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Ordföranden har ordet

A

propå detta blad
årmötet den
så har du kanske
13 april blev
observerat att det fått ett
lyckat. Att drygt
nytt namn och ny logo200 medlemmar
typ. Tor Netterby har
möter upp vid vårt
tagit över redaktörskapet
årsmöte är fantastiskt
från Björn Rasmusson
stimulerande, att ett
som jag här vill passa på
tiotal medlemmar aratt tacka för ett mycket
betar hårt för vårt välgott arbete under några
befinnande den dagen
år. Tor och marknadsär också det en fantastisk gärning. Stort tack Kamratföreningens ordförande chefen Ulf Ohlsson
Sven Scheiderbauer.
skriver i detta nummer
för att du kom!
om namnbytet och hur
Själva årsmötet avlöpte
det nya namnet Bulle(r)tinen kom
som planerat. Styrelsen beviljades
till.
ansvarsfrihet och de flesta omvaldes.
Krister Sörhede hälsas välkommen
tt Ängelholms Flygmuseum är
som ny ordinarie ledamot och Kenett omtyckt mål inte bara som
neth Johansson hälsas välkommen
museum har vi fått känna på flera
som ny suppleant. Apropå suppleant
gånger. Vi kan ju bjuda på inte bara
så varskoddes årsmötet om att vid
en flyghistorisk miljö utan också
ett kommande extra årsmöte (höstfaciliteter för sammanträden och konmötet) så föreslår styrelsen att supferenser. Sålunda förlägger Flygvappleanterna avskaffas och att antalet
enmuseum sin Museiföreståndarordinarie styrelsemedlemmar ökas.
konferens hos oss i maj. Vi hoppas på
Det kräver två årsmötesbeslut eftergott deltagande och vi är också en del
som det kräver en stadgeändring.
av planeringen av programmet. SFF
Som framgått tidigare är vi nu
önskar förlägga sin årliga regionkonmedlemmar av SMKR (Sveriges
ferens till oss, vilket vi också gläder
Militära Kamratföreningars Riksoss åt liksom att SFF tidigare har förförbund). Vår intendent Anders Rick
lagt ett styrelsemöte hit.
och jag deltog i SMKR represenF 10 Kamratförenings största verktantskapsmöte. Jag blev invald i
samhet är Ängelholms Flygmuseum.
styrelsen, en styrelse där jag tidigare
Det torde vara allom bekant. I år firar
haft en plats i flera år.
museet 10 år i sin nuvarande form.
Om representantskapsmötet skriver
Det fanns under den aktiva flottiljens
Anders på annan plats i detta blad.

A

www.f10kamratforening.se
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tid ett förbandsmuseum som byggts
upp och drivits av Sven Sjöholm och
Lennart Rydberg. I och med avvecklingen av flottiljen togs initiativet
att omvandla det lilla museet till ett
större med plats för flottiljens olika
flygplanstyper. Där är vi idag. Med
frivilliga krafter med stor entusiasm
och stort kunnande har vårt museum
byggts upp. Att detta är en kulturhistorisk gärning förstår de flesta. Att nu
Ängelholms kommun uppmärksammar oss med att tilldela oss sitt årliga
kulturpris är något vi verkligen sätter
stort värde på.

inom FM. Överenskommelsen handlar om stöd till de veteraner som
tjänstgör eller har tjänstgjort i internationella insatser och deras anhöriga.
Överenskommelsen gäller alltså inte
dem som enbart gjort sin värnpliktstjänstgöring men för kamratföreningarna har detta ingen betydelse.
Överenskommelsen kan också tänkas
gälla för den personal som, utan att
ha tjänstgjort utomlands, ändå är eller
har varit utsatta för påfrestningar
under sin tid i FM. Mer om detta att
framgår på SMKR hemsida
www.smkr.se

E

I

Veteran- och anhörigstöd

n uppgift SMKR tagit på sig och
som genomförs åt FM (försvarsmakten) genom kamratföreningarna
är veteran- och anhörigstöd. SMKR
har tecknat en överenskommelse med
FM, om att kamratföreningarna inom
SMKR ska samarbeta med FM och
övriga ideella organisationer på orten
för att stödja veteraner och anhöriga.
Veteraner är enligt FM:s definition
nuvarande eller tidigare anställda
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förra numret efterlyste jag intresserade medlemmar som kan tänka
sig ställa upp som stödjare då det
skulle behövas. Ett par intressenter
har anmält sig, men det finns plats för
flera. Är du intresserad kontakta mig
på telefon 070-690 52 22 eller e-post:
sven@scheiderbauer.se
Sven Scheiderbauer
Ordförande

Bullertinen

Museichefen har ordet

Flygmuseet har blivit kultur lagom
till 10-årsjubileet!

I

skrivande stund har vi passerat
påsken och börjar se fram mot
sommaren med många besökare på
vårt museum. Strax innan påsk fick
flygmuseet ett mycket glädjande besked.
Ängelholms kommuns kulturpris för
2014 tilldelas Ängelholms Flygmuseum. Priset består av 25.000:- som
kommer att överlämnas på nationaldagen den 6 juni i Ängelholms Hembygdspark. Mycket bättre uppskattning kan vi knappast få. Jag är glad
och stolt över alla de museimedarbetare som idogt och ideellt under
tio år skapat ett museum som får ett
kulturpris. Tack alla!

A

rbetet med att förbättra museet
pågår ständigt. Sedan förra
medlemsbladet har det skett en hel
del. I och med att vi hyrt ytterligare
en halv hangar har vi kunnat flytta
vårt förråd och i gamla förrådet
finns numera utställningen med
katapultstolar, flygsäkerhetsmateriel och instrumentpaneler. Även
framkroppen J 35 fick plats där. Vår
SK 60 befinner sig för närvarade i
förrådet och arbete pågår att få upp
den på en pelare. Det är J 22-gänget
som kände sig lite arbetslösa efter
att fått ordning på J 22 och nu har
riktat sina blickar på SK 60. Förhoppningsvis kommer flygplanet in i

www.f10kamratforening.se

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

utställningshallen under maj månad.
Känner jag ”gubbarna” rätt drar
de ut på arbetet, kanske lika länge
som arbetet med J 22 pågick. Skämt
åsido, vi ser fram mot att flygplanet
kommer in innan sommaren.
J 22 fungerar numera efter idogt
arbete och så sent som på vår-/årsmötet visades den upp och startades
till glädje för våra medlemmar. J 28
Vampire kom på plats under mars
månad och kan därmed visas upp för
våra besökare.

I

december 2002 lämnade den sista
JAS 39 flottiljen och flög till F 17.
Numret på den var 39150. Den är
numera slutflugen och demonterad.
Framkroppen kommer att överlämnas till flygmuseet under året och till
5

glädje för våra besökare blir det tillåtet att provsitta den. Förhoppningsvis
kommer den då vara utrustad med
katapultstol, instrument och annan
utrustning som tidigare fanns i den.

V

år flygsimulator 2 (J 35) har
byggts om och modifierats under vintern och är idag i flygfärdigt
skick. De som har byggt om simulatorn har lagt många timmars arbete
på den och kan äntligen se slutet.

D

en 15 juni är det 10 år sedan
Ängelholms Flygmuseum invig-
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des. Hur vi skall celebrera detta är
inte helt klart ännu.

A

vslutningsvis vill jag tacka alla
för det enorma arbete som läggs
ner på vårt fina flygmuseum. Efter
den fina och glädjande uppskattningen från Ängelholms Kommun kan vi
kanske fortsättningsvis kalla oss för
”kulturarbetare”. n

Björkhagen 2014-04-22
Kenneth Hansson
Museichef

Bullertinen

Den 6/2 var det ”vaktombyte” – SK 60 vs Vampire!

