BULLErTINEN
rTINEN
Nr 31 - dec 2015 - Årgång: 15

Medlemsblad för F 10 Kamratförening

Förbiflygning av
JAS 39 Gripen!

Höstmötet
blev en
succé!

Innehållsförteckning
Ordföranden har ordet......... Sid 3-4
l Museichefen informerar...... Sid 4-5
l 39150 + provbogsering....... Sid 6
l Upprop..................................... Sid 7
l Höstmötet............................... Sid 8-9
l de Havillands fåglar (2)..... Sid 10-12
l Bokbeställning..................... Sid 12
l Våra sponsorer 2016........... Sid 13
l Flygarhistoria.................... Sid 14
l En bokskatt på museet...... Sid 15
l Intryck från Drakensimulatorn.......................... Sid 16-18
l C F 17 har ordet................. Sid 18-19
l 80 år med DC-3 (Del 2)..... Sid 20-21
l

F 10 Memorial................. Sid 22
l C4-Open........................... Sid 23
l Vår Englandsresa............ Sid 24-27
l Artikel om överste
Bill Bergman (Del 1)...... Sid 28-30
l Bildgåtan........................... Sid 31
l ”Min bild!”........................... Sid 32
l Information om & inbjudan
till Vårmötet 2016........... Sid 34
l Vårens föreläsningar...... Sid 35
l Firefly i Sverige.............. Sid 36-37
l Vi som stödjer museet... Sid 38
l Medlemsservice.............. Sid 39
l Butikens erbjudande....... Sid 40
l

Omslagsfoto: Emma Persson & Torsten Sjöberg

Ansvarig utgivare:
Sven Scheiderbauer
sven@scheiderbauer.se
Redaktör: Tor Netterby
red.bullertinen@gmail.com
Åsikter och eventuellt faktaunderlag får
respektive artikelförfattare själv stå för.

Tryckte detta nummer
Metallgatan 21C, 26272 Ängelholm.
Tel; +46 (0) 43183440.
Fax; +46 (0) 43183450
www.tryckservice.nu

E

Ordföranden har ordet

A

tt jubileumsår
lla har
är snart till
säkert
ända. Ett år då vi
blivit varse
markerade flothur omvärldtiljens tillkomst
en, och då
på Bulltofta 1940
särskilt vårt
samt etablering
närområde,
på Barkåkra 1945,
förändras.
där Skånska flygKonflikter,
flottiljen verkade
väpnade såväl
till och med 2002.
som ”verbala”,
När F 10 slutade
kommer allt
sin verksamhet
närmare oss.
var flottiljen topp- F 10 Kamratförenings ordförande
Vår stora östmodern, utrustad
liga granne
Sven Scheiderbauer.
med JAS 39
Ryssland, har
Gripen. Flygvapnets andra Gripenflotbörjat uppträda i Östersjön så som vi
tilj är nu avvecklad. På annan plats i
som var med i det kalla kriget känner
Bulle(r)tinen finns ett referat från denna igen det. Jag skulle vilja säga att ”gammarkering.
la hot har blivit som nya” i dessa tider.
Våra makthavare har insett det och en
oken ”Flygarminnen från F 10
majoritet är nu för en upprustning av
Bulltofta 1940 – 1945” togs fram
vårt försvar, som nu återgår till att ha
för att understryka jubileet. Det är en
fokus på försvaret av vårt eget land.
annorlunda flottiljbok i så motto att den
Det lär knappast uppstå några nya flygbygger helt på självupplevda minnen
flottiljer eller att man ”drar igång” en
från tiden på Bulltofta. Flera av berättar- nedlagd, men det som finns idag komna finns inte med oss idag. Det är tack
mer att utnyttjas till fullo och effektivt.
vare ett mångårigt insamlingsarbete,
Vi kan bara kasta våra blickar mot
som Sven Sjöholm på eget initiativ har
F 17 och ser då vilka stora investergjort, som denna bok har kunnat framingar som görs på nybyggnation för
ställas. Projektledare och redaktör var
olika ändamål. Läs C F 17 rader på
Göran Brauer. Stor del vid tillkomsten
sidorna 18 -19.
av denna bok har också Tor Netterby,
nledningsvis berörde jag jubileumsKrister Sörhede och Kjell Brymell.
året 2015. Det har i år markerats flera
Kjell var dessutom aktiv på Bulltofta.
jubileer. Allra minst noterat är det att
Jag framför mitt varma tack till dessa
Flygvapenchefen såsom ämbete tillkom
medarbetare. 2020 är det dags att mark1 juli 1925 och således fyllde 90 år i
era att F 10 började sin verksamhet på
år. Ett år senare kom det självständiga
Barkåkra. I planen ligger att det året
flygvapnet.
producera en bok om åren 1945 - 2002.

B
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Forts. från föreg. sida

F

lygplanet Saab 17 flög för första
gången den 18 maj 1940 med
Claes Smith som provflygare. Saab
91 Safir flög för första gången den 20
november 1945 och blir alltså 70 år.
Olle Hagermark var pilot. Saab 35
Draken flög för första gången med
Bengt Olow vid spakarna den 25
oktober 1955, alltså för 60 år sedan.
Och så har vi min favorit DC-3, i
flygvapnet TP 79, som flög för första
gången den 17 december 1935, för 80
år sedan. Inte en första flygning men
ändå ett speciellt jubileum är att det
i år är 50 år sedan det stora transporflygplanet Lockheed C-130 Hercules, TP 84, kom till Sverige. Vårt
flygvapen var det första europeiska
flygvapen som anskaffade denna typ.
Många andra flygvapen kom snart
efter. Säkert finns det fler exempel på
onödigt vetande.

V

i går inom kort in i 2016, året
då flygvapnet firar 90 år och
Ängelholm firar 500 år. Detta kommer att återspeglas i vår verksamhet.
F 10 kamratförening kan se tillbaka
på 2015 som ett framgångsrikt år.
Vi räknar nästan 2 200 medlemmar,
vilket är mycket bra. Vi har en stabil ekonomi. Föreningsaktiviteterna
har varit många och uppskattade.
Museets utställningar och simulatorer slår besöksrekord. Vi gläder oss
alla åt detta och jag riktar en varmt
tack till alla frivilliga krafter som
driver såväl föreningen som utställningarna framåt.

God jul och Gott nytt år önskar
Sven Scheiderbauer, Ordförande
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Museichefen informerar

Hur blev 2015
för museet?

I

förra artikeln inför vårmötet 2015
skrev jag:
”Vi ser fram emot en bra sommar och
bra museiväder med många besökare.
Det är då vi får bära frukten av vårt
arbete i Ängelholms Flygmuseum.”
Det blev verkligen ett bra museiväder.
Under en dag i juli månad hade vi nästan 600 besökare. I skrivande stund
närmar vi oss 22 000 besökare vilket
är rekord.

Ä

ven denna sommar har vi haft sex
sommararbetande skolungdomar
anställda. Dessa har gjort stor nytta och
hjälpt oss att hålla museet öppet varje
dag under juni, juli och augusti.
I juli kom vår efterlängtade framkropp
JAS 39.150. Under höst/vinter kommer
denna att iordningställas och förhoppningsvis kunna visas nästa år. Arbetet
fortsätter med att göra ”F10-rummet”
attraktivare. Nya montrar kommer att
fyllas med materiel som minner om
F 10 och dess historia. Vid vår Bulltoftamonter finns numera en TV-monitor som visar fotografier från tiden på
Bulltofta. I samband med höstmötet
celebrerades att det är 75 års sedan
F 10 sattes upp i Malmö.

V

åra flygsimulatorer är fortfarande
stora dragplåster och utnyttjas
flitigt. För att hålla dessa igång krävs
ganska många instruktörer. Om det
finns några som är intresserade av att
hjälpa till är ni välkomna att höra av er.
Bullertinen

Detta uppskattades mycket av barnen.
En videoinstallation sattes upp i filmsalen och rullade hela veckan. Det var
Tobias Bernstrups konstverk ”South of
Heaven”. Det visade slutskedet av andra
världskriget och bombningarna över
Tyskland.

Y

tterligare ny materiel har tillförts
museet i form av en brandbil,
robotattrapp, linktrainer samt en massa
persedlar. Avsikten är att det bland
annat skall bli en utställning som visar
”Brand och Räddning” vilket var en
funktion inom flygflottiljen.
Kenneth Hansson, chef för Ängelholms
Flygmuseum.

Kom gärna på måndagar då vi har arbetsdag på museet.
F 10-Memorial gick som vanligt av
stapeln under två dagar (1-2 aug).
Det var tredje gången som tävlingen
i modellbygge genomfördes. Flygmuseet har även deltagit i C4 Open
på Malmö Tekniska Museum. Det är
något större tävling än vår egen. Flygmuseet överlämnar varje år bland
annat ett vandringspris till bästa
modell av ett F 10-flygplan.

