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Ängelholms Flygmuseum i kris
 i Coronasmittans spår!
  En insamling startades och gav ett   
   fantastiskt resultat!   Se sid. 5

En J 35 Draken 
från SwAHF. 
Bilden använd 
med tillstånd 
från HD/SDS.
Foto: Niklas 
Gustavsson.



Omslagsfoto: Niklas Gustavsson HD/SDS, F 17, F 10 och Tor Netterby
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Några ord från vår ordförande
delar. Den verksamhet som 
kan bedrivas går på spar-
låga. Ingen vet när livet kan 
återgå till det normala, så 
vi har tvingats att skjuta det 
mesta framför oss. Årsmötet 
som skulle markera inled-
ningen på jubileumsåret 
genomför vi då vi åter kan 
samlas. Stadgarna säger att 
årsmötet skall hållas på tid 
som styrelsen bestämmer, 
alltså har vi inte gjort något 

stadgebrott. Om det drar ut på tiden får jag 
dock överväga någon alternativ form för 
genomförande av årsmötet. 

”Rädda museet”

Vi stod kanske inte oväntat men plöts-
ligt inför en situation som kunde ha 

utvecklat sig mycket negativt för främst 
vårt museum. Med ens försvann våra 
intäkter i form av entréavgifter, simula-
torflygningar och försäljning i butiken. 
Däremot fanns det räkningar och andra 
utgifter. Hyran är den enskilt största kost-
naden, men till det kommer andra drifts-
kostnader samt personalkostnader. Snart 
skulle kassan vara tom. Vi ville fråga våra 
medlemmar om de kunde ställa upp med 
en summa. Detta brev kom att läggas ut 
på Facebook. Vilket gensvar vi fick! Vi är 
räddade, i alla fall på kort sikt, på längre 
sikt hoppas vi verkligen att vi kan komma 
gång igen så fort som möjligt. Tack alla ni 
som har bidragit med stora eller små be-
lopp, allt är lika välkommet. 

Jag önskar er alla en säker sommar och 
att pandemin ebbar ut så att vi snart kan 

återgå till normal verksamhet. 

F 10 Kamratförenings ord-
förandeSven Scheiderbauer.

Överste 1.gr Bertil 
Bjäre avliden 

Det var med sorg och 
saknad vi nåddes av 

beskedet att förre sektor-
flottiljchefen Bertil Bjäre 
avlidit den 27 januari.  Han 
uppnådde den aktnings-
värda  åldern 92 år och 
efterlämnade hustru Margit 
samt döttrarna Caroline och 
Lena. Bertil Bjäre var en be-
tydande kraft då Ängelholms Flygmuseum 
skulle byggas upp. Hans kunskaper och 
kontaktnät var oumbärliga. Självfallet blev 
han en av de första hedersmedlemmarna, 
men med tillägget hedersstyrelseledamot. 
Hans kunskaper, erfarenheter och syn-
punkter var värdefulla och vi i styrelsen 
var glada över att få hans ”syn på saken”. 
Så länge hans hälsa medgav det deltog han 
i såväl styrelsemöten som ”måndagsmöten”. 

I samband med Bertil Bjäres begravning 
önskade familjen att eventuella penning-

gåvor sattes in på F 10 kamratförenings 
konto. Många hörsammade detta och de 
medel som influtit kommer att användas 
på ett sätt som påminner oss om Bertil 
Bjäres gärning i kamratföreningen.  Om 
begravningen kan läsas på sidan 24. 

Coronatider 

Världen är underlig idag. I förra Bull-
ertinen nr 39 dec 2019 skrev jag i min 

spalt, ”Vi ser fram emot ett spännande 
jubileumsår år 2020.” Så här långt, slutet av 
april, kan jag konstatera att inget blev som 
det var tänkt. Coronapandemin kom och 
ställde världen på ända – oss också. 

