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Medlemsblad för F 10 Kamratförening

Räddningsterrängbil 922 –
nyförvärv till museet!
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Ordföranden har ordet

en 10 april hade föreningen sitt årsmöte. Det var
det mest välbesökta årsmöte vi
hittills har haft. 300 medlemmar anmälde sig och cirka
260 kom. Som ordförande
är jag glad över att så många
uppskattar våra årsmötesarrangemang, som också ger tillfälle
till att träffa gamla arbetskamrater och andra likasinnade.
Referat från årsmötet kan Du
läsa på sidan 8.

P

å årsmötet framgick det att
F 10 kamratförening har en
aktiv och uppskattad verksamhet. Museiverksamheten lockade förra året fler än 22 000
besökare till museet. Rekord!
Vi har också en god ekonomi
och vi ser ljust på framtiden.

I

F 10 Kamratförenings ordförande
Sven Scheiderbauer.

ledningen skedde det en del
förändringar. Gunilla Lindström
avgick som sekreterare och ersattes
av Gunnar Müller-Hansen, som sedan
tidigare ingår i styrelsen. Som helt ny
styrelsemedlem valdes Christian Ziese
in. Han har förflutet som pilot på F 10
samt flyglärare på Flygskolan. Sedan
ett par år tillbaka är han flygplatschef
i Ängelholm. Också helt ny i styrelsen
är Carin Olsson som ersätter Thomas
Jingskog. Jag tackar de avgående ledamöterna och hälsar de nytillkomna
hjärtligt välkomna. Redan vid årsskiftet fick museet en ny ledning,
vilket innebär att Sune Sjöström och
Carl-Eric Bursell nu är museiledare
efter Kenneth Hansson som gjort ett
www.f10kamratforening.se

utmärkt jobb som museichef sedan
starten av museet.

V

i har också antagit en ny Arbetsordning. Det nya är att styrelsen
tar ett starkare och kanske mer synligt
grepp om verksamheten. Vi har gett
Ledningsgruppen större befogenheter
och denna grupp möts ofta om än inte
regelbundet. Styrelsesammanträdena
reduceras till fyra om året och till
dessa möten har ledningsgruppen förberett ärendena så noga att styrelsen
som regel lätt kan fatta beslut. Framtidsgruppen är avvecklad och det är
nu Ledningsgruppen driver framtidsfrågorna.
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V

ad beträffar museet så ser situationen ljus ut, som jag skrev
ovan. Vi har ett fantastiskt bra gäng
som lägger ner mycket kraft och tid
på driften av museet. Det kan vara
som museivärd, guide, simulatorinstruktör, utställningsbygge, underhållsarbete på lokalerna och på utställningarna, att arbeta i reception/
butik, att som J 22-gruppen vårda
och ibland motorköra vår J 22 och
annat. Till detta kommer alla de som
arbetar med administration och som
till exempel har åtagit sig en styrelsepost eller en funktionärsuppgift.
Allt arbete sker ideellt.

D

et är glädjande att vår verksamhet uppskattas så att vi
uppnår höga besökstal. Vi sporras
till nya ”stordåd”. Hur skall vi möta
de nya tiderna? Har vi kapacitet att
dels utveckla och dels hänga med i
utvecklingen? Kan vi rekrytera nya
medarbetare, gärna yngre? Är vår
driftsform idag en form som också
håller om tio år? Det är frågor som
Ledningsgruppen och styrelsen har
att ägna sig åt. Och detta arbete sker
redan genom besök och uppvaktningar hos politiker och myndigheter.
Vi kommer att informera om utvecklingen.

N

u önskar jag alla medlemmar
och läsare en riktigt skön sommar. Var uppmärksam på de aktiviteter som sker med anledning av dels
Ängelholm 500 år och dels Flygvapnet 90 år.

Sven Scheiderbauer,
Ordförande F 10 Kamratförening
4

Museicheferna informerar

De nya museichefernas
intentioner

E

tt nytt år har börjat och en stor del
av våren har passerat.
Ljuset har börjat återvända och temperaturen stiger sakteligen.
Snart kan vi börja ta oss an J 35:an på
pelaren i Valhall park med både tvättning och målning.
Rb 68 väntar också på en stortvätt.
Peab kommer att bistå oss med byggställningar, liftar m m.
35:an tillhör numera Peab, men underhålls av oss i ”Järngänget”.

Å

ret började med att Kenneth Hansson på egen begäran avgick som
museichef efter lång och trogen tjänst.
Jag, Carl-Eric Bursell, och Sune Sjöström delar nu på uppdraget.

S

une har tidigare arbetat med försäljning och marknadsföring av datoriserade relä och kontrollutrustningar för
transformatorstationer och transmissionsledningar inom företaget ABB.

J

ag har flugit militärt på F10, målflyg för ett tiotal länders försvar i
Europa, linjetrafik och privatflyg åt
flera företag. Vår målsättning är att vår
gemensamma erfarenhet skall vara till
gagn för verksamheten.

V

i arbetar tillsammans med en
entusiastisk grupp medarbetare
Bullertinen

Carl-Eric Bursell
(till vänster)
och Sune Sjöström,
de nya cheferna för
Ängelholms Flygmuseum.
Foto: Krister Sörhede

som tillsammans har flera tusen års
erfarenhet.
Denna erfarenhet måste vi ta vara på,
samtidigt som vi söker efter nya intresserade medlemmar som är villiga
att föra vår stolta tradition vidare in i
framtiden.
En av våra arbetsuppgifter under våren
är att göra museet mer informativt om
vad som utfördes av F 10, den totala
bemanningen och om vårt uppdrag
under det så kallade ”Kalla kriget.”
Varför hade vi ett så stort Flygvapen i
Sverige?
Samtidigt vill vi upplysa våra ungdomar om vilken otroligt framstående flygplansindustri vi har.

Lindab Arena. Förhoppningsvis kan vi
hjälpa till och fira Ängelholms 500-års
jubileum den 16 juli med en flygförevisning.

D

essutom kommer F10-Memorial
under första helgen i augusti, där
tävlingsdeltagarna visar upp sina fina
modeller.
C4-Open i Malmö är en annan modelltävling där vi kommer att representera
med att dela ut ett vandringspris.
Under året kommer flera intressanta
och lärorika föreläsningar att hållas i
våra lokaler.
Under sommarmånaderna kommer
som tidigare gymnasieungdomar att
bistå oss.
i kommer även att förbättra belys- Vi skall själva vara värdar, guider och
simulatorinstruktörer i största möjliga
ningen i hangaren med nya spotlights över våra fantastiska objekt. Det utsträckning och ser gärna att fler inkommer att bli ett lyft för museet. Kan tresserade ansluter sig till oss.
vi dessutom använda våra golvbrunnar
ag ser fram emot en fantastisk somför att sätta belysning under flygplanen
mar med fint väder och massor av
så tror vi att alla blir nöjda.
Vecka 8 bjöd vi in ungdomar som fick besökare.
lära sig att bygga flygplansmodeller.
Grevie 2016 04 15
Andra aktiviteter som vi kommer att
delta i under maj är företagsdagarna på Carl-Eric Bursell

V

J

www.f10kamratforening.se
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Minnesbok 2015

Text: Tor Netterby
Foto: Krister Sörhede

I oktober 2015 hölls det bok-releaseparty på Flygmuseet. Då presenterades den av
F 10 Kf utgivna boken ”F 10 Bulltofta 1940-1945”. Göran Brauer var redaktör,
Sven Sjöholm hade samlat ihop alla berättelserna och Kjell Brymell var huvudförfattren. Kjell vars otroligt engagerande texter och goda minnesbilder ger boken
en extra dimension. Om du inte har skaffat boken, gör det så snart du kan.
F 10 Kf:s medlemmar erhåller ett exemplar gratis. Se sidan 11 för mer information.

Genom ett förbiseende från redaktörens sida föll
tyvärr den här
bilden bort som
skulle varit med i
förra numret. Fr v
ser vi Sven Sjöholm,
Göran Brauer, Kjell
Brymell och Sven
Scheiderbauer.

NYTT på museet!

Text:Tor Netterby
Foto: Krister Sörhede & Tor Netterby

Räddningsterrängbil
922 – nu på museet!

Räddningsbilen kom från Flygvapenmuseum 2015 och har fått mycket
omvårdnad av Andreas Samuelsson.

”Allt” ska flyttas!

Nästan allt som finns i utrymmet i den s k
västra hangarhalvan ska flyttas inför en ombyggnad som ska resultera i en mycket större
föreläsningssal. Som synes är det en hel del
grejor som ska placeras om.
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Värnpliktsrummet – nytt
bland utställningerna
på museet!

Lennart Ohlsson och Tycho Andersson
på besök i ”vpl-rummet”. Längst fram
bakom glaset finns ett fältpostkontor med
tillhörande expeditionslåda och även en
brevlåda.

Längst t v
ser vi hur det
såg ut när
arbetet på
logementet
påbörjats.
På bilden
här intill har
logementet
fått ”inneboende”.
www.f10kamratforening.se
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Ett mycket välbesökt Vårmöte
Text: Tor Netterby Foto: Krister Sörhede

F

10 Kamratförening höll sitt traditionella
Årsmöte/Vårmöte den 10 april i ett strålande vackert vårväder. I år var tillströmningen
av mötesdeltagare ovanligt stor. Cirka 300 hade
anmält att de ville komma, ca 260 slöt upp på
söndagen. Det torde vara rekord när det gäller
årsmöte hos oss. Innan mötesförhandlingarna
började hälsade ”Ceremonimästaren” Lars
Hedström alla välkomna och fick åhörarnas
välförtjänta munterhet vad de olika färgerna
på stolarna betydde:

”

Innan vår ordförande kan öppna mötet vill
jag ge några praktiska anvisningar.
Välkomna till F 10 Kamratförenings årsmöte
2016. När jag var på mitt första årsmöte i
föreningen 2005, för 11 år sedan, rymdes vi i
IH-salen och nu är det knappt vi får rum här i
gamla matsalen. Vi är nästan 300 deltagare så
jag har fått dela in oss i grupper för att kunna
servera lunch till alla.
Ni som sitter vid matborden och på bruna
trästolar får efter föreläsningen sitta kvar och
äta lunchen här i matsalen. Ni som sitter på
8

Överst t v: Incheckningen sköttes av
bl a Leif Rask och
Lennart Persson.
Upptill: Bertil Bjäre
och Bert Stenfeldt
har trevligt.
T v ser vi: Förre
stf sektorflottiljchefen
Sten Norrmo.

svarta stolar ska inför lunchen ta med dem in
till den fina restaurangen där er mat serveras.
Ni som sitter på röda stolar ska efter föreläsningen promenera till Flygmuseet där ni får mat i
föreläsningssalen. Ni som sitter på gröna stolar
Bullertinen

En mycket stor skara
hade sökt sig till F 10 Kf:s
årsmöte den 10 april.
Över 300 var anmälda, men
dagens slutnotering slutade
på ca 260 deltagare,
vilket torde vara rekord!

Mj Marcus Jedby från flygskolan på
Malmen berättar om flygutbildningen.