SK 60 och Vampire väntade i var sin hangar på att få byta plats. Foto: Bo Hesselmark

SK 60 tas ut och rullas iväg, för att sedan återkomma på en pelare i ”stora” hangaren.

När SK 60 var borta kunde Vampire baxas in i hangaren och komma till ro på sin plats.

www.f10kamratforening.se
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Vårmöte och årsmöte 2014

Ä

ntligen blev det vår… efter en
vinter som egentligen inte var
någon riktig vinter, frånsett lite snö
under några veckor i januari. Till
Vårmöte med årsmöte den 13 april
hade 240 medlemmar anmält sig.
Från Jarl Kulle-scenen på Rönneskolan syntes det att det var en mycket
god uppslutning.
Efter att
årsmötet
öppnats av
ordförande
Sven Scheiderbauer hölls
en högtidlig
parentation
över de under året avlidna kamraterna
till tonerna av ”Reach for the Sky /
Missing Man”.
Efter detta vidtog stämmoförhandlingarna. Stämman valde till
ordförandeposten Sven Scheiderbauer
på ett år. Detta var omval till posten.
Efter sedvanliga stämmoförhandlingar med några nyval av ett flertal
omval till styrelsen bad Generalmajor
Bert Stenfeldt om ordet och tackade för allt det
arbete som alla
frivilliga krafter
på museet
lägger ner.
Bert Stenfeldt
nämnde att på
Svensk Flyghistorisk Förenings
8

Foto: Krister Sörhede
och KG Bergqvist

årsmöte uttryckte många sitt gillande
över det fina flygmuseet i Ängelholm.
Stämman fick även lite rapportering från SWAF Historic Flight och
projekten där.
Efter det informerade Lars Hedström
om medlemsresan till flygdagen på
F 17 den 1 juni. Flygdag, bussresa,
lunch på Bredåkramässen. Allt detta
för 300 kronor.

D

agens föredrag höll Kapten KG
Bergqvist från F 17. Han tillhör
Försvarsmaktens Flygbärgningsgrupp och är i grunden flygtekniker.
Föredraget handlade om bärgningen
av vrakdelarna efter den norska Hercules som flög in i Kebnekaise 2012.
KG började med att visa en kort film
från dykningar i Vättern där civila
dykare hittat en Fokker S 6 som störtade i vattnet 1937 efter att motorn
lossnat. Anhöriga ville ha hjälp med
att bärga kvarlevorna efter de två flygarna. KG återvände till huvudtemat
som gällde det norska Herculesplanet. Olyckan hände i mars 2012
och den internationella övningen
Cold Response pågick, vilket gjorde
att mycket folk redan fanns på
platsen och kunde sättas in i sökandet
genast, men det tog ändå två dagar
att hitta fram till vrakplatsen. KG
berörde även den stora mängd utrustning som behövdes och vad för slags.
Hemvärnet skötte all logistik. Polisen
var av naturliga skäl inkopplad p g a
att det fanns mycket kvarlevor från
Bullertinen

fem individer som skulle tas om
hand för att säkerställa DNA.
Allt arbete var oerhört svårt eftersom
många vrakdelar var utspridda över
ett så stort område. Vidare skedde
allt arbete i starkt uppförslut. Att ta
sig från baslägret till ”arbetsplatsen”
var ett helt företag. Det kunde vara
två timmar i bandvagn (enkel resa)
eller åtta minuter med helikopter.
Arbetet försvårades också av att
vrakdelarna var fastfrusna i snön.
KG berättade att man var tillbaka på
platsen för att fortsätta i augusti 2012
för då är vädret som mest gynnsamt.
Mer arbete utfördes även i augusti
2013 och det ska bli en resa dit upp i
augusti även i år.
Som avslutning fick vi veta lite om
de troliga orsakerna till haveriet
enligt Statens Haverikommissions
uppfattning.
F 10 Kamratförening vill rikta ett
stort tack till KG Bergqvist för hans
intressanta och engagerande föredrag!
www.f10kamratforening.se

E

Kn KG Bergqvist, F 17 och
några av de bilder han
visade från bägrningsarbetet på Kebnekaise.
Notera “balansakten” med
helikoptern till vänster.

fteråt, på museet, när kaffet var
uppdrucket och kakan uppäten blev det motorkörning med
”Röd Kalle”. Alla i ”22-gänget”
fick motta väl förtjänta applåder av
åskådarna när det hela var över.
Vi riktar ett stort tack ”22-gänget”
som gjorde att vi än en gång fick
lyssna till mullrandet från ”Röd
Kalle”! n

Leif Krook stiger ur efter väl förättat värv.

PS. En uppställning på hur styrelsen
är organiserad och vem som gör vad
hittar du på:
http://www.f10kamratforening.se/
Kamrat/Word/?page_id=5
Tor Netterby
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Som ni säkert har märkt har...

... ”Medlemsbladet” fått ett riktigt namn!

De första förslagen, med ”Valhall” och ”Aktuellt” i titeln.

V

älkommen till ett nytt nummer av F 10 Kamratförenings
medlemsblad! Som ni säkert har sett
har medlemsbladet nu begåvats med
ett riktigt namn – ”Bulle(r)tinen”.
Anledningen till detta är många. Ett
av skälen vara när vår ordförande
Sven Scheiderbauer skulle anmäla
föreningen som medlem i SMKR
(Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund) så fanns på
formuläret en fråga om vi hade
någon medlemstidning och vad den
hette… Svaret blev ”Medlemsbladet”. Därför kom diskussionen upp
att vi borde ha ett eget namn på
”bladet”.

E

fter mycket funderande,
stötande och blötande fastnade
styrelsen för förslaget ”Bulle(r)-

10

Den första ”Bullertinen”.

tinen”. Vår marknadschef Ulf Ohlsson var varit delaktig i den kreativa
processen och är den som kom på
det namn som vi till slut fastnade
för. Här berättar Ulf om sina tankar
kring det hela:

”

När det framgick att det fanns idéer om att använda namnet Valhall
följt av -nyheter, -nytt, -aktuellt
m.m. anförde jag betänkligheter mot
detta. Valhall var ju tidigare namnet
på Corps de logi´t som efter försvarets övertagande blev regementsofficersmäss vid F 10. Efter PEAB:s
övertagande benämns hela området
Valhall Park och fungerar som ett
samlingsnamn för Ängelholms
nyaste stadsdel.
Därutöver var jag tveksam till
benämningar som -aktuellt, -nytt
Bullertinen

Den andra ”Bullertinen”.

Vi närmar oss...

eller -nyheter på ett alster som till
stor del behandlar svunna tiders
minnen förvaltade av Kamratföreningen.

E

fter några dagars funderingar
dök ordet bulletin upp. Bulletin
kommer från italienskans bulletino,
”liten bulla” från bulla som betyder
ett officiellt, regelbundet meddelande eller rapport. Ordet ingår som
bekant i en del tidningsnamn.
Medlemsskriften utkommer ju
regelbundet och innehåller både
meddelanden och rapporter tidsmässigt obundna och kan således
både handla om nutid och dåtid
utan krav på aktualitet. För att
”spetsa” till namnet lite tillät jag
mig smyga in ett - r - mitt i namnet
och därmed skapa ett mer unikt(?)
namn, BULLErTINEN, för F 10
föreningsskrift. Det dubbelbottnade
namnet skulle därmed föra tankarna
till det som F 10 mest var känt för i

www.f10kamratforening.se

... den slutliga produkten.

omvärlden - buller - eller en tidning
som låter höra om sig. En Googling
på bulletin ger 65 700 000(!) träffar.
Bullertin däremot ger 2 800 träffar
eller bara 0,004 % så många. Tillräckligt unikt???