Av hänsyn till våra medarbetare och 
våra besökare stängde vi museets alla 

Sven Scheiderbauer
Ordförande F 10 kamratförening 
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Detta händer på museet
Museichef Kenneth Hansson informerar

Under tolv år var jag museichef. 
Hösten 2015 tyckte jag att nu får 

det vara nog. Meningen var att avgången 
skulle ske i samband med årsmötet 2016. 
Årsskiftet 2015/16 fick jag besked att 
lämna lite tidigare än tänkt. Museichef 
och museiledning avgick med omedelbar 
verkan. Istället påtog jag mig rollen som 
guide. Det är alltid trevligt och roligt att 
guida grupper som är flygintresserade. 
Jag ingick även en kort tid i den nya 
museiledningen. Åren gick och i feb-
ruari 2020 fick jag en förfrågan från 
ordförande i F 10 Kamratförening att 
återkomma som museichef. Detta be-
roende på ledningsproblem. Svaret blev 
ja. Strax efter etablerades den gamla 
museiledningen. Det första som skedde 
var att skapa en budget för 2020. Med 
hög svansföring satte sig den nygamla 
museiledningen och tog fram en budget. 
Vi kalkylerade med att 20 000 besökare 
skulle komma under året. Allt såg bra 
ut i budgeten och att vi skulle kunna 
finansiera vad som var planerat. Alla var 
positiva att komma igång inför påsk och 
så småningom inrikta oss på sommar-
månaderna.

Då dök något upp vid namn Corona-
pandemin. Nya beslut fick tas. 

Vad gör vi nu? Budgeten håller inte. 
Vi minskar antalet besökare till 10 000. 
Följden av detta beslut blir att vi kom-
mer få problem med hyreskostnader och 

andra finans-
ieringar. 
Sedan tidig-
are hade vi 
hyrt yt-
terligare 
utrymme. 
Även detta 
ställer till problem för oss. Vi försöker 
förhandla med vår hyresvärd. I skrivande 
stund är detta inte klart. Vi har stora 
bekymmer framför oss. Vi kan inte an-
ställa skolungdomar inför sommar-
säsongen. Alla vi som normalt sköter 
museet med några få undantag är 70 +. 
Museet stängs och öppnas förhoppnings-
vis den 15 juni. Då händer det något som 
gör mig varm om hjärtat. En av våra 
medarbetare kommer med förslaget att 
rikta oss till våra medlemmar och även 
till Facebook.

Gensvaret blev otroligt. Mer om detta 
på sidorna 8 och 9. Som det ser ut 

nu kommer vi att klara hyreskostnader 
under 2020.

Jag vill rikta ett stort tack till alla ni som 
stöttat Ängelholms Flygmuseum i en 

kritisk situation och ser fram emot att träf-
fa er på Flygmuseet när vi öppnar igen. 

Kenneth Hansson, 
Museichef

Metallgatan 21C, 26272 Ängelholm. 
Tel: +46 (0) 43183440 - Fax: +46 (0) 43183450
www.tryckservice.nu

Museichef 
Kenneth Hansson

PRESS-STOP!
Mycket pekar på att 

Ängelholms Flygmuseum 

öppnar igen den 1 juli!
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Julfesten den 11 december

På julfesten stod Anna Carlsson för 
den musikaliska underhållningen. 
Leif Rask överlämnade en flaska 
god dryck som tack för en trevlig 
underhållning och allsångsledning.

Ordförane i F 10 Kf 
Sven Scheiderbauer 
tackade för en trevligt 
arrangerad julfest med 
en liten historia.

Vår konstnärlige medlem Jan 
Andersson hängde upp nya 
tavlor i höstas, på väggen vid 
simulatorerna.

Det HÄNDE... 
på museet!

Leif Rask mötte julfest- 
gästerna ifört spektak-
ulära glasögon (som 
vanligt..!).

Urbans funderingar angående sommartid
SOMMARTID…
… låter som bad, sol och trevnad,
men den förkortar vår levnad,
tyst och smygande som katten,
försvann en timma i natten.
Men tänker man nominellt och noga,
kan man en timma till åldern foga!

Urban Mörén

Mycket pekar på att 

Ängelholms Flygmuseum 

öppnar igen den 1 juli!
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Kamrater i kamratföreningen,

Vi lever i en annorlunda och föränderlig tid. 
Jag började skriva denna text för några 

veckor sedan, men fick nu den 15 april revi-
dera den helt. Covid-19 eller Coronapandemin 
har ju förändrat en hel del den senaste tiden, 
och risken är stor att det även fortsatt till ni 
läser denna text framåt juni. 