D

ärefter var det ordförande Sven Scheiderbauers tur att hälsa alla tillresta och
Ovan ser vi: v ordhedersmedlemmarna välkomna och när
förande Bertil Persson, Flygvapnets igenkänningssignal hade ljudit
revisorerna Bengt
klart började mötet med parentation för de 26
Jönsson och Jan
som lämnat vår krets sedan förra stämman.
Andersson.
Vidare följde en redogörelse för året som
T v: Sven Scheidergått. Vår v ordförande Bertil Persson presenbauer och Gunilla
terade förstudien som han gjort över Sveriges
Lindsröm pausar efter
Luftförsvarsmuseum och de olika alternativen.
ett väl förättat värv.
Ekonomisk redogörelse följde som pekade
på en god, stabil ekonomi för F 10 Kf. Bengt
vill ju inte äta lunch med oss så ni får lämna
Jönsson läste revisionsberättelser och styrelsen
kvar stolarna och gå ner till Flygmuseet eller
beviljades ansvarsfrihet.
gå dit ni vill.

”

www.f10kamratforening.se
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S

tämmoförhandlingarna fortsatte med
valen. Valberedningens förslag godkändes
och följande personer valdes: Sven Scheiderbauer valdes till ordförande på ett år. Övriga
åtta ledamöter (inga suppleanter numera)
i styrelsen blev: Bertil Persson, Kenneth
Johansson, Krister Sörhede, Lennart Ohlsson,
Gunnar Müller-Hansen och Tor Netterby.
Nytillkomna är Christian Ziese och Carin
Ohlsson. (Styrelsen konstituerade sig samma
dag kl 14.30) Två revisorer valdes: Bengt Jönsson och Jan Andersson. Revisorsuppleanter
blev: Leif Gunnarsson och Sven Nelson.
Valberedningen bestående av: Göran Brauer
(sammankallande) och Lars Hedström och
Anders Rick kvarstår.

Bengt Lundqvist, Ulf Ohlsson och Kenneth
Hansson blev nya hedersmedlemmar.

E

ärefter informerade Bert Stenfeldt om
SwAHF. Vi fick bl a veta att J 29 ”Gul
Rudolf” är klar för uppvisningar nu efter motorbyte och att ytterligare en Tunna (som finns
i Washington) ska komma att ingå i SwAHF i
framtiden.

fter stämman följde ett föredrag av
major Marcus Jedby från flygskolan på
Malmslätt där han i sin dagliga gärning är
chef för utbildningssektionen på Flygskolan.
Marcus berättade om hur flygutbildningen
fungerar idag och gjorde jämförelser och
tillbakablickar hur det var tidigare.
Vi fick bl a veta att Marcus började sin flygutbildning på F 10 1997 när flygskolan fanns
här. Det finns tre flygdivisioner på Malmen,
två SK 60 och en helikopterdivision. Man tar
årligen in 12 elever (för s k fixed wing skolning) och 12 för helikopterutbildning. Eleverna
börjar utbildningen på 11 månader med GFU/
SK 60 (GrundläggandeFlygUtbildning) med
allmän flygning, navigering. Här ingår även
innehåller ”Private Pilots Licence”. Detta för
att man ska kunna utnyttja civila flygplatser.
Flygutbildningen skiljer sig på flera punkter
rejält mot hur det var förr. Bland punkterna
som ändrat sig de senaste åren är att ”flygengelskan” har ett stort utrymme.

Leif Stenbäck, Yngve (Pontus) Holmgren
och Ralph Hradil utanför museets hangar.

Efter grunden kommer man till GTU
(GrundläggandeTaktiskUtbildning) som också är
11 månader på Malmen och här ingår bl a navigering, förbandsflygning, luftstrid, anfall mot
markmål och CAS (Close Air Support) och Air
Policing. All utbildning är numera enligt NATOprocedur. Nästa steg är GTU/F på fem månader,
där eleverna utför stridsmässig avancerad
flygning, flygning i förband (rote), navigeringsövningar, IFR (Instrument Flight Rules), grundläggande NVG (Night Vision Goggles) och
bergsflygning. Denna fem månaders kurs görs

U

nder punkten övrigt fanns utmärkelser
och avtackningar. Nya hedersmedlemmar blev Kenneth Hansson (förre museichefen), Bengt Lundqvist och Ulf Ohlsson.
Avgick ur styrelsen gjorde sekreteraren
Gunilla Lindström, ledamot Thomas Jingskog, revisorsuppleant Leif Stenbäck och som
också avtackades med blommor.

D
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bara av de elever som skall till transportflyget
och den ersätter då den normala GTU som är
11 månader. Således gör blivande JAS-piloter
11 månaders GTU och blivande transportpiloter gör 5 månader GTU.
Helikoptereleverna gör GFU/H (GrundläggandeFlygUtbildning/Hkp) under 18 månader
på Bückeburg i Tyskland vid arméns
helikopterskola där. Utbildningen sker på
helikoptrar av typen Eurocopter EC-135. Här
lär sig eleven navigering, VFR, grundläggande NVG, bergsflyg. Denna utbildning i
Tyskland har hållit på i fyra år.
Nästa steg här är GTU/H (GrundläggandeTaktiskUtbildning/Hkp) i 12 månader.
Under detta skede övar man lågflygning,
man övar i fjäll och under vinterförhållanden, förbandsflygning (rote) samt avancerad
NVG. Det förekommer även annan utbildning på Malmslätt såsom flyglärarutbildning och utbildning av Gripeninstruktörer,
besättningar och flygskyttar.
Varför är då den svenska flygutbildningen så
framgångsrik som den är? Marcus pekade på
flera faktorer. Det är fem dagars uttagningstest, man söker självständiga starka individer med motivation, kreativitet och social
kompetens.

H

ur ser då framtiden ut? Man avser behålla
de svenska utbildningsmetoderna. Det blir
förändrad utbildningsgång 2018. Man kommer
att få en ny utbildningsplattform (flygplan) eftersom SK 60 ”går i pension” 2020. Man är också
beredd att möta den nya digitala generationen.
Efter en kortare frågestund tackades Marcus
med en varm applåd.

T

ill sist, redaktörens egen fundering… Tidigare var det kanske lite si så där med flygengelskan som följande historia (från 50-talet)
belyser: ”Hallo Tower! I missed the landning…
I go if!” Sådant tror jag inte man behöver höra
mer!?

S

edan fortsatte vår trevliga dag på Flygmuseet
med samvaro mellan gamla kamrater, kaffe
och kaka. Det blev även traditionsenlig motorkörning med ”Röd Kalle” och ett nytt inslag
visades upp – Räddningsterrängbil 922!

A

llt trevlig har ett slut och så även denna
söndag. Alla vi som kom på årsmötet, åt
landgång, drack kaffe, pratade och hade trevligt
vill rikta ett stort och hjärtligt tack till Lasse
Hedström och alla hans duktiga medhjälpare
denna dag! Tack! n

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?
GRATIS
Boken delades ut på Höstmötet 11 oktober 2015.
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.

www.f10kamratforening.se

Bankgiro nummer: 5639-7730.
Det är viktigt att Du anger: namn, adress, mailadress
och födelsedatum.
Medlemskontakt:
lars@hedstrom.as
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SE-ABS, en de Havillandmaskins öde!
Text: Bo Hesselmark Foto: Svensk Flyghistorisk Förening och Gösta Andrée

de Havilland DH60X,
tillverkat på fabriken
i Stag Lane 1926.

D

en 22 februari 1925 gjorde
Geoffrey de Havilland
den första provflygningen med
DH60, G-EBKT. Provet gick
utan problem, han landade och
startade igen, nu med en passagerare i framstolen. Också
detta prov gick bra.
DH60 visade sig vara ett säkert
och bra flygplan, det användes ofta i de många tävlingar
som anordnades på 1920- och
1930-talet fram till andra världskrigets början
1939. Flera tävlingar vanns av DH60. Typen
användes också vid många s.k. rekordflygningar, t.ex. England – Australien och England
– Sydafrika.

D

e Havilland DH60X Cirrus Moth, tillverkningsnummer 261 lämnade fabriken
den 19 februari 1926 och registrerades som
G-EBNO. De första ägarna var herrarna Brian
Russel och George Malcolm. De tillät kapten
Geoffrey de Havilland att delta i tävlingen
Kings Cup i juli 1926 på Hendon.
Han bröt under andra varvet p g a en läckande
oljeledning.

I

augusti 1926 var det dags att tävla igen,
denna gång på Bournemouth. Det fanns
åtta klasser att tävla i. de Havilland deltog
med G-EBNO i två av dessa, i klass 2: Private
Club Handicap med 6 startande och i klass 8:
Ensbury Park Low Power Handicap med 13
startande, han vann bägge. I fyra av de andra
klasserna vann också DH60 Moth-plan.
Gösta Andrée, som hade avlagt Svenskt
Aviatördiplom 1919, köpte detta flygplan 1928
i England. Han flög sin DH60X från Croydon den 2 augusti via Ostende, Amsterdam,
12

”Sandvik” på flygfältet i Wien – Aspern,
14 september 1929.
Bremen, Travemünde och Köpenhamn till
Barkarby, dit han anlände den 6 augusti. Planet
registrerades som S-AABS, vilket ändrades den
17 maj 1929 till SE-ABS.
Nyheten om ett nytt flygplan blev snart känd
och den 30 oktober hyrdes Gösta Andrée med
sitt flygplan för en reklamflygning över Vara
i Västergötland. I en tidningsnotis står det att
planet tillhörde Bonniers Veckotidning och kom
från Stockholm via Örebro. Tre dagar senare
anges att reklamfirman Westrells fotograf var
passagerare och skulle fotografera från luften för
ett företag i Vara. Tyvärr havererade planet på ett
fält utanför Vara och fotografen skadades. Piloten nämns i artikeln som fältflygare G. Andrée.
Planet reparerades.
Den 20 juni 1929 var planet utställt på den internationella utställningen i Karlstad. Sedan flögs
det till Malmslätt för installering av en extra tank
i framstolen och ommålning. Det fick namnet
Sandvik. Sandviken AB var huvudsponsor. Detta
var Andrées andra flygplan.
Förebilden till Cape2Cape.
Gösta Andrée ville göra något nytt och samtidigt
göra PR för Sverige. Efter noggrann planering
Bullertinen

av flygvägen till Kapstaden och många kontakter med Sandvikens utländska representanter,
Svenska ambassader och andra Svenska företag,
kunde den långa flygningen börja.

G

östa Andrée startade med Sandvik från
Barkarby den 12 september 1929 och
anlände till Kapstaden den 24 oktober . Resan är
beskriven i hans bok: Sandviks flygning till Kap.
Det var den första långflygningen av en svensk
flygare. Han landade 33 gånger i (troligen) 17
länder och resans längd var 15 595 km och tog
130 timmar och 20 minuter.

E

fter en paus i Kapstaden började han sin
hemresa. När han var i Libyen, som då
var en italiensk koloni, gjorde han en nödlandning på Medelhavets strand i dåligt väder med
hotfulla rebeller i närheten. En ventillyftare hade
lossnat, som han fäste. Efter att ha röjt stranden
på stenar kunde han starta igen mot Bengasi.
Innan han kom fram dit mötte han stormväder
med regn och hagel och sökte efter en landningsplats vilken han fann på en strand. Stormen fortsatte och det blev omöjligt att starta. Han ställde
sin Cirrus Moth i lä bakom en stor sandbank
och satte sig i planet för att sova en stund. Vid
midnatt kände han att planet rörde på sig. Det
visade sig att vatten hade trängt förbi sandbanken och bildat en sjö där Sandvik stod. Stormen
rasade och vattnet steg över hjulen och upp till
vingarnas bakkant. Han fick hålla i planet för att
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”Sandvik” i Medelhavet,
13 december 1929.
förhindra ytterligare problem. Hela bakkroppen
fylldes nu med vatten. Andrée övergav Sandvik
och började vandra längs med kusten västerut.
Han beräknade att det kunde vara 50 km till
ett Italienskt fort, Agheila, som han kände
till. Efter två dygns vandring kom han fram,
befälhavaren hade fått reda på att en svensk
flygare var försvunnen och hade börjat söka
efter honom och planet. Han togs väl omhand
och en trupp med en liten Fiatlastbil utsågs
att leta efter Sandvik. Räddningsoperationen
visade sig vara mycket besvärlig, det tog 10
dagar efter nödlandningar innan Sandvik var
inom fortets murar. Nödlandningen skedde
den 13 december och Andrée hade beräknat att
vara hemma i Sverige till julen. Så blev det inte.
Under transporten på lastbilen hade den ojämna
terrängen gjort att bakdelen på planet brutits
av och det bedömdes att reparation inte kunde
göras i fortet. Sandvik behövde transporteras
till Bengasi, men hur? n
Fortsättning i nästa nummer

13

FLYGARhistorier
Text: Claes Sjöberg
Foto via Claes Sjöberg

Å

Röd Helge en
– en glidare...

ret borde vara 1964, på våren, vi
var baserade på F 21 Kallax. Vi, var
första divisionen på F 10 med stationssignal Johan Röd (JR), en FFSU (Fortsatt
Flygslagsutbildning) division med J 29F.
Vi höll till i Urban Röds divisionslokaler.
Urban Röd (1 Div. F 21), som var en
spaningsdivision med S 29C var på annan plats, kanske i Ängelholm. Kommer
inte ihåg om ”basväxlings”-begreppet
var i bruk redan då. Det var sista halvåret
med J 29F innan vi och tredje divisionen,
Johan Gul, skulle ombeväpna till J 35D.
Vi flög visserligen J 29F in på 1965
men det var bara vid incidentberedskap
och målgång. På några J 29F hade man
upptäckt sprickor i spant på bakkroppen. Dessa exemplar var behäftade med
restriktioner för max lastfaktor, fart och
roll. Man fick inte heller flyga i buffetingområdet*. Max lastfaktor var 5 och
maxfarten var M 0,84 eller 920 km/h.
Roll tilläts bara ett varv i taget. Detta var
en avsevärd begränsning i luftstrid.

Claes Sjöberg sittande i en J 29 på Kallax.

åväl, på F 21 fanns en J 32B division, Urban Blå (2 Div. F 21). Som
brukligt var på den tiden, kom divisionscheferna vid lunchen eller via telefon
överens om en samövning. Denna gång
jaktövning med vardera fyra flygplan.
Några fler regler ”än vad vi brukar ha”
talades det inte om. Vi, Johan Röd skulle
genomföra jaktsvep över en ort sydväst
om Luleå. Urban Blå skulle starta tidsför-

i startade i grupp, jag som Röd 3.
Vi steg mot sydväst. När vi var på
tiotusen meter lämnade vi den första roten
och steg vidare med tänd ebk. Vi gjorde
flera 180 graderssvängar för att hålla
läget. Det dröjde innan stridsledningen
antydde att vi hade jakt mot oss. När jag
och min tvåa nådde 14 000 meter gick vi i
planflykt. Då anmälde Röd 2 under oss att
32:orna svängde in på dem.

N
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skjutet så att vi skulle hinna inta höjd och
plats. Två av våra fyra J 29:or hade spaltsprickor och därmed begränsningar som
gjorde att en något modifierad jaktsvepstaktik utarbetades. Roten med begränsningar Röd 3-4, fick uppgiften att stiga så
högt som möjligt och ligga rakt över roten
Röd 1-2, som låg på tiotusen meter. På det
viset skulle Röd 1-2 kunna binda 32:orna
och Röd 3-4 skulle kunna falla ner bakom
för snabb bekämpning.

V

Bullertinen

En rejäl närbild på J 29 tagen
vid en roteflygning.

V

i fick ögonkontakt och började
en dykning med både broms och
kurvklaff mot den bakre enheten. Jag anmälde att jag anfaller den vänstra bakre
32:an. Jag hade rejält höjdöverläge och
skulle med lätthet komma in i akanläge
ca: 300 meter bakom. Strax innan jag
skulle öppna eld, blev 32:an varnad och
bröt uppåt, med tänd ebk! Jag visste att
jag inte skulle klara att följa honom i
en looping men bedömde att jag skulle
kunna bekämpa honom innan han hade
nått lodläget. På med fullgas och ebk, in
med luftbromsen. Kände inte av någon
effektökning, men det var ju på tiotusen
meter med fart M 0.84, så det var väl OK.
Tyvärr kom jag inte närmare än kanske
400m men kastade iväg en akanskur för
att omedelbart rolla runt för att få ner
nosen och upp farten. Då upptäckte jag
att utloppstempen var låg, mycket låg.
Jag drog gasspaken fram och tillbaka och
fick aningen respons från varvräknaren
och utloppstermometern. Motorstopp?

N

ej, jag var övertygad om att det fanns
låga i motorn, men riktig dragkraft,
nej inte på långa vägar. Motorn liksom
sade till mig: ”jag är trött – jag vill hem”.
29:an var ett utmärkt glidflygplan så jag
satte kurs mot Kallax under glidflygning.
Hade gott om höjd och tid för att lägga
upp flygningen och landningen. Vädret
var bra, CAVOK. Flygledaren gav mig
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Claes
på väg
ner
i sin
J 29.

fria val avseende inflygning mot bana 14.
Kom på att om jag gör ett nödlandningsvarv kunde jag strunta i om motorn gick
att använda eller inte. Vi 29: förare, var ju
dessutom vana att göra medvinden, baslinjen och finalen med motorn på tomgång
så det var inget heroiskt som väntade mig.
Gjorde en bra landning och rullade ut på
banan. I svängen till taxibanan satt jag
med gasspaken längs fram men motorn
hade gott till vila. Blev inbogserad och det
var inget konstigt med det. Året var
ju 1964.

S

enare fick jag veta att någon eller några
pumpar hade skurit. Vill minnas att
J 29F-motorn, RM2B, också passande
kallad ”Ghost” hade en tankpump och
två insprutningspumpar. Kanske sög hon
i sig soppan för att kunna ta hem mig.
Flygplanet kom aldrig i luften igen utan
kasserades på F 21 några år efteråt. n
*Buffeting är inducerade vibrationer i
strukturen p g a avlösning av den omgivande luftströmningen
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F d F 11 piloter besökte museet
Text: Kenneth Johansson Foto: Urban Mörén och Sven Scheiderbauer

Hela gänget från Sigurd Blå (F 11 2. Div.) som var på besök i maj på Ängelholms
Flygmuseum. Man träffas en gång om året under gemytliga former.

S

ommaren har kommit till Skåne.
Det är härligt men andra mycket roliga händelser har också inträffat i och
i anslutning till Drakensimulatorn.

D

en 4 mars hade jag förmånen att
få hålla en föreläsning om Draken
som spaningsflygplan. Det var intressant att

få denna möjlighet på en f d jaktflottilj
där J 35 varit huvudbeväpning under
lång tid. Intresset var stort och salen
fylldes med intresserade medlemmar
i kamratföreningen. Vi avslutade det
hela med att förevisa hur ett skarpt
uppdrag kunde gå till. Det gjorde vi
naturligtvis i Drakensimulatorn.

Installationen av noskamerorna i en S 35E.

en 5 maj kom så spaningen på
riktigt till museet. Det var min
gamla division Sigurd Blå (andra div.
F11) som kom på besök. Vi träffas
någon gång per år och har trevligt
tillsammans.
Denna gång var träffen förlagd till
flygmuseet och nästan 30 kolleger kom
och hade trevligt i två dagar. Drakensimulatorn var tillgänglig och provflögs av en del av kollegerna.
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D

Bullertinen

En flitig kund har flugit 40
pass i Simulator 2.

Y

tterligare en trevlig händelse är
att en av våra flitigaste kunder i
simulatorn har nyligen flugit sitt 40:e
flygpass. Det bestod av två flygningar.
Den första var ett pass avancerad roteflygning (två flygplan intill varandra).
Det andra var uppvisningsutbildning
med ett flygplan över F 10. Total flygtid
ca 1 timme. Full utrustning användes
naturligtvis såsom G-dräkt och hjälm.
Det må vara att vi simulerar ett riktigt
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flygpass så långt vi kan
men jag kan inte sluta
förvåna mig över att
piloten som i detta fall är
en mycket vältränad och
konditionsstark man i sina
bästa år är våt av svett som
om han hade badat med
kläderna på efter fullgjort
uppdrag. Han har ju faktiskt suttit still
på en stol hela passet. Glädjen över att
kunna erbjuda våra kunder denna
upplevelse på ett sätt så att de kommer
tillbaka med stor förväntan gång på
gång är det som gör att vi i Drakensimulatorgänget fortsätter med vårt
engagemang år efter år.
Flyg väl i sommar! n
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Chefen har ordet,
april 2016
Kamrater i kamratföreningen!

I

skrivande stund är vi i början av april och
man börjar ana att det är vår i Blekinge.
Liksom i naturen spirar det av aktivitet på
flottiljen och i garnisonen. För mig är det
tydligt att vi nu parallellt med att vi levererar
mycket mark- och luftoperativ effekt i form
av beredskap och insatser också utvecklas
mot den målsättning Försvarsmakten och
F 17 har satt upp. Vi har ett tydligare fokus
på effekt här och nu, och vi sätter våra tre
krigsförband 17. flygflottiljen, 171 stridsflygdivisionen och 172 stridsflygdivisionen i
centrum och låter deras behov av utveckling
vara styrande i högre grad än tidigare. Detta
tråkigt nog framdrivet av en omvärldsutveckling som skapar behov av insatsberedda
krigsförband. Ett revanschistiskt Ryssland
med stormaktsambitioner och en oro i Mellanöstern och Nordafrika som spär på terrorhotet påverkar vår del av världen.
ÖB och FM verksamhetsidé, Vi försvarar
Sverige, landets intressen och vår frihet att
leva som vi själva väljer, känns därför mer
aktuell än någonsin. Vår uttolkning av verksamhetsidén här på F 17 blir följaktligen, ”Vi
bidrar till förvaret av Sverige, landets intressen och vår frihet att leva som vi själva väljer
genom att vi säkerställer luftoperativ effekt”.
FM vision, Ett starkare försvar, möter varje
hot och klarar varje utmaning, är sporrande
och speglar väl de förväntningar som nu finns
på oss. När hotet ökar och Riksdagen tillför
mer ekonomi förväntar sig skattebetalarna ett
starkare nationellt försvar som kan möta den
förändrade omvärldsutvecklingen.
Hur möter vi då dessa krav och förväntningar
på ett starkare försvar här på F 17?

N

är vi i Flygvapnet och F 17 i januari intog vår nya organisation så tog vi också
ett stort steg mot ett mer insatsberett flygvap-
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C F 17 Lars Bergström skriver här en
krönika om vad som händer på vår moderflottilj just nu. Foto: F 17
en och en mer insatsberedd flygflottilj. Nu
är hela flygvapnets organisation insatsorganiserad och vi har en insatsorganisation
som är organiserad för att möta högre hotoch beredskapsnivåer. Det finns inte längre
någon produktionsorganisation utan alla har
en uppgift i krigsorganisationen.

I

samband med intagandet av den nya organisationen så passade vi också på att
ändra vårt verksamhetsledningssystem här
på F 17. Vårt sätt att arbeta är nu förändrat
med avsikten att vi skall arbeta på samma
sätt i fred som i krig. Den bärande idén är att
oavsett hotnivå och krav på beredskapsnivå
så behåller vi vårt sätt att arbeta i så stor utsträckning som möjligt. Vi skall alltid jobba
på samma sätt med samma människor och
genomföra samma verksamhet och träffas
enligt samma rutiner, så att vi känner igen
oss även då hoten är högre och kraven på oss
större. Train as you fight, fight as you train.

U

töver dessa förändringar har jag definierat nio olika områden som jag anser är
särskilt viktiga att fortsätta utveckla för att
göra våra krigsförband ännu vassare. Dessa
har kommit att kallas för C F17 fokusområden.
Bullertinen

• Leverans av insatser och beredskapsuppgifter.

Våra insatser och beredskapsuppgifter har alltid
högsta prioritet, vi skall fortsätta arbeta för ett
arbetssätt som sätter dessa uppgifter i fokus. Vi har
tyvärr inte en organisationsvolym som möjliggör
både krigsförbandsutveckling och insats och beredskap i den omfattning vi eftersträvar. Vi kommer
dock aldrig göra avkall på beredskaps- och insatsuppgifterna utan måste om det krävs välja bort
något annat. Detta skapar så väl tröskeleffekt som
trovärdighet.

• Personalförsörjning av krigsförbanden

Den långsiktiga överlevnaden av krigsförbanden är
avgörande; rekrytering och åtgärder för att behålla
vår personal är synnerligen viktigt. Här pågår ett
antal projekt som huvudsakligen leds av flottiljstaben.

• Utveckling av 17. Flygflottiljen som
krigsförband.

17. flygflottiljen är till skillnad från stridsflygdivisionerna ett nytt krigsförband med flera utmaningar.
Omvärldsläget gör att det är viktigt att vi snabbt
ökar krigsdugligheten på samtliga krigsförband.
Här pågår flera olika projekt som framdrivs genom
vår förbandsutvecklingsplan som A 5 i flottiljstaben sammanhåller. Förbandsutvecklingsplanen
är motorn i vår framtida produktionsplanering. Den
sträcker sig till 2020 och innehåller alla delar och
omfamnar hela förbandet F 17s utveckling.

• Robusthet Ronnebybasen (INFRA/
Spridning), och utveckling av stridsplaner
Vi fortsätter utveckla och förfina våra stridsplaner
för våra tänkbara baseringsmöjligheter efter en
prioritetsordning. Här pågår för närvarande många
olika projekt som leds av A 3 och A 5 gemensamt
med stöd av alla enheter. Detta sker i samverkan
med flera olika förband i Försvarsmakten.

• Jämställdhetsintegrering

Jämställdhet är en förutsättning för personalförsörjning av våra krigsförband. Vi måste bli mycket
bättre på att attrahera kvinnor till F 17. På så sätt får
vi tillgång till hela befolkningsunderlaget och kan
rekrytera de mest lämpade till våra krigsförband. Vi

www.f10kamratforening.se

måste även bli bättre på att behålla anställda kvinnor på F 17. Inom området personalförsörjning och
jämställdhetsintegrering har vi satt upp ett realistiskt mål. De som inleder vår nya militära grundutbildning efter sommaren ska bestå av betydligt fler
kvinnor än tidigare. Detta för att vi långsiktigt ska
kunna bemanna främst de militära befattningarna
med kvinnor.

• Slutförande av Ronnebypaketet

Ronnebypaketet gör F 17 till ett förband för framtiden. Sjöoperativa helikoptrar och incidentberedskap och möjlighet att ta emot stora transportflygplan är förmågor som är starkt efterfrågade. Det
är därför viktigt att vi slutför Ronnebypaketet utan
friktioner. Vi har nu alla beslut på plats för att slutföra hela projektet vilket är glädjande.

• Bäst på materielunderhåll 2020

Vi måste bli bättre på att genomföra materielunderhåll i våra krigsförband i syfte att höja den
materiella tillgängligheten. Övertagandet av gamla
flottiljverkstaden skapar möjligheter för detta. Men
det är bara starten på det som ska leda till att F 17
blir föredöme när det gäller den materiella tillgängligheten. En rad initiativ kommer att tas under detta
område de kommande tre åren.

• Utvärdering flerbefälsystemet vid F 17

Nu har vi haft flerbefälsystemet en tid. Vi bör
analysera effekterna av detta. Bland annat tror
jag att vi måste bli bättre på att definiera utvecklingsmöjligheterna för samtliga anställda kategorier
även detta syftande till att behålla personal och
därmed försörja krigsförbanden. F 17 är ett förband
med stora möjligheter att utvecklas och det måste
vara tydligt för oss alla vilka fantastiska möjligheter
vi faktiskt har.

• Förstärka en positiv bild av F17, FV
och FM

FM och F 17 står för någonting bra och har en hög
förmåga även om vi inom vissa områden har utmaningar. Vi måste bli bättre på att kommunicera
detta med media och allmänhet då bilden av oss
ibland tenderar till att vara felaktig och bara visa
på en svag och dålig försvarsmakt vilket inte stäm-
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Forts. från föreg. sida

mer. Detta är lätt att konstatera när vi får besök från
andra organisationer såväl nationella som internationella. Vi får återkommande omdömet att vår verksamhet och organisation är att ta på allvar och som
varje dag levererar efterfrågad effekt.

S

å med en ny organisation, ett nytt sätt att
arbeta och genom att fortsätta utveckla
ovanstående fokusområden kommer F 17 bli
en del av ett starkare försvar som möter varje
hot och klarar varje utmaning! Vi kommer
helt enkelt att bli ännu vassare och därmed
farligare för fienden.
Vi bidrar till högre tröskeleffekt, vi har en
hög tillgänglighet, vi gör det tillsammans
med andra och vi är trovärdiga.

I

höst ska vi genomföra krigsförbandsövning med knappa 150 totalförsvarspliktiga
samtidigt som vi genomför flygvapenövningen och det strax innan vi har inryck till
vår ny militära grundutbildning. Detta är
en stor utmaning för vår organisation men
vi har koll på läget och det finns realistiska
planer för detta. Jag kan inte nog understryka
hur viktiga dessa uppgifter är för vår kommande rekrytering och för folkförankringen
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och hur vi uppfattas ute i samhället. Därför
har vi gett dessa uppgifter högsta prioritet.

V

id sidan av flygvapenövningen genomför vi ett antal viktiga övningar under
året den största är kanske Joint Warrior i
Storbritannien. En viktig övning för att behålla och öka vår interoperabilitet och internationella förmåga. Att vi nu återtar nationell
förmåga innebär inte att vi helt lämnar det
internationella spåret utan tvärtom innebär
även det nationella försvaret att vi måste
kunna ta hjälp av andra. Utöver detta kommer fortsatt stå i flera internationella register
bland annat i NRF, Nato Response Force
under 2017 och 2019.

K

amratföreningens arbete är viktigt för
oss, ni ger ett bra stöd till vår verksamhet, bevarar våra traditioner och bidrar positivt till folkförankringen.
Tack för det.
Lars Bergström
Chef Blekinge Flygflottilj

Bullertinen

Lundbergs backe
Text: Sven Sjöholm Foto: Krister Sörhede

M

ellan 3 div/komp hangar och
kanslihuset finns en gräsmatta, som
kallas för Lundbergs backe. Den sluttar något
ner mot hangaren, därav backe.
Förvaltare Gottfrid Lundberg (1900-1971)
anställdes i Flygvapnet den 1 juli 1930
och kom till F 10 1948 från F 6. Han var
flygutbildad. Han blev stationsavdelningschef
på 3 divisionen, och hade bestämda åsikter
om saker och ting. Det gällde både uppåt
och neråt, men han var mån om sin personal.
Förvaltare Lundberg var mycket intresserad
av trädgård och växter. Han kunde på den
tiden, om det var en varm sommardag,
föreslå divisionschefen att ställa in flygningen
p g a värmen i flygplanen på eftermiddagen
och låta personalen åka ut och bada. (Den
största anledningen var nog att han ville hem
till kolonin och rota bland sina växter). Då
kom det ur högtalaren: Dra in flygplanen.
Det gick fort. Därefter: Avslutning och bad.
På den tiden hade vi ingen reglerad arbetstid
utan all tid var tjänstetid. Det blev en form av
kompensation för den mertid vi arbetade.
På ovan nämnda gräsmatta lät han med hjälp
av värnpliktiga anlägga ett stenparti i form
av en liten grotta med stenar och växter runt
om och med bord och bänk i mitten. Han
var noga med att den sköttes och att det såg
snyggt ut. Därför fick han ge namn åt platsen:
Lundbergs backe.

N

är förvaltare Lundberg slutade var
det ingen som fortsatte att underhålla
stenpartiet varför det togs bort och marken
återställdes till ursprungligt skick och det
blev därmed lättare att klippa gräset.
Det var en populär plats för besöksgrupper,
som kom till F 10, för att göra studier på
förbandet. Av säkerhetsskäl ville man inte
ha folk bland flygplanen på hangarplattan.
Även flygdagar var här massor med folk,
som låg i gräset med sina ”fikakorgar”
och njöt och följde verksamheten på fältet
www.f10kamratforening.se

Vårdträdet i anslutning till
Lundbergs backe.
och framför hangarerna. Här hade man fri
sikt ut mot startbanorna och kunde se start
och landningar och de uppvisningar, som
flygdagsprogrammet bjöd på.
Vårdträd.
På Lundbergs backe närmare hangar 84 har
det planterats ett vårdträd. Det är inhägnat
med stenpelare och kedjor. Vi tror att
det planterades här omkring 1970 vid en
flygdag. Om du vet något eller kan ge någon
”pusselbit” (årtal, hedrande av person m m)
om detta träd och varför det planterats här så
vore vi tacksamma om du vill ta kontakt med
någon av oss i Kamratföreningen, som håller
på med nästa bok om Barkåkra som beräknas
komma ut 2020 vid nästa jubileum. Vi har för
avsikt att sätta en skylt vid detta minnesträd.
Hjälp oss!!!
F 10 Kamratförening, Valhall Park,
262 74 Ängelholm
Sven Sjöholm
E-post: sven.sjoholm@hotmail.com
Tfn 070 62 62 312
Tor Netterby
E-post: red.bullertinen@gmail.com
Tfn 070 734 83 76
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”Min far har fått Alzheimer..!”
För några månader sedan
läste F 10 Kf:s ordförande
Sven Scheiderbauer upp ett mail
på ett måndagsmöte.
Mailet hade skickats till Sven
och rörde Bulle(r)tinen.
Texterna återges här av
redaktören (reds. text är rak fet)
i en något förkortad version:
Hej Sven!
Jag vill först och främst tacka er för det
fantastiska arbete ni lägger ner på Bulletinen. Det är en fantastisk tidskrift som
väcker många minnen och intresse om
att lära sig mer om flyghistoria. Jag vill
berätta att Bulletinen fungerar i medicinskt syfte (i alla fall på min far).
Min far har sedan några år tillbaka
utvecklat Alzheimer och kryper mer och
mer in i sin egna lilla bubbla. Han har
mer eller mindre slutat läsa tidningar och
böcker eftersom han tappar vad han redan
läst med ett undantag – Bulletinen!
Min Far har ett förflutet på Svensk
Flygtjänst på Bulltofta och därefter
värnplikt på F5 Ljungbyhed. vilket har
skapat ett stort flygintresse. Vi har på så
vis ett bra ämne att prata om då vi alla
tre kan relatera till flyget och på så vis få
igång tankeverksamheten hos vår far. Ett
extra bränsle till dessa diskussionerna är
Bulletinen. Jag åker direkt hem till mina
föräldrar så fort ett nytt nummer dyker
ner i brevlådan och tillsammans går vi
igenom artiklarna och diskuterar kring
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dessa. Att få med mig tidningen hem
igen är bara att glömma... Denna ska
läsas om och om igen.
Minnesboken om Bulltofta får jag
kanske tillbaka någon gång när den är
”slutläst” men det kan det vara värt.
Finns det gamla nummer av Bulletinen
(jag kommer inte ihåg vad den hette
innan namnbytet) att få tillgång till hade
jag blivit mer än överlycklig. Allt för att
motionera tankeverksamheten hos min
far.
Tack för en fantastisk tidskrift (medicin).
Med Vänlig Hälsning
Patrik Sjöstrand
När mailet var färdigläst frågade
Sven undertecknad om jag kunde
åtaga mig att åka till familjen
Sjöstrand med tidningar. Självklart
skulle jag göra det.
Hej Patrik!
Tack för din mail. Det var en riktigt
rörande historia du berättar. Inte utan att
man får en liten tår i ögonvrån. Tusen
tack för den berättelsen. Tack också för
de positiva orden om tidningen.
De värmer.
Självfallet skall du få gamla Bulle(r)
tinen och i det sammanhanget vill jag
gärna veta från vilket nummer du har
den. Innan den fick namnet Bulle(r)tinen
hette den helt enkelt ”Medlemsbladet”
och det sista numret var nr 27 (dec
Bullertinen

...en rörande skriftväxling
2013). I den första Bulle(r)tinen nr 28
(juni 2014) finns en artikel om namnbytet och bakgrunden till detta. Har du
den inte så kommer den.
Jag ser att du bor i Svedala och det gör
också redaktören för Bulle(r)tinen, Tor
Netterby. Jag kommer att be honom att
köra förbi dig vid tillfälle och leverera
tidningarna till dig.
De bästa hälsningar till dig, din bror
och er far!
Sven
Jag nämnde för Sven att den enda
Patrik Sjöstrand jag kände till, var en
som varit klasskamrat till min äldste
son. Märkligt nog var brevskrivaren
just denne Patrik. Världen är sannerligen liten! Tidningarna och en ny
Bulltoftabok överlämnades till Patrik
med familj för att kunna bli till nytta
och glädje för Patriks far. Här nedan
följer Patriks tackbrev till Sven S:
Hej!
Jag vill å familjen Sjöstrands vägnar
tacka allra ödmjukast för gåvan. Det är
med dessa gester föreningen verkligen
gör skäl för namnet ”Kamratförening”.
Som ett litet tack kommer det att dyka
upp en insättning på Kamratföreningens
konto de närmaste dagarna. Om man
ska finna någonting positivt med att jag
inte hört av mig förrän nu så är det att
jag kan rapportera att tidningarna och
boken kommit väl till hands.
Pappa sitter dagligen och läser antingen
Bulle(r)tinen eller boken om Bulltofta
www.f10kamratforening.se

och på så vis tränar han korttidsminnet
med hjälp av sina minnen från ungdomen.
Vi har nästan dagligen diskussioner hur
det var att arbeta på Bulltofta och om
J29 Gul Rudolf och andra minnen från
”lumpartiden”. Jag har bland annat fått
reda på att han fick landa någon typ av
transportplan (han kommer inte ihåg
vilken modell) på F 5 när han följde
med som färdmekaniker. Jag vet inte
hur många gånger jag fått berätta om
vilket skick Gul Rudolf var i när ”han”
anlände till F10 (det var jag som bogserade när ”han” lyfts av lastbilen) och det
fantastiska arbete man lagt ner för att nå
dagens skick.
Vi ser att försämringen av pappas sjukdom avstannat något och jag är personligen övertygad om att en av anledningarna är att pappa återfått läslusten. Om
ni vill skriva några rader i Bulle(r)tinen
går det bra för oss. Kan vi inspirera
någon av kamraterna i föreningen till
att prova nya lösningar på sina nära och
kära i samma situation så är det en stor
glädje för oss. Varje dag i klarhet är en
seger i kampen över sjukdomen.
Är det någon av kamraterna som vill
komma i kontakt med mig går det bra
att lämna ut mina kontaktuppgifter.
Med Vänliga Hälsningar och en
önskan om en Glad Påsk!
1224 Sjöstrand Agg/Bog 1:a/ 3:e kompaniet 931
patrik.sjostrand@schneider-electric.com
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Filmrättare på F 10
Text & foto: Kjell-Åke Svärd

E

fter mönstringen på Jacob
Hansens Hus i Helsingborg var
förväntan stor att bli placerad på
F 10, Barkåkra, Ängelholm. Efter
en spänd väntan kom så beskedet en
dag, med inryckningsorder till F 10.
Precis som mitt förstaval.

M

ed stor förväntan ryckte jag
så in till en 12 månaders
militärtjänstgöring tillhörande den
1:a divisionen med kapten Börje
Hofvendahl som chef.
Efter persedelutrustning och logementsplacering började sedan den
militära exercisen. Att kravla på
marken, skjuta och marschera under
ett antal veckor var en kombination
av lust och olust. Även om det ibland
kändes motigt så är jag av den uppfattningen att det nog var ganska
rimliga övningar för de unga rekrytpojkarna. Vi hade ju justa befäl.
Värre var de fyra vinterveckorna
uppe på Hallandsåsen när vi låg i
tält. Snö och 20 grader minus ute.
Då gällde det att hålla farten uppe på
elden i kaminen. Tyvärr så somnade
brandvakten ibland och elden slocknade. Då blev det riktigt kallt. Men
så småningom fick elden fart igen
och den goda värmen steg i kombination med doften av fotsvett och
annan odör.

S

om nyinryckt fick man varje
morgon mellan klockan 06.00
och 06.20 lyssna till musik från cen24

tral högtalare.
Musikvalet var
enkelt eftersom
det förmodligen
bara fanns en
skiva och den
spelades om och
om igen under
de 20 minuterna.
Skivan var då: ”Det är solsken var
timma på dygnet”.
Vi nyinrykta kallades för ”solisar”
där av skivvalet. Undrar just hur
många skivor som blev utslitna.
Det blev ju lite tjatigt med samma
musikval varje morgon, men de
värnpliktiga som redan legat inne
ett halvår, de s k Bassarna, som låg
bakom tilltaget uppskattade det säkert. I dag skulle tilltaget förmodligen
gått under benämningen ”mobbing”.

O

rdet filmrättare för lätt tanken
till en person som fått i uppdrag
att rätta till en film som kommit
snett in i en kamera, men så var inte
fallet med benämningen filmrättare
på F 10.
Filmrättarens arbetsuppgift var
att demontera kameran som satt i
flygplanen och med vilken piloten fotograferat skjutövningen mot
fiendens flygplan. (I övningen
representerat av en flygande F 10kollega) När flygplanen landat och
taxat in var det filmrättarens uppgift
att demontera kameran och transportera den till fotolabbet. Till sitt
Bullertinen
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Där, i mörkrummet framkallades
filmerna och efter att den processen och
när filmerna torkat vidtog arbetet med
att ”rätta dem”.

förfogande hade filmrättaren en modern militärmålad moped av märket
Monark och med en skylt bak på pakethållaren med texten, F 10 FOTO.
Det kan väl avslöjas här att med den
mopeden kunde man ta lite extra rundor inom området och på så sätt spara
användandet av de ungdomliga benen.

F

otoateljén och fotolaboratoriet
låg i kanslibyggnaden på första
våningen längst ut till höger, sett från
entrén.
Det är en något missvisande rubrik
”filmrättare” för det handlade om att
med hjälp av olika mätverktyg räkna
ut vinklar mot det flygande målet
och hur många skott som låg inom
träffcirkeln. Arbetet tillgick så att två
personer, en sittande vid den projektor
som laddats med den aktuella filmen och den andre personen sittande
vid ett bord mitt emot och där bilden
från projektorn projicerades upp på
en opal glasskiva. Med hjälp av passare, linjal, och en liten rund plastskiva med små svarta prickar på
mättes skottvinklar mot målet och

www.f10kamratforening.se

hur mången träff som beräknades
ligga i den vinkeln. Uppgifterna noterades på ett A4 protokoll som sedan
skickades tillbaks till den aktuella
divisionen.

A

tt ”rätta” eller snarare beräkna
och bedöma resultatet på dessa
filmer var ett noggrant och ansvarsfullt uppdrag eftersom filmerna var
en del av flygövningens resultat. Det
kunde hända någon enstaka gång när
vårt, eller kanske pilotens? resultat
visade kraftig avvikelse, att en fältflygare kom för att själv göra en ny
och egen mätning. Att uppdraget var
viktigt understryks måhända av att
själva filmrättningen bedrev verksamheten bakom två kraftiga dörrar i ett av skyddsrummen som låg
under fotoateljén. Men placeringen
där berodde nog på allmän lokalbrist.
Som värnpliktig var det en utmärkt
lokal eftersom kontrollen på verksamhetsinsatsen var begränsad för
utomstående. Typen av lokal erbjöd
inget dagsljus men var uppskattat för
trötta ögon.
25

Forts. från föreg. sida

P

å insidan av dörren till skyddsrummet satt en text riktad till oss
värnpliktiga som arbetade där, men
texten var nog även riktad till alla
värnpliktiga. Så här stod det i texten:

”

D

Permission är icke en soldaten
tillkommande rättighet
utan en belöning för
välförhållande i tjänst.

”

en här texten läste jag varje gång
dörren passerades och tänkte på
om man kanske skulle kunna använda argumentet som ett skäl när man
sökte permission. Välförhållande i
tjänsten? Nej det går nog inte. Att
formulera kortfattade välmotiverade
och sakliga själ för att ansöka om och
dessutom få permissionen beviljad
var varje gång ett lotteri.

E

n dag bestämde jag mig för att
prova argumentet, välförhållande i tjänsten. Inte för att jag
tyck jag förtjänade det utan mer
för att testa det som stod i texten:
”VÄLFÖRHÅLLANDE
I TJÄNSTEN”
Permissionssedeln fylldes i med
nummer, namn, datum och tid, som
skäl för den sökta permissionen angavs ”välförhållande i tjänsten”
Med spänning tog jag F 10-mopeden
och åkte till 1:a divisionen. Jag gick
upp på andra våningen, knackade på
kapten Hofvendahls dörr och gjorde
ställningssteg, sträckte på mig och
med orden:
– Kapten, värnpliktige 373 Svärd anhåller om permission! räckte jag över
26

permissionssedeln och kaptenen
läste den noggrant, tittade på mig
med en leende, skrev under och
godkände permissionen. Jag fick
en känsla av att han genomskådade
mig men tyckte nog att det var ett
trevligt påhitt.
Vad gör man nu med några timmars
permission? Jo, man tog bilen, åkte
hem till föräldrahemmet och drack
en kopp kaffe.
– Varför kommer du hem så här på
förmiddagen, undrade de?
- På grund av välförhållande i tjänsten... Jaha, minsann... så du är duktig i tjänsten? Nää, så allvarligt är
det inte, blev mitt svar.

S

om filmrättare med tjänstgöring
tillhörande fotoateljéen sökte
och fick jag också tillstånd för fotografering. Inom hela F 10-området rådde generellt fotoförbud. Fototillståndet gällde för eget bruk men
innebar också uppdrag för F 10. Ett
omfattande och trevligt sådant uppdrag var att fotografera alla flickor
som ryckte in som flyglottor. Ett
annat uppdrag var att fotografera
prisutdelningar, ett annat var porträttfoto på överste Nordenskiöld.
De flesta fotograferingarna blev
dock till programhäftet inför F 10
20-års jubileum. n
a
a vår
Gynn sörer!
n
anno nnonser

a
Deras tryckningen
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bild!

På den här sidan kommer vi att
publicera din bild eller dina bilder. Hämtning av 45 nya J 35F2 på SAAB under mars
Det bor nog en liten hobbyfotograf 1969 – feb 1970. Fr v Fk Bertil Persson, Ffl 1 gr
i alla som är intresserade av flyg
(Fältflygare av första graden) Bengt Gunnarsson
och flygning. Det kan vara gamla
och divisionschefen
eller nya bilder, men vi ser helst
Kn Gunnar Ekman.
På bilden till
att de har anknytning till F 10.
vänster står divch
Maila bilden/bilderna till:
Ekman mellan
red.bullertinen@gmail.com
sina två piloter.
Välkommen med dina bilder!
Foto: Hans Karlsson

I det här numret av Bulle(r)
tinen är det
F 10 Kf:s vice
ordförande
Bertil Persson
samt Bengt
”Walle” Wahlström som
bidragit med
sina minnen
i bildform.
Hkp 3 på gräset med tornet i bakgrunden. Walle berättade att det
fanns en tid totalt tre Hkp 3 på F 10, nr 92, 94 och 96.

Walle i sitt rätta element i Hkp 3
tillsammans med Anders Hässelmo
och en passagerare.
www.f10kamratforening.se
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Del 2

De gamla
flottiljcheferna

Bill Bergman – arvtagaren

Han var den litteräre
flottiljchefen

Här kommer den andra artikeln
om F 10:s andra chef, överste
Bill Bergman.

D

et finns speciellt en episod från
Bergmans tid som chef som kanske
har fallit i glömska…
Därför vill jag passa på att fråga Stig
Olsson och Ragnar Skanåker vid vårt
samtal hur det förhöll sig med det. Först
lite fakta för den yngre genrationen, som
kanske inte är helt på det klara med vem
Ingrid Bergman var. Vår mycket berömda
filmskådespelerska Ingrid Bergman var
kusin med överste Bill Bergman. Ingrid
hade gjort sig ett stort namn i USA med
många filmer som fick stor berömmelse.
Man tänker osökt på ”Casablanca” med
Humphrey Bogart, ”Gasljus” med bl a
Charles Boyer (som Ingrid f ö fick en
Oscar för) m fl, m fl.
Under den senare delen av sin karriär
i slutet av 1940-talet började Ingrid

Affischen
från filmen
”Casablanca”.
Filmen rankas
som en av
Ingrid Bergmans bästa
filmer.
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Bergman känna en växande leda vid det
fabriksmässiga filmarbetet i Hollywood
och sökte kontakt med den italienske
filmregissören Roberto Rossellini. De
båda inledde ett kärleksförhållande
samtidigt som hon fick en första roll i
hans film ”Stromboli” (1950). De båda
var redan gifta och deras kärleksaffär
blev en stor internationell medieskandal,
som orsakade henne omfattande problem
yrkesmässigt, eftersom ingen i Hollywood
vågade ha med henne att göra p g a de
rådande moraliska värderingarna. I USA
höjdes till och med krav på ”bannlysning”
av alla hennes filmer. Paret fick sonen
Roberto Ingmar Rossellini och senare
tvillingarna Ingrid Isotta Rossellini och
Isabella Rossellini. Vid den tiden när
Ingrid var ett mycket jagat villebråd
av pressen gav Bill Bergman henne
möjligheten att för en tid bo inne på
F 10:s område där ingen kunde komma
åt stjärnan. Ibland kan det vara bra att ha
släkt lite varstans… Ingrid Bergman valde
att inte återvända till USA förrän flera år
senare. När jag påtalar det om Ingrid B:s
vistelse på F 10 säger Ragnar:
– Det kommer jag ihåg! Jag såg henne i
alla fall vid ett tillfälle.

N

är det sedan gäller Ragnars första
möte med chefen Bergman själv, var
det inte under så gemytliga former.
– Jag kom gående och jag såg en gestalt
som stod på vägen ungefär där man gick
in till ”Sjukan”.
Bullertinen

E

n annan historia som jag hörde för
ganska många år sedan var vid ett
tillfälle då det kom en lite underlig propå
från C F 10. Alla närvarande på flottiljen
skulle ställa upp vid ett angivet klockslag.
Var på området förtäljer inte historien.
Alla var uppställda, chefen anländer.
Bergman hade vid sina dagliga
promenader inne på området noterat
att det fanns skräp överallt. Det fanns
papper, cigarettfimpar med mera! Överste
Bergman beordrade att nu skulle hela
Överste Bergman med ryggen mot kamområdet städas av. Sopsäckar delades ut,
eran när Tunnan förevisades för riksfolket delades in i vilka områden som
dagsmän (?) i mitten av 50-talet.
skulle städas.
– Officerare och underofficerare visar
– Mora, kom hit! hojtade mannen. Jag
hur det går till och underbefäl och
förflyttade mig snabbt dit och såg att det
var Bergman och jag stannade och hälsade. värnpliktiga plockar skräp! Verkställ!!
När jag nämner detta för Ragnar säger
– Du ska passa dig noga, för jag vet vad
han: – Det kan ha varit den gången CFV
du är för en, sa översten! Jag kallades för
skulle komma på en inspektion.
”Mora” förr i tiden, fyller Ragnar i.
Vi städade och städade, men allt som var
större och som vi inte hann forsla
ag har under efterforskningar till den
undan åkte ner i källaren i de olika
här texten kommit över en och annan
byggnaderna. Men CFV ville vid
episod som man har berättat för mig.
Bill Bergman hade lite teatraliska talanger sin inspektion så klart se även
källarutrymmena..!
(kanske släktskapet med kusin Ingrid
Ragnar Skanåker berättade också denna
spelade in här?) och det framkom bl a
”historia” om Bill Bergman som kanske
i ett föredrag som hölls för en del år
inte är så välkänd. Denna handlade om
sedan av Kurt Ivarsson, f d F 10-officer
den tidigare nämnde fänriken Ivarsson
och flygförare. Ivarsson berättade om
som landade en J 29 på rygg och blev
ett firande på idrottsplatsen i Ängelholm
svårt skadad. Ivarsson vårdades en lång
på ”Svenska Flaggans Dag” (så hette
tid på lasarettet i Lund för sin skada.
Nationaldagen förr) i början/mitten av
När Ivarsson sedan skrevs ut återvände
1950-talet, när någon i fanvakten ur
F 10 svimmade i värmen och föll pladask han till F 10. Överste Bergman var
förtjust i många och långa genomgångar
framåt. Under genomgången efteråt
med personalen. Fänrik Ivarsson hade
underhöll Bill Bergman alla församlade
fått ett intyg med från lasarettet att han
med gester och åtbörder samt ett visst
”var riktigt klok” som han själv uttryckte
mått av ”skådespeleri” hur allt tett sig
det. Vid den aktuella genomgången
på idrottsplatsen, när den ur fanvakten
svimmade och övrigt som hände där, hur protesterade Ivarsson mot en del saker,
fanbäraren hade gjort m m. Säkerligen till så Bill Bergman tröttnade på honom
och undrade om fänriken var riktigt
publikens stora förtjusning!

J
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F 9 ca 1948, officerare studerar automatkanonen till J 21A, fr v öv Hugosson, öv
Bergman, gen Ramström, nr 4 ej identifierad, öv Rudström?. Foto från album som
tillhört avlidne generalen Ramström. Skänkt
till SFF av hans dotter Ylva Pettersson.
Vem hjälpa med ytterligare indetifiering?

var alldeles för stor för mig! Jag flög till
Visby och där satt jag på Stadshotellet
i tre dagar och väntade på redaktören
medan han gjorde vad han skulle.
När han dök upp på måndagen flög jag
honom tillbaka till F 10, minns Ragnar.

F

lottiljchefen Bergman var en man
med många strängar på sin lyra.
Han var mycket intresserad av försvarsupplysning och frivilligverksamhet.
Under sin tid i Flygstaben som pressofficer hade han ägnat mycket tid åt den
då pågående polemiken mellan de olika
klok! Ivarsson reste sig och tog fram sitt
förvarsgrenarna. Bergman påbörjade
intyg från Lund och påpekade att han
hade minsann papper på att han var klok! 1945 ett samarbete med Allhems Förlag
i Malmö och kom under flertalet år (ända
Varpå Ivarsson ställer frågan om överste
fram till 1970) att medarbeta i deras
Bergman hade papper på om han var
bokserie ”Ett år i luften” som expert på
klok! Enligt Ragnar Skanåker var det
som blixt och åskknall slog ner på samma det militära flyget.
Med anledning av sitt kunnande om
gång! Det blev tumult och salen fick
militärflyg blev Bill Bergman 1964 den
utrymmas genast p g a Ivarsson fråga.
tredje ordföranden i Svensk Flyghistorisk
På den tiden var sådana skämt absolut
Förening (SFF) . I sin strävan att upplysa
inget som höga chefer hade något som
om flyget i närområdet kom han att få
helst överseende med.
goda kontakter med den akademiska
i får ytterligare en ”historia” av
världen i Lund. Bergman valdes av
Ragnar. – Jag stod i omklädningsHelsingkrona nation till hedersledamot,
rummet på 1. Div. och höll på att ta av
som var en sällsynt utmärkelse för en
flygutrustningen en fredag eftermiddag
militär. Bill Bergman hade en mycket
och klockan var nästan halv fem, berättar stor boksamling som vid hans frånfälle
Ragnar. Då dök Bergman upp med en
såldes till Östergötlands Flyghistoriska
civil herre som var redaktör (förmodligen Sällskap (ÖFS) och kom senare att
chefredaktören S. Artur Svensson från
utgöra grunden till Flygvapenmuseums
Allhems Förlag) och Bergman sa:
bibliotek.
– Min vän här ska till Gotland, ta en Sk 16 Bill Bergman blev 76 år och dog den
och flyg honom till Visby! Eftersom det
20 mars 1981 i Ängelholm. n
var fredag eftermiddag och jag egentligen Läs på sid. 38 om Bill Bergmans dotter.
skulle sluta, var jag inte så pigg på det
Text: Tor Netterby Foto: Bildarkivet,
uppdraget, berättar Ragnar. Jag försökte
Ängelholms Flygmuseum, Svensk
vinna tid och sa:
Flyghistorisk Förening. Källor: Stig Ohlsson,
– Överste, jag har ingen uniformsmössa!
Ragnar Skanåker, Sven Scheiderbauer m fl
Wikipedia, https://sv.wikipedia.org/wiki/Bill_Bergman
– Här, ta min mössa, sa Bergman och
Skånska Flygflottiljen 50 år, 1940-1990.
satte sin mössa på mitt huvud, och den

V
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Välkommen 6-7 augusti!
l Modelltävling
med
fina priser!
l Utställning
och demobygge!
l Prova på
simulatorflygning!
l Träffa piloter och tekniker!
l Föredrag!
l Överraskningar!
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Info och anmälningsblankett för tävlande hittar du på:
www.engelholmsflygmuseum.se/word/
Arrangeras av:

www.f10kamratforening.se
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Historien om (det vandaliserade)
Text & foto: Tor Netterby
F 10monumentet
på Bulltofta
Oktober 1980 - invigningen av det
nyuppsatta F 10-monumentet.

U

pprinnelsen till historien om det vandaliserade monumentet är följande.
Vid tiden för Kamratföreningens Englandsresa i september 2015 blev jag uppringd av
en medlem i kamratföreningen, Christofer
Persson, och han berättade att han kört
förbi F 10-monumentet. Till sin stora fasa
upptäckte han att båda stabilisatorerna på
J 20-modellen var avbrutna. Efter en del
letande hittade Christofer den ena ”stabben”
kastad i gräset en bit från monumentet. Jag
bad Christofer göra en polisanmälan samt
kontakta en bekant till mig, Anders Reisnert
(tidigare stadsantikvarie i Malmö), som jag
visste fortfarande var anställd av Malmö
Stad. Polisanmälan kunde inte Christofer
göra eftersom han inte var ägare till monumentet! Efter resan tog även jag kontakt
med Reisnert som skulle försöka få tag i
någon på parkförvaltningen, så de kunde
kontakta Christofer som hade tagit hand om
”stabben”.

T

iden gick… inget hände… förnyad kontakt med Malmö Stad… rätta personerna var svåra att få tag på… e t c.
I december åkte jag i ett ärende förbi Bulltofta och beslöt att stanna till för att titta på
det sargade flygplanet. Jag tog några bilder
32

December 2015 - det vandaliserade F 10-monumentet
utan sina stabilisatorer.

och när jag efter en stund återvände mot
bilen såg jag något i det höga gräset, ca 5-6
meter bakom monumentet, som liknade en
grå plastpåse... Skrapade lite med foten och
visst! Där låg stabbe nr två!!! Nu äntligen var
båda funna och säkrade. Nya telefonsamtal
till Anders som skulle fortsatta leta rätt på
folk som kunde ta hand om fynden. Fredagen den 3 mars 2016 hade jag ett besök av en
dam från Malmö Stad som kunde hämta de
båda avslita delarna till flygplanet! Äntligen
ska J 20 på monumentet väl bli helt igen!?
Jag var närvarade vid invigningen i oktober
1980 och tog några bilder som finns med här.
n Fotnot: Vid denna tidnings
tryckning är J 20 på Bulltofta reparerad.

December 2015 den andra återfunna stabben.
Oktober 1980 en grupp 35:or
defilerar över
monumentet.
Bullertinen

Rättelser från förra Bullertinen
1.

4.

2.
3.
6.

5.

7.

7.

9.
8.

10.

I detta fallet blev red. kontaktad av
Rolf Weiman och här gällde det
bildtexten i artikeln om Höstmötet.
Enligt uppgift var det inte Gösta
Fasth på bilden utan Scotte
Andersson. Så skrev Rolf Weiman i
ett mail.
Red. tackar för de kompletterande uppgifterna i båda fallen!

Red. blev kontaktad av Karl-Henrik
Lindespång (Flygchef på F 10 1966-70)
och det gällde bilden med öv Bergman
och alla officerarna runt honom. Nr 2 ska
enligt uppgift inte vara mj Gösta Eriksson
utan mj Rolf Svartengren vid E 2 stab.

www.f10kamratforening.se
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Föreningsaktiviteter hösten 2016
Datum

Dag

Tid

Aktivitet

2016-08-04

Tors

eso

Hur används hunden i Försvarsmakten idag? Hundar och hundförare från
Halmstads garnison visar upp sina färdigheter utomhus i anslutning till
Flygmuseet. Ett måste för alla hundintresserade! Se hemsidan för detaljer.

2016-08-27

Lör

Heldag

Flygvapnets huvudflygdag på Helikopterflottiljen, Malmen, Linköping.
Bussresa från Ängelholms Flygmuseum kommer att arrangeras.
Mer information finns i Bullertinen och på hemsidan.

2016-09-08

Tors

1900

OBS! Det blir på torsdagen. Johan Wiklund berättar om den historiska
flygfärden från Nordkap till Kapstaden, Cape to Cape i en DH60 Moth.

2016-10-09

Sön

10001500

Höstmöte. Vi har bjudit in vår försvarsminister Peter Hultqvist att tala inför
Sveriges största militära kamratförening, F 10 kamratförening. Tyvärr har
han anmält förhinder men vi arbetar med att få annan representant från
departementet eller försvarsutskottet att komma istället. Mötet sker på Rönneskolan i Ängelholm och lunchen utspisas i matsalarna på Rönneskolan och
Valhall Park (gamla F 10). Vi räknar med ännu större uppslutning än vi hade
på Vårmötet. Alltså behöver vi byta lokaler.

2016-10-19

Ons

1900

Öv Bo Hugemark, säkerhetspolitisk expert, ledamot av Kungl Krigsvetenskapsakademin, medlem i ledningsgruppen för historieprojektet
Försvaret och kalla kriget (FoKK), m m, talar under ämnet
”Säkerheten i Östersjöområdet – Sveriges roll”.

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
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Årets största flygaktivitet i Sverige!

Foto: Martan

Vill du som medlem
följa med till Linköping
lördag den 27 aug?
Kamratföreningen anordnar
en bussresa tillsammans med
Röke buss!

Preliminärt program i stort:
Kl 0600 Avresa från Ängelholms Flygmuseum, flygplanplattan
Ta med egen matsäck för bussfärden
0930 Ankomst Malmen
Flyguppvisningar 0930–1530.
Vi arrangerar ingen lunch. Förtäring säljs på flera
ställen på utställningsområdet
1600 Avresa från Malmen
Endast kort bensträckare under hemfärden
2000 Åter Ängelholms Flygmuseum

Pris: son,
r
per pe
r
k
0
5
2
/R
resa T

(Anhörig?
Max en
anhörig
medresenär/
medlem)

Anmälan senast fredagen den 19 aug genom att sätta in 250 kr per person
på Kamratföreningens Bankgiro 5639-7730!

Inbjudan till Höstmöte!

Till vårt Höstmöte i oktober har vi bjudit
in en representant från Försvarsdepartementet
som talare. Tyvärr kan inte försvarsministern
själv komma, men vi arbetar med att få annan
representant från departementet eller
försvarsutskottet att komma istället.
Höstmötet avses hållas i Rönneskolans aula.
Lunch kommer att serveras på två ställen,
både på Rönneskolan och i f d värnpliktsmatsalen
på Valhall Park. Under eftermiddagen serveras
kaffe och kaka på Flygmuseet. Busstransport från
Flygmuseet kl 0930.

?

Anmälan till Höstmötet sker genom att betala in 100 kr till Bankgiro 5639-7730

Välkommen till Rönneskolan och Valhall Park
söndagen 9 oktober kl 1000 – 1500!

www.f10kamratforening.se
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En hälsning från ÖB

Text: Sven Scheiderbauer

U

nder den nyårshelgen erhöll vi i
kamratföreningen ett e-mail från
SMKR (Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund). Meddelandet hade ett bifogat handbrev från vår
nye ÖB, general Micael Bydén.
I brevet framför han sin uppfattning
om och hälsningar till veteranerna och
deras anhöriga. Kamratföreningens
ledning och veteransamordnare anser
att handbrevet bör delges er för kännedom.

V

em är då veteran? Enligt den
definition som Försvarsmakten
har fastställt gäller följande: Veteran är
alla som varit anställda i Försvarsmakten och gjort insatser internationellt
eller nationellt, med eller utan vapen.
Utlandsveteranerna, som är en del av
veteranerna åtnjuter dessutom ett särskilt skydd. Din kamratförening kan
hjälpa till med kamratstöd, stöd till

W

W

W

anhöriga hemma samt utgöra en lokalt
förankrad mötesplats för veteraner
liksom för anhöriga. Som veteran kan
du efter anmälan få ett veterankort som
ger dig varierande slag av fördelar.

B

esök gärna www.smkr.se eller
www.smkr.org www.veterankort.
se eller www.forsvarsmakten.se .
Du kan även gå in på vår egen hemsida
www.f10kamratforening.se för mer
information. Vill du veta mer eller är
i behov av att få tala med någon – kontakta oss! Kontaktuppgifter finns
på hemsidan.

A

vslutningsvis vill även vi framföra
våra hälsningar och tillönskan om
ett gott 2016 till er och era anhöriga.
Sven Scheiderbauer, Ordförande
Anders Rick, Veteransamordnare
Lars Hedström, Medlemshandläggare

Intressanta hemsidor

Fick idén till den här lilla rutan när vår viceordförande
Bertil Persson tipsade mig i ett mail om Bulltofta och en
alldeles förträfflig hemsida som handlar om ”Forgotten
Airfields”. Titta gärna på Bulltofta här:
www.forgottenairfields.com/sweden/skane/bulltofta-s625.html
Vill man titta på andra flygfält är det bara att ta bort efterledet ”/sweden/
skane/bulltofta-s625.html” och då väljer man annan plats på första sidan.
En webbadress som säkert många känner till är den till SFF:s hemsida.
www.flyghistoria.org Man har här även ett intressant Forum att titta på.
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www.f10kamratforening.se
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Torsten Sjöberg har träffat Bill Bergmans dotter
Lillebil för ett samtal

Pappa och jag stod varandra
väldigt nära!

Text: Torsten Sjöberg Foto: Svensk Flyghistorisk
Förening samt privata bilder via Lillebil Nordenfelt

B

ill Bergman hade ett
barn, dottern Lillebil.
Namnet stavat på norskt
vis. I dag är hon bosatt i
Lund och bär efternamnet
Nordenfelt. Generöst har
hon delat med sig av några
minnen av sin pappa. De två
stod varandra väldigt nära.

L

illebil föddes på Ängelholms lasarett 1937.
Bill Bergman och hustrun, Charlotte
Bergman född Dahlberg, bodde då
i Ljungbyhed, där Bergman genomgick sin flygutbildning. Då denna var
avklarad vände familjen tillbaka till
Stockholm. På hösten 1944 var det dags
att återvända till Skåne. Bill Bergman
skulle som major börja vid den nyuppsatta Tionde flygflottiljen i Malmö.
Lillebil minns från nedfärden hur korna
utanför tågfönstret plötsligt var svarta
och vita istället för bruna.
I Malmö bodde familjen i en lägenhet
i Slottsstaden på Östra Ryttmästaregatan. Efter ett år i Malmö bröt familjen
upp på nytt och följde med flygflottiljen
till Ängelholm. Där flyttade de in i de
nybyggda ”Flygarehusen” på Bryggaregatan (nuvarande Kristian II:s väg).
I Rönneågården bodde också officerskollegorna ”Skrammel” - Ove MüllerHansen, och Karl Erik Malmström.
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Bill Bergman och dottern Lillebil här
som ung studentska. Privata foton.

E

fter ett par år inne i Ängelholm
bosatte sig familjen Bergman i den
tidigare gården Kelliehouse, vackert
belägen invid Kägleån i den norra delen
av det nyanlagda flygfältet. På mornarna
åkte Lillebil med sin pappa upp till
vakten för att där utanför ta bussen till
skolan. På eftermiddagen blev det till att
trava på egen hand över flygfältet. Ett
kort stopp nere vid hangarerna och efter
grönt ljus från trafikledartornet startade
vandringen över fältet. En skräckfylld
upplevelse var den första överflygningen
av en J 29 Flygande Tunnan på låg höjd.

L

illebil var med pappa på jobbet
i Kanslihuset några gånger, men
varken Lillebil eller mamma Charlotte
Bullertinen

F 2, Hägernäs. 1933-1934. Marinspaningskursen 1933-1934. Sittande fr.v. lt Gösta
Sandberg, lt Norman, lt Falk, lt Westring, lt Brydolf, lt Bill Bergman (inringad),
fk Tore Edlén. Stående från v: kn Bergelin, fu Barentheim, lt Ljungberg, fu Jonsson,
lt Wicklander, st Vogeler, st Hall, fu Eriksson, fu “Doggen” Olsson. På marinens
manskapsuniformer syns ett mössband märkt “MARINFLYGET”. På vänster arm syns
ett tjänstetecken m/15. Över detta vingar (spanarutbildning). Vingar med propeller
(flygutbildning). Med krona överst (flygslagsutbildning). Brydolf slutade som kommendörkapten. Bill Bergman flottiljchef, Westring flygstabschef och Edlén flygdirektör.
Avfotografering. Inskannat från fotoalbum, lånat från F 2 Kamratförening, innan
albumen skulle överlämnas till hembygdsföreningen.

flög någonsin med honom. Bill Bergman
var noggrann med att inte ge familjen
några speciella favörer. Däremot steg
han till väders med några flygpojkar,
avlägsna släktingar ur musikerfamiljen
Nygren, som bodde hemma hos familjen
under ett par dagar. Och när det kom
besökande från lärdomsstaden Lund
kunde även de bli bjudna på en flygtur.
Bergman hyste nämligen en livslång
kärlek till akademin. Han skulle gärna
ha velat studera, kanske biologi, men
till det fanns det inga ekonomiska
möjligheter. De var fem barn i hans
familj. Bill var äldst. Kusinen Ingrid
Bergman blev ett sjätte syskon, när hon
flyttade hem till dem efter att först ha
mist sina föräldrar och sen sin faster.
www.f10kamratforening.se

D

å och då var det fest i Kelliehouse. Yngre officerskollegor och
främmande kom på besök. Först middag och sen dans efter att man skjutit
bord och stolar åt sidan. Lillebil åsåg
det hela med förtjusning. Och när det
var kvällsflygning kunde mamman
bjuda hem vänner att bese det nattliga ljusskådespelet. Flygplan som
lyfte med en eldflamma efter sig, vita
och blå banljus i snörräta rader och
de röda hinderljusen utströdda som
bär runt flygfältet. Bill Bergman var
stolt över F 10 och dess vidsträckta
parkområde. Ibland gick han runt på
området med en käpp, som han gjorde
hål i marken med. I hålen lade han
ekollon.
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F 10, Ängelholm 1954. Bill Bergman fyller
50 år. Sittande i rum med blommor och
presenter från uppvaktning. Foto inskannat från album tillhört avlidne generalen
N G Folke Ramström och skänkts till SFF
av hans dotter Ylva Pettersson.

Flottiljchefsmöte på F 15 Söderhamn ca
1955?. Främre raden från vänster Gösta
Seth F 15, C E2 Ramström och C O
Hugosson F 4. Till höger i bakre ledet Bill
Bergman från F 10. Foto från samma källa
som angivits ovan.

B

ill Bergman var flottiljchef i tio
år. 1956 lämnade han F 10 och
blev ställföreträdande eskaderchef för
E 3, Tredje flygeskadern, i Barkarby.
I Stockholm bodde han på tre olika
Östermalmsadresser. De sista åren på
Nybrogatan 48. Bill Bergman lämnade
40

Rinkaby. 1952-09-03. Bill Bergman och
Gert Rossander i Rinkaby i samband med
utredning av haveri med Sk 25, Bücker
Bü 181B Bestman vid Nymö, 6 km NO
Rinkaby den 1952-09-02 i samband med
kollision med träd vid nödlandningsövning. Ordförande i haverikommisionen
var överste Bill Bergman och sekreterare
advokat Gert Rossander. Foto ur advokat
Gert Rossanders fotoalbum, donerat till
SFF av Erik Rossander.

Flygvapnet som överste 1960, efter att
ha fyllt 55 år i november 1959. Under
ett par år därefter hjälpte han en gammal Ängelholmsvän, Sven Marcusson,
med att försöka finna avsättning för
Marcus produkter, kärror och vagnar,
i Stockholmsregionen. Och efter det
arbetade han som bibliotekarie vid
Institutet för metallforskning (i dag en
del av KIMAB).

B

ill Bergman hyste ett stort intresse
sen barnsben. Film. Uppvuxen i
ett fotografhem och med en kusin, som
var världsberömd skådespelerska, låg
det nära till hands. Att gå på bio var
ett av hans favoritnöjen. Inte så sällan
försummade Lillebil sin läxläsning
till förmån för att åka med sin pappa
till Helsingborg och gå på bio. Och då
de två senare i livet träffades i Stockholm, så gick de ofta och tittade på
film tillsammans. Ett annat av hans
Bullertinen

F 5, Ljungbyhed. 1972-12-02. Deltagare vid SFF festmiddag på regoffmässen på
F 5 Ljungbyhed i samband med SFF årsmöte den 2 december 1972. Från vänster Eric
Hedqvist, Bo Lagercrantz, ??, Åke Lönnberg, Ian Iacobi och Bill Bergman. Närmast med
rygg mot kameran Åke Söderberg och Axel Carleson. Fotobeskrivning är sign EBg.
F 5, Ljungbyhed. 1972-12-02. Deltagare
vid SFF festmiddag på regoffmässen
på F 5 Ljungbyhed i samband med SFF
årsmöte den 2 december 1972. Från
vänster Bill Bergman, Bengt Nordenskiöld, Nils Söderberg, stående ej identifierad samt Åge Lundström. Inte mindre
än 109 personer åt, drack och hade
hjärtans roligt. Fotobeskrivning är sign
EBg. När är fotot taget, samt av vem?

nöjen var boksamlande – speciellt på
senare år. Utöver det självklara valet
av flyglitteratur, inte minst förstärkt
genom den nära vänskapen med Arthur
Svensson vid Allhems Förlag i Malmö,
så hyste Bill Bergman också en kärlek
till vackra bokband, gärna i form av
förstaupplagor. Jugendband prydde
bokhyllorna i hans hem.

I

början av 1970-talet återkom Bill
Bergman tillsammans med sin andra

www.f10kamratforening.se

fru, Ingegerd Bergman född Wargert, till Ängelholm. Bill och Gerd lät
bygga en villa, ”Gerdsgården”, under
bullermattan i norra Rebbelberga nära
vattentornet. Ljudet från efterbrännkamrarna på startande jaktflygplan
kom åter att förgylla Bill Bergmans
vardag. Trädgården och växthuset blev
hans sena glädjeämnen i livet. Stolt
uppvaktade pappan då och då Lillebil
med skördar från de egna odlingslotterna. I sin trädgård, under kondensstrimmorna, trivdes Bill Bergman.

B

ill Bergman avled i sviterna
efter en andra hjärtinfarkt på Ängelholms lasarett den 20 mars 1981. n
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Vi stödjer

Eltjänst i Ängelholm
& Bjäre AB

Dekor & Design AB, Ängelholm
Bjäre Kraft Bredband AB, Båstad
Colorama AB, Ängelholm
Main Dialog AB, Ängelholm
Sparbanksstiftelsen Gripen
Anders Petrisson
Transport AB, Hjärnarp
Swedbank

BBÄ Glasarna AB, Ängelholm
EE AB EL, Ängelholm
PEAB, Förslöv
Cliffton AB, Ängelholm
Wenn IT AB, Ängelholm
Backahill AB, Ängelholm
Betongborrning & sågning AB,
Åstorp
Valhall Park, hotell &
konferens, Ängelholm

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 Höstmöte den 9 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.
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

Här hittar du dina sommarpresenter!

Fantastiskt mjuk och
skön frottéhandduk
till sommarens bad!

65:-

59:-

249:-

39:-

579:-

89:-

J 29F i skala 1/48!

99:Frottéhandduk 249:- Nyckelband i kamouflage 59:Dito, Flygvapnet 39:- Kaffemugg 65:JAS 39 Gripen i metall 99:- Musmatta 89:i
Boeing 787

skala 1/144!

Revell. Bå da
Zvez da eller
Norwegian.
deka ler från

utgåvorna in

nehå ller

399:-

498:-

Nyi nko mm en!

279:Lansen i sk

ala 1/48!

549:-

Vi önskar er alla
en skön sommar!
Medarbetarna på
Flygmuseet

Spitfi re in Sweden
av Mikael Forslund

Airbus A40 0M i skala 1/144!

Tä n k p å
at t
D U få r 1
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som me
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fö r e n in
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