELSE 
Lydelsen före extra årsmötet: Förening- 
ens ledning utgörs av styrelse med ord-
förande och minst sex ledamöter, samt 
minst fyra suppleanter. Mandattiden för 
ledamöterna är två år där cirka hälften 
väljs vartannat år och för suppleanterna 
ett år. Föreningens ordförande väljs av or-
dinarie årsmöte för ett år. Styrelsen utser 
inom sig vice ordföranden, sekreterare 
och kassör. Ledning, organisation mm av 
föreningens dagliga verksamhet regleras 
av styrelsen i en särskild arbetsordning 
(ARBO F 10 Kf). Styrelsen skall ha sitt 
säte i Ängelholm och är beslutsmässig då 
minst fyra ledamöter är närvarande.
FÖRSLAGEN TILL NY LYDELSE. 
Den ändring som föreslogs är i fet 
kursiv stil. 

Höstmöte med extra årsmöte 2014

§ 4 LEDNING OCH STYRELSE 
Föreningens ledning utgörs av styrelse 
med ordförande och minst fyra och 
högst åtta ledamöter. Mandattiden för 
leda-möterna är två år där cirka hälften 
väljs vartannat år. Föreningens ord-
förande väljs av ordinarie årsmöte för ett 
år. Styrelsen utser inom sig vice ordföran-
den, sekreterare och kassör. 
Ledning, organisation med mera av 
föreningens dagliga verksamhet regleras 
av styrelsen i en särskild arbetsordning 
(ARBO F 10 Kf). Styrelsen skall ha sitt 
säte i Ängelholm och är beslutsmässig då 
ordföranden och minst fyra ledamöter 
är närvarande. 
§ 9 ÅRSMÖTE (inte relevanta punk-
ter är borttagna här) 
12. Beslut om antalet ledamöter i styrels-
en. (suppleanter är strukna) 
13. Val av styrelseledamöter på två år. 
(suppleanter är strukna)
Efter några påpekande om något skrivfel 

Orförande Sven Scheiderbauer ”in action”.
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i den nya lydelsen kunde den antagas. 
Efter stämmoförhandlingen gjorde Göran 
Brauer ett kortare framträdande där han 
presenterade SFF:s (Svensk Flyghistorisk 
Förening) rekryterings drive. Bland ann-
at visade Göran en mycket trevlig film 
på 8-9 minuter som belyste SFF:s stora 
spännvidd. 

Därefter fick Mj Jörgen Erixon, 
1. Flygbasbataljon, komma till tals.

Föreläsningen inleddes med en tillbaka-
blick på Flygvapnets markförsvars
tillkomst och utveckling i Basbataljon 85 
(Bas 90-systemet) samt grunden för
Flygbasjägarnas tillkomst. Därefter blev
det en resa genom 2000-talets strategiska
time-out och internationaliseringen och
vad detta innebar för flygbasfunktionen i 
allmänhet och Flygbasjägarna i synner-
het. I den senare delen berättade Erixon 
om sina egna och kompaniets inter-
nationella uppdrag.

Efter att ”underhållningspunkterna” 
var avklarade var det dags för för-

flyttning till museet där landgång, öl och 
kaffe med kaka kunde avnjutas. Egen 
rundvandring på museet blev det också 
tid till. Vidare kunde ”Röd Kalle” startas 

och låta motorljudet glädja mötesdeltag-
arna med sin sköna ”musik”.
En stund därefter fick vi se och höra 
Pär Cederqvist taxa ut och ge oss en fin 
uppvisning med Biltemas Mustang. Stort 
tack Pär för en fin uppvisning som blev 
en verklig ”clou” denna söndag! Ett stort 
tack till alla som fixade och ordnade 
med allt till och inför denna dag! Efter 
en del rundvandring igen på museet var 
dagen till ända och vi ser nu fram emot 
Vårmötet 2015! n

Ovan: Sven 
Scheider-
bauer med 
lyssnar-
skara.

T v: 
Biltemas 
Mustang 
i en häftig 
stigning.

Museets initiativtagare Sven Sjöholm (t h)
med Wiggo Broodin.

Major Jörgen Erixon.
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Sir Geoffrey de Havilland och hans fl ygande  maskiner 

Geoffrey Raoul de Havilland, (1882-
1965) föddes i Terriers, Buckinham-

shire, ca 50 km väster om Hatfi eld i en 
familj där fadern var präst och hade 
mycket bestämda åsikter. Ett exempel är 
att han ansåg att Bibeln var fel översatt 
och i den angavs geografi ska platser på 
fel ställe. Han ansåg också att människor 
med en bättre ekonomisk ställning skulle 
vara glada för att ge honom pengar och 
inte kräva dem tillbaka. När han hand-
lade på kredit skulle inte företagaren 
räkna med att få betalt för sin räkning, 
förrän efter en lång tid. Detta var problem 
för barnen när de skickades för att handla 
något.

Föräldrarna, Charles de Havilland och 
hustrun Alice Jeannette (Saunders) 

fi ck fem barn, tre pojkar och två fl ickor, 
och de ville att Geoffrey skulle följa 
faderns bana, men han opponerade sig 
mot detta förslag, för hans enda intressen 
var natur och mekanik. Han utbildades i 
Nuneaton Grammar School, St. Edwards 
School i Oxford och vid Crystal Palace 
School of Engineering i London. Hans 
äldre bror Ivon var mycket kunnig i 
elektriska maskiner och i teknik. De två 
gjorde tillsammans många elektriska och 

mekaniska experiment under ungdoms-
åren.  Det hända ofta att det blev strömav-
brott eller låg spänning i ledningarna så 
att lamporna lyste svagt i hemmet. Fadern 
sa då att han hade kommit på varför glöd-
lamporna lyste svagt, det berodde på att 
fl era glödlampor var tagna ur sina socklar 
och då rann elektriciteten ut genom dessa 
tomma socklar. Ingen förklaring från de 
tekniskt begåvade sönernas sida kunde 
övertyga fadern om att han hade fel. 

År 1900 påbörjade Geoffrey sin 
treåriga utbildning i Crystal Palace 

Engineering School i Hyde Park, London. 
Han tillbringade en extra termin i skolan 
med att bygga en motorcykelmotor efter 
ritningar han hittade i en tidskrift. Mot-
orn placerades senare i en cykelram och 
användes i många år. Den här, hans första 
egna design, som fungerade bra stärkte 
hans självförtroende inför framtiden. 
Däremot var hans intresse för teori under 
skoltiden svagt. I sin självbiografi , Sky 
Fever (1961) påminner han sig endast om 
en uppsats, som han fi ck godkänt på, den 
hade titeln: The Motor Car och avslutas 
”Motorcars are becoming more familiar 
objects every day, and the time is not far 
distant when they will be as common as, 
if not more so, than horse-drawn vehicles 
are today”. Året var 1902.

Efter utbildningen fi ck han arbete på 
fl era olika mekaniska verkstäder och 

kom 1905 till Wolseley Tool and Motor-
car Company i Birmingham. Här fi ck han 
mest göra okvalifi cerat och tråkigt arbete 
så han slutade efter 1 år. 
Efter en tid frågade hans bror Ivon om 
han kunde hjälpa till vid bilutställningen 
Motor Show i Olympiahallen i London. 

Text: Bo Hesselmark, Foto: Bo Hesselmark, 
Tor Netterby och bilder från SFF:s bildarkiv

Sir Geoffrey,
en produktiv 
man som med 
sitt team konstru-
erade 125 olika 
fl ygplanstyper.
Bild: Wikipedia
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Sir Geoffrey de Havilland och hans flygande  maskiner 

Bilen som ställdes ut hette IRIS. Nam-
net kommer från motorns namn, vilket 
är förkortning av ”It Runs In Silence”.  
Under 1909 gifte han sig med Louie 
Thomas och började arbeta på ritkontoret 
på Motor Omnibus Construction Compa-
ny i London. Arbetet där lät honom inte 
få uttryck för sitt flygintresse. Under ledig 
tid gjorde han ritningar till sin första flyg-
motor, IRIS Motor Company tillverkade 
den åt honom. 

Geoffreys fritidsintressen var naturen, 
fiske, samla fjärilar, storviltsjakt i 

Afrika (endast en gång), vilket övergick 
till att fotografera djuren i stället. 
Geoffrey hade inte sett ett flygplan vid 
den här tiden, men framsynt som han var, 

med stora planer som det visade sig, blev 
han en av de stora flygplanstillverkarna i 
världen. Han upplevde både medgång och 
motgång i livet. De största motgångarna 
var att han och hustrun Louie förlorade 
två av sönerna i flygolyckor 1943 och 
1946. Louie blev sjuk och dog 1949.  
Geoffrey fick själv ett nervöst samman-
brott och var länge konvalescent . Han 
gifte om sig 1951 med Joan Mary Firth 
och levde med henne till sin död den 21 
maj 1965.

År 1920 grundades företaget de Havil- 
 land Aircraft Company.  Geoffrey 

lämnade sitt aktiva arbete 1955, men var 
kvar som ordförande till 1960. Han flög 

Ovan den klassiska D H 82 Tiger 
Moth och till vänster DH 88 Comet 
Racer, en klassisk skönhet från 1934.

Den gula maskinen är en Chip-
munk och tillverkades av D H 
i Kanada. T v en D H 60 Moth.
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till han var 70 år gammal. Under sina 
verksamma år fick han flera utmärkelser 
och medaljer och adlades år 1944. Han 
var också hedersledamot i flera lärda och 
ingenjörsvetenskapliga föreningar.