Vad har då hänt på F 17 sedan sist? I höstas 
deltog vi i SWENEX, en marin övning 

med en hel del flyginslag, både från F 17 och 
3. helikopterskvadronen som ju huserar här. 
I samband med övningen byggdes även ett 
fältsjukhus upp här på vårt flottiljområde. Vår 
inneliggande värnpliktsomgång, som ryckte 
in i september, är nu nästan fullfjädrade sol-
dater. Av ursprungliga 96 är nästan alla kvar. 
Extra stolt var jag över dem, och deras befäl, 
när de redan under sin nionde vecka genom-
förde Högvakt i Stockholm. Första gången vi 
genomför det med värnpliktiga på många år. 
I mitten av december genomförde vi för öv-
rigt traditionell soldaterinran med korum och 
fackelmarsch genom Kallinge. Mycket vackert 
och stämningsfullt. December präglades, som 
vanligt, av ceremonier och summeringar. 
Vi lade ett fantastiskt 2019, vårt jubileumsår, 
till handlingarna. Jag tänker då särskilt på 
vårt 75-årsjubileum, vår nya minnesbok och 
flygdagen i augusti. För övrigt fyllde även er 
systerförening, F 17 Kamratförening, 40 år. 
Mer framåtblickande examinerade vi i decem-
ber också femton nya specialistofficerare till 
flottiljen. Såklart ett värdefullt tillskott, och 
vi har nu fler elever på MHS i Halmstad och 
FHS i Stockholm än vi haft på många år. 
Tillväxt tar tid, men det är på gång.  

Det nya året, 2020, har börjat bra för F 17. 
Luft- och markoperativ beredskap samt 

produktionen av flygtid rullar på bra, likaså 
värnpliktsutbildningen, nu främst befattning-
sutbildning på olika täter och planering av 

nästa omgång. Nuvarande värnpliktsomgång 
rycker ut i juni och nästa, som vi planerar 
bli uppemot cirka 150 soldater, rycker in i 
september. Delar av flottiljen har genomfört 
vinterutbildning i Norrland, i mars övade 
vi på Hagshult och Visby. Parallellt har det 
pågått många förberedelser, på alla nivåer, 
för AURORA 20. 

Som alla vet drabbade sedan Covid-19 
Sverige i början av mars. Påfrestningarna 

på vårt samhälle är nu stora. Jag vill dock 
betona att Försvarsmakten, Flygvapnet och 
F 17 inte är i kris, utan vi fortsätter hålla 
beredskap och bedriva vår verksamhet, fast 
smittskyddsanpassat. Vi försvarar Sverige, 
landets intressen, vår frihet och rätt att leva 
som vi själva väljer.
Mer konkret har det för F 17 inneburit att vi 
ställt in många resor och några utlandsöv-
ningar. Landets värnpliktiga, inklusive våra, 
har sedan en tid inte beviljats helgpermission 
och hemresor, just av smittskyddsskäl. F 17 
stödjer det civila samhället på olika sätt, just 
nu bland annat genom utlån av utrustning 
samt ett par ambulanser med personal 
i region Skåne. 

Den 11 maj skulle vår stora Försvars-
maktsövning AURORA 20 ha börjat. 

Den var planerad att bli större, längre och 
mer omfattande än föregångaren 2017, som 
då var den största svenska övningen sedan 
tidigt 90-tal, samt ha ett tydligt totalför-
svarsfokus. Med hänsyn till rådande pan-
demi kommer emellertid AURORA behöva 
skjutas på framtiden. Istället kommer vi att 
genomföra en slutövning för inneliggande 
värnpliktsomgång, samt vissa gemensamma 
sjömålsstridsmoment med Marinen. 
Det blir också en bra övning, men såklart be-
tydligt mindre omfattande än AURORA 20. 
Samtidigt har vi lärt oss mycket bara genom 
planeringen, vilket varit viktigt för vår fort-
satta krigsförbandsutveckling. Likaså för vår 

Chefen har ordet, april 2020
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C F 17, öv 
Tommy Petersson 
skriver här om 
vad som händer 
på vår moder-
fl ottilj just nu. 
Foto: F 17

totalförsvarssamverkan. Den samverkan har 
för övrigt redan kommit långt här i Skåne-
Blekinge. Tillsammans försvarar vi Sverige.

På central nivå arbetar Försvarsmakten och 
Flygvapnet fortsatt med nästa försvars-

beslut. Delar av detta kan ni följa i media. 
Inget är ju klart förrän det är klart, men all-
ting pekar fortsatt på att riksdagen kommer 
att besluta om substantiella och välbehövda 
tillskott i ekonomin, och därmed en ökad am-
bition avseende vårt lands försvarsförmåga, 
både den militära och den civila. Till våra 
fyra ledord Tillgänglighet, Trovärdighet, 
Tillsammans och Tröskeleffekt lägger vi nu 
ett femte, Tillväxt. Exakt vad det kommer 
att innebära för F 17 får jag återkomma till. 
Försvarsbeslutet förväntas fattas först i de-
cember, men i höst torde vi veta mer. Jag vill 

dock redan nu trycka på att tillväxt tar tid, 
och att det lär ta något år innan vi ser reella 
effekter ute i verksamheten.

Avslutningsvis vill jag tacka för det goda 
samarbete vi har, och allt ni i kamrat-

föreningen bidrar med ute i samhället för att 
göra F 17 och Flygvapnet mer känt. Min am-
bition är att även fortsättningsvis göra allt jag 
kan för att denna goda samverkan ska fortsätta 
och om möjligt utvecklas, både med F 10 
Kamratförening, men även med övriga där vi 
har rollen som traditionsbärare, det vill säga 
F 5, F 12, F 17 samt Flottans män i Ängelholm 
och Karlshamn. 
Det känns tråkigt att vi på grund av pandemin 
inte kan ses på årsmötet den 19 april, där jag 
såklart hade tänkt att komma och prata, men vi 
får hoppas och tro att vi kan ses på gamla F 10 
i höst. F 10 hade ju fyllt 80 år i år, vilket även 
jag vill högtidlighålla. Ert fi na Flygmuseum 
hade jag dock förmånen att besöka den 7 mars, 
i samband med att Flygvapenfrivilliga Region 
Syd hade årsmöte. Där är jag för kännedom 
ordförande numera.

Fortsätt verka i fl ygvapenandan, så syns och 
hörs vi där ute.

Tommy Petersson
C F 17

I det senaste utskicket från Försvarsmaktens 
veterancentrum som F 17 fi ck och för
att vidarebefordrades till våra veteraner, 
hänvisades det till denna adress:
https://mitt.forsvarsmakten.se/registrera/veteran 
Alternativ sök via sökmotor på: ”Mitt försvarsmakten” + ”veterankort”.
Här önskar Försvarsmakten att nya och tidigare veteraner, med eller 
utan kort, går in och registrerar sig eller uppdaterar sina uppgifter 
så de kan få utskicken direkt från FM veterancentrum.
Vid frågor kan du skicka e-post till: f17-veteran@mil.se

Du som varit anställd inom Försvarsmakten 
– sök Veterankort! 

https://mitt.forsvarsmakten.se/registrera/veteran 
Alternativ sök via sökmotor på: ”Mitt försvarsmakten” + ”veterankort”.
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Ett upprop till medlemmarna i kamrat-
föreningen och en vädjan på Facebook 
gjorde att pengarna strömmade in 
snabbt! Foto från sommaren 2019.

Coronapandemin slog plötsligt till i 
Sverige. Så också mot Flygmuseet 

som i början av mars stod berett för ett 
framgångsrikt 2020. Plötsligt gjorde Folk-
hälsomyndighetens rekommendationer, 
70+ problematiken och museets anpass-
ning med temporär stängning att alla 
inkomster försvann. En intern revision 
visade att vår likviditet skulle vara noll 
vid juni månads utgång.
Krisen var ett faktum.

En artikel i HD/NST om Tropikariets i 
Helsingborg akuta problem väckte en 

idé hos Lars Mölgaard i  marknadsförings-
gruppen. Tillsammans med Ulf Ohlsson 

Rädda Flygmuseet – Idén som skapade en donationslavin

Det blev ett ENORMT gensvar!!!

Artikeln i tidningen HD gjorde sitt till 
på den snabba responsen! 
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skissades på ett upprop till Kamratfören-
ingens medlemmar om hjälp med ett 
engångsbelopp till museets räddning. 
Detta resulterade i ett ”Rädda Flygmuseet- 
upprop” som torsdag 16 mars signerades 
av Kf ordförande och museichefen. 
Uppropet skulle skickas till Kf medlemmar 
via gruppmejl (ca 1 800 st).

Dagen därpå ringde Lars till Ulf och 
föreslog ett upprop även på Facebook. 