U

nder höstlovet eller som Ängelholms Kommun kallar det, Kulturveckan, besöktes museet av många.
Vi hade några dragplåster utöver de
vanliga. Det genomfördes workshops
under tre dagar för barn i åldern 8-12
år. En inhyrd museipedagog berättade
om luftballonger och sedan fick barnen
tillverka vars en ballong.

www.f10kamratforening.se

V

i är en skara ideellt arbetande
människor som inte alltid har hur
mycket tid som helst att lägga ned på
museet. Av den anledningen skyndar
vi långsamt med att förnya och förändra museet. Uppskattningen från våra
många besökare gör att vi hela tiden
vill göra museet än mera attraktivt men
det skall ske i lugn takt.
2016 fyller Ängelholm 500 år vilket
kommer att firas med start redan till
nyår och fortsätta hela året. Även
Ängelholms Flygmuseum kommer att
deltaga i detta firande. På vilket sätt
och under vilka formar, återkommer vi
med.

A

vslutningsvis vill jag tacka alla
medarbetare, medlemmar i kamratföreningen och besökare som gör
vårt museum till vad det är, en attraktiv
plats att besöka.

Björkhagen 2015-11-03
Kenneth Hansson,
Museichef
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39150 anländer från F 17

Text & foto: Tor Netterby

I juni i år kom den efterlängtade JAS:en till Ängelholms Flygmuseum.

Lastbilen från F 17
med sin spännande
last anlände till
museet den 16 juni.
Gripen-nosen ska så
småningom komma på
plats inne i museet.

På museet togs 39150 emot av museichefen Kenneth Hansson som vi ser här
flankerad av POS (Bengt-Arne Persson)
och Emma från F 17.

Provbogsering av 22:an

Text:Tor Netterby
Foto: Sven ”Antenn” Persson

Inför arrangemanget, som kallades Flygplatsdagen den 22 augusti på Ängelholms
Flygplats, provbogserade man museets J 22 ”Röd Kalle”. J 22 skulle över till andra
delen av flygfältet för att delta i evenemanget.
6
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or WOMAN

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
www.f10kamratforening.se
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Höstmötet 11 oktober blev en
Text: Tor Netterby Foto: Krister Sörhede

H

östmötet sondagen 11 oktober genomfördes under stor pompa eftersom det
handlade om jubileum – inte mindre än
två, nämligen ett 75 och ett 70-års jubileum. Tyngdpunkten låg på det första som
markerade uppsättandet av F 10 på Bulltofta i oktober 1940. Drygt 270 medlemmar
hade hörsammat kallelsen till mötet.

M

ötet startade i f d värnpliktsmatsalen
med att ordförande Sven Scheiderbauer hälsade deltagarna välkomna. Han
vände sig speciellt till de inbjudna hedersmedlemmarna och hedersgästerna, men
alldeles särskilt till de fem Bulltoftaveteranerna: Kjell Brymell, Gunnar Nilsson,
Henric Månsson, Sven Brise och Gösta
Fasth. Ordet lämnades över till flyghistorikern Sven Stridsberg som gav oss en
historisk tillbakablick. Han berättade med
humoristiska glimtar hur livet tedde sig
för F 10 på Bulltofta, dels vid uppsättandet,
men även under de år under kriget som
flottiljen verkade där. Näste talare var
Tomas Fjellner som var flottiljchef på F 10
när nedläggningsbeslutet kom.
Han uppehöll sig vid hur det var på hans
tid som flygofficer, jaktflygare och flottiljchef. Tomas gjorde även utblickar hur
världen ser ut idag. I allt ett mycket
tänkvärt föredrag.

Idel glada herrar i startgroparna inför mötet:
Gunnar Müller-Hansen, Bengt Wahlström,
Gert Lundblad och Hans Artzing.

Hjärtligt återseende bland Bulltoftaveteranerna: Gunnar Nilsson, Kjell Brymell
och Gösta Fasth.

till Lars Hedstöm, Toini Böös och Sven
Scheiderbauer.

E

fter den programpunkten var det dags
för förtäringen. En god landgång som
äste man på talarlistan var Göran
gick
ner utan svårighet.
Brauer som informerade om arbetet
Efter
den intagna lunchen blev det firande
med Minnesbok 2015 ”Flygarminnen från
på
paradplatsen
vid minnesstenen. HemF 10 Bulltofta 1940–1945”. Efter detta
värnets
musikkår
spelade under samlingen
hyllades F 10 Kf med gåvor av flera andra
kända
marscher
som
”Under blå-gul fana”,
såsom bl a Bert Stenfeldt (SwAHF) och
”Svensk
Flygarmarsch”
och F 10:s förLars Linde från Flottans Män. Flottans
bandsmarsch
”
Internationell
gemenskap”.
Män delade även ut en förtjänsttecken

N
8
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succé!
Sven Stridsberg berättar om F 10:s tidiga
historia på Bulltofta i Malmö.

C

Överst: Musikkår och fanor.
Därunder:
Högtidstal av
Sven Scheiderbauer och
C F 17.
T v: Fanvakten
ur F 17.

Överst t v ser vi Tomas
Fjellner berätta om
F 10:s moderna historia. Uppe t h tackar
Bert Stenfeldt och
överlämnar en gåva.
T v berättar Göran
Brauer och visar upp
Minnesbok 2015.

eremonin bestod av
högtidstal av ordförande
för F 10 Kf och även av C F17
överste Lars Bergström. Det
blev även förbiflygning av två
Gripenflygplan från F 17.
Efter detta avtågade musikkåren till Flygmuseet och de som
ville kunde marschera med.

R

mar. Intresset var stort och det uppstod lite
köbildning vid utdelningen. Undertecknad
tillsammans några andra kom att tillbringa
en god stund i sällskap av Bulltoftaveteranerna Sven Brise och Henric Månsson som
verkligen förgyllde vår söndag.
De två herrarna började berätta om livet
på Bulltofta och hur det gick till under
krigsåren. Vi lyssnade andäktigt i över en
timme på de två.

esten av dagen
tt stort tack till alla i ”festkommittén”
tillbringades på
som under Lars Hedströms ledning
Flygmuseet
med
bl
a
En trumpetare ur
fixade
och ordnade med allt och såg till att
utlämning
av
Minnesbok
Hemvärnets musikallt
blev
så bra denna dag! n
2015
till
våra
medlemkår blåste ”Appell”.
www.f10kamratforening.se
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Andra och sista delen av artikeln om flygplan med fågelnamn –

de Havillands fåglar del 2
Text: Bo Hesselmark Foto: Bo Hesselmark & Wikipedia

DH 95 Flamingo.

DH 95 var att högvingat tvåmotorigt
monoplan med Bristol Perseusmotorer på
890 hk. Det var ett passagerarplan och
det första helmetallplan som de Havilland Aircraft byggt. Det imponerade
mycket på Air
Ministry och
RAF använde
flera plan för
trupptransporter under
kriget. Inom
civilflyget

konkurrerade det med Douglas DC-3 och
Lockheed Electra. Det flög första gången
den 22 december 1938 och användes till
1950. De civila bolag som flög Flamingo
var BOAC, British Air Transport och
Jersey Airways. Ett exemplar byggdes
speciellt för militärt bruk, det hette DH 95
Hertfordshire. En order på 40 st. återkallades för att produktionen av Tiger Moth
som skolflygplan var viktigare. Det enda
DH 95 Hertfordshire kraschade på grund
av mekaniskt fel den 23 oktober 1940, 11
dog. Totalt 14 Flamingo byggdes.

DH 104 Dove

Dove var ett kortdistans tvåmotorigt passagerarplan som flög första gången 25
september 1945. Det blev mycket populärt – ett succéplan. Det konstruerades
av samma team som gjorde Mosquito
och senare Comet. Det tillverkades mellan 1946 och 1967, Det hade en besätt10

ning på två man. Dove blev en efterträdare till Dragon Rapide och tillverkades
i 542 exemplar fördelat på 14 versioner.
Det var en föregång-are till de s k businessjet – planen. Den Dove som finns på
de Havilland Heritage Centre är just ett
sådant flygplan. Barskåpet finns kvar,
Bullertinen

DH 108 Swallow

De tre DH 108 byggdes efter Air
Ministry Specifikation E.18 / 45. De
användes för att testa pilformade vingar.
Den första prototypen var en standard
Vampire flygkropp monterad med
en mittmonterad vinge med en pilvinkel på 43 grader, men utan stabilisator.
Det flögs första gången av Geoffrey de
Havilland Jr den 15 maj 1946 på Woodbridge, Suffolk. Den andra
prototypen, som flögs i juni 1946 var
avsedd att utforska överljudsområdet.
Tyvärr bröts flygplanet upp under flygning den 27 september och Geoffrey de
Havilland Jr dödades. En tredje DH 108,
som drevs av en Goblin 4 motor, gjorde
fyllt med flaskor. Den största beställningen av Dove kom från Argentina –
70 flygplan. De gjordes i ungefär 10
olika varianter, från början för 8 passagerare senare för 18 passagerare.
De fick också flera olika motorer, de
allra flesta dock med Gipsy Queen 70.
Planen användes civilt i 19 länder
och militärt i 23 länder. En Dove, TP
46, 46001, användes i Sverige mellan
åren 1947 och 1967, då det såldes som
reservdelsflygplan. En annan Dove
SE-EUR byggd 1958 finns i Arlanda
Flygsamlingar, den var tidigare
registrerad i England och i Schweiz.
Den senaste ägaren var Uno Ranch,
Göteborg.
www.f10kamratforening.se

sin första flygning på Hatfield den
24 juli 1947 förd av de Havillands nya
chefstestpilot, John Cunningham. Den
var modifierad med en längre, spetsigare
nos och mer strömlinjeformad cockpit.
Det blev det första i Storbritannien som
överskred ljudets hastighet av John Derry den 9 september 1948. Tidigare, den
12 April 1948 hade detta flygplan med
samma pilot flugit i ett lyckat försök på
100 km sluten bana och uppnådde en
hastighet av 974 km/h. Det förstördes i
en dödlig krasch den 15 februari 1950.
Totalt flög de 3 planen 480 gånger.
Fakta:
Längd: 9,081 m.
Vingbredd: 12 m.
Vingyta: 30,459 m2
Tomvikt: 4 055 kg.
Motor: Goblin 4 , 16,63
kilopond dragkraft
Max hastighet: 1 090 km/t
Räckvidd: 1 175 km.

DH 114 Heron
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Så här beställer du Minnesbok 2015:
Du vet väl att du som medlem i F 10 Kamratförening erhåller “Flygarminnen från Bulltofta
– F 10 Bulltofta 1940-1945” alldeles
GRATIS?
Boken delades ut på Höstmötet 11 oktober.
Kan du inte hämta den på Flygmuseet så kan
du få den hemskickad för 60 kronor
kronor.
Sätt in pengarna på vårt konto, så kommer
boken hem till dig inom en/två veckor.
Bankgiro nummer: 5639-7730.
Det är viktigt att Du anger: namn,
adress, mailadress och födelsedatum.
Medlemskontakt:
lars@hedstrom.as
Forts. från föreg. sida

De Havilland DH 114 Heron var ett
fyrmotorigt passagerar- och transportflygplan. Det har två piloter och plats
för 14 passagerare. Flygplanet konstruerades som efterföljare till den tvåmotoriga de Havilland DH 104 Dove
med längre flygkropp och 2 motorer
till. Heron flög för första gången i maj
1950. Den första versionen (Series 1A)
byggdes i 51 exemplar och hade fast
landställ med frisvängande noshjul.
Senare versioner utrustades med infällbart landställ för att optimera hastighet
och bränsleförbrukning. 150 flygplan
byggdes i 16 varianter och användes i
militärt utförande i 11 länder, i civilt
utförande i 35 länder.
Heron konstruerades för fyra de Havilland Gipsy Queen 30 motorer. Denna
motor var 6-cylindrig och hade en
12

maximal effekt på ca 250 hk. Riley
Aircraft Corporation modifierade ett
antal Heron med Lycoming IO-540.
Denna motor hade högre effekt men
var framför allt lättare än Gipsy Queen
motorn. På Västerås Flygmuseum finns
en Heron tillverkad 1954. 1988 köptes
flygplanet av svenskamerikanen Arnold
Sundquist och flögs från Florida till
Californien där det genomgick en
totalrenovering under sex år. I september 1998 flög Arnold planet till Sverige
över Atlanten via Grönland, Island och
Norge. 2010 såldes det till de Havilland
Heron Ltd, Wilmington DE, USA.
Flygplanet är unikt eftersom det är
ett av endast två luftvärdiga Heron i
världen och den enda Heron med Rileymotorer. Den andra maskinen finns i
USA och har kvar sina Gipsy-motorer.
DH 114 råkade ut för 9 haverier under
20 års användning. n
Bullertinen

I T!
S E H a t t b li
s
n
a
C h n s o r t ill
spo use et!
F l yg m

SPONSRING AV ÄNGELHOLMS
FLYGMUSEUM 2016

Till alla entusiastiska
medlemmar och läsare av
Bulle(r)tinen.
Vi har ett museum att verkligen vara
stolta över, en verksamhet som allt fler
besöker och uppskattar! Det bekräftas
bl a av att antalet besökare 2015 är
rekordstort - mer än 22 000 har besökt
museet fram till november i år. Fantastiskt positivt och uppmuntrande.
Förutsättningen från företag att vara
med och sponsra verksamheten ekonomiskt för 2016 ser därför positiv ut.
Museiverksamheten har för 2015 ett
antal sponsrande företag och med
din hjälp kan det bli fler nästa år.

För 2016 erbjuder vi tre olika sponsorpaket att välja mellan:
n A/ Guld
n B/ Silver
n C/ Brons
I respektive paket ingår olika förmåner
i varierande omfattning beroende på
vilken nivå sponsorerna väljer.
Vi söker nu förslag och rekommendationer till företag som du känner till
och bedömer skulle vara intresserade
av att bidra till vår verksamhet på
museet.
Tipsa om tänkbara intressenter, så tar
jag kontakt för mer info.
Richard

Kontaktperson är Richard Jarlestam, mobil 0707-996810.
E-post: thundernest500@hotmail.com
Tack på förhand för din positiva medverkan!

www.f10kamratforening.se
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FLYGARhistorier

Nära ögat!

Text: Sven-Åke Ahl
Foto: Emma Persson

D

et finns i vår förening säkert många
f d flygförare i Flygvapnet som varit med om
Vampire 28C när den anlände till museet från Ljungbyhed.
”Nära ögat-händelser”.
Jag tänkte att det kanske kunde vara intressant för dem som inte varit med, att 1 300 km /t; mycket förändras ju då på
få en inblick i hur vardagen kunde vara; några sekunder.
särskilt för dem som flög under de år
då haverierna var många. Jag uppmanar
ur som helst började vi dyka för att
därför övriga flygarkamrater att bidra
få lite högre ingångsfart. Därefter
med sina historier i detta ämne.
upptagning med ca 4g. Precis i lodläget
blev plötsligt allting svart. Omedelbart
Här nedan beskriver jag en av mina
efter det såg jag två stjärtbommar med
upplevelser:
sin stabilisator och på det en våldsam
stöt i flygplanet. Jag förstod att vi precis
ret var 1961. Jag var flyglärare på
hade missat en annan 28:a och passerat
F 5 i Ljungbyhed. Flygplanet en
igenom jetstrålen. Mer ”Nära ögat” kan
Vampire 28 C. Ett övningspass skulle
det knappast bli.
genomföras med en av mina elever,
Allt hände, som det verkade, samtidigt.
Hans Lindh.* Vädret var fint, komJag har räknat ut att om det andra flygmer jag ihåg. Jag brukade, oavsett vad
planet höll normal marschfart tog hela
som i övrigt skulle övas, lägga in lite
förloppet 0,07 sekunder.
avancerad flygning mot slutet av passet. Det var bara att fortsätta loopingen och
Dels var det nyttigt för eleven, dels
flygpasset. På den tiden rapporterade vi
tyckte jag själv att det var roligt och
förare inga sådana händelser. Luttrad
utvecklande. Jag skulle visa en looping. som man var efter alla haverier på den
Vi spanade åt alla håll i sektorn framtiden, ryckte jag bara på axlarna och
för oss efter andra flygplan; det var
konstaterade att jag klarat mig den här
ju många flygplan i övningsområdet på gången också. n
den tiden.
*Hans Lindh kom så småningom
gentligen lönade det sig inte mycket tillbaka till F 5 som flyglärare, men
att spana eftersom man närmade
omkom tyvärr i ett haveri med en Sk 50
sig ett flygplan på kontrakurs med ca
strax utanför Höganäs år 1971.

H

Å

E
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En bokskatt från SFF
Text & foto: Tor Netterby

Museets intendent Anders Rick synar innehållet i en kartong. Bakom honom ser vi
Janne Gladh från SFF. Längst t h sitter Sven Scheiderbauer och Thomas Jingskog.

Gott om kartonger finns det!

P

Det här är nog en dublett?

å vårt museum finns det i ena hangarhalvan en stor blå container.
Det kanske finns några bland läsarna
som inte vet vad den innehåller!?
Containern kom dit i slutet av denna
sommar. Innehållet består av en enorm
boksamlig som SFF-profilen Stig
Kernell ägde. Stig Kernell avled förra
året och hans livsverk i form av den här
stora boksamlingen skänktes till SFF.
Rent praktiskt hade föreningen inte

www.f10kamratforening.se

någon möjlighet att hysa alltsammans.
Lösningen blev en tillfällig förvaringsplats på Flygmuseet i Ängelholm.
F 10 Kamratförenings ordförande Sven
Scheiderbauer och ett par av styrelsens
medlemmar och Janne Gladh från SFF
ägnade flera veckor åt att gå igenom alla
kartongerna (178 stycken) och sortera
innehållet. n
(SFF= Svensk Flyghistorisk Förening)
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Mina intryck från Drakensimulatorn
H

Text foto: Folke Bäck

ur kan man sitta stilla i en stol, röra
lite på händerna, bli genomsvett,
oftast trött, men likväl känna sig väldigt
nöjd? - Jo om man flyger några lektioner
i Flygmuseets Draken simulator. Jag tror
att det är helhetsintrycket som gör att man
blir så fascinerad. Förarkabinen kommer
från ett riktigt Draken flygplan med alla de
reglage och instrument som behövs. Efter
ombyggnaden är duken, som bilden visas
på, mycket större och täcker hela synfältet.
Det gör att det känns som om man sitter
i flygplanet med terrängen och lufthavet
omkring sig. Man glömmer nästan bort att
hela simulatorn står stabilt på golvet.
Sen ska vi inte glömma bort instruktörerna
och deras förmåga att skapa intressanta
givande lektioner beroende på den enskilde
elevens förmåga.

F

ör min del började det sommaren 2013.
I kamratföreningens tidning fanns ett
reportage som berättade att simulatorn nu
var användbar och att museet erbjöd en
utbildning som heter TIS 35, Typ Inflygnings Skede för flygplan 35. Jag har flugit
civilt men aldrig militärt och tyckte detta
verkade intressant. Efter att ha kontaktat
chefsinstruktör Kenneth och förvissat
mig om att detta inte var en leksak, utan
en verklig simulator bokade jag ett pass
tillsammans med en bekant. Vi blev väl
omhändertagna och Kenneth gav oss en
teoretisk bakgrund till det pass vi skulle
göra.

D

ärefter var det dags att klättra upp
i simulatorn och identifiera reglage
och instrument. Den första känslan när jag
drog på motorneffekten och for iväg var
fantastisk. Efter en kort stund var jag uppe
på 1000 m och gled fram genom land-
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Folke Bäck tillsammans med sina
instruktörer i Drakensimulatorn,
Kenneth Johansson och Urban Mörén.
skapet i 900 km/tim. Det blev lite vanlig
flygning med svängar, stigning och plané
samt ett par landningar under det första
passet. Detta gav verkligen mersmak, så jag
skyndade mig att boka in nästa pass.

T

IS utbildningen, på den tiden, omfattade 10 st pass med varierande innehåll för att man skulle lära sig att flyga
och manövrera flygplanet. Efter det andra
passet hade jag precis samma fantastiska
känsla som när jag för nästan 50 år sedan
började med min privatflyg utbildning.
Precis som då, var varje pass en ny utmaning och jag kännde hela tiden att jag lärde
Bullertinen

Man får en hisnande känsla av fart
i simulatorn.
mig något nytt. ”I dag ska du få jobba hårt”
var Kenneths stående kommentar. Att det
är så roligt och att det blev framsteg, beror
mycket på Kenneths förmåga att anpassa
övningarna. Allt för att jag verkligen skulle
jobba hårt och lära mig något nytt vid varje
pass, utan att det för den skull blev för
svårt för mig. Blir det för svårt är det lätt
gjort att man tappar sugen. Vi har konstaterat att om man videofilmar duken under
passet så ökar inlärningen. När man sedan
ser sin video i lugn och ro hemma i soffan
upptäcker man omedelbart sina misstag
och kan åtgärda det vid nästa pass.

U

nder TIS skedet var det speciellt några
övningar som jag aldrig glömmer.
Den första var när jag skulle flyga
avancerad flygning, d.v.s. looping, roll och
gungor, iförd G-dräkt. G-dräkten ser ut
som en overall med luftkanaler längs med
benen och magen. När man gör en brant
sväng eller upptagning har blodet en tendens att rusa ner i benen och lämna huvudet
tomt på blod. För att undvika det, bär man
en G-dräkt som blåses upp när belastningen
ökar. G-dräkten klämmer åt runt kroppen
så att blodet stannar kvar i huvudet. Varje
gång jag ökade belastningen på flygplanet
knep G-dräkten åt runt kroppen. Jag fick
krysta hårt för att hålla emot. Efter en
www.f10kamratforening.se

timmes avancerad flygning
kände jag mig ostadig på
benen när jag klättrade ur
förarkabinen. Dessutom var
skjortan genomvåt från
kragen ner till midjan. Men
det var en fantastisk upplevelse. Efter samtal med läkare
konstaterades det att man
nog skulle undvika
G-dräktens fulla kraft om
man har kommit över 60 år.
En annan fantastisk upplevelse var när jag skulle göra
min första lågnavigering.
Jag fick en preparerad karta
i handen av Kenneth. Där var inritat en
färdlinje från Västersjön upp genom Småland och tillbaka via Växjö till Ronneby.
”Hinner jag verkligen med det på bara en
timme” undrade jag. Jodå, det tar inte mer
än en halvtimme för vi flyger med 960 km/
tim. ”Håll dig i trädtoppshöjd, och stick
absolut inte upp över 100 meter” förmanade
Kenneth. Kartan innehöll också minutstreck, alltså ett tvärgående streck för varje
minut. Det är nödvändigt för att man ska
kunna navigera sig fram genom terrängen.
Hela navigeringen baseras på att man håller
exakt kurs och fart. På 30-50 meters höjd
ser man inte så långt. Jag kommer ihåg att
det fanns en långsmal sjö på kartan, där
spetsen skulle passeras efter 5 minuter
exakt. Det var en härlig känsla när jag efter
4 minuter och 57 sekunder upptäckte sjön
och var precis på väg mot spetsen.
Tre sekunder senare passerade jag sjön
i nästan 1000 km/tim.

E

n tredje upplevelse som jag speciellt
kommer ihåg, är flygning i formation
med ett eller flera flygplan. Första gången
jag provade på det försvann det andra flygplanet utom synhåll efter mindre än en halv
minut. Det blev något bättre för varje övning, men plötsligt en dag hade jag kommit
på hur jag skulle se på det andra flygplanet,
och hur nära jag måste ligga. Då var det
17

Chefen har ordet, oktober 2015
Kamrater i kamratföreningen!

D

et händer mycket på flottiljen och i garnisonen för närvarande. Det mest utåt
synliga handlar förstås om det så kallade
Ronnebypaketet som nu blir allt mer synligt
i norra flottiljområdet. I veckan som gick
påbörjades byggnationen av helikopterhangaren som är det största bygget i projektet.
För närvarande pågår byggnation av torn,
incident- och transportplatta, helikopterhangar och ett antal vägar och anslutningar.
I somras fattade riksdagen ett nytt försvarsbeslut som måste ses som ett viktigt
trendbrott. För första gången på mycket
länge stiger nu försvarsanslaget. Detta är
tråkigt nog drivet av en omvärldsutveckling

Forts. från föregående sida

som går i negativ riktning. Alla höjningar
inräknade stigar försvarsanslaget med ca
17 miljarder över beslutsperioden. Detta
skapar naturligtvis förväntningar och nu
är det upp till oss i Försvarsmakten att
leverera operativ effekt, här och nu. ÖB
talar om fyra T. Tillgängligt, tillsammans,
trovärdigt och tröskeleffekt. Fyra begrepp som stämmer väl in på F 17 och vår
verksamhet. Våra förband är stående och
välövade och därmed tillgängliga. Vi övar
numer regelbundet tillsammans med andra
nationer framförallt inom ramen för de
samarbeten som nu växer upp i Östersjön.
Övningar sker bi- och multilateralt, med
bl.a. NATOs incidentberedskap, Finland
och med alla de länder som nu baserar i
upplevelse att inför landningen se de tre
andra flygplanen fram sig hela vägen ner
till banan. Vi ligger ju inte mer än ungefär
10 meter från varandra.

N

En vild jakt på ”motståndaren”!
mycket lättare och jag kunde kunde hålla
min position i förhållande till de övriga
flygplanen, även om jag vinglade lite fram
och tillbaka. Inlärningen är ungefär som
att lära sig cykla, man försöker men faller
omkull, försöker och faller omkull. Men
plötsligt en dag så kan man hålla sig kvar
på cykeln och dessutom svänga. Nu, efter
ytterligare träning kan jag ligga ganska
stabilt i förhållande till de övriga flygplanen även om vi ibland gör en långsam
roll eller en gunga. Det är en mäktig
18

ågra av mina vänner och bekanta har
också flugit simulatorn. Vissa har levt
sig in i flygandet så mycket, att när dom
svänger och ser att horisontlinjen lutar så
lutar dom sig själva i förarkabinen för att
inte ramla ur. Då har dom plötsligt glömt
bort att dom sitter i en simulator som står
fast på golvet. Då är det verkligen realistiskt. Efter TIS utbildningen har jag fortsatt
med ytterligare pass och så kommer jag att
göra även i framtiden. Det har varit identifiering av okända flygplan, båtar eller
andra föremål. Fotografering av speciella
objekt från skiftande höjder har också
ingått. Men lite då och då känner jag att
jag måste flyga formationsflygning, för det
är nog det som är allra roligast.
Gör som jag – flyg inte bara ett ”prova
på” pass utan fortsätt.
Det är efter ett par pass som den verkliga
upplevelsen kommer! n
Bullertinen

C F 17 Lars
Bergström
skriver här en
krönika om vad
som händer på
vår moderflottilj
F 17 just nu.
Foto: Torsten
Sjöberg
länderna kring Östersjön. Vi är trovärdiga
och upprätthåller en hög beredskap över
tiden. Incidentberedskapen och IBSS utgör
grundplattan i vår verksamhet, den är personalkrävande men bygger självförtroende
och krigsduglighet i våra krigsförband.
Allt detta tillsammans skapar en tröskeleffekt som verkar avhållande.
Det förändrade omvärldsläget och den
förändrade hotbilden i vårt närområde har
framtvingat förändringar i tillträdesbestämmelserna på flottiljen. Jag inser att det försvårar för tidigare anställda att besöka sin
förra arbetsplats, nu när vi ställer krav på
att det ska finnas en besöksmottagare.
Kända medarbetare som varit anställda
länge utgör naturligtvis inget hot mot
flottiljen men vi kan inte välja ut vissa före
detta anställda som får tillträde och andra
inte. Idag är all personal anställd och vissa
strömmar igenom med ganska korta anställningstider. Vissa kan ha varit anställda
vid andra förband och passerat F 17 mycket
kort tid. Alla är dock fortfarande välkomna
med besöksmottagare från sin tidigare
arbetsplats eller från kamratföreningen.

S

om en följd av riksdagsbeslutet och på
grund av det försämrade omvärldsläget
är FM nya organisation nu beslutad och vi
har bemannat den här på F17. Vår personalram minskar dess värre lite grand men vi
kommer fortsatt att ha en del vakanser.
Organisationen är dock bättre än den gamla
med tydligare ledningsstrukturer. Nu kommer alla åter att tillhöra insatsorganisationen och vara krigsplacerade. Det korsvisa

www.f10kamratforening.se

ägandet upphör och vi lämnar över våra två
kompanier i Linköping till Helikopterflottiljen. Bataljonsstaben och flottiljstaben
slås samman och ett nytt krigsförband 17:e
flygflottiljen uppstår med mig själv som
krigsförbandschef vid sidan av de bägge
divisionerna som fristående krigsförband.
Nästa år vidtar en övningsserie som skall
ge framför allt det nya krigsförbandet
förutsättningar att lämna operativ effekt
så snart som möjligt.
För närvarande genomför vi en GMU på
Kvarn i Linköping. En viktig uppgift som
numer är i princip vår enda möjlighet till
rekrytering till våra förband. De nöjda
soldaterna blir viktiga ambassadörer i samhället. Vid vår förra GMU i Ronneby valde
samtliga rekryter att skriva kontrakt med
Försvarsmakten, bra betyg till vår utbildning och våra instruktörer.

F

ör närvarande planerar vi för den nya
sammanhållna grundutbildningen som
vi kommer att genomföra fom hösten 2016.
Direkt efter GMU kommer rekryterna att
genomföra funktionsutbildning och den
sammanhållna utbildningen blir ungefär
nio månader lång. Ett koncept som liknar
något vi känner igen från tidigare.
Förre flygvapenchefen Micael Bydèn har
nu blivit utsedd till överbefälhavare. Alla vi
som känner Micael vet att detta var ett mycket klokt beslut och vi ser nu fram mot att
få se Micael utöva sitt ledarskap som ledare
i försvarsmakten. Överbefälhavaren med
fru kommer för övrigt på flottiljens gåsmiddag i år vilket vi ser fram mot. Hans efterträdare Mats Helgesson känner vi också
inte minst sedan hans tid som C F17.
Mats blir en värdig efterträdare och vi hälsar honom välkommen tillbaka till
Flygvapnet och önskar honom lycka till.

J

ag ser fram mot ett fortsatt bra samarbete
med kamratföreningen.

Lars Bergström
Chef Blekinge Flygflottilj
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80 år med DC-3 del 2

Text och foto:
Sven Scheiderbauer

DC-3 - detta fantastiska flygplan gjorde sin jungfruflygning den 17 december
1935. Med denna bildkavalkad avslutar jag serien med flygvapnets DC-3/TP 79.
TP 79 användes i 35 år (1949 - 1984) och flera av dessa är bevarade någonstans
i världen. Flygplanen 79003 och 79005 finns inte längre. 79001 finns som vrak
på Flygvapenmuseum.
Håll tillgodo!

79008

F 13-78 fotograferad
på Malmslätt 1976. Den ser
ut som vid leveransen från
Tyskland och har original
Twin-Wasp-motorer, vilket
också syns på det långa
”ökenfiltret” på motorns
översida.
F 7-75 fotograferad på Ronneby 1967.
Maskinen havererade sedermera på F 11 1974.
Detta flygplan var silvermålat.

79006

F 13-76 är numera

s

79005
79007
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79007

F 13-797. Här är 79007 ommärkt till F 13 -797. Bilden tagen 1981 på Bromma.

Flygande Veteraners ”Daisy”.

F 8-77 fotograferad på
Frösön 1968. Fpl står
numera på Flygvapenmuseum.

www.f10kamratforening.se

79008

79008

F 13-798 delvis tillsnyggad, i Kiruna 1981 och med
STWC-3 motorer, vilket ses på de blanka motorkåporna. Dayglo-märkningen har tagits bort.

Med blandad svensk och österrikisk märkning.
Ett skämt från de österrikiska teknikerna. Flygplanet
flögs aldrig med denna märkning. Året är 1981.
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F 10-Memorial 2015

Y

tterligare ett evenemang på ”modellhimlen” har avverkats. Den 1-2
augusti samlades ett stort antal modeller
med vidhängande byggare på gamla F
10 i Ängelholm, numera Ängelholms
Flygmuseum. Antalet tävlande modeller
var i år större än tidigare, inte mindre
än 111 stycken! Modelltävlingen F 10Memorial hölls för tredje året i rad, i
Ängelholms Flygmuseums lokaler och
tävlingen instiftades som ett led i hålla
minnet av flottiljen levande. Tävlingen
hör inte till de större bland Sveriges
modelltävlingar, men är trivsam tillställning där modellerna bedöms av byggarna själva. Pris delades ut i nio klasser
i Flyg (två klasser) Militära fordon/
artilleripjäser (även här i två klasser),
Civila fordon, Fartyg, Diorama, Figurer
och Övrigt. Det fanns totalt 10 klasser
man kunde tävla i, men tyvärr fanns
ingen Junior med i år så blev det bara
nio klasser. Det utdelades också ”Bestin-Show” pris för en A-6E Intruder i
pytteskalan 1/350. Även ett ”Publikens
22

Text: Tor Netterby
Foto: Krister Sörhede

Favorit” pris delades ut för en JA 37
Viggen i skala 1/48. Förutom modelltävlingen visade C4-Open från Malmö
modellbygge. Modellbyggare från IPMS
Göteborg drog också sitt strå till stacken
med demo-bygge. F 10-Memorial har
som signum att alltid ha kunniga och
väl pålästa föredragshållare. Bland annat berättade Ragnar Skanåker om hur
det var att flyga J 29 Tunnan på F 10
under 50-talet samt en demonstration av
Drakensimulatorn och hur det var med
”Incidentberedskapen” under ”Kalla
kriget” hölls av Urban Mörén och Kenneth Johansson. Bland programpunkterna
höll Sven Scheiderbauer ett synnerligen
intressant föredrag om DC-3, den ärevördiga gamla ”damen” som fyller 80 i år.
Allt som allt var deltagarna nöjda med
helgen och man ser nu fram emot nästa
års F 10-Memorial. Hela resultatlistan
finns på: www.engelho msflygmuseum.
se under fliken ”F 10-Memorial”. Vi vill
tacka Pär Cederqvist för att vi på lördagen fick höra Merlinmotorns rytande. n
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C4-Open 2015

Text: Tor Netterby
Foto: Krister Sörhede

I årets upplaga av C4-Open, på
Teknik- och Sjöfartsmuseet i Malmö
den 24-25 oktober, var det ett mycket
stort antal deltagande modeller på tävlingsborden. Det fanns 375 tävlande
objekt i olika klasser fördelade på
95 byggare. Lördag var den stora
publikdagen. Söndagen var lite
sämre publikmässigt sett. Det var
ett strålande höstväder, så man
kanske tyvärr gjorde något annat.
Christofer Persson erhöll Flygmuseets vandringspris. n

Flygmuseets
vandringspris
delas ut till den
glade vinnaren.
T v den vinnande modellen.
T h FN-flyg i
Kongo.

Modell i 1/72 av SK 35C.

1/48.
Viggen i skala

T v Vinnaren
av SFF:s pris.
T h ser vi Leif
Rask från
flygmuseet
med varor till
försäljning
på C4-Open.
www.f10kamratforening.se
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Kamratföreningen på resa i västerled

Vår ENGLANDSRESA!

Text: Bengt Lundquist och Gunnar Müller-Hansen Foto: Krister Sörhede och Ulf Ohlsson

Å

rets medarbetarresa gick till England. Efter två års idogt arbete i
museet belönades kärntruppen med en
5-dagarsresa till England.
Torsdagen den 17 september runt 6.30
på morgonen samlades det ressugna
gänget på plattan utanför museet.
Packning av bussen påbörjades och
några minuter efter 07.00 var allt klart
för avfärd mot Kastrup. Vår reseledare
Christina Johnstone från CAB-resor
räknade till 55 resenärer. Ytterligare
2 hämtades upp i Malmö. På Kastrup
lyckades de flesta för egen maskin
checka in via incheckningsautomaten
och därefter kunde vi roa oss i taxfreeshopen.

E

fter en mindre försening startade
den fullastade Norwegiankärran
mot Gatwick. Väl framme i England
och efter en stunds vandrande i labyrinterna på Gatwick, med passkontroll
och uthämtning av bagage, så kunde
vi till slut nå den efterlängtade bussen.
Nu kunde reseledarna pusta ut och
luta sig tillbaka och njuta av det vackra engelska landskapet. Färden gick
till staden Battle som ligger ca 8 km
från Hastings där den normandiske
kungen Vilhelm Erövraren besegrade
Harald ll år 1066. Battle är en förtjusande liten stad med vackra korsvirkes
hus och goda pubar. Efter Battle åkte
vi västerut längs kusten via Brighton
till Chichester för övernattning. Efter
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”The Abby” i staden Battle.

en god trerättersmiddag var vi alla
nöjda med dagen och horisontalläget
kändes lockande.

F

redagen inleddes med en stärkande
frukost. Efter en kort färd nådde
vi flygmuseet i Tangmere. Museet
är något mindre än vårt museum. Vi
möttes av guider med tekniker- och
pilotbakgrund från RAF, alla elegant
klädda i snygga clubblazers. Utanför
museet fanns bl a Westland Wessexhelikopter, Sea Harrier, Sea Vixen
och inne i museet fanns bl a Hawker
Hunter, Lightning och en kopia av en
prototyp av Spitfire samt en enklare
flygsimulator. Där fanns också avdelningar som detaljerat beskrev olika
öden under Battle of Britain samt de
olika divisionernas verksamhet på den
numera nerlagda Tangmereflygbasen.
Efter några timmar här, så rullade vi
vidare mot Portsmouth.
Bullertinen

Sea Harrier FRS 2.

Glada resenärer efter besöket i ”Abbyn”.

Främre del av en Hunter på ett släp.

En av guiderna på Tangmere.

P

T v örlogsfartygen
i Portsmouths
hamn.
T h Amiral
Nelsons
uniformer.

ortsmouths hamn har anor sedan
slutet av 1400-talet och innehåller
i våra dagar merparten av brittiska
marinen. För att få en överblick över
hamnen gjorde flera av oss en båttur
där vi kunde se flera av Royal Navy´s
moderna jagare av Daring-klassen och
på avstånd även det nya hangarfartyget
Queen Elisabeth. Inom museiområdet (Portsmouth Historic Dockyard)
fanns HMS Warrior som var 1860talets vassaste krigsfartyg som drevs
av både ånga och segel. Amiral Nelsons flaggskepp vid slaget 1850 vid
Trafalgar, HMS Victory byggt 1759,

www.f10kamratforening.se

visade åskådligt hur det hårda livet
var ombord. Ännu äldre var fartyget
Mary Rose som sjönk 1545. Hon var
Henrik den VIII´s favoritfartyg och
här visades arbetet med att konservera
fartyget för framtiden. Mary Rose är
världens äldsta museifartyg.
25

Forts. från föreg. sida
T v FAAM:s
imponerande
museum i
Yeovilton.
T h ”Re-enactors” som
piloter på
Duxford.
Hotspur glidflygplan
på Middle Wallop.

U

töver allt detta fanns även ett
mycket intressant marinmuseum
som visade Royal Navy`s historia fram
till nutid där man bl a beskrev Falklandskriget. Efter så mycket historia
kändes det fint att spola ner historiedammet med en pint. Åter i bussen
fortsatte vi snabbt till Winchester för
övernattning. En trerätters middag
igen och efter den orkade ett knappt
dussin av oss med en drink innan kudden lockade.

P

å lördagen åkte vi vidare genom
det böljande landskapet i strålande
vackert väder till Yeovilton som är
Royal Navy´s flygmuseum. Museet är
stort och indelat i 4 olika sektioner.
Sektion 1 visar marinflygets utveckling från 1914 fram till 1930-talet.
Sektion 2 visar marinflyget under
WW II. Sektion 3 visar verksamheten
på ett hangarfartyg med en häftig
filmvisning på storbild med start
och landningar och verksamheten på
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B-17 ”Sally B” med bombluckorna öppna.

flygdäck. Sektion 4 visar modernare
flygplan som t ex Concorde och olika
testflygplan.

L

ördagen avslutades sedan på Arméflygmuseet i Middle Wallop.
Här fanns allt ifrån moderna drönare
via attackhelikoptrar till andra världskrigets transportglidplan. Trevliga
miljöer och dioramor var också signum för detta museum. Nu var vi på
gränsen till överdos vad gäller gamla
flygplan och vi avslutade besöket med
en öl eller två på soldäcket utanför
museet innan bussen förde oss till
hotellet i Wellwyn Garden City.

S

öndagen var vikt för The Battle of
Britain Anniversary Air Show på
Duxford. Avfärd från hotellet ca 08.15
för att undvika köer. På plats en timme
senare, så hade vi god tid att gå igenom de fantastiska flygmuseerna. Bra
flygväder var beställt och så blev det.
Flyguppvisningarna tog sin början kl
Bullertinen

T v Bristol Blenheim i luften på
flygdagen med
stort ”D”!.
T h Chinook som
utförde en mycket spektatulär
uppvisning.

Spitfires en masse på Duxford!

14.00 och det var magiskt att se
dessa Spitfire, Hurricane, Gloster
Gladiator, Messerschmitt, B-17
Flygande fästning m fl. Uppvisningen med Chinook-helikoptern
var en av de mest spektakulära
vi någonsin sett. Som grädde på
moset avslutades uppvisningen
med flygcirkus med 17 st Spitfire
och sist men inte minst en magnifik uppvisning av Red Arrows.
Trötta och nöjda återvände vi till
hotellet för en avslutande middag
där några talare uttryckte sin uppskattning över hur vi arrangerat resan.

S

ista dagen diskuterade vi om vi
skulle åka till närliggande Cambridge för en kortare upptäcktsfärd i
den anrika staden. Diskussionen blev
dock kortvarig eftersom regnet stod
som spön i backen. Vi valde i stället
ännu ett flygmuseum, denna gång
Hendon. Fler flygplan, fler goda tips
och goda idéer till vårt flygmuseum.
www.f10kamratforening.se

Hela den glada skaran uppställd för
plåtning på RAF Museum, Hendon.

Hemfärden avlöpte väl, alla som på
torsdagen gav sig iväg, var nu strax
hemma via Gatwick, Kastrup och
busstransport till Ängelholm.

V

i säger tack till alla medarbetare
som ställer upp med fantastiska
insatser för vårt flygmuseum och
naturligtvis även tack till F10 Kamratförening som gör det möjligt att
genomföra denna minnesvärda resa. n
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Del 1

De gamla
flottiljcheferna

Bill Bergman - F 10:s andra flottiljchef

Bergmans chefskap på
F 10 varade i tio år!

Här är första artikeln om F 10:s
andra chef, överste Bill Bergman.

E

fterträdaren till överste Zachrisson
kom att bli Bill Bergman som
blivit placerad vid F 10 redan 1944.
Bill Bergman har i ett flertal källor
berättat om sitt första möte med Knut
Zachrisson, nu senast har han ”kommit
till tals” i Minnesboken om F 10
Bulltofta 1940-45.
Bill Bergman var bördig från Stockholm
där han föddes 2 november 1904.

B

ergman blev fänrik i flottan 1927.
Han, liksom alla officerare i Flygvapnet, hade bakgrund i armén eller
marinen (flottan eller kustartilleriet).
Flygvapnets egen rekrytering av officerare startade först 1936. Bergmans karriär
såg enligt Wikipedia ut så här:
Han blev underlöjtnant 1929, och löjtnant
1930. År 1930 utbildade han sig till
Överste Bill
Bergman
förevisar
J 29 Tunnan på
F 10 för
riksdagsmän (?).
Gen. maj.
Ramström
står uppe
till vänster.
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flygare vid Flygskolkåren och 1935 övergick han helt till Flygvapnet, då han även
utnämndes till löjtnant i Flygvapnet. Han
blev kapten 1938 och blev befordrad till
major 1942, till överstelöjtnant 1945 och
befordrades till överste 1948. Han var
pressofficer vid Flygvapnet 1941–1944.
Bergman var flottiljchef 1946–1956
vid Skånska flygflottiljen, F 10. Åren
1956–1966 var han ställföreträdande chef
vid Tredje flygeskadern (E 3). Bergman
avgick som överste 1966. Således hade
han en gedigen karriär. Bill Bergman var
gift två gånger. Hans första äktenskap var
med Charlotte Dahlberg åren 1933–1960,
de fick ett barn tillsammans, Lillebil.
1961 gifte han om sig med Ingegerd
Wargert.

B

ergman var även dubbelmedlem i
den berömda Caterpillarklubben.
Caterpillarklubben är en unik och
världsomspännande klubb utan styrelse.
Den har fått sitt namn efter den lilla
silkesmask som producerade silket till de
första fallskärmarna. Klubben startades
1922 av fallskärmstillverkaren Irvin
Parachute Company. För medlemskap
fordrades ursprungligen att man räddat
sig från ett manöverodugligt flygplan
med en fallskärm tillverkad av Irving.
Numera ges medlemskap till alla som
räddat sig med en fallskärm oavsett
tillverkare. (Detta var till stor förtret för
de som förr hoppat och använt t ex en
Salvatorskärm, eller någon annan typ.
Bullertinen
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Överste Bill Bergman (nr 10) vid ett möte med 2:a Flygeskaderns flottiljchefer och flygchefer.
Bilden är förmodligen tagen i mitten av 1950-talet. Nr 1 Mj Ove Müller-Hansen F 10,
nr 2 Mj Gösta Eriksson F 9, nr 3 Öv Gösta Seth F 15, nr 4 Mj Sigvard Beck-Friis F 4,
nr 5 Öv Arthur Åhmansson F 9, nr 6 Öv Thomas Stålhandske F 12, nr 7 Öv Ingemar Nygren
Stf C E 2 alt. C Flybo S, nr 8 C E 2, Gen mj Folke Ramström, nr 9 Öv Carl Otto Hugosson F 4.
(Stort tack till förre flottiljchefen Bertil Bjäre för hjälp med indentifieringen! Finns det någon
på bilden som är felidentifierad, låt oss gärna få veta. Red.)

De räknades inte då som medlemmar i
nyss nämnda klubb.)

A

tt komma som arvtagare efter en så
pass färgstark chef som ”Zacke” och
ta över chefskapet för F 10 var säkerligen
ingen lätt uppgift. Zachrisson hade,
som de flesta vet, profilerat sig väl i sin
chefsroll. Bergman kom till F 10 hösten
1944 som major när andra världskriget
hade pågått i fyra år med påfrestande
beredskapstjänst och neutralitetsvakt.

www.f10kamratforening.se

B

ill Bergmans tioåriga tid som chef
(1946-1956) kännetecknades för
F 10:s del av en omfattande utveckling
inom alla tjänsteområden. Man lade
grunden till utbyggnaden av ett
modern luftförsvar i södra Sverige.
Exempelvis överfördes luftbevakningen
från armén till flygvapnet och den
blev effektivare med tillkomsten av
luftförsvarsgruppcentraler och en
luftförsvarscentral placerade i bergrum.
Det viktigaste var anskaffandet
29

Bilden förmodligen tagen sam- Överste Bergman under lättsammare former vid en
tidigt som den nertill på sid 28. tillställning på mässen.

av radarstationer för luftbevakning och
jaktstridsledning. Även på flygmaterielsidan var utvecklingen omfattande.
Propellerflygplanens tid var till ända och
det betydde nya och snabbare jetflygplan
som ställde andra krav på flygförare
och den tekniska personalen. Detta
förde självfallet med sig omfattande
utbildnings- och omskolningsverksamhet.
Inom bastjänsten började tankar på
utspridd basering ta form, i syfte att
minska skadeverkan vid ett eventuellt
atombombsanfall.

A

nekdoterna om Bill Bergman är
inte alls lika talrika som de om
hans föregångare ”Zacke”. Det finns
ändå några som jag inte kan undanhålla
läsekretsen.

J

ag har samtalat med två av Kamratföreningens ”grand old men”, nämligen
de förra fältflygarna Stig Ohlsson och
Ragnar Skanåker. De hade lite att berätta
om sin chef överste Bergman. Vi börjar
med Stig: – Vad jag minns var Bergman
väldigt förtjust i genomgångar… Många
och långa genomgångar höll han och hade
ofta kommentarer till meteorologerna.
De fick ofta klä skott för vädret. De kunde
inte ”spå väder” tillräckligt bra, enligt
30

Bergman. (Detta kanske för att han
under några år var chef för Signal- och
vädertjänstavdelningen på Flygstaben.
Reds anm.)
Väderflygning genomfördes på den
tiden i ca 35-40 minuter med en Sk 16.
Om det var lågt i tak s a s, så såg de
bara undersidan av molnen men visste
inte hur höga de var. Stig menar också
att man inte såg till Bergman mycket
på flottiljen (mer än vid nyss nämnda
genomgångar) så allt som allt tycker
inte Stig att Bergman var en närvarande
chef. Jag frågar Stig hur det var med
flygningen. – Jag kan faktiskt inte
komma ihåg att Bergman flög Tunnan
aktivt, säger Stig. Möjligen flög han Sk
16..? Jag vänder mig till Stigs gamle
kollega Ragnar. – Jovisst, det minns jag,
fyller Ragnar i. Bergman flög Tunnan,
men han var ingen vidare bra pilot.
Han frågade hur hans landning var efter
ett pass med 29:an. – Chefen fick i alla
fall ner kärran, blev svaret! J 29:an var
svårlandad för ovana förare som säkert
många vet. Forts. i nästa nummer
Text: Tor Netterby
Foto: Bildarkivet, Ängelholms Flygmuseum
Källor:
Wikipedia, https://sv.wikipedia.org/wiki/Bill_Bergman
Skånska Flygflottiljen 50 år, 1940-1990.
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Bildgåtan

JAS 39 Gripen. MEN, den är inte svensk.
Vet du vilket land den kommer från?
Går du bet på
”bildgåtan” så
titta på sidan 34
för rätt svar!

Gynna
v
annon åra
sörer!
Deras a

möjligg nnonser
ör tr
av Bulle yckningen
rtinen i
färg!

www.f10kamratforening.se
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MIN
bild!

På den här sidan kommer vi att
publicera din bild eller dina bilder.
Det bor nog en liten hobbyfotograf
i alla som är intresserade av flyg
och flygning. Det kan vara gamla
eller nya bilder, men vi ser helst
att de har anknytning till F 10.
Maila bilden/bilderna till:
red.bullertinen@gmail.com
Välkommen med dina bilder!

J 29F (29497) ”Gul Ivar”, 1963.

Två bilder
på J 34:an
”Blå Petter”
tagna 1963.
Denna J 34,
34070, finns
idag bevarad
på Svedinos
flygmuseum.
I det här numret av Bulle(r)tinen
är det Krister Sörhede som visar
några av sina bilder från värnpliktstiden på F 10, 1963-64.

7 på
A, märkt med 10
I den här Sk 16
n
si
e
rister Sörhed
fenan, gjorde K
1964.
muckarflygning
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sök på F 10.

En Tp 79 på be
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Bivägen 10 A, 269 31 Båstad
Tel: 0431-36 96 55
Mobil: 070-59 131 61

www.cab-resor.se • E-post: info@discovereurope.se
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Inbjudan till Vårmöte med Årsmöte!
Vårmöte med årsmöte och föreläsning.
Major Michael Rosenquist,
Tillförordnad Chef Flygskolan,
Malmen föreläser om: ”Militär
flygutbildning nu och i framtiden”.
Årsmötet sker i f d värnpliktsmatsalen på Valhall Park och
lunch intas i matsalen.
Under eftermiddagen serveras
kaffe och kaka på Flygmuseet.
Kallelse till Årsmötet sänds ut separat!
Anmälan till Jubileet sker genom att betala in 100 kr till Bankgiro 5639-7730

Välkommen till ”f d värnpliktsmatsalen”
och Valhall Park
söndagen 10 april kl 1000 – 1500!
Rätt svar till Bildgåtan: Denna JAS 39 Gripen kommer från Syd-Afrika.
34
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Föreningsaktiviteter våren 2016
inom F10 Kamratförening
Datum

Dag

Tid Aktivitet

2016-02-17

Ons

1900

Kenneth Johansson:
”Draken som spaningsflygplan”

2016-03-16

Ons

1900

Ingemar Melin: Dykningar efter en B-17 Flying Fortress
utanför Trelleborg.

2016-03-30

Ons

1900

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

2016-04-10

Sön

10001500

2016-04-27

Ons

1900

Vårmöte med årsmöte och föreläsning av
major Michael Rosenquist, Tf Chef Flygskolan, Malmen.
”Militär flygutbildning nu och i framtiden”.
Åke Lundberg: Främmande nödlandade och havererade flygplan
i vårt närområde under andra världskriget.

VIKTIGT!!!

Anmälan till aktiviteterna görs till Lars Hedström tel 0708 – 86 86 86
helst med SMS eller e-post till 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

Arkiv och bibliotek
Föreningen tackar följande personer för gåvor till föreningen:
Bertil Hansson, Arne Henriksson, Wilhelm ”Wille” Blomqvist,
Sven-Christer Nilsson, Torsten Sjöberg, Jan Herre, Sigurd Anderzén,
Thomas Wenner, Kjell Heribertsson, Anders Sandblom, Eivor Ståhl
och Margareta Fogde.
Sven-Åke Ahl
www.f10kamratforening.se
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Ett kärt återseende

Text: Lennart Ohlsson
Foto: Lennart Ohlsson & Sven Stridsberg

D

å museigänget besökte England nu
i höst var vi även på Fleet Air Arm
Museum i Yeovilton.
Bland alla där utställda flygplan finns
en flygapparat med svensk anknytning
nämligen en Fairey Firefly Mk. 1. Den
stod och glänste i sin Navymålning.
Den svenska anknytningen är att den
flugit som målbogserare i svensk Flygtjänst från 1949 fram till oktober 1963.
Efter ett mindre haveri i oljesystemet
togs flygplanet ur tjänst och ställdes
undan för att skrotas.

SE-BRD står på museum i England numera.

E

n annan Firefly såg vi också några
dagar senare. Den står på Duxford
sedan några år tillbaka.
Historien är den att det stod tre Firefly
kvar i Sverige och väntade på skrotning
när Svensk Flygtjänst fick en förfrågan
från England om man möjligen kunde
få köpa ett av de kvarvarande flygplanen
för man ville ha ett till ett museum. Det
kunde man naturligtvis och det beslöts
då att de tre flygplanen skulle sparas.

D

et som bedömdes vara i bäst skick
var SE-BRD som gjordes i ordning och flögs över till England av svensk
besättning. De andra två var SE-BRG
och SE-CAW. BRG skänktes till Luftfartsverkets historiska samlingar och
placerades i Arlandasamlingarna. CAW
skänktes till Malmö Tekniska Museum.
Senare köptes BRG av Björn Lövgren
som hade planer på att göra det flygbart. Han saknade tyvärr ekonomiska
möjligheter till det.
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SE-CAW när den stod utanför Malmö
Teknik- och Sjöfartsmuseum.

Efter att Björn Lövgren lämnat jordelivet
såldes BRG till England och hamnade på
Duxford där man nu håller på att renovera
det till flygande skick.
Då vi besökte Duxford frågade jag vad
man skulle göra med BRG och blev då
visad till en verkstad på området. När jag
kom in där gick jag rätt på en vinge som
jag kände igen som hörande till en Firefly.
Personalen berättade då att avsikten var att
göra flygplanet luftvärdigt igen. Renoveringen pågick nu och man hade börjat med
vingarna. Man berättade att när man hade
borrat ut nitarna och tagit bort vingpanelerna kunde man konstatera att skicket
under plåtarna var så gott som nytt.
Bullertinen

SE-BRD när den blivit ommålad i engelska färger.

Man behövde bara göra
rent och nita tillbaka
plåtarna igen och allt
var OK.

M

en det finns en
Firefly till på
Duxford som man enligt
uppgift fått med sig från
Sverige tillsammans
med BRG. Jag har hört
ryktesvägen att Björn
Lövgren hade en Firefly till som han hittat
Rent och fint under plåtarna på SE-BRG på Duxford.
på en brandövningsplats.
Vilken flygplansindivid det är, visste
jag inte först när jag skrev detta. Men
nu vet jag! En god vän i England har
nyligen bekräftat att det är SE-CAU som
efter sin tid i svensk Flygtjänst lades
på brandövningsplatsen i Sundsvall.
Flygplanet är i dåligt skick men man
har i alla planer på att renovera det till
utställningsskick. Det finns alltså stora
möjligheter att få se en Firefly i luften
SE-BRG väntar på renovering på Duxford.
igen. Det finns inte många kvar i världen
fördes från Malmö till Flygvapenoch vad jag vet ingen som är luftvärdig.
museum. Den är nu utlånad till Dansk
Veteranflysamling på 15 år och finns
en tredje maskinen från Svensk
på Stauning. n
Flygtjänst är SE-CAW som över-

D

www.f10kamratforening.se
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Vi stödjer

Eltjänst i Ängelholm
& Bjäre AB

Dekor & Design AB - Ängelholm
Bjäre Kraft - Båstad
Colorama - Ängelholm

Metallteknik - Båstad
AB Cernelle - Ängelholm
PEAB - Förslöv
Cliffton

Main Dialog

BBÄ Glasarna AB
Ängelholm

Sparbanksstiftelsen Skåne

Wenn IT

Anders Petrisson
Transport AB, Hjärnarp

Swedbank

EE AB EL

Korpförening Motion & Fritid
Helsingborg

Sverigetaxi - Ängelholm

Ängelholms Kommun

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 2 100 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 2016 får Du:
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Fri entré på vårt museum Ängelholms Flygmuseum. Visa medlemskortet!
10 procents rabatt på inköp av artiklar i museishopen.
Erbjudande att medverka vid Vårmöte den 10 april.
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.
Du är även medlem i SMKR genom vår förening och har då fin rabatt på
boende på Drottning Viktorias Örlogshem på Blasieholmen i Stockholm
(bakom Grand Hotel). De erbjuder medlemmar i SMKR förmånliga priser
på övernattning. Ange det vid beställning. Tel: 08-611 01 13.

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 dina allra bästa julklappar hos oss!

CX-20 drönaren säljer vi som paket med
drönare och actionkamera för det förmånliga priset 4.999:-! Gratis support genom
vår egen drönarexpert Gert Lundblad.
Köp DINA egna julklappar i VÅR butik på
Flygmuseet!

CX-20 Drönare

4.999:-

635:-

JAS 39 Gripen

Adolf Galland
av Göran Nilzén.

JA 37
Viggen

Die-cast m

420:-

Jan Jørgensens ﬁna böcker om Draken och Viggen.

a 1/72.
odeller i skal

440:- S 35E i skala 1/48!
Vi önskar er alla
en fröjdefull Jul &
ett Gott Nytt År!!
Medarbetarna på
Flygmuseet

349:-

535:-

349:-

J 29F i skala 1/48!

Nyinkommen!

139:-

Pilotnalle
till de allra
yngsta!

Tä n k p å
at t
D U få r 1
0% raba
tt
som me
d le m i
Kamrat
fö r e n in
gen!

Nästa nummer av

BULLErTINEN
kommer i juni