L

ayouten på namnet är viktig,
ett varumärke som lätt skall
kunna igenkännas. Jag involverade
nu Tor Netterby och Hasse Svensson
och deras erfarenheter av layout i
gruppen. Det blev många alternativ och resultatet har ni redan sett
på omslaget. Den röda texten med
den gula jetstrimman har färgen
från den Skånska regionsflaggan.
Layouten överensstämmer med
Flygmuseets långa logga och de
ingående färgerna rött, blått och gult
står också för de tre flygdivisioner/
stationskompanier som utgjorde
kärnverksamheten på flygflottiljen
i Barkåkra. Så gick det till…
Tor Netterby/Ulf Ohlsson

”
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Vampire F 5-105 har gjort sin
”last flight”

Text: Bo Hesselmark,
Foto: Bo Hesselmark, Rickard Nilsson (F 5)

V

årt nyförvärv till Ängelholms
Flygmuseum är en de Havilland D.H. 115 Mk. 55 Vampire
Trainer. Den är tillverkad som ett
av 100 stycken på licens i Schweiz
1958 vilar nu efter 55 års service
hos Ängelholms Flygmuseum. Ett
jaktflygplan i slutet av 40-talet
spåddes ha en livslängd på 10 år.

”Vår” Vampire

Vampire SE-DXV byggdes på
licens år 1958 av flygplansfabriken
i Emmen i Schweiz och levererades till Schweiz Flygvapen den
21 april 1959, tillverkningsnummer 981 och Schweiz Luftwaffes
registreringsnummer U-1221.
Flygplanet tillhörde det Schweiziska Flygvapnet från 1958 till 1990
då det överlämnades som gåva till
det Svenska Flygvapnet och har
sedan dess varit på Ljungbyheds
12

Flygplats (F 5) och förvaltats av
Ljungbyheds Aeronautiska Sällskap, LAS. Flygplanet togs ur
tjänst den 14 augusti 1990 med
1886 flygtimmar och 826 landningar noterade i loggboken och
den 25 augusti 1990 flög det från
Dübendorf flygplats via Kiel till
Ljungbyhed. Flygförare var den
schweiziske piloten Martin Escher
och i högerstolen chefen för F 5,
överste Sven Sjöling. Sven säger
att flygningen var odramatisk. Vid
starten från Kiel kunde man dock
inte se banans hela längd på grund
av att den är kuperad, men det var
högsta fart från start. Vid landningen i Ljungbyhed välkomnades
planet av en grupp anställda.

U

nder ca ett år gjordes översyn
på planet i Ljungbyhed, det
civilregistrerades den 22 augusti
Bullertinen

1991 som SE-DXV och kod
F 5-105. På de Vampire som tidigare fanns på F 5 slutade numreringen på 104. Därför var det
naturligt att denna individ fick just
– 105.
Det har medverkat vid många flygdagar och flygshower under årens
lopp. De tre piloter som spakat
mest är Torgel Hagelin, Bertil Gerhardt och Pär Cederqvist. Enligt
loggboken har Bertil Gerhardt flugit 159 gånger, sista flygningen den
20 augusti 2010. Torgel Hagelin
flög 158 gånger, sista flygningen
den 22 november 2012. Pär Cederqvist flög 157 gånger. Den sista
flygningen var förflyttningen från
Ljungbyhed till Barkåkra den 15
juli 2013.

Pär Cederqvist som pilot. Den
totala flygtiden är 2171 timmar
sedan det var nytt. Många är de
betalande passagerare som har fått
förmånen att flyga över Skåne i
detta historiska flygplan.

Övriga Vampire, tidigare
i Schweiz flygvapen nu i
Sverige

Vampire med schweizisk registrering U-1212, licenstillverkades
i Schweiz 1958 och blev SEDXT, Den finns nu i Eskilstuna
och tillhör Västerås Flygmuseum. Vampire med schweizisk
registrering U-1236, svensk registrering SE DXX, tillverkades i

Y

tterligare 15 piloter har flugit
planet, men ett
mindre antal
gånger. Loggboken visar
att planet har
varit i luften
625 dagar i
Sverige, men
antalet flygningar är flera för
det har använts
för inskolning
med start- och
landningsövningar många
gånger. Under
2013 flög planet
19 dagar och alla
flygningarna var med

www.f10kamratforening.se

in och Bertil
Torgel Hagel

Gerhardt.
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st.
Pär Cederqvi

England 1953 och registrerades där
som XD 440 inom RAF, i Sverige
fick den registrering SE-DXU,
även den hos Västerås Flygmuseum.
Dessutom finns en Vampire J 28B
hos Söderhamns Flygmuseum,
en Vampire J 28C hos Jämtlands
Flygmuseum och två Vampire hos
Svedinos Museum. De är en J 28B
byggd 1948 och en J 28C byggd
1955.
Trots att ca 80 Vampire fortfarande
är flygdugliga är det bara ett
mindre antal som flyger inkl. två
av de ovan nämnda. En privatägd
flygande Vampire SE-DXS såldes
till Norge sommaren 2013.

Vampire i svenska
flygvapnet

De tre första Vampire J 28A anlände till Norrköping den 4 juni 1946,
totalt beställdes i den första ordern

14

70 st, vilka
levererades
under 1947.
F 10:s två
första Vampire
kom den 16
januari 1951,
följt av ett
tredje den
19 januari.
Innan året
var gånget
hade alla tre
divisionerna blivit
tilldelade Vampire. Totalt på F 10
fanns det 60 stycken.

Till F 5

Den första Vampiren som landade på F 5:s nya bana kom den
17 december 1954 och som mest
fanns det 57 Vampire på F5. De
sista Vampireplanen utgick ur Flygvapnet den 26 juli 1968 efter 22
års tjänst. Vanligen utgick planen
efter 8 till 10 års tjänst, men det var
många som användes under 13 till
18 års tjänst. Flera flygplan såldes
efter 5 till 7 års tjänst till Schweiz,
Österrike och Dominikanska Republiken.
Totalt inköptes till Sverige 437
stycken Vampire, det sista levererades den 21 augusti 1959.
De Havilland Aircraft Company
tillverkade totalt (alla versioner)
4206 Vampire.
Sverige köpte alltså 9.6 % av hela
Vampireproduktionen!
Vampire användes i 32 länder.
Bullertinen

Haverier

Haverier och tillbud med irreparabla maskiner i Sverige under tiden
1946 – 1968 = 126 stycken varvid
37 flygförare omkom. Sex haverier
inträffade vid kollisioner på marken.
Många av de övriga haverierna inträffade vid starter och landningar.
Ett haveri med en privatägd
Vampire inträffade under provflygning 1993.
Till sist: Vi har åtagit oss att vårda
SE-DXV så ömt att hon skulle
kunna flygas igen. n

Data

Spännvidd: 11,58 meter.
Längd: 10,49 meter.
Höjd: 2,01 meter.
Startvikt: 6174 kilo.
Hastighet: ca 840 km/t.
Max flygsträcka: ca 600 km.
Motor, 1958: D. H. Goblin 35 B,
4950 hk
Beväpning:
4 st 20 mm Hispano-Suiza
kanoner, 2 st 200 kg bomber,
16 raketer mm.

Uppräkningen nedan gäller Sverige.

Största antal J 28A i bruk 1947 = 70 st.
Största antal J 28B i bruk 1952 = 293 st.
Största antal J 28C-1 i bruk 1954 – 1961 = 30 st.
Största antal J 28C-2 i bruk 1956 – 1962 = 15 st.
Största antal J 28C-3 i bruk 1959 – 1967 = 12 st.
Under 1968 tog Vampire-epoken slut och de ersattes av SK 60 på F 5.
Som mest var 352 stycken Vampire i bruk år 1952.

The
End?

www.f10kamratforening.se

15

Ragnar Skanåker berättar om:

FLYGARhistorier

Flyga Vampire
i Söderhamn 1953

Namn: Ragnar Skanåker
Ljungbyhed 1952-53
Söderhamn 53-54
Ängelholm 54-59
Västerås 59 – endast
3 månader.
Sista rep. övning 1963

E

fter avslutad utbildning på
Ljungbyhed började inflygning på krigsflygplan för min del
på Vampire i Söderhamn, F 15.
Början kunde inte vara sämre. Det
var nämligen så att man själv inte
fick bestämma var man skulle bli
placerad. Jag hade sökt Östersund
och F 4.