Why not? Sagt och gjort. Texten ”anpass-
ades” en aning, försågs med bild och 
publicerades lördagen 18/4 kl. 11.42 på 
Facebook. Vi hoppades förstås på gensvar 
men förstod att något stort var på G när 
det redan efter 2 timmmar kommit 47 in-
betalningar och och fortsatte i ökad takt. 
Söndag kväll fanns motsvarande fyra må-
nadshyror på kontot.

Mejlet till medlemmarna (tyvärr för-
senat av tekniska skäl) spädde sedan 

på och har nu resulterat i att museet räddats 

resten av coronaåret. C a 2 000 bidrags-
givares namn kommer som utlovats att 
pryda en permanent uppsatt donations-
tavla i flyghangaren som minne över en 
hjälteinsats av alla supporters som vida 
överträffade våra förväntningar.
Ni svarade… Vi klara de .́..      
Tusen TACK!

Text: Ulf Ohlsson
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Den finaste titeln jag har haft inom 
försvaret är el-mästare. Vid varje 

befordran fick man en ny titel. Då fick 
man gå till skräddaren med uniformen 
för att få nya galoner påsydda. Av grad-
beteckningen kunde man avgöra vilken 
yrkesgren resp. person tillhörde (tekniker, 
mästare och verkmästare). Jag är inte 
för fina titlar, men de jag har haft inom 
försvaret under årens lopp är: hjälptek-
niker el, tekniker el, el-mästare, förste 
el-mästare, flygverkmästare el och kapten, 
samt ingenjör. Som kapten blev man mer 
anonym. Ingen visste vilken kategori 
man tillhörde, om det var kompaniofficer 
eller regementsofficer.

Hur började det? Jag föddes i Röstånga 
1931 och var enda barnet till Olga 

och Carl Sjöholm. Miste min far när jag 
var 13 år, slutade skolan efter 7 år. Det 
fanns inga ekonomiska möjligheter att 
fortsätta med högre utbildning. Jag hade 
en del små jobb såsom: försäljning av 
Sydsvenskan varje söndag i 5 år, gallring 

av betor (1 tunnland), 
portionering av fröer i 
en fröhandel, ”spring-
påg” i några affärer när 
de behövde hjälp m.m. 
Efter fortsättnings-
skolan fick jag börja på 
en elfirma som ”spring-
påg” och hjälpa till med 
diverse jobb på lagret. 
Jag var här i 5 år. Under 
tiden tog jag körkort 
(den 1 april 1949). 

1951 var det tid för 
mönstring. Jag och 

många av mina skol-
kamrater reste till Eslöv 

Museets Grand seigneur
Sven Sjöholm berättar om sitt liv i Flygvapnet

och inställde oss inför mönstringsförrätt-
aren. Mönstringen föregicks av en del 
prov och läkarundersökning. Efter detta 
blev vi inkallade för att bli placeras på ett 
förband för utbildning till ”krigare”. Jag 
blev först uttagen till I 6 som befälselev. 
Men då visade jag mitt läkarintyg, som 
doktor Larsson skrivit. Det blev helt 
om marsch till förnyad läkarundersök-
ning. Jag hade haft yrsel när jag var 
17 år och borta från arbetet i 3 veckor. 
Förnyat besök hos mönstringsförrättaren. 
Han frågade doktorn, om jag kunde bli 
flygsoldat, och han nickade ja. Det blev 
F 10 Ängelholm. Jag blev glad för denna 
placering. 
Jag hade tur, för flera av mina skolkam-
rater, som mönstrat före mej, hade också 
placerats på F 10. 

Jag ryckte in till militärtjänst på F 10 
den 27 sept 1951. Det var samma år 

som Bengt Olow första gången provflög 
J 35 Lilldraken i Linköping. Jag reste 
tåg med militärbiljett från Röstånga till 
Skälderviken. Överfurir Larsson tog emot 
oss på stationen och marscherade med 
oss till flottiljen. Under första veckan fick 
vi lära oss grunderna i militärt uppträd-
ande såsom: hälsa, stå i givakt, bädda 
säng m.m. Efter att vi varit inne på flot-
tiljen den första veckan var det nu tid för 
den fösta permissionen.  Vi ställde upp 
med nyborstade skor och uniform (inga 
hårstrån). Det blev noggrann kontroll, 
innan det kommenderades ”skingring”. 
Jag åkte tåg hem iförd uniform (med hög 
krage), vilket var obligatoriskt att ha även 
på fritiden. Den uniform, som bl.a. skulle 
användas vid permission blev strax efter 
nyår utbytt till vapenrock m/30, skjorta 
och slips. 
Nu var man riktigt stilig i kronans kläder.