Under årens lopp hade de Havilland 
Aircraft Company utvecklats och 

1960 hette det de Havilland Holdings 
med 37 000 anställda, och i detta ingick 
följande företag: D.H. Aircraft Hatfield, 
D.H. Engines Leavesden, D.H. Propellers 
Hatfield, D.H. Aircraft of Canada, D.H. 
Aircraft of Australia samt 2 företag utan 
flyganknytning. År 1960 gick företaget 
samman med Hawker Siddeley Group, 
detta varade till 1992 då Hawker Siddeley 
såldes i delar till andra företag.

Efter sammanslagningen fortsatte
 Hawker Siddeley att tillverka och vi-

dareutveckla några av de Havillands plan, 
exempel: HS 121 Trident (1962) utveck-

lad från DH 121 Trident, HS. 125 (1962) 
utveckling från DH 125, HS 801 (1967) 
utvecklad från de Havilland Comet, 
Comet 4 byggdes till 1964, Dove till-
verkades till 1967, Heron tillverkades 
till 1963, Sea Vixen tillverkades till 
1965. Totalt designade Geoffrey och 
hans medarbetare 125 olika flygplans-
typer.
Vidare utvecklade de Havilland på 
1950-talet missilen Blue Streak, 18 st. 
testades och 4 lyckade uppskjutningar 
gjordes mellan 1964 och 1971. En jakt-
robot, Firestreak, konstruerades också, 
det första provet gjordes 1955 från en 
Venom med lyckat resultat. Firestreak 
användes i Kuwait, Saudi Arabien och 
England mellan 1964 och 1971.

En staty över honom restes 1997 nära 
Hertfordshires Universitet, vilket 

är en efterföljare till Hatfield Technical 
College, vilket företaget startade. n

Mosquito B 35 fotograferad på RAF-
museet i Hendon.

En svensk Mosquito, J 30 från F 1. Bild via 
Svensk Flyghistorisk Förening (SFF).

T v: De Havil-
land DH 89A 
Dragon Rapide. 
Fotograferad på 
Duxford 2012.
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Ovan en bild från 
Såtenäs, våren 1945, 
som visar en nödlandad 
brittisk Mosquito FB VI. 
Flera av den här typen 
landade i västra Sverige 
i slutet av kriget när man 
anföll den tyska sjöfarten 
i Kattegatt på väg från 
Norge mot Danmark och 
Tyskland.

Bild via Svensk Flyghistorisk Förening (SFF).

Ovan: Ytterligare en 
D H 80 Tiger Moth. 
Denna gång Per 
Cederqvists maskin. 

T v: En D H Dove från 
Sri Lanka Air Force 
Museum. I Sverige fanns 
Dove under 50-talet 
som Tp 46.

T h: En D H 
(Canada) 
Chipmunk till. 
Fotograferad
på Sri Lanka. 
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Stig Olsson är en välkänd profil på 
Ängelholms Flygmuseum. Han 

har under flera år varit verksam som 
simulatorinstruktör. Stig är bördig från 
Eslöv och var färghandlarens son. Som 
brukligt var skulle Stig ta över rörelsen 
efter fadern. Men, som så ofta ville ödet 
annorlunda och Stig kom att intressera 
sig för flyg i 15-16-års åldern. Anled-
ningen var att Stig och några kompisar 
fick en möjlighet att besöka Reserv-
flygskolan (numera Eslövs flygfält) och 
fick var sin flygtur där. Efter skolan var 
yrkesvalet ganska lätt. Stig sökte till 
Flygvapnet och 1951 började han på 
flygskolan i Ljungbyhed. 
Efter examen på flygskolan och nybliven 
fältflygare 1952 placerades Stig på F 18 

i Tullinge där han fick flyga in sig på 
J 28B Vampire. 
– Den var en trevlig bekantskap och 
var lättflugen, berättar Stig. Efter sex 
månader på F 18 blev det tjänstgöring 
på F 3 i två år och där flög Stig J 29B. 
Stig kände dock efter ett tag att suget att 
komma hem till Skåne blev stort.
Men hur skulle man göra då? Det är inte 
bara att packa och flytta, när man har en 
kommendering till ett visst förband. Stig 
talade med flygchefen på F 3, mj Iacobi 
om förflyttning till F 10 och den god-
kändes. Stig steg in genom grindarna till 
F 10 1954 och blev F 10 troget till han 
fick tjänst vid F 5 som flyglärare 1960.

Huvudskälet till den här pratstunden 
med Stig är en episod som hände 

under Ungernkrisen 1956. Stig berättar 
att på grund av den ökade sovjetiska 
närvaron i Östersjön och förmodade 
intrång i svenskt luftrum beordrades 
F 10 att ha en stående incidentberedskap 
med flyg i luften över Östersjön söder 
om Skåne. 
– Vi fick order från Flygstaben att 
F 10 skulle hålla en flygande incident-
beredskap med skarpladdade flygplan 
i patrullbana söder om skånska kusten. 
Jag tillhörde då Johan Blå (andra divi-
sionen) och det var vi som fick uppdraget. 
Vi skulle ombasera till Fält 1 (Björka) 
vid Sjöbo. Att ombasera en division 
är ett stort företag. En landsvägstrans-
port bestående av tankbilar, ambulans, 
trafikledarvagn, all personal som tekni-

– en incident under 
Ungern-krisen 1956FLYGAR-

historier

Stig Olsson berättar om

Faktaruta om Umgernkrisen 1956
Ungernrevolten var ett folkuppror i Ungern 
1956 riktat mot landets dåvarande regering 
styrd av det kommunistiska Ungerska 
arbetarpartiet (Magyar Dolgozók Pártja, 
MDP), samt mot Sovjetunionens inflytande 
i Ungern. Den ägde rum mellan 23 oktober 
och 4 november. Upproret inleddes med 
protester vilka snabbt stegrades till väpnad 
kamp. Upprorsmännen fick kontroll över stora 
delar av landet och en provisorisk regering 
under Imre Nagy bildades. Upproret kvästes 
av sovjetarmén som ingrep den 4 november 
och fick hjälp av ungerska säkerhetsstyrkor. 
Det väpnade motståndet upphörde den 
10 november. Ungernupproret visade sig 
bli en av kalla krigets mest framträdande 
händelser som visade att Sovjetunionen var 
berett att genom militär makt upprätthålla 
Warszawapakten. 
Källa: Wikipedia
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ker, befäl, värnpliktiga 
m fl  i bussar körda av 
fl yglottor skulle utgå 
från F 10 Barkåkra. 
Transporten skulle 
starta tidigt på mor-
gonen för att i god tid 
vara på plats innan vi 
skulle landa. 

Jag var den som skulle 
börja patrulleringen

och startade med min ”29:a” och satte 
kurs söderut längs Öresund på låg 
höjd till mitt utgångsläge. Jag rundade 
Skanör/Falsterbo och anmälde till JAL 
(jaktledaren vid Lfc S2) att jag var på 
plats, minns Stig.  Ordern var att fl yga 
en patrullbana på 50 meters höjd längs 
territorialvattengränsen så länge bränsle-
läget tillät och sedan landa på Fält 1.

Bränslet började sina och jag anmäl-
de till JAL att jag avbröt och gick 

till basen. Strax innan jag kom fram till 
basen, visade bränslemätaren rött, det 
innebar att jag hade 300 liter kvar, 
ca fem minuters fl ygtid! Jag anropade 
tornet på Fält 1 för att få vind och 
landningsbana, men fi ck inget svar. Två 
sekunder senare ropade TL Alverstrand 
upp mig och talade om att kolonnen 
av någon anledning hade blivit kraft-
igt försenad, men var nu strax utanför 
basen. Jag fi ck samtidigt vinden och den 
bana jag skulle landa på.
Jag gick in i landningsvarvet med 400 
km/tim. Då fi ck jag ögonkontakt med 
hela kolonnen,men det var uppenbart att 
jag skulle hinna landa innan de hunnit 
fram. Jag tryckte på reglaget (landställ 
ut) men inget hände. Tre röda lampor 
lyste ilsket mot mig! Jag gav fullgas, 
tände efterbrännkammaren, anropade 

ker, befäl, värnpliktiga 
m fl  i bussar körda av 
fl yglottor skulle utgå 
från F 10 Barkåkra. 
Transporten skulle 
starta tidigt på mor-
gonen för att i god tid 
vara på plats innan vi 
skulle landa. 

Jag var den som skulle 
börja patrulleringen

TL om mitt dilemma, svaret kom snabbt. 
– Gå till F 10 Barkåkra eller Bulltofta! 
– Det var otänkbart, bränslet började 
ta slut. Jag ökade farten och den gick 
snabbt upp till 850 km/tim och jag 
gjorde en våldsam vänstersväng med ca 
7 G:s belastning och precis vad jag hopp-
ats på, så dunsade det till i fl ygplanet. 
Huvudställen gick ut men nosstället var 
fortfarande inne. Nu började goda råd bli 
dyra. Jag anmälde till TL att min situa-
tion var besvärlig. Jag fi ck rådet att sätta 
planet på banan, säger Stig

Björkafältet hade rätt mycket skog 
inne på basområdet (då som nu, reds 

anm.) och en landning i terrängen var ett 
dåligt alternativ! 
– På fi nalen innan landningen var kon-
centrationen hundra procent och jag satte 
huvudhjulen i banan och det kändes OK. 
Jag höll nosen uppe så länge jag kunde. 
Till slut hände ändå det oundvikliga 
och nosen träffade banan och ett rejält 
gnistregn blev resultatet. Flygplanet stan-
nade och jag hoppade snabbt ur sitsen, 
men det var rätt långt ner och brant till 
marken och jag landade på ändan!
I samma ögonblick var ambulansen 
framme, men den kunde tack och lov 
återvända med oförrättat ärende.

Efter ca en timme kunde basen anses 
vara operationsduglig med alla 

enheter på plats. 
– Jag fi ck kliva in i en Volvo personbil 
körd av en fl yglotta från F 10 som skulle 
ta mig upp till Ängelholm. Jag minns 
fortfarande mycket väl vem hon var, ler 
Stig. Efter en timme var Stig tillbaka på 
F 10 Barkåkra och fi ck ett nytt fl ygplan 
där och fl ög ner till Fält 1 igen för att 
fortsätta uppdraget. 



              16                                                                                                                                       Bullertinen                

Forts från föreg. sida
– Ryssen höll sig på sin kant och efter ca
5-6 dagar kunde vi återvända till basen 
och ha incidentberedskap sittande i flyg-
planet. Den här incidenten som jag myck-
et väl kommer ihåg och har berättat för er 
läsare, var av det snällare slaget. Vidare 
nämner Stig att under en tioårsperiod un-
der det kalla kriget, med början 1950 och 
fram till 60-talet, var han med om flera 
andra otäcka incidenter. Det inträffade 
flera haverier med dödlig utgång. 
– Vi flög väldigt mycket och övade dess 

utom hårt. Dessa haverier vill jag inte 
gärna prata om, säger Stig tystlåtet.
– Men jag kan berätta för er, helt allmänt, 
att under den här tioårsperiden omkom 
24 ur den flygande personalen om året. 
Det blir två i månaden!!!
Det var en mycket tuff tid för oss piloter 
under de åren som brukar gå under nam-
net kalla kriget, som jag berättat om 
i den här artikeln, avslutar Stig.

Berättat för Tor Netterby av Stig Olsson, 
F d Fältflygare, privat foto

Under sommaren har vi 
instruktörer i Drakensimulatorn 
(simulator 2) tillbringat en hel del 
tid inomhus.          

Det har varit populärt att prova på 
att flyga J35. Många kunder, piloter 

har fått flygningen i present och en del 
har inte vetat om att de skall få flyga 
förrän de står vid simulatorn. Oavsett 
om det varit en önskan som gått i upp-
fyllelse eller inte så har flygningen, till 
vår stora glädje, uppskattats  mycket.  

Under hösten har vi även vidare-
utvecklat simulatorn. Vi har ju 

sedan tidigare en TIS (typinflygnings-
skola) i vilken man kan lära sig flyga 
flygplanet i olika situationer såsom 
mörker, dåligt väder, avancerad flyg-
ning, förbandsflygning m.m. Denna 
fungerar väl och nu har vi utvecklat 
nästa steg. Draken användes förutom 
som jaktflygplan även som spaningsflyg-
plan och nu kan vi erbjuda en utbildn-

ing till spaningspilot på vår simulator. 
Den består av mycket lågflygning över 
land såväl som hav med navigering 
på karta och kompass och kustangör-
ingar och fotograferingar av exakt rätt 
ställe och sen gäller det att hitta hem 
igen innan bränslet tar slut.

Gynna våra 
annonsörer!
Deras annonser 

möjliggör tryckningen 
av Bullertinen i färg!

Nu flyger vi lågt!

Bilder från ”action” i Simulator 2. 
Foto: Urban Mörén.



Gynna våra 
annonsörer!
Deras annonser 

möjliggör tryckningen 
av Bullertinen i färg!
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Flygromantik!

Vi ber att få gratulera och framföra våra 
lyckönskningar till Mariette och Bengt 
Rosander som vigdes på Ljungbyhed den 
13 september. Mariette jobbar i flygmuseets 
kassa/reception. Maken Bengt är välkänd 
i olika re-enacting sammanhang. Bengt är 
bl a med i ”Big Red One”.

Övningarna är verkligen realistiska 
och skrämmande aktuella även i 

dag. Vi hade just låtit våra första 
spaningselever flyga en övning med 
start från spaningsflottiljen F 11 och 
upp över Stockholms skärgård  på låg 
höjd för att spana efter främmande far-
tyg när ubåtsjakten startade på riktigt i 
samma område. Det är 40 år sedan jag 
flög detta live men det kändes som om 
det vore i går. Under kommande vinter 
hoppas vi få se Dig som Drakenpilot. 

   Du är hjärtligt välkommen att ringa 
   072- 560 35 35 för information 
   och tidsbokning!
 
Kenneth Johansson   
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Det är onsdag morgon 27 augusti 
och daggen ligger kvar i gräset 

efter en sval natt. Ronneby garnison 
står uppställd på paradplatsen. Solen 
har precis börjat värma upp dagen.

Exakt klockan 0900 lämnar ställ-
företrädande chef, F 17 av till nu-
varande chef för F 17, överstelöjtnant 
Magnus Liljegren. 

Med sedvanlig pompa och ståt. Med 
Marinens musikkår och parad för 
fanan inleddes chefsbytet.
– Utan er fungerar ingenting. Jag är 
väldigt stolt över att under en kort 
period fått vara er chef, sa Liljegren i 
sitt tal. Han avslutade med att önska 
tillträdande chef och alla i garnisonen 
lycka till framöver.

Chefsbyte på F 17

Därefter överlämnades flottiljens fana 
till överste Lars Bergström. 
– Jag tar befälet över F 17, beordrade 
Bergström.
– Mina ambitioner kan sammanfattas 
i begreppet ”hållbar utveckling”, sa 
Bergström. Detta innebär att det skall 
analyseras i tre dimensioner social, 
ekonomisk och ekologisk, fortsatte 
Lars Bergström.

Efter att den nye chefen fått fanan 
av avgående chef inspekterade han 
sitt förband. Därmed var chefsbytet 
genomfört och fanvakten marscherade 
ut till tonerna av Blekinge flygflottiljs 
marsch, av Åke Dohlin.
Därefter upplöstes paraden och F 17 
har fått sin sextonde chef.
Kent Löving, Infoch F 17
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 F 17:s 
nye chef, 
överste Lars 
Bergström 
företar 
inspektion.

Längst till 
vänster står
F 10 Kam-
ratförenings 
represen-
tanter.
Lars Hed-
ström med 
fanan samt 
Lennart 
Ohlsson 
och Krister 
Sörhede.
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Söndagen 1 juni avgick tre bussar 
kl 06.30, i strålande väder, från 

plattan utanför museet till Kallinge 
och flygdagen där.
Väl framme togs vi emot av löjtnant 
Åke Svensson som informerade om 
vad dagen och F 17 hade att erbjuda.
Eftersom vi var fördelade på tre 
bussar och därmed var en rätt stor 
kontingent så blev det mer eller löst 
sammanhållna grupper. Eftersom 
vädret var vackert kunde hela pro-
grammet genomföras under flygdagen. 
Det fanns gäster från Danmark (F-16 
Falcon) som tyvärr inte visade upp 
sig i luften utan fick 
beskådas på marken. 
Vi fick avnjuta fyr-
grupper med både 
Safir och Sk 16 
(Texan, Harvard eller 
vad ni vill kalla dem) 
som for runt i sitt 
rätta element.
Ett lite spektakulärt inslag var den 
stora vita Catalinan som flugits över 
från Duxford i England.

En annan uppvisning som del-
tagarna tyckte var spännande och 

ovanlig var luftstriderna med Första 
Världskrigsflygplan med knattrande 
”kulsprutor”! En Fokker D VII, en 
Tummelisa samt en S.E. 5a stod för 
detta rafflande inslag. Den inte helt 
okände Mikael Carlson är ägare 
till både Fokkern och Tummelisan. 
Förutom vår gamla kära Tunnan, flög 
även Mustang och Spitfire som ägs av 
Biltema. Även stor del av Flygvapnets 

Text: Tor Netterby Foto: Krister Sörhede och Tor Netterby

helikopterflotta visades upp under da-
gen. Vi fick också se en nyrenoverad 
Sk 35C från Swedish Air Force His-
toric Flight som säkert många upp-
skattade. Viggen från samma ställe 
visade sig på styva linan med sin korta 
landning med reversering.
Bland dem som var bland de sista att 
tumla runt i luftrummet var en schwei-

F 10 Kamratförening på resa  till Kallinge
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zisk F-18 Hornet som stod för 
ett massivt ljud- och synintryck.
JAS 39 Gripen svarade för fi nalen, 
både i form av solouppvisning samt 
en femgrupp som fi ck avsluta hela 
showen. 

Våra bussar kördes fram och hem-
färden påbörjades. Efter några 

timmar ”landade” vi i Ängelholm 
strax efter 19.30 och en trevlig dag var 
till ända. Ett stort tack till Lasse Hed-
ström som med bravur arrangerade 
vår resa! n

Gott med 
fi ka innan 
hemfärden 
anträds.

Med kännarmin följde 

man uppvisningen från 

Bredåkramässens terass.
Med kännarmin följde 

man uppvisningen från 

SK 60 på Kallinge. Rolig detalj: F 10:s tredje 
divisons märke sitter på fenan.F 10 Kamratförening på resa  till Kallinge
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Vädret har ju alltid varit av bety-
delse vid planering av flygverk-

samhet. ”The first at planning and the 
last before decision” som man säger 
inom NATO. Inte minst med Draken 
som slukade mycket bränsle var det 
ofta en kamp mot vädrets makter för 
att kunna utnyttja flygtiden maximalt. 
Man får inte glömma att det ständigt 
pågick utbildning på olika nivåer innan 
man blev s k FFSU (Fortsatt Flyg Slags 
Utbildning) och krigsplaceringsbar.
Centrala begrepp var att Vakthavande 
Meteorolog (VM) kunde lova Grönt 
väder eller Cirkling-värden som inne-
bar att sikten måste, vara minst 3000 m 
och molnhöjden minst 170 m. Om så 
var fallet kunde man utnyttja bränslet i 
övningsområdet och komma hem utan 
extra bränsle för alternativ landnings-
plats. Var man under utbildning eller i 
dålig flygtrim fick man tillägg på dessa 
värden. 
VM hade uppföljningsansvar och var 
skyldig att snarast meddela förändring-
ar.
Ett annat begrepp som dyker upp här 
nedan är QAM. Det förekommer myck-
et olika Q-förkortningar inom försvar-
et. QAM betyder aktuellt väder vid 
flygplatsen och innehåller uppgifter om 
sikt, eventuell nederbörd och molnhöjd 
mm. AMD TAF betyder ändrad flyg-
platsprognos.

Här nedan berättar Kjell Lindström 
(meteorolog i reserven) hur han 

upplevde en sommardag på ”Väder” i 
början av 70-talet.

VÄDERLÄGE: ”En svag kallfront 

En dag på ”Väder” på F 10
över Kattegatt på väg mot sydost. Bara 
Stratocumulus och andra oskyldiga 
moln. Goda siktförhållanden före i och 
efter fronten. Ingen nederbörd. Dock 
frisk sydväst före fronten, ca 20-25 
Knop”.
Flygchefen: ”Vi behöver säkert grönt 
med tillägg, 270 m i tak och 5  km sikt, 
för våra kadetter och vi flyger utan alt-
ernativ. De flyger EK (= utan lärare
i baksits)”. Vi garanterade Grönt Väder 
med god marginal.

Alla flygplan i luften. Jag har 
återkommit från morgonens 

väderflygning och assisterar Vaktha-
vande Meteorologen (VM). Allt var 
tämligen lugnt med en OF och en KF 
till fikat (ostfralla resp. korvfralla). 
Den värnpliktige väderobservatören 
tycker det ser lite skumt ut bort mot 
Hallandsås och behöver hjälp med 
basväderobservationen och det är min 
uppgift, som blir nästan kontinuerlig en 
timme framåt. Sikten är avsevärt sämre 
i nordväst och VM och jag diskuterar 
om vi måste kalla hem kadetterna (6 
flygplan) i förtid. Inom någon minut 
står det klart att så måste ske och vi 
slår samtidigt på medhörningen Torn- 
och PAR frekvenserna. Vi vill ju höra 
att flygplanen kommer hem ordentligt. 
Övriga divisioners plan i luften har mer 
bränsle och de kan dessutom landa i 
sämre väder, så dem är vi inte oroliga 
för, men de måste få reda på att de ska 
ha bränslereserv för att kunna gå till 
alternativ. Nu sker en hektisk ändring 
av observationerna i takt med att väd-
ret försämras. QAM upp till tornet i 
rörposten, väderuppgifterna på ITV till 

Text och foto: 
Bengt Normann
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divisionerna, AMD, TAF m m. Kall-
fronten har drabbats av inkontinens, 
något som några timmar gamla Strato-
cumulusmoln kan drabbas av när vatten-
dropparna i molnet hunnit växa till sig. 
Det faller tätt duggregn.

Cirkus 1 
PAR-flygledaren går igång och leder 
in det första flygplanet, som inte är 
någon av kadetterna utan en av F 10:s 
egna fältflygare. Till historien hör att en 
annan flygare fyra veckor tidigare fått 
lämna en Drake utanför Lagans myn-
ning på grund av motorstopp. Jag tjänst-
gjorde då också och kunde höra hela 
haverisekvensen på radion live. Detta 
kan kanske funnits i bakhuvudet på 
den som nu flyger in. PAR inflygningen 
går efter skolboken och i moln 2 km 
från banändan får piloten kontakt med 
banljusen och tar över. Men, det blåser 
sidvind och under PAR-inflygningen 
har han haft ordentlig upphållning 
mot vinden. Det glömmer han bort 

och riktar bara 
in planet mot 
banan. Men 
sidvinden finns 
kvar och blåser 
honom snabbt 
vid sidan av in-
flygningslinjen. 
En 35:a vinglar 
man inte hur 

som helst med på kort final så piloten 
drar på (med EBK) för att göra en ny 
inflygning.
”Jag tar upp dig för en ny procedur” 
säger PAR-flygledaren.
”Nej, säger piloten, det har jag inte 
bränsle till, jag gör ett dåligt-väder-varv 
till bana 22”.
Jag står på balkongen och ser honom 
försvinna mot åsen med stället ute och 
på cirka 100 meters höjd. Efter en liten 
stund kommer han farande tillbaka 
därifrån med kurs 160 grader, rakt mot 
tornet på cirka 50 meters höjd, inte 
alls mot banan. När planet passerat 
över bana 14/32, ungefär vid bankorset 
till bana 22 upptäcker han mig (?!) på 
balkongen och lägger upp en bredsladd 
så att jag kan se buken, mönstret i 
landningshjulen och att EBK:n är tänd. 
En mäktig syn och hörupplevelse 50 m 
framför mig. Flygplanet försvinner bort 
mot Ljungbyhedshållet, för att strax 
återkomma från nordost, landningsklar 

Artikelförfatt-
aren tog en bild 
i Simulator 2 ur 
den vinkel som 
meteorologen 
Kjell Lindström 
borde sett det 
från tornet.

Text och foto: 
Bengt Normann



              24                                                                                                                                      Bullertinen                

och nu rätt för banan.
”Jäklar, fel bana”, hör jag på radion.
Piloten hade lyckats hitta den korta 
banan. Ny EBK tändning och denna 
gång rundar han tornet på andra sidan 
i en vänstersväng in mot Ängelholms 
stad. Flygledaren hade i det närmaste 
varit tyst hela tiden, men nu kunde han 
inte hålla sig längre: ”Se upp för Reb-
belbergatornet” (ett vattentorn). När 
planet passerat just detta torn blir det 
dödstyst – soppatorsk tänker jag och 
flera andra. Men bara några sekunder 
senare kommer han fram ur dugg-
regnet och landar på bana 32, som 
allra först var avsett. Bränslet räckte 
för intaxning också.

Cirkus 2
Under cirkusen ovan har alla andra flyg-
plan fått vänta uppe i luften, så även 
kadetterna. Den förste som kommer 
ned (sikt 1800 m, molnhöjd 190 m, 
våt bana) får bromsskärmsmiss. Den 
hänger som en liten påse bakom utan 
att göra någon nytta. Bromsverkan 
är dålig och han passerar bankorset 
med 200 km/h med bara 400 m kvar. 
Vid slutet av banan är hastigheten 
nere i cirka 100 km/h. Med den farten 
försöker han svänga in på taxibanan 
vid sidan av uppfångningsnätet. Det 
går inte så bra. Vänster nätstolpe miss-
ar precis pilotens högeröra och fångas 
upp av luftintaget. Reparationskostnad 
– några hundra tusen.

Hur det gick med resten av alla flyg-
planen i luften minns jag inte, men de 
landade väl utan problem någonstans.
Kjell Lindström
(Meteorolog i reserven)

Forts. från föregående sida

En berättelse från Nils Rosberg läm-
nad till Leif Stenbäck. Nils var morfar 
till Leif och var född 1900. Nils dog 
1985. Nils Rosberg tjänstgjorde i luft-
värnet under ”beredskapstiden” under 
andra världskriget.

En dag inträffade följande: Ett tyskt 
flygplan in på mycket låg höjd 

över Sövdefältet och lv-pjäserna för att 
kort därefter vända ut mot kusten och 
vidare till Tyskland med sina observa-
tioner.
Omedelbart utspelade sig följande 
mellan pjäsbesättningarna och grupp-
chefen:
”Tycker du inte det är för djävligt att 
han åker hem till Tyskland med upp-
gifter om oss?”
Gruppchefen svarade med detsamma 
med följande ord: ”Pang på den 
djävelen!”
Varpå alla lv-pjäserna öppnade eld 
mot tysken som sköts ner. Exakt 
vilken pjäs det var som sköt ner tysken 
vet ingen. Vid nedslaget omkom båda 
besättningsmedlemmarna i flygplanet.
Tyvärr omkom en svensk värnpliktig 
på cykel, när han råkade hamna under 
planet.

Flygplanet som sköts ner var en 
Messerschmitt Me 410, (tvåmotorigt 
långdistansjaktplan).
De två tyskarna begravdes på 

Nedskjutning 
av en tysk vid 
Sövde!
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kyrkogården i Sövde. Senare (1966) 
fl yttades kvarlevorna till Trelleborg 
till minnesplatsen över omkomna 
tyskar.
Reds. anm. Den som vill läsa mer om 

detta kan läsa i boken ”Tyska nödlan-
dare 1939-1945” av Bo Widfeldt. n

Uppgifter och privat foto via Leif 
Stenbäck (F d tekniker F 10)

Nils Rosberg på 
äldre dagar.
 
T v resterna av den 
nedskjutna Me 410.
Bild via Svensk 
Flyghistorisk 
Förening (SFF).
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Zacke: En flygets stålman!

En legend redan 
under kriget!

De gamla 
flottilj-
cheferna

Del 2

Ett stort antal Zacke-historier från 
andra världskrigets dagar har 

berättats genom åren och därför bör de 
återberättas innan de riskerar att falla i 
glömska.

När ärret skiftade i färg var bäst att 
förflytta sig..!
Det är allmänt omvittnat att Zachrisson 
hade ett häftigt temperament. Ärret som 
han hade på överläppen (ett minne av 
raketen!) gav en varningssignal och det 
hade en tendens att skifta ifrån rött till 
nästan lila när det häftiga humöret rann 
på. Då visste man att det var dags gå ut 
från hans expedition annars var man 
luftburen innan man visste ordet av, 
berättade en gång Owe Müller-Hansen, 
som tjänstgjorde som ung officer på F 10 
på Bulltofta på den tiden.
Utanför Zackes rum fanns ett jalusiskåp 
där fronten mer eller mindre var slagen 
bitar.
Någon sa att det berodde på: 
– När chefen kastar ut någon av de yngre 
officerarna från sitt rum hamnar de alltid 
där! Zacke var inte bara vältränad utan 
också mycket stark, vilket ovanstående 
vittnar om. Zachrisson var en duktig 
idrottsman och deltog alltid i flottiljens 
idrottsutövningar och skyttetävlingar. 

Amerikanerna föll i onåd
Andra som råkade ut för Zachrissons 
onåd var de många amerikanska 
flygbesättningar som nödlandade på 
Bulltofta under andra världskriget. 
Det värsta han visste var folk som 
bara ”stod och drällde”. Nyss nämnde 
Owe Müller-Hansen fick en gång order 
om att ställa upp ett antal nyanlända 
amerikaner som låg gräsmattan i 
solskenet och slöade. 
– Jag gav order om uppställning för att 
chefen ville hälsa på dem och jag fick 
väl ihop dem i fyra-fem högar, berättade 
han. Amerikanerna såg med spänning 
på Zacke som anlänt.
Vid början av inspektionen stod 
amerikanerna ganska raka och när vi 
sedan gått runt om gräsplanen för att 
titta på dem från andra hållet stod de på 
snörräta led.
Sedan ställde sig Zacke framför de 
unga amerikanerna och spände ögonen 
i dem.
– How do you do, era drumlar! röt 
Zacke. 
– Nu e´ ni så fulla i faen och veter hut!
Därmed hade Zacke uttömt sitt engelska 
ordförråd och därför blev resten på 
småländska. För säkerhets skull tittade 
han på dem en gång till och färgen 
försvann från deras ansikten. De var 
stela av skräck. 
– Jag fick order om att fortsätta skälla 
ut dem, berättade Müller-Hansen. Efter 

Forts. från förra numret

Här forsätter artikeln om 
F 10:s förste chef överste 
Knut Zackrisson.
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Zacke: En flygets stålman!

den här episoden sågs i fortsättningen 
aldrig någon amerikan sysslolös på 
Bulltofta.

En historia som inte jag har hittat 
nertecknad någonstans har jag 

själv hört Owe Müller-Hansen berätta 
en gång. Det var så att Zachrisson 
i viss mån levde kvar i den gamla 
krigföringens grunder. Det kunde hända 
att han ställde upp hela förbandet på 
Bulltofta och kommenderade: 
– Kavallerichock från Bulltoftagården! 
Manskap och befäl skulle då agera på 
ett bestämt sätt för att skydda flygfältet 
från angreppet. 
En ung dagofficer som var beväpnad 
med pistol, drog i ivern upp denna och 
ett skott brann av. Kulan tog i marken 
en liten bit från Zacke som stod framför 

truppen. Vem som hade avlossat skottet 
var det inga tvivel om, eftersom det mer 
eller mindre rök från pistolmynningen.
Då kom det en teaterviskning från 
någon i det bakre ledet: 
– Det var för jävligt… och en kort paus, 
medan den skyldige nickade jakande, 
och sedan kom det: … 
... att missa på det avståndet!

Vid ett tillfälle när Zachrisson besökte 
den så kallade Avd 6 (Verkstaden) på 
Bulltofta såg han en konstruktör som 
grunnade på ett tekniskt problem och 
därför stödde huvudet i händerna när 
han satt och funderade. Zacke dök 
på honom och undrade vad han var 
anställd som. Mannen tittade upp och 
svarade att han var ritare. Zacke tänkte 

Zachrisson var en duktig idrottsman och deltog gärna 
i idrottsutövningar och skyttetävlingar. 
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efter en stund och röt sedan: 
– Nå, så rita då!

En fl ygande chef
Zachrisson var i högsta grad en 
fl ygande chef. Han fl ög ofta något 
av fl ottiljens fl ygplan för att följa 
övningarna från luften. Vid ett 
tillfälle när Zachrisson skulle till 
fältet i Rinkaby fi ck han motorstopp 
med sin J 20 strax efter att han lättat 
från Bulltoftafältet och fi ck nödlanda 
på en åker söder om fältet. Den 
förste som kom dit efter den brutala 
landningen var en värnpliktig från 
F 10 som inte visste vem den 
blödande piloten var.

Forts. i nästa nummer
Text: Tor Netterby 
Foto: Bildarkivet, Ängelholms Flygmuseum
Källor:
Wikipedia
”Zacke-episoder” berättade av Owe Müller-Hansen
F 10 50 år, 1940-1990
Flyget på Bulltofta 1919-1972, SFF
Tionde Flygfl ottijen på Bulltofta 1940-1945 
av Sven Stridsberg
Bildarkivet, Ängelholms Flygmuseum
Elwir Nilsson pensionerad Eltroppchef, F 10

Zackes olycksaliga
“landning” i 
åkern alldeles 
efter starten från 
Bulltofta!

Han frågade: – Har du slagit dig 
illa? varefter Zacke röt: – Säger du 
DU till din fl ottiljchef, din jävel? 
Zachrisson hade skadat knäet och 
åkte till sjukhuset i en paketbil 
som kommit till haveriplatsen. Det 
fi nns så många fl er historier om 
Zachrisson och här har bara ett 
mindre antal av tagits med.



EFTERLYSNING!Jag önskar köpa boken Silvervingar av Erik Bratt.Arne EkerothTel: 0705- 504700--
+46 705504700
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Går du bet på 
”bildgåtan” så 
titta på sidan 38 
för rätt svar!

Gynna våra 
annonsörer!
Deras annonser 

möjliggör tryckningen 
av Bullertinen i färg!

Ett landställ med hjul! Har du sett det förr? 
Vet du på vilket flygplan det sitter?Bildg   tanå

Vejbystrand Skälderviken
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Tankar kring ett museum

Det fi nns många synpunkter på gam-
mal utgången materiel. En del vill 

kasta det som inte längre användes. Köp 
slit och släng. Har det inte använts på 
ett år, skall det bort, resonerar många. 
Andra ser ett värde i att ta vara på gamla 
ting.
Jag har besökt många museer både 
allmänna och mer specialinriktade. När 
man ser samlingarna blir man imponerad 
av allt det arbete och entusiasm som lig-
ger bakom att samla och visa föremålen 
på ett åskådligt sätt.
Jag minns lappmarksdoktorn Einar 
Wallquists (1896-1985) Silvermuseum i 
Arjeplog. Här fi nns en ovärderlig skatt av 
silverföremål, som han har samlat ihop 
på sina resor i lappmarken. Samerna var 
ofta fattiga men de kunde tillverka fi na 
saker under långa mörka kvällar. Kunde 
man inte betala doktorn kontant fi ck han 
som betalning en sak eller köpte han den. 
Detta blev grunden till Silvermuseet.
En annan märklig person var Per-Olof 
Nilsson (1874-1955) kallad ”Mus-Olle”. 
Hans museum och hem ligger i Ytterån 

Lumpsamlare eller visionärer?
3,5 mil väster om Östersund. Han fi ck 
sitt namn ”Mus-Olle” eftersom han stop-
pade upp möss. Det var en märklig man. 
Han cyklade runt i bygden och samlade 
c:a 7 föremål varje dag året om i hela 
sitt långa liv. Han testamenterade hela 
samlingen 150 000 föremål till hem-
bygdsföreningen, som nu driver museet. 
Han insåg att det skulle bli ett värdefullt 
kulturellt arv. (Här fi nns bl. a. Sveriges 
största samling av tändsticksaskar). Han 
levde fattigt och hans favoriträtt var 
”brö´ sull” (mjölk, hårt tunnbröd och 
sylt). Museet ligger mitt ute i skogen är 
mycket fascinerande och måste upplevas.
Dessa två museers samlare och skapare 
lämnar efter sig ett kulturarv, som är 
ovärderligt för kommande generationer 
att beskåda.

Vad är det som drivit fram samlandet 
till Ängelholms Flygmuseum?

Det ligger långt tillbaka i tiden. Man har 
inte kastat allt som myndigheterna har 
beordrat. Det har hamnat i skrubbar och 
på vindar. En del ”rariteter” har följt med 
de anställda hem som minne.
Mycket av den äldre materielen har an-
vänts vid utställningar runt om i Skåne 
eller på fl ygdagar. Ett exempel på hur 
materiel kan komma tillbaka och bli ett 
värdefullt inslag i F 10:s historia är föl-
jande:
Fotografen lämnade in ett antal gamla 
16 mm fi lmer till värmecentralen för att 
eldas upp. De fi ck inte fi nnas utan allt 
skulle bort. En civilanställd kom och såg 
fi lmlådorna och frågade om han inte 
kunde få dem. Svar ja. Efter många år 
skulle personen fl ytta och hade inte plats 

Mycket av den äldre materielen har an-
vänts vid utställningar runt om i Skåne 
eller på fl ygdagar. Ett exempel på hur 
materiel kan komma tillbaka och bli ett 
värdefullt inslag i F 10:s historia är föl-
jande:
Fotografen lämnade in ett antal gamla 

skulle bort. En civilanställd kom och såg 
fi lmlådorna och frågade om han inte 

I denna monter visas några av alla de 
silverföremål, som fi nns i Silvermuseets 
samlingar. På botten ligger samiska 
bälten.



               www.f10kamratforening.se                                                                                                                   31

för dem längre. Han kom till lokalen där 
man höll på att reparera J22 Röd Kalle 
och frågade om inte de kunde ta hand 
om dem. Jag var tillfälligtvis där och tog 
dem med till F 10. Försökte se vad de 
innehöll. De var i så dåligt skick att det 
inte gick att se dem i sin helhet med F 10 
ordinarie maskiner. Jag fi ck ändå en upp-
fattning om att det rörde sig om F 10:s 
tid i Malmö. Flottiljledningen ställde sig 
positiv till att renovera och överföra ma-
terialet till video och därefter redigera 
och lägga ljud till fi lmen. Detta gjordes 
i Flygvapnets Filmstudio i Stockholm. 
(Den sista fi lmen innan studion lades 

ned). Då ekonomin var begränsad fi ck 
det bli lokala speakerröster. Genom kon-
takter kunde fi lmen med utmärkt resultat 
föras över till video i Sveriges Radios då 
nya skanner. Den fi ck namnet ”Tionde 
Flygfl ottiljen”. Det är ett ovärderligt 
dokument från Malmötiden. Man kan 
bl a se öv Knut Zachrisson springa 
orientering i skjorta och slips.

Då jag varit intresserad av F 10 histo-
ria har jag följt utveklingen på för-

bandet i 40 år, men aldrig varit samlare 
av prylar från min arbetsplats. Eftersom 
jag alltid varit tekniskt intresserad har 
jag tänkt att det skulle vara roligt att få 
hjälpa till med utställningar o dyl. Mina 
drömmar gick i uppfyllelse innan jag 
gick i pension.
Varje gång det skulle vara en fl ygdag 
eller någon utställning, sökte man lämp-
liga utställningsobjekt passande för det 
speciella ändamålet. Det var tidsödande 
och man hade inte överblick över vad 
som fanns.
När jag fi ck ett uppdrag att ordna utställ-
ning eller hjälpa till vid fl ygdagar, var 
det alltid svårt att samla ihop föremålen, 
som skulle visas. De skulle snyggas till 
och eventuellt repareras. Var skulle de 
förvaras tills det var tid för uppbyggnad. 
Det var svårt med tillfälliga lokaler.
Jag fi ck veta att en barack skulle tömmas 
från sitt innehåll och rivas. Då kom tan-
ken: ”Varför inte samla all utställnings-
materiel i denna”. Jag tog kontakt med 
fl ottiljledningen och föreslog hur en per-
manent utställning/museum skulle kunna 
se ut. Det blev genast positivt svar.
Jag samlade ihop det jag tyckte var av 
värde och ordnade en utställning efter 
de förutsättningar som fanns. Det blev 
inte så stort som de museer, som nämns 

Vid jubileet ”F 10 50 år i Ängelholm” 

gjordes en utställning på biblioteket i 

Ängelholm med över 3000 besökare. Där 

visades något av F 10 museums materiel. 

Här sitter Julius Hagander i fl ygplanets 

J22:s stol med instrumentpanelen framför. 

En fl ygande J22 modell svävar över honom.
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Omslaget till video-

kassetten om ”Tionde 

Flygfl ottiljen”.
Vilken tur att fi lmerna 

som fi nns på kassetten-

inte eldades upp, vilket 

var oerhört nära...

Foto: Tor Netterby
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i inledningen. Men det kunde ändå visa 
lite av F 10 verksamhet. Drivkraften till 
en sådan grej är väl att få skapa något på 
egen hand och kanske få uppskattning 
för det man gjort.
Under de år jag hade hand om museet 
var det många prominenta personer, 
som besökte det i all sin enkelhet. Åren 
gick, museet växte. Det återkom många 
rariteter, som folk haft hemma. Även an-
dra förband överlämnade materiel, som 
F 10 en gång haft, men som inte längre 
fanns kvar på förbandet.

Efter min pensionsavgång utvecklades 
museet vidare av min efterträdare 

tills nedläggningen av F 10 år 2002 blev 
ett faktum. F 10 Kamratförening ville ha 
kvar samlingarna i Ängelholm. Jag fick 
förfrågan om att hjälpa till och svarade 
ja. Det blev en spännande och intensiv 
tid att än en gång få skapa något ännu 
större. Jag hade under de senaste åren 
sett en del stora flygmuseer utomlands 
och därigenom fått inspiration hur man 
kunde bygga ett här hemma.
Ängelholms Flygmuseum.

Det började med att jag skissade upp 
en plan hur det skulle kunna se 

ut. Ännu en gång fick jag nytta av min 
skaparglädje. Nu skulle det ju bli ännu 
större. Många händer behövdes för att 
hjälpa till med uppbyggnaden. Till min 
glädje var det många som ställde upp. 
Min ambition var att spegla F 10 verk-
samhet, inte bara flygplan, som det är 
på de flesta andra flygmuseer. Det var 
ett heltidsjobb i tre månader. Då hade vi 
ett ”visningsbart” museum. Jag arbetade 
med att utveckla och förbättra utställ-
ningen under 3 år. Under dessa 3 år 
strömmade många hjälpsamma personer 
till. De hade ambitioner att genomföra 

och förbättra utställningarna. Mycket har 
förändrats och blivit fantastiskt fint. Allt 
på ideell basis under de 10 år, som Ängel-
holms Flygmuseum har funnits. Det 
verkar som intresset för museer och flyg 
aldrig sinar. Det tillkommer ständigt nya 
intressenter. Min personliga erfarenhet är 
att det alltid är något speciellt med flyg. 
Om man jämför flygdagar med arméns- 
och marinens besöksdagar så har flyget 
månghövdad större publik än de andra.
När jag en gång började i det lilla mu-
seet, i den lilla baracken, kunde jag inte 
i min vildaste fantasi föreställa mig en 
sådan utveckling.

Nu är frågan:”Har jag bidragit till att 
vara lumpsamlare eller visionär?” 

Det är säkert många åsikter om detta. Jag 
känner mig mer som det senare efter all 
uppskattning jag har fått.
Alla ni, som arbetar eller har arbetet med 
Ängelholms Flygmuseum, skall känna 
er som visionärer och vara stolta över det 
enorma arbete, som ni utfört och utför 
helt ideellt. De stora besökssiffrorna är 
ett gott betyg. n
Text: Sven Sjöholm, Privata foton

I det första museet fanns det som hittats 
på vindar och i skrubbar. Det har samlats 
och gömts undan från tiden då F 10 star-
tade i Malmö och sedermera i Ängelholm.
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Metropolitan-
katastrofen!

Ett mycket dystert 
50-årsminne:

Text: Pia Wremerth Welin, Barkåkra Församlingsblad (intervjun med Christina Hallgren), 
Wikipedia, Lars Lindström berättade för Krister Sörhede. Foto: Sv-vita bilder från Bilder 
i Syd, Färgbilder: Krister Sörhede & Tor Netterby

Linjeflygs Convair CV-440 Metropolitan 
SE-CCK havererade under  inflygning i 

dåligt väder på Ängelholms flygplats den 
20 november 1964. Vid olyckan omkom 31 av 
de 43 personer som fanns ombord på flyg-
planet. Besättningen bestod av flygkapten 
Bertil Håkansson, flygstyrman Jan Skagestad, 
flygvärdinnan Christina Hallgren och flyg- 
värdinneeleven Louise Hoffsten.

Planet startade från Bromma flygplats 
klockan 19:46. På grund av dimma i Halm-
stad fick besättningen en rekommendation av 
meteorologen att gå direkt till Ängelholm. De 
befann sig då i höjd med Jönköping. Kaptenen 
bestämde sig då för att gå direkt till F 10 

Barkåkra. De valde en inflygning på flygplan-
ets instrument och med visuell uppmärksam-
het då flygplatsen saknade både PAR (Preci-
sion Approach Radar) och ILS (Instrument 
Landing System). I höjd med Halmstad fick 
besättningen besked om en tillfällig siktför-
bättring på F 10 och bestämde då att göra en 
direktinflygning till bana 14.

Eftersom det var dåligt väder tände flygle-
daren det militära ledljuset och meddelade 
piloterna att ledljuset var placerat i förläng-
ningen av bana 14:s centrumlinje, vilket inte 
stämde. Ett plan som passerade inre flygfyren 
och satte kurs mot ledljuset skulle hamna långt 
till höger om banan. Det fanns två radiofyrar 



Tidningen SE:s 
lokala represen-
tant arrangerade 
kaptenens portfölj 
och mössa på 
flygplanets nos för 
att få så makabra 
bilder som möjligt. 
En journalist 
öppnade lastrums-
luckan och blev 
tillfrågad om vad 
han skulle där och 
göra. Svaret blev att jag inte behövde bry mig. 
Beträffande journalisternas framfusighet bör 
nämnas, att vid haverikommissionens första 
möte på flygstationen, hade Kvällspostens 
kvinnliga reporter tagit på sig en av städer-
skornas rockar med texten Luftfartsverket och 
i denna klädsel var hon på väg för att servera 
kaffe till haverikommissionen, lyckligt vis upp-
dagades tilltaget och reportern tillrättavisades.
Berättat för Krister Sörhede
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Då jag fått information angående katastro-
fen, begav jag mig genast iväg för att 

hjälpa till. På vägen gensköt jag en räddningsbil 
från F10, som jag åkte med till olycksplatsen. 
Väl framkommen ringde jag taxiföraren Knut 
Johanson och ”beordrade”  honom att anskaffa 
walkie-talkies, kosta vad det kosta ville.

All kommunikation genomfördes med hjälp av 
radion i brandbilen och tornet på F10. Första 
åtgärden som Linjeflygs representant blev att 
kontrollera resterna av stabilisatorn, om det 
fanns spår av isbildning i dess framkant, om så 
var fallet kunde flygplanet ha ”stallat” och detta 
kunde vara olycksorsaken.  Därefter kontroller-
ades cockpit, för att rädda inflygningskartorna, 
som satt på ”rattarna”.
Därefter fick jag konkurrera med pressen och 
nyfikna kring flygplanet, mota bort journalister 
och fotografer så att flygplanet skulle vara så 
orört som möjligt, när haverikommissionen kom 
till platsen. 
Några händelser under första kvällen:

Reflektioner kring Metropolitanolyckan 1964
Lars Lindström:

vid bana 14; ytterfyren LJ (”Ludvig Johan”) 
och innerfyren J (”Johan”). ”LJ” var militär 
medan ”J” var civil. Båda radiofyrarna var 
placerade längre från bankanten än vad som 
var normalt vid andra flygplatser. Ledljuset, 
eller ”cyklopögat” var placerat 2 250 meter 
från, och ca 110 meter till höger om mittlinjen 
på bana 14. Ljuset var enbart avsett som en 
vägledning för flygvapnets piloter, inte för den 
civila trafiken. SE-CCK kom ur kurs samtidigt 
som det flög för lågt på inflygningen till bana 
14. Piloterna gav full gas till motorerna för 
att lyfta, men drygt två kilometer före bana 
14 träffade höger landställ och vingspets en 
nyplöjd åker. 

Planet flög ytterligare ett litet stycke men 
träffade kontaktledningen längs järnvägen 
vid Vejbyslätts station. Ett kraftigt ljussken 
uppstod och planet slog i marken, kanade på 
buken ett par hundra meter och välte därefter 
över på rygg. Jord och stenar sprutade in i 
flygkroppen och passagerarna kom att hänga 

Haverikommissionens utlåtande:
Orsaken till haveriet har med all sanno-
likhet varit att besättningen vid inflygning 
under instrumentväderförhållande övergi-
vit fastställt inflygningsförfarande och för 
tidigt ansatt landning. Anledningen härtill 
måste ha varit att besättningen låtit sig 
missledas av en till flygplatsen hörande 
ljusanordning, med vilken besättningen, 
frånsett viss under inflygningen erhållen 
information, troligen var obekant.

upp och ner i säkerhetsbältena. De flesta avled 
direkt. Fem passagerare slungades ut ur planet 
och dog omedelbart. Planet stannade ett 40-
tal meter från ett bostadshus där far och son 
Ström bodde.

31 av de 43 ombord omkom, däribland de 
båda piloterna. Av de tolv överlevande klarade 
sig tre praktiskt taget utan kroppsliga skador.
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Ingenting. Det var en karamell vid starten. 
Enda gången som Linjefl yg serverade kaffe 
med något till, jag tror att det var en kanel-
bulle, det var tidiga morgonfl ygningar. Annars 
så var det aldrig någon servering eller försälj-
ning.
Var ni medvetna om att planet låg fel?
Jag har ingen aning om att vi inte låg rätt till. 
Allt gick väldigt, väldigt fort.
Jag hade tänkt sitta framme hos piloterna för 
jag tyckte att det var väldigt spännande med 
start och landning. Och eftersom vi var två i 
kabinen så tyckte jag att det fanns möjlighet 
för mig att sitta fram men av någon anledning 
så gjorde jag inte det, utan gick och satte mig 
längst bak.
Berätta om kraschen:
Piloterna hann aldrig säga något för allt gick 
väldigt fort. Det enda som jag märkte var tokigt 
var att jag hörde att de skulle göra en pull-up, 
alltså stiga igen efter ett landningsförsök, och 
det var väl inget konstigt för det har jag ju 
varit med om tidigare men så såg jag bara hur 
högervingen brann och då förstod jag att nu är 
det något som är defi nitivt fel. 
Sen minns jag ingenting mer för sen svimmade 
jag förmodligen och vaknade upp först när 
hela kraschen var över. Då låg jag längst bak 
tillsammans med andra överlevande. Planet 
hade kanat iväg på rygg så taket hade skalats av 
och vi hade allihop tryckts upp längst bak. Jag 
hade fått mina ögon fulla med lera och det tog 
ett par dagar innan jag såg någonting.

Christina Hallgren
Christina Hallgren arbetade som fl ygvärdinna 
ombord på Linjefl yg Flight 277 den 20 novem-
ber 1964.
Ålder: 74 år
Yrke: Pensionär
Bor: Sigtuna
Hur gammal var du när fl ygolyckan 
inträffade?
Jag var 24 år och hade hunnit fl yga i ett drygt 
halvår. Stortrivdes med jobbet och tyckte att 
det var väldigt roligt. Jag hade gärna velat 
fortsätta att fl yga men olyckan gjorde att jag 
blev fl ygrädd.
Hur många var ni i besättningen?
Vi var två i cockpit och två i kabinen. Jag hade 
med mig en elev som ännu inte var utexamin-
erad. Hon fl ög med mig.
Var det fullsatt i planet?
Nej, det var det inte för Metropolitan tar 56 
passagerare och vi var 43 personer.
På den tiden var det kanske inte så vanligt att 
fl yga så som det är idag.
Vilken slags passagerare var det?
Politiker och höjdare inom kommunen.
Flygrouten var Bromma-Hultsfred-
Halmstad-Ängelholm?
Ja, och hade vi inte kommit ner i Ängelholm så 
hade vi gått till Köpenhamn.
Vad fi ck er att inte mellanlanda utan gå direkt 
till Ängelholm?
Vädret.
Kommer du ihåg om vad ni serverade ombord?

T h: Vraket av SE-CCK 
i dagsljus. Bilden är 
förmodligen tagen dagen 
efter eller några dagar 
efter kraschen.

Ingenting. Det var en karamell vid starten. 

Faktaskylt om SE-CCK om 
dess ursprung m m.
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Bilder från 
våren 2012

Våren 2012 gjorde SFF-Skåne 
en dagsresa till fl yghistoriskt 
intressanta platser. Ett besök 
gjordes bl a vid platsen för 
Metropolitanolyckan. T v ser 
vi Torsten Sjöberg berätta med 
inlevelse om olyckan. Torsten 
deltog i räddningsarbetet som 
ambulansbiträde.

Minnesstenen 
som står 
intill vägen.

Hur var dina skador?
De fi ck sy ihop mig i huvudet. Mjälten sprack 
och jag var allmänt mörbultad.
Kommer du ihåg något av räddnings-
aktionen?
Jag vet bara att jag försökte hålla paniken 
borta genom att prata eftersom jag hade 
någons ben runt min hals. Och när denna 
någon försökte räta ut benen fi ck jag en känsla 
av att jag höll på att bli strypt.
Hur blev du omhändertagen ?
Någon bar mig till en privatbil och körde in 
mig till sjukhuset. När jag kom in till sjukhu-
set sa personalen:
Är det här en man eller kvinna? 
Och då blev man 
ju lite fundersam 
över hur man 
såg ut.

Fick du hjälp med att bearbeta dina 
minnen?
Ingenting! Jag låg på sjukhuset i Ängelholm 
när de kom upp till mig, efter ett par dagar, från 
Linjefl yg och hade med sig mina uniformsskor 
som inte var i bästa skick, och undrade om 
jag kunde fortsätta att fl yga eller om jag ville 
sluta. Jag var väl borta en dryg månad och 
sedan började jag fl yga igen. Jag fl ög ungefär 
ett år och sedan bad jag om att få marktjänst 
och då fi ck jag det.
Hur orkade du gå vidare i livet?
Jag drömmer fortfarande mardrömmar. 
Eftersom man inte har fått bearbeta det på 

ett bra sätt så ligger det i 
bakhuvudet hela tiden.

Privat foto från 
Christina Hallgren.
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Rätt svar till ”Bildgåtan”: Landställ med hjul från J 33 Venom.
Välkommen till hörsalen på Ängelholms 
Bibliotek vid Stortorget  och Valhall Park 

söndagen 12 april kl 1000 – 1500!

 Inbjudan till Vårmöte med Årsmöte!
I samband med Vårmötet blir det årsmöte 
och föreläsning. Då kommer förre 
Flottiljchefen/Sektorchefen Överste 1.gr 
Rolf ”Clem” Clementson att berätta glimtar 
från sina år på Skånska Flygflottiljen. 
Vårmötet sker i hörsalen på Ängelholms 
Bibliotek vid Stortorget på förmiddagen 
och fortsätter efter lunch på Flygmuseet. 
Kallelse till Årsmötet sänds ut separat!
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VIKTIGT!!!
Anmälan till aktiviteterna görs till Lars Hedström tel 0708 – 86 86 86
eller lars@hedstrom.as
Föranmälan är viktig för att vi ska kunna boka tillräckligt stor lokal.
Oftast sker föreläsningarna på Ängelholms Flygmuseum, men lokalbyte kan ske.
Ändringar och tillägg i programmet publiceras på web-sidan   
www.f10kamratforening.se                                                         Lars Hedström

Föreningsaktiviteter våren 2015 
inom F10 Kamratförening

Bibliotek och Arkiv
Sedan förra Bullertinen har vi följande att tacka för gåvor: 
Lennart Jönsson, Lennart Åberg, Bernth Svensson, Peter Berlin, 
Kenneth Hansson, Bertil Bjäre, S O Rothstein, Torbjörn Eldh, 
Kurt Åkesson, Jacob de Maré, och Gisle Brörs.  
Sven-Åke Ahl     

Datum      Dag     Tid    Aktivitet
2015-02-11     Ons       1900

2015-03-11     Ons       1900   
                                    

2015-03-25     Ons       1900

2015-04-12     Sön       1000-
                                     1500  

2015-05-20     Ons      1900

Kyrkoherde em. Åke Svensson: ”Flottiljpastorn! Historia 
och verksamhet”

Kärnfysikern, Professor Ragnar Hellborg, Lunds universitet, 
berättar om de mätningar av joniserande strålning som han 
gjorde vid den strandade ubåten U 137. Mätningarna ledde till 
att det kunde fastställas att ubåten med ”till visshet gränsande 
sannolikhet” var bestyckad med kärnvapen.

Flygvapenchefen Generalmajor Micael Bydén berättar om 
”Flygvapnet idag”

Vårmöte med årsmöte och föreläsning.
Förre Flottiljchefen/Sektorchefen Överste 1.gr Rolf ”Clem” 
Clementson berättar från sina år på Skånska Flygflottiljen.
Vårmötet sker i hörsalen på Ängelholms Bibliotek vid Stortorget   
på förmiddagen och fortsätter efter lunch på Flygmuseet.

Tullinspektör Anders Jakobson föreläser om Tullverkets arbete. 
Han har arbetat med både tullkontroller, underrättelsetjänst och 
utredningstjänst.
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F 10-Memorial

Första helgen i augusti, 2-3 augusti, 
avhölls för andra året i rad ett 

uppskattat evenemang på Ängelholms 
Flygmuseum.
Den stora begivenheten, modelltäv-
lingen ”F 10-Memorial” drog mycket 
folk. Av ”tradition” hålls modelltävlin-
gen under årets varmaste dagar! Lör-
dagen bjöd på mycket varmt väder, 
men trots det kom det en hel del 
besökare. På söndagen var det däremot 
ett riktigt ”museiväder” med regnskur-
ar och åska, men fortfarande varmt 
och klibbigt. Den stora tillströmnin-
gen av folk på söndagen hade kanske 
också med att göra att evenemanget 
fick lite reklam i Helsingborgs Dag-
blad, i Ängelholmsupplagan. Liksom 
i fjol tävlade man i tio klasser Flyg A 
(1/72 och mindre),  Flyg B (1/48 och 
större) , Militära fordon/artilleripjäser 
A (1/72 och mindre),  Militära fordon/
artilleripjäser B (1/48 och större),  
Civila fordon,  Fartyg,  Figurer,  Dio-
rama,  Övrigt och  Juniorer. I år fanns 

det tyvärr ingen junior. Förutom de fina 
utställda/tävlande modellerna kunde 
besökarna lyssna på mycket intressanta 
föredrag av både f d piloter och tekniker 
från F 10:s tid.
Även föredrag om civilflyg, FV:s sam-
bandsystem samt ett om gamle legen-
dariske FV-chefen Nordenskiöld kunde 
avnjutas på Flygmuseet. I tävlingen 
fanns många välbyggda modeller. Antal-
et anmälda (150 st) var något lägre i år, 
men många faktorer spelar in varför 
det blir så. Det kan vara byggare som 
tänkt ta med x antal modeller, han/hon 
har några färdiga och några till som ska 
färdigställas. Ibland räcker helt enkelt 
inte tiden till då får de strykas fast de är 
anmälda. Det kan också vara så att i fjol 
var det nyhetens behag. 
Tävlingen drog i alla fall folk från både 
Skåne, de angränsande landskapen och 
Göteborg.
Resultatlistan finns på: www.engelhol-
msflygmuseum.se under fliken ”F 10-
Memorial”. n

Text: Tor Netterby 
Foto: Krister Sörhede

Några av de fina 
modellerna i årets 
tävling.
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Årets C4-Open
I år var det 24-26 oktober som Skan-

dinaviens trevligaste och största eve-
nemang för skalamodeller, på Malmö 
Teknik- och Sjöfartsmuseum ägde rum. 
Det var som brukligt en tävling/utställ-
ning av högsta klass med många ob-
jekt, hobbyhandlare från när och fjärr-
an, samt många hobbyföreningar som 
passade på att visa upp sig. I år var Leif 
Rask och Krister Sörhede bland försälj-
arna hade med sig ett varierat utbud av 
varor från flygmuseets butik. Ett om 
möjligt ännu mer digande prisbord för 
de tävlande fanns i år. Lördagskvällens 
traditionella samkväm med mat och 
frågetävling är ett alltid lika poulärt 
inslag. Antalet deltagande modeller i år 
var något färre; 342 modeller fördelade 
på 87 byggare som tävlade i ett stort 
antal klasser, Ängelholms Flygmuseum 
var med och sponsrade evenemanget 
med ett flertal byggsatser som priser. 
Sven Scheiderbauer var på plats och 
överlämnade vårt vandringspris vid 
prisutdelningen på söndagen.  

I    år gick flygmuseets vandringspris till 
Anders Isaksson från Stockholm för 

en fin, en något ovanlig, välbyggd och 
realistiskt målad modell i skala 1/72 av 
en J 8A Gladiator i F 10:s färger.

Text: Tor Netterby 
Foto: Krister Sörhede

Modellen 
som erövrade 
Ängelholms-
priset, en 
J 8A 
Gladiator.

Pristagaren Anders Isaksson, Sven 
Scheiderbauer och Tor Netterby.



Varje måndag njuter vi av bröd från:
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Kommer Du ihåg något från 
Din tid på F 10?

Alla bidrag skickas 
till: Göran Brauer,
gobra@bjarenet.com, 
S. Hovallsvägen 12, 
269 92 Båstad.

Nu börjar vi närma oss år 2015 då F 10 Kamrat-
förening den 1 oktober har två anledningar att vårda 

minnet av Tionde Flygfl ottiljen/Kungl. Skånska 
Flygfl ottiljen F 10. 2015 är det 75 år sedan fl ottiljen sattes 
upp på Bulltofta och 70 år sedan man fl yttade till Barkåkra.
På samma sätt som vi 2010 tog fram en jubileumsskrift om 
”Tionde fl ygfl ottiljen 70 år” så är avsikten att försöka ta 
fram en skrift med ”Minnen/historier från F 10 1940 -
2002”. Det fi nns idag ett bra underlag från åren 1940 –
1945, men sedan blir antalet minnen/historier färre.
Jag efterlyser därför minnen/historier från främst 
50-talet och fram t o m 2002. Det är minnen/historier 
som du upplevde som befäl, civilanställd, värnpliktig 
eller besökare på F 10. 
Här har du chansen att bidra med fl yghistoriska händelser. 
Får jag underlaget senast den 1 mars så fi nns det en chans 
att det kommer med. Jag ser fram emot Ditt bidrag!
Med vänlig fl ygarhälsning Göran B
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Medlemsservice
Nu har över 75 % av medlemmarna 
anmält sin e-postadress. Gör det Du också! 
E-posta till: lars@hedstrom.as 
Finns Du på vår e-postlista kan vi enkelt och snabbt skicka information mel-
lan de olika numren av Bulle(r)tinen om verksamhet som kan komma utöver 
den långsiktiga planeringen. 
Anmäl gärna Ditt födelsedatum! 
Skriv in Ditt födelsedatum på inbetalningskortet (eller anmäl på annat sätt). 
Det är bra för oss att veta åldersstrukturen på våra medlemmar och det 
underlättar eftersändning av posten vid adressförändringar. 
Så skriv år-månad-dag (ÅÅ-MM-DD) på inbetalningen. 
Medlemsregistret. 
Vi är över 2000 medlemmar, varav det kommit fler än 200 nya under detta 
år. Många besökare till Flygmuseet blir så förtjusta i vårt fina museum att 
de gärna vill vara medlemmar i kamratföreningen och därigenom stödja vår 
verksamhet. 
Vill Du ha en medlemslista så kan jag skicka den som en pdf-fil. 
E-adress: lars@hedstrom.as Tel: 0708 – 86 86 86 
För Din medlemsavgift 2015 får Du: 
4  Fri entré på vårt museum Ängelholms Flygmuseum. Visa medlemskort!
4  10 procents rabatt på inköp av artiklar i museishopen. 
4  Erbjudande att medverka vid Vårmöte den 12 april. 
4  Tillgång till bibliotek med mycket fakta om flyg. 
4  Erbjudanden om ett antal intressanta föreläsningar och filmkvällar. 
4  Möjlighet till social samvaro. Måndagsmöten kl 09.00 med fika kl 10.30. 
4  Möjlighet till att göra en insats för vårt Flygmuseum. 
4  Erbjudanden om intressanta temaresor. 

Lars Hedström, medlemsregistrator 
lars@hedstrom.as    0431 – 45 40 50, 0708 – 86 86 86

Valhall Park Hotell och konferens erbjuder alla medlemmar hotellrum med 
frukost till mycket förmånliga priser. Ange vid beställningen att du är medlem 
i F 10 kamratförening. 0431-255 20 / info@hotelvalhallpark.se



Nästa nummer av

kommer i juni

Nästa nummer av

kommer i juni
BULLE  TINEN 

kommer i juni
ULLE TINENrTINENrTINEN

Köp dina klappar i DIN butik på museet. 
Som medlem har du 10% rabatt på våra redan 
låga priser. Radiostyrt är den nya fl ugan och 
här kan du köpa stort som smått. 
Just hemkommet har vi fl äktmotorförsedda 
Johan-Gul-Draken och och microdrönaren 
Easy 2 fl y Nano Colour. Vill du ha större 
drönare så har vi det oxå! I bokshopen kan du 
köpa årets fl ygbok ”DC-3:an - Kalla krigets 
hemlighet” skriven av Christer Lokind och 
i klädhyllorna hittar du bland allt annat 
massor av trevliga tröjor och kepsar.

Aktuellt
från butiken!

Avs. 
F 10 Kamratförening 
Valhall Park 
262 74 Ängelholm

Köp hos oss!

Bli välkädd genom oss!

Revells nya JAS 39C Gripen!

Välfylld bokhylla!
Vi önskar er alla en 
God Jul & Gott Nytt År!
   Medarbetarna på 
   Flygmuseet

159:-