V

id välkomnandet i Söderhamn
med översten i spetsen fick alla
piloterna frågan varför vi valt F 15.
De nyutnämnda korpralerna/fältflygarna uttalade sin förnöjelse av
att komma till en så fin flottilj och
ett självgott leende syntes i överstens
ansikte.
Det varade ända tills ff Eriksson
(mitt namn tills svärmor bytte det)
fick frågan.
Jag svarade som vanligt uppriktigt:
”Jag har inte sökt hit, de jävlarna
bara skickade hit mig.”
Mitt rykte var inte det bästa innan så

16

det spelade inte så stor roll. Vi förflyttning till F 10 efter ett halvår var
första mötet med överste Bergman
var ungefär lika frostigt.
”Jag vet var du är för en jävel, passa
dig!” var Bills första ord.

E

fter denna utfyllnad kommer
jag tillbaka till det jag skulle
skriva om:
Mitt möte med Vampire.
Det var en underlig känsla att för
första gången sätta sig i förarsätet på
detta fartvidunder. Vi var de sista piloterna som fick förtroendet att flyga
in oss på den ensitsiga versionen.
J 28C kom först ett halvår senare.
Träningen bestod i att lära känna
alla instrument i kabinen. Det mest
skrämmande instrumentet var
hastighetsmätaren. Den stoppade vid
1 000 km i timmen.
Att instrumenteringen var lika rörig
som dagens skola tänkte vi inte på.
Allt var så nytt. Värsta frågan senare
under flygning var ”hur mycket
bränsle har du kvar”. Först måste
man då leta reda på mätarna som
satt utspridda i hela förarrummet
och sedan lägga ihop siffrorna. När
vi blev vana var det inga problem
– vi lämnade ungefärliga uppgifter
med +.
För att träna landning med Vampens
Bullertinen

Foto: Sven Scheiderbauer

landningsfart använde vi SK 16 som
vi landade i marschfart – att den
bara höll. Vi hade endast ett haveri
och det var en knäckt vinge. Detta
berodde på för stark sidvind.
Vi började vänja oss vid kärran efter
otaliga gaspådrag och nästan lättfart
med påföljande inbromsningar och
banans fulla utnyttjande.

F

örsta flygningen var otrolig – det
gick så fort. Jag kommer ihåg att
jag hade 300 m höjd innan jag fick
in stället. Startklaffen har jag inget
som helst minne av.

www.f10kamratforening.se

Några fingerade landningar på
molnens översida föregick själva
landningen.
Det fanns erfarna piloter som var utplacerade i på strategiska ställen och
som kunde vägleda oss. Det kändes
tryggt faktiskt, man var inte ensam.
Alla piloter – ca 10 stycken, klarade
inflygningen med glans. Efter någon
månad med 3 pass om dagen var det
vardagsmat och man var kung på
himlavalvet.
Tills man mötte J 29. Då var man
nere på jorden igen.
J 29 anförtroddes oss på F 10 ett
halvår senare och det var en ny era.
Efter några månader var man åter
herre på täppan. Det varade tills
första luftstriden med J 35, jag tror
det var 1959. Tala om att skjuta på en
sittande fågel.
Ska det aldrig
sluta? n
Gynna våra
annonsörer!

Ragnar
Skanåker

Deras annonser
möjliggör tryckningen
av Bullertinen i färg!
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Sven Sjöholm om Flygmuseet från
starten och fram till idag!

Tal av Sven Sjöholm inför
Ängelholms Flygmuseums
30-årsfirande i januari 2014.
Klockan 9 idag för 30 år sedan
kom en delegation från kanslihuset, ned till baracken som låg bredvid Instruktionshallen, med överste
Anders Sjöberg i spetsen. Han fick
låna skäddarens största och vassaste
sax och klippte det gulröda bandet
och förklarade ”F 10 utställningshall
invigd”.
Med var bl a Kjell Brymell men
de andra finns inte bland oss längre.
Detta var embryot till Ängelholms
Flygmuseum. Där har gjorts och
görs ett fantastiskt arbete idag med
att utveckla och hålla snyggt och
i ordning. Utvecklingen märks på
besöksantalet från c:a 500 personer
till dagens cirka 20 000 per år.
En liten bakgrund. Utöver mitt
ordinarie arbete fick jag planera och
genomföra utställningar runt om i
Skåne, ett mycket intressant arbete.
För F 10:s del var min tanke att
samla all utställningsmateriel på ett
ställe. Den fanns tidigare utspridd
över hela flottiljen. Då denna barack
låg nära min arbetsplats var det ur
min synpunkt ett bra altenativ. Flottiljledningen var positiv till förslaget
och hjälpte till med pengar och
understödde verksamheten.
Materielen ordnades så att
besökare kunde göra en rundvan-

”

18

Sven Sjöholm utanför det första museet.

dring och titta på gamla uniformer,
instrument, radio, flygplanstolar,
foton, säkmat-utrustning m m.
Flygplan fanns det inte plats för.
Kamratföreningen däremot ville
träffas och ha någon anknytning till
sitt gamla arbete. De började med
att snygga upp en gammal J 29:a till
flygdagen 1985 då den ställdes ut
bland de andra flygplanen. Men de
ville ha mer att göra, de hade blivit
ett gäng som ville träffas. En J 22
Röd Kalle hämtades från Flygvapenmuseum i Linköping. Den plockades
ned i småbitar och renoverades och
sattes ihop för att kunna visas vid
flygdagen 1990. Den rullade för egen
motor framför publiken med sponsorn Julius Hagander vid spaken. Ett
mycket uppskattat inslag. Därefter
renoverades en J 29, Gul Rudolf, som
blev flygklar till flygdagen 1995.
När jag började med utställningshallen kunde jag inte föreställa mig
Bullertinen

Julius Hagander och Öv Clementson.

Sven Sjöholm i det
första museet intill
kanslihuset på F 10.

att museet en gång skulle bli så stort.
När det blev känt att det fanns en utställningshall/museum kom folk med
diverse prylar. Samlingarna ökade.
När jag gick i pension 1991 tog Lennart Rydberg över och fortsatte med
verksamheten. Samlingarna växte.
En ny barack vid kanslihuset fick bli
museum. Lennart fick det sorgliga
nöjet att packa ner allt samman när
nedläggningsbeslutet kom år 2002.
F 10 Kamratförening ville ha kvar
samlingarna efter flottiljens nedläggning och även flygplanen här i Ängelholm.
Efter många turer om lokaler och
pengar kunde vi börja bygga ett nytt
museum här i f d 3. komp lokaler den
3 mars 2004. Ambitionen var att visa
F 10:s verksamhet, inte bara flygplan,
när vi byggde upp detta museum.
Den 15 juni 2004 fanns här ett visningsbart museum, Ängelholms Flygmuseum, som Bertil Bjäre invigde.
www.f10kamratforening.se

Jag skulle vilja peka på några
saker bland den mängd ovärderliga
föremål och attraktioner som finns
här. Det första är den fana som hänger i hangaren. Det är en exakt kopia
av F 10:s fana. Den köptes in för
att användas bl a i dåligt väder. Det
finns nog inte många förbandmuseer
som har en sådan. I besöksboken har
många celebriteter skrivit sina namn
bl a den legendariske generalen Nils
Söderberg. Radarn som står i hangaren tycker kanske många att det
inte hör till förbandet men F 10 hade
tre stycken omkring 1950. Det finns
endast två kvar av denna modell i
hela världen. I Luleå finns ett exemplar och Ängelholms Flygmuseum
har den andra.
Detta är en kort sammanfattning
av Ängelholms Flygmuseums 30åriga historia, som vi firar idag. Till
sommaren blir det fler jubileer.

”

Sven Sjöholm/Foto via Sven Sjöholm
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Sven-Åke Ahl om att flyga J 28 Vampire

FLYGARhistorier

D

Året var 1958...

et var på våren. Landskapet var
grönt och vackert. Fruktträden
stod i blom i trädgårdarna. Som elev
på F 5 i Ljungbyhed hade jag klarat
av de största hindren i flygutbildningen.Propellerflygutbildningen
var avklarad och efter 22 flygpass
med lärare i den snälla tvåsitsiga
C-versionen av J 28 Vampire fick jag
flyga ensam. Först ett pass i 28C och
därefter i J 28B som jag tyckte var
ett flygplan med helt andra flygegenskaper. I denna maskin satte man
oss, 18-19-åriga pojkar, och förutsatte att vi skulle klara av det. J 28B
hade ju trots allt bara några år tidigare tjänstgjort som stridsflygplan i
Flygvapnet. För det mesta fungerade
det dock ganska bra.

J

ag minns att det var en dag med
hög luft, knappast några moln alls.
Uppgiften under detta pass var att
flyga J 28B utrustat med fälltankar,
detta med tanke på den riksomfattande långflygning vi skulle göra en
tid före vår examen. Direktiven inför
flygningen var inte särskilt detaljerade vad jag minns. Det handlade väl
mest om att flyga omkring och känna på flygegenskaperna i normal och
avancerad flygning, som ju skilde sig
en del från flygning med s k ”rent”
flygplan.
20

N

är en 19-åring sitter i ett jetflygplan och har den mentalitet vi
skulle ha på den tiden, (enligt flygöverläkaren (”begåvade busar”), ja då
sitter ”hin håle på axeln” och viskar
i örat. Detta fick till följd att jag satte
kurs på ett större samhälle inte särskilt långt från F 5. I ett villaområde
i samhällets utkant bodde min flickvän. Från en höjd på ett par tusen
meter påbörjade jag en höjdminskning för att över det aktuella huset
göra en s k ”tryckare”. Hej, vad det
gick!!! Släng dig i väggen, Röde
Baronen och för den delen även
Biggles! Byggnaden där flickvännen
bodde låg stadigt i frontrutan, men
växte mot slutet oroande fort i storlek. Nu började det bli riktigt lågt,
för lågt. Jag kastade i detta läge en
blick på fartmätaren med tanke på att
farten med fälltankar inte fick överstiga 720 km/tim mot normalt 840.
Hoppsan! Det gick alldeles för fort.
Överfart! Ut med luftbromsen och
flygplanet som då blev markant baktungt gjorde den upptagning jag själv
skulle ha gjort långt, långt innan.
Med luftbroms ute och hög fart
uppstår det kraftiga virvlar kring
flygplanet. Efter min passage såg det
på marken ut som om det hade snöat,
har det sagts mig i efterhand. Det var
blommorna på fruktträden i grannBullertinen

annat fall hade jag utan tvivel varit
tvungen att välja en annan utbildning; då som civilist.

J

Sven-Åke Ahl som
flygelev på Ljungbyhed vid en Sk 50.
Privat foto.

skapet som hade blåst av. Ingen frukt
det året! En av grannarna åkte in på
akutmottagningen för hjärtproblem.
Alla förstod ju vem marodören var
men människorna var snälla på den
tiden. Ingen anmälde händelsen. I

www.f10kamratforening.se

ag har senare av en kollega vars
morföräldrar fanns bland grannarna, hört hur fruktansvärt arg hans
morfar var, men som sagt, ingen
anmälan. Grannsämjan bland grannarna vägde tydligen tungt vilket jag
i dag är oerhört tacksam för.
Mitt beteende vid detta tillfälle är
naturligtvis inget jag är särskilt stolt
över. Jag brukar dock tänka på det
då och då; särskilt när jag blir omkörd på landsvägen av någon yngling
med kepsen bakfram och med alldeles för hög fart. Jag har då en viss
förståelse för sådant agerande. n
Sven-Åke Ahl
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RÖD KALLE ”Röd Kalle”...
Aktuellt
läge
enligt
”22-gänget”

... eller SÅNGEN OM DEN
RÖDA TRÄFÅGELN

Nu har vi kunnat lyssna till
STWC3:s muller i ett år.
Den har startat när vi har velat och
den har fungerat i stort sett bra.
En del småfel har vi åtgärdat under
tiden. Men ett problem är att är att
landställsmekanismen inte fungerat.

N

är vi ställde in flygplanet på sin
plats inför vintern hade vi börjat
med att försöka reparera landställsmekanismen. Vi hade konstaterat att
stötsången som går från lanställsväxeln bakåt till luckmekanismen var
krökt.
Stötstången har reparerats och monterats. Luckorna vägrade trots den
reparerade stötstången att öppna sig.
Vi konstaterade helt kort i höstas att
vi måste leta fler fel. Konstruktionen
är egentligen inte så komplicerad
men delarna sitter trångt och det är
besvärligt att komma åt dem.
Dessutom var det säkert enklare för
mekanikerna då det begav sig eftersom de hade en flygplanmästare som
visste hur det skulle gå till.
Det brukar vara så med både bilar
och flygplan att konstruktörerna har
tänkt ut hur och i vilken ordning
man ska demontera utrustningen vid
reparationer. Eftersom vi inte kände
till någon med den kunskapen fick

22

Kurt undersöker växeln.

vi själva reda ut hur vi skulle gå åt
problemet.

M

ed landställsluckorna avtagna
studerade vi vad som hände
med mekanismen när vi försökte
handpumpa in stället.
På landställsväxeln sitter en kuliss
eller en styrskena om man så vill,
som påverkar en hävarm som i sin tur
för stötstången bakåt när huvudstället börjar röra sig bakåt. Om allt är
som det ska så kommer luckorna att
öppna sig i lagom tid för att stället ska
kunna svänga bakåt och uppåt in i
landställshuset för att därefter stängas.
Vi kunde snart konstatera att hävarmen med sitt kullager snällt följde
Bullertinen

Landställsväxeln på plats i flygplanet.

Landställsväxeln demonterad. Kulissen
är den övre svängda delen.

kulissen när vi pumpade in stället
men stötstången vägrade röra sig.
Vi hade ett axelbrott i mekanismen.
En tanke dök upp i mitt huvud; en
kedja är lika stark som den svagaste
länken. Vid många andra maskinkonstruktioner ser man till att ordna en
svag länk och sätta den där den är
enklast att byta. Men det är typiskt
vid konstruktion av flygplan att
kravet på viktbesparing gör att alla
delar blir lika svaga vilket i sin tur
medför att man inte kan förutse
var ett fel kommer att uppstå och
naturligtvis i vårt fall uppstod på ett
av de mer olämpliga ställena.
För att komma åt att demontera axeln
fick vi montera ner hela växeln.
Att sedan reparera axeln var relativt
enkelt men sedan skulle ju växeln
monteras tillbaka.
Allt detta tog sin rundliga tid men nu
går det att köra stället. Vi har testat
det en gång för hand men vi kommer
att prova det igen i en nära framtid
för att kolla att det verkligen är OK.

men vid en provstart nu i våras var
blandningen för fet.
Vi har därför skruvat ner blandningen något och vid den efterföljande
provstarten inträffade nästa problem.
Vi fick inget bränsletryck.
Det är vid ett sådant här tillfälle
som tillmälet Röda Klara dyker upp.
Bränslepumpen har krånglat tidigare
och vi befarade det värsta. Det finns
bränslepumpar till salu men de är
dyra.
Vi hade en pump liggande men den
var inte hel.
Den här gången hade vi tur. Det var
en liten fjäder i pumpens tryckreglering som hade brustit. En sådan fjäder
hade vi. Så nu är pumpen reparerad
och ska monteras någon av de närmaste dagarna.
Det gamla trogna gänget fortsätter
oförtrutet och kammar bena med
motorolja så ännu kommer vi att
kunna köra ”RÖD K” vid högtidliga
tillfällen.

F

örgasaren vållar oss fortfarande
en del problem. Vi tyckte i höstas
att vi lyckats ställa in den relativt bra
www.f10kamratforening.se

Lennart Ohlsson

J 22 gänget: Max Blönnigen, David
Jönsson, Leif Krook, Lars Krook, Sven
Nelson, Lennart Ohlsson och Kurt Åkesson
23

ie
Ny ser

De gamla
flottiljcheferna

D

Överste Knut Zachrisson

En flygets st

en 30 november 1891 föddes
i Storebro, i Vimmerbys
församling ett gossebarn som fick
namnet Karl Valter Knut Zachrisson
och som skulle bli en av det svenska
flygvapnets namnkunnigaste män.
Mycket om hur Knut Zachrisson var
som chef och flygare har berättats
förr och även nedtecknats, men hans
stora personlighet riskerar numera
att bli glömd allteftersom de äldre
generationernas led glesnar.
Där för har jag gett mig i kast med
att försöka dokumentera en del av
hans liv och hans stora personlighet.

Officersexamen 1915

Zachrisson avlade officersexamen
1915 och kom att tjänstgöra några
år vid Kungl. Kalmar regemente.
Redan 1920 fick han flygutbildning
vid Flygkompaniet på Malmen
i Östergötland. Han blev kapten
1925 och flyttade till det nybildade
Flygvapnet 1927 och tjänstgjorde
sedan vid F 3 och F 4.
Under sin tid som ung officer
råkade Zachrisson ut för en ”vådabeskjutning” av ett mera ovanligt
slag. Man hade vid ett kräftkalas
skaffat fram allehanda pyroteknisk
materiel som signalskott, nödraketer
m m.
24

En smällare av något slag for av
misstag ner i en låda med raketer
och raketerna for hit och dit. Man
ropade att ta betäckning men det
hörde aldrig Zachrisson som satt
i en berså och i lugn och ro och
läppjade på en grogg. En raket kom
farande som han fick mitt i ansiktet.
Zachrisson svimmade av och hade
ett blödande sår från näsan ner till
läppen. Det övriga sällskapet förstod
att såret antagligen måste sys och
man ringde en provinsialläkare
som anlände ganska snart. Läkaren
som anlände var inte speciellt ung,
utan en äldre man i 75-årsåldern
och han konstaterade omgående
att han måste sy ihop såret. Under
tiden hade Zachrisson placerats på
ett trädgårdsbord medan doktorn
letade i sin väska efter nål och
suturtråd. Tråden fann han men han
hade tydligen glömt ta med sig en
nål. Någon i sällskapet hade hittat
en mindre stoppnål som fick duga.
Doktorn började med darrande hand
att sy eftersom Zachrissons läpp
hade antagit oanade proportioner.
Det måste ha gjort rejält ont när
doktorn sydde i det svällda skinnet.
Plötsligt reste sig Zachrisson och
röt: ”För helvete! Du syr ju utan tråd
gubbjävel!”

Bullertinen

ålman!
M

ajor Knut Zachrisson
efterträdde 1937 den legendariske Nils Söderberg som då var
chef för Försökscentralen (Fc) på
Malmen. När sedan orosmolnen
tornade upp sig inför andra världskriget beslöt riksdagen att sätta
upp ytterligare två jaktflottiljer,
utöver F 8 i Barkarby som var den
enda jaktflottiljen som fanns då.
Man insåg att de stora städerna
Göteborg och Malmö fullständigt
saknade jaktflyg som skydd mot
angripande bombflygplan. Resultatet
blev uppsättandet av F 9 som lokaliserades på Säve nära Göteborg och
F 10 på Bulltofta vid Malmö.

F 10 blir en viktig kugge
i landets luftförsvar

Ett detachement för det nya F 10
sattes sommaren 1940 upp på
F 8 under befäl av major Knut
Zachrisson. Zachrisson befordrades
till överstelöjtnant och blev från
1 oktober 1940 Tionde Flygflottiljens
förste chef. Han organiserade på
kort tid och med mycket bestämda
metoder förbandet till en krigsduglig
flygflottilj. Namnet Skånska
Flygflottiljen hade ännu inte tagits i
bruk eftersom det redan vid starten
stod klart att förläggningen på
www.f10kamratforening.se

Överstelöjtnant Zachrisson låter sig väl
smaka av äpplen.

Bulltofta var ett provisorium. Vid
det här tidiga skedet visste man
inte var flottiljen skulle byggas upp
efter krigets slut. Knut Zachrisson
blev 1942 befordrad till överste.
F 10 blev snabbt det förband som
kom i hetluften och fick känna av
de påfrestningar som luftkriget över
kontinenten innebar på grund av
förbandets närhet till krigets Europa.
Forts. i nästa nummer
Text: Tor Netterby
Foto: Bildarkivet, Ängelholms Flygmuseum
Källor:
”Zacke-episoder” berättade av Owe Müller-Hansen
F 10 50 år, 1940-1990
Flyget på Bulltofta 1919-1972, SFF
Tionde Flygflottijen på Bulltofta 1940-1945
av Sven Stridsberg
Bildarkivet, Ängelholms Flygmuseum
Elwir Nilsson pensionerad Eltroppchef, F 10
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Bildgåtan

Är du skarpögd! Har du bra minne? Ser du
vad detta är? Vet du var ”det” sitter?

Går du bet på ”bildgåtan” så
titta på sidan 32 för rätt svar!
Bibliotek och Arkiv
Vi tackar följande personer för vänliga bidrag:
Yvonne Björn-Andersson, Ulla Svenstrup, Leif Krook, Bertil Bjäre, Krister Nilsson,
Karl-Axel Nilsson, Richard Terry, Jan Svensson, Lars Eriksson, Johan Freij, Bertil Olsson,
Bengt Wahlström, Ystads Militärmuseum, Hässleholms museum.
Sven-Åke Ahl
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Yiipiee! Nu flyger vi igen!!!
Artikelförfattaren
i Simulator 2
över Kullen.

Foto:
Urban Möhrén

Ä

ntligen – efter ett halvt
års intensivt arbete är det
full aktivitet i vårt skötebarn.
Vi har byggt om simulatorrummet
totalt, vänt simulatorn 90 grader och
byggt en ny stor skärm för det nya
visuella systemet. Mängder med kabel har installerats och nya datorer
anslutits. Vi har fått lära oss en hel

Gynna våra
annonsörer!

Deras annonser
möjliggör tryckningen
av Bullertinen i färg!
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del nytt. T ex att warpa inte är ett
Gotländskt sällskapsspel utan ett sätt
att få raka linjer att fortsätta vara
raka då de projiceras på en krökt yta
samt att utvecklingsarbete med hård
och mjukvara som skall samverka
tar den tid det tar och inte den tid vi
vill att det skall ta!

N

åväl, nu fungerar det som vi
vill. Flygkänslan stämmer med
veklighetens Museibesökare kan
nu följa flygningen från museihallen
och gör gärna så. Det är inte ovanligt
att någon tar ett ”snesteg” då 35:an
plötsligt svänger. Den TIS utbildning jag beskrev i förra numret av
detta blad flygs för fullt av gamla
såväl som nya kunder och kommer
ännu bättre till sin rätt i den nya omgivningen.
Bullertinen

Brant sväng till vänster.

Landningsbanan sikte.

nder sommaren har vi öppet
när museet är öppet. Besöker
du museet i sommar så passa på att
provflyga. Det kommer att bli en av
sommarens höjdpunkter. Kom dock
ihåg att boka tid innan.
Det gör du på telefon:
072-560 35 35

Har ni frågor om 35:an i allmänhet eller simulatorn så besvarar vi
dessa. (I den mån vi kan) på samma
telefonnummer.
Hjärtligt välkomna till en härlig
flygupplevelse!

U

www.f10kamratforening.se

Kenneth Johansson
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Vad är QR-koder?

F

ör bara något år sedan så var
det i princip bara mobilbyråer
med tillhörande mobilnördar som
visste vad en QR kod (quick response) var för något och vad de
skulle kunna användas till. I vissa
delar av Asien och även i USA
har användandet av QR-koder redan tagit rejäl fart. Enligt Mobile
Marketer så har skannande av QRkoder ökat med ca
4 500 % på ett år och trenden går åt
precis samma håll i Sverige.
I takt med att allt fler konsumenter
hör talas om QR-koder och förstår
hur de kan använda sina QR-läsare,
så kommer vi se allt fler QR-koder
ute i handeln, i tidningar, på gym,
busshållsplatser och andra ställen
som Ängelholms Flygmuseum.
Det är ett billigt, snabbt och effektivt sätt för ett företag att snabbt
byta ut relevant information och
förse de som skannar koderna med
uppdaterat material. Den som skannar en QR-kod tas helt enkelt via
en bakomliggande URL vidare till
en webbsida som kan innehålla allt
från upp-daterade tågtider, rabattkuponger, lunchresturanger samt
flyghistoria, tekniska data, videoinspelningar, m m.
Anders Ragnarsson och jag (Bo
Nilson) har nu efter ca ett år kommit till ett genombrott med QRkoder och deras användningar.
Anders har många bra idéer och
jag har sedan genomfört dessa un30

Kolla gärna
själv med din
”smartphone”
att skanna in
koden här om
du har
en QR-läsare!
Själv använder Anders och jag
en app som heter NeoReader
som är en bra läsare.
der många timmar mest hemma,
på egen dator, och vissa dagar på
museet när jag tagit dit datorn vid
mötena.
På Flygmuseet finns det en skylt vid
sidan av J 28 Vampire som kort informerar om vad det allmänt
handlar om, och hänvisar sedan till
ett annat ställ mellan J 35 Draken
och SF 37 Viggen, där det finns
mycket färdiggjort att skanna in
om alla flygplanen och helikoptern.
Dessutom har Anders och jag
nu börjat att videofilma med en
nyinköpt kamera, intervjuer av personer som tidigare har kompetenta
informationer om bl a flygplanen,
helikoptern, en sevicebuss till J 35,
m m.
Informationen från QR-koderna
kommer efterhand att uppdateras
och nya idéer att förverkligas. QRkoder har kommit för att stanna och
många har redan en ”smartphone”. n
Bo Nilson
Bullertinen

Sponsorer till
Betongborrning & Sågning
Åstorp

Metallteknik
Båstad

Dekor & Design AB
Ängelholm

AB Cernelle
Ängelholm

Bjäre Kraft - Båstad

PEAB
Förslöv

Colorama - Ängelholm
Main Dialog
Sparbanksstiftelsen
Skåne
Anders Petrisson Transport AB
Hjärnarp

www.f10kamratforening.se

Cliffton
BBÄ Glasarna AB
Ängelholm
Ween it
Swedbank
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Kallelse till Höstmöte och extra Årsmöte!
Välkommen till Valhall Park söndagen den
12 oktober kl 1000 – 1500

Plats: Nya Skolbyggnaden vid
Valhall Park Hotel & Konferens
Program i stort:
09.40 Samling.
10.00 Ordföranden hälsar välkommen.
10.05 Extra årsmötet omfattar första
läsningen av stadgeändringar.
Dessa kommer att publiceras på vår
hemsida www.f10kamratforening.se
Ca 10.15 Mj Andreas Davidsson,
Chef Flygbasjägarkompaniet: ”Föreläsningen inleds med en tillbakablick på
flygvapnets markförsvars tillkomst
och utveckling i basbataljon 85 (bas
90 systemet) samt grunden för Flygbasjägarnas tillkomst. Därefter blir det
en resa genom 2000-talets strategiska
time-out och internationaliseringen
och vad detta innebar för Flygbas-

jägarna. I den senare delen kommer jag
berätta om mina egna och kompaniets
internationella uppdrag.”
12.00 Förflyttning till Flygmuseet.
Förtäring
Egen rundvandring bland utställningarna på flygmuseet.
15.00 Höstmötet slut.
Avgift: 100 kr.
Anmälan om deltagande vid
Höstmötet sker bäst genom
inbetalning till bankgiro 5639 – 7730.
Undantagsvis till lars@hedstrom.as
alt tfn: 0708 – 86 86 86.
Inbetalning senast 3 oktober.
OBS! På hemsidan kan du alltid läsa
senaste information.

Rätt svar till ”Bildgåtan”: Del av instrumentpanelen till J 29F.
32

Bullertinen

Föreningsaktiviteter hösten 2014
Datum

2014-09-17

Dag

Tid Aktivitet

Ons

1900

2014-10-12

Sön

1000- Höstmöte med föreläsning. Vi är på Flygmuseet med både
1500 föreläsning, lunch och kaffe. Anmälan genom inbetalning av
100 kr till bg 5639-7730 F 10 Kamratförening en vecka före.
Mj Andreas Davidsson, Blekinge Flygflottilj, Chef Flygbasjägarkompaniet, pratar om Flygvapnets markförsvar sedan
Basbat 85 fram till nu. Andreas har också erfarenhet från
Personal Recovery.
Höstmötet inleds med ett extra årsmöte enligt särskild kallelse.

2014-11-19

Ons

1900

Föreläsning av Christan Ziese chef för Ängelholm/Helsingborg
Airport. Han pratar lite om den historiska utvecklingen men
framför allt om nuläge och framtid för flygplatsen.

2014-12-03

Ons

1900

SAS flygplans historia. Bengt-Olov Näs med flera berättar
ingående om flygplanen som funnits i SAS.

Föreläsning av Kn Magnus Johansson, Blekinge Flygflottilj,
Ledningssystemdriftledare/CIS-Leader. Han har
bl a varit med NBG, FL01 (Libyen) och Red Flag.

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.
Lars Hedström

35-piloter från Johan Gul på återträff 16 maj!

Foto: Tor Netterby
www.f10kamratforening.se
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Kommer Du ihåg något
från Din tid på F 10?

N

u börjar vi närma oss år 2015 då F 10
Kamratförening den 1 oktober har två
anledningar att vårda minnet av Tionde Flygflottiljen/Kungl. Skånska Flygflottiljen F 10.
2015 är det 75 år sedan flottiljen sattes upp
på Bulltofta och 70 år sedan man flyttade till
Barkåkra.
På samma sätt som vi 2010 tog fram en jubileumsskrift om ”Tionde flygflottiljen 70 år” så
är avsikten att försöka ta fram en skrift med
”Minnen/historier från F 10 1940 - 2002”.
Det finns 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. Det är ditt/dina
bidrag som kan skapa en minnesskrift.
Här har du chansen att bidra med flyghistoriska
händelser från F 10-tiden. Min uppgift är sedan
att sammanställa dessa plus lite bilder till en
minnesskrift. Denna kommer sedan att bidra till
att sprida vår svenska militär- och flyghistoria
till alla flygintresserade.
Jag ser fram emot Ditt bidrag!
Skriv kort, om möjligt digitalt, gärna så nära
sanningen som möjligt, inga påhopp och ha
gärna glimten i ögat så kommer jag med glädje
ta med ditt bidrag. Vill du skriva under signatur
så får du det men jag vill, som redaktör,
ha ditt namn och din adress
för att kunna nå dig. Kan du
Alla bidrag skickas till: Göran Brauer,
bidra med bilder så är jag också
gobra@bjarenet.com,
intresserad av dessa.
S. Hovallsvägen 12, 269 92 Båstad.
Med vänlig flygarhälsning Göran B

www.f10kamratforening.se
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SMKR representantskapsmöte 2014

I

början av april månad genomförde SMKR (Sveriges Militära
Kamratföreningars Riksförbund) sitt
representantskapsmöte, som hålls
vartannat år. Mötet genomfördes
denna gång på ett av Silja Lines fartyg till Åbo.
På kvällen den 1 april embarkerade
ett 50-tal representanter från ca 40
olika kamratföreningar i landet,
SMKR centralt samt två hedersordföranden. Kvällen utnyttjades till
förbrödningsverksamhet där många
före detta kolleger återsågs. Det blev
många goda historier och minnen
som ventilerades.
Efterföljande morgon vidtog förhandlingarna som skulle behandlas
enligt en diger agenda. De vanliga punkterna som behandlas vid
varje årsmöte (formalia för mötets
genomförande, ekonomi- och verksamhetsredovisningar såväl för den
gångna tiden som för den kommande perioden) betades av på ett
effektivt sätt. Härvid kan det vara
värt att nämnas att något så ovanligt som en sänkning av medlemsavgiften beslöts.
En sänkning med 50 % från 2 kr till
1 kr/medlem. Ny ordförande blev
PA Öv Anders Emanuelsson (tidigare C P7). Den avgående ordföranden, PA Öv i FV Christer Olofsson
utnämndes dessutom till hedersordförande. Christer svarade dessutom
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för ett gott rekryteringsarbete genom
att bland annat ha engagerat många
kamratföreningar ur FV att ansluta
sig till SMKR. SMKR består av 86
olika föreningar med totalt drygt 30
000 individer. Under 2013 tillkom
11 föreningar samtidigt som några
föreningar har upphört på grund av
medlemsbrist genom dålig återväxt.
Vår egen ordförande, Sven Scheiderbauer, invaldes i styrelsen som ledamot (För övrigt var det andra gången detta hände. Han var i SMKR
styrelse innan han flyttade till Bodö).
Sven ålades dessutom ansvaret som
SMKR kontaktman beträffande
veteran- och anhörigstödet inom
Militärregion Syd.
Efter de ordinarie förhandlingarna
ägnades merparten av tiden åt Veteranfrågan. SMKR har fått stor betydelse för hantering av veteran- och
anhörigstöd genom att på många sätt
blivit Försvarsmaktens förlängda
arm ute i landet. En mycket viktig
uppgift härvidlag är att genomföra
kanaliseringen av ekonomiska medel
från statsmakterna ut till genomförandet.
Dagens möte avslutades en stund
innan båten anlände till Stockholm
och strax efter kl 18 debarkerade
mötesdeltagarna, efter ett i allas tycke väl utfört arbete, för att återgå
till de lokala kamratföreningarna. n
Anders Rick
Bullertinen

Nu har ni nästan läst färdigt det här numret av Bullertinen...

... så nu får den nye redaktören ha ordet

J

ag heter Tor Netterby och har
sedan några år tillbaka synts på
måndagarna bland museets medarbetarskara. Jag har de senaste
två åren även suttit i styrelsen för
Kamratföreningen och innehaft
posten som sekreterare. Jag avgick i
samband med årsmötet i april för att
istället ansvara för vår medlemstidning.
Jag efterträder Björn Rasmusson
som träder tillbaka. Jag vill rikta ett
tack till Björn för att han hade mig
i åtanke för det här uppdraget. Vill
också passa på att tacka Björn för det
gedigna arbete han lagt ner på den
här tidningen. Björn och jag kommer
säkert att ha mycket att prata om när
vi byter erfarenheter.

L

ite om min bakgrund: Mitt namn
har ni redan fått i inledningen,
men jag kan berätta att jag är 64 år
gammal född i Malmö, uppvuxen
i Malmö (de första nio åren) samt
senare i Vellinge.
Har gått i skola i Malmö, Vellinge,
Lund, Halmstad(!). Halmstad...
jag kommer till det senare.
I det civila livet började jag som
elev på Hemmets Journals redaktion
som layoutare 1968. Min militära
grundutbildning gjorde jag på T 4
i Hässleholm, 1970-71 som gruppbefälselev inom sambandsfacket.
Det var ju inte precis vad jag ville,
men på mönstringen, sa översten där,
www.f10kamratforening.se

eftersom jag hade
körkort, så var
det bara att välja
på T 4 eller A 3.
Jag hade sökt
till F 10, F 5
och F 17 men
det var fullt
vid flygvapnet, så
det så!
Synd, för jag har sedan barnsben
haft ett genuint och grundmurat
intresse för flyg. Men skam den
som ger sig… Jag hade i början av
70-talet gått med i Malmö FBUFörening, men fick via SFF (Svensk
Flyghistorisk Förening) kontakt med
en trevlig kille som sysslade med ungefär samma saker som jag på fritiden. Skillnaden var att han tillhörde
något som hette Skånes Flygvapenförening. Det var som FBU fast för
Flygvapenvärnpliktiga. Det var ju dit
jag ville komma! Jag började vara
med på FVRF:s veckoslutskurser på
F 5. Till slut gavs möjligheten att få
en hett eftertraktad krigsplacering på
F 10.
Målet var nått! Jag kände att jag
äntligen hade kommit rätt!
Det blev en hel del veckoslutskurser
och även många centrala kurser. Det
är där Halmstad kommer in. Sommaren 1983 hade jag förmånen att
under åtta veckor få göra första delen
37

av en ”BOK”
(Begränsad
Officers
Kurs) på
F 14. Efterföljande
del gjordes
vid hemmaförbandet och
var fyra
veckor
till, med
tjänstgöring i befattningen. Sedan
följde flera centrala kurser och sista
anhalten blev löjtnant i reserven vid
F 10.

V

idare kan jag berätta att jag är
gift sedan 40 år tillbaka med
Astrid. Vi har två söner (numera
ganska vuxna..!) och två barnbarn.
Mitt fortsatta civila liv har gått i tidningsproduktionens tecken och även
inom reklamvärlden. Jag har sedan
mitten av 90-talet en egen firma
för grafisk produktion. Bland mina
kunder har jag haft Astra Zeneca
och AKZO-Nobel för att nämna
några.
Som avslutning kan jag avslöja att
den trevlige killen jag träffade på
(SFF) är en som ni sett flera gånger.
Han heter Krister och har hand
om bildarkivet här på Ängelholms
Flygmuseum... n

Varje måndag njuter vi av bröd från:
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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 mellan 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 100 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 2014 får Du:
4
4
4
4
4
4
4
4

Fri entré på vårt museum Ängelholms Flygmuseum.
10 procents rabatt på inköp av artiklar i museishopen.
Erbjudande att medverka vid Höstmöte den 12 oktober.
Tillgång till bibliotek med mycket fakta om flyg.
Erbjudanden om ett antal intressanta föreläsningar och filmkvällar.
Möjlighet till social samvaro. Måndagsmöten kl 09.00 med fika kl 10.30.
Möjlighet till att göra en insats för vårt Flygmuseum.
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
www.f10kamratforening.se
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Avs.
F 10 Kamratförening
Valhall Park
262 74 Ängelholm

Köp hos oss!
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Tuffa kepsar, solglasögon, tröjor
och byggsatser till bra priser!
Kepsar: från 90 kr
Solglasögon i pilotmodell: 159 kr
T-tröja (Gripen): 139 kr
Pikétröja (FV-emblem): 315 kr
Byggsats, 1/48 JAS 39 A Gripen
inkl. dekaler och DVD: 290 kr
Byggsats, 1/48 J 35 Draken: från 315 kr
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Vi önskar er alla
en skön sommar!
Medarbetarna på
Flygmuseet

ylla!
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Nästa nummer av
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kommer i december