Värnpliktig 
i uniform m/30 
med hög krage.



               www.f10kamratforening.se                                                                                                               11

Sven Sjöholm som el-mästare.

Grundutbildningen, i militära ämnen: 
exercis, skjutning, skyddstjänst m.m., 

fortgick under den första månaden. Nu 
skulle vi kunna försvara oss själva om 
vi blev invecklade i strid. Mot slutet av 
denna period blev vi uttagna till den tjänst 
vi skulle utbildas för Vi blev inkallade till 
chefen för 4 div, Kn Clifford. Han ville, 
att jag skulle bli något, men jag minns 
inte vad. Jag frågade om det inte fanns 
något som påminde om mitt tidigare jobb 
som elektriker. Efter en stunds fun-
derande föreslog han, att jag kunde bli 
el-mekaniker på Tv (tillsynsverkstaden). 
Jag accepterade denna placering.

När den allmänna militära delen var 
avklarad, började det yrkesinriktade 

avsnittet av den militära utbildningen. 
I den teoretiska delen var teleingenjör 

Rudolf Persson vår lärare. När jag 
började, hade jag ingen aning om vad 
ström och spänning var, trots att jag 
arbetat inom yrket i flera år. Hos elfirman 
i Röstånga ingick det bl.a. att reparera 
enklare elapp. och att ladda batterier. 
Med mitt tekniska intresse för apparater 
hade jag utfört reparationer till chefens 
belåtenhet. 

I den praktiska delen fick vi lära oss 
många nyttiga moment, hur man an-

vänder verktyg, t.ex. att filar är skärande 
verktyg. För mej en givande utbildning.
Efter yrkesutbildningen fick jag tjänstgöra 
på Tv under verkmästare Edvin Nygren 
(bördig från Röstånga). Min närmaste 
chef var en lite äldre tekniker, Lund. Jag 
trivdes mycket bra här, eftersom jag fick 
stort förtroende att utföra mer avancerade 
uppgifter. Arbetet bestod i tillsyn på fpl 
J 28 Vampire.
Mot slutet av mitt värnpliktsår kom det på 
order att F 10 sökte hjälptekniker. Även 
några hjälptekniker el. Jag samlade ihop 
alla papper, som myndigheten ville ha: 
bl.a. betyg från min förre arbetsgivare, 
utdrag ur straffregistret hos landsfiskalen 
m.m. Innan vi muckade, fick vi veta vilka 
som var uttagna till hjälptekniker. Jag 
var en av dessa. (Jag tror jag fick hjälp av 
verkmästare Edvin Nygren). Jag muckade 
den 23 sept. 1952. För mej var vpl en fin 
tid med gott kamratskap och man blev 
många lärdomar rikare.

Lördagen den 1 nov. 1952 var jag åter 
på F 10 nu som hjälptekniker. Som 

underbefäl, med furirs tjänstegrad, hade 
man fria kläder och mat samt husrum 
(enkel- eller dubbelrum) i furirförlägg-
ning. Sergeant Kurt Fougstedt, som var 
vår husvärd, fördelade rummen.

Kn Börge Hofvendahl tog emot oss och 
hälsade oss välkomna till flottiljen. 

Han hjälpte oss att få ut kläder och den 
utrustning vi skulle ha. 
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Eftersom det var ont om furirrum kom 
jag att bo tillsammans med Karl 

Kristensson. Vi kom att trivas mycket bra 
ihop. Den vänskap, som blev oss emell-
an, har varat hela livet både i och utom 
tjänsten. På den tiden var det arbete även 
på lördagar, men på eftermiddagen körde 
jag hem med min 125cc motorcykel. 

På lördagseftermiddagen beställde jag 
min första bil, en ny Morris Minor. 

Den levererades en vecka senare och kost-
ade 7 000:-. Jag betalade en del kontant 
med sparpengar och med det jag fick när 
jag sålde motorcykeln. Resten hade jag 
på växel, som jag betalade av med 250:-/
mån. Jag hade 500:- i månaden i lön som 
hjälptekniker. Det var inte många av mina 
kamrater, som hade egen bil på den tiden. 
Jag blev placerad på 3 div. Stationschef 
var förvaltare Gottfrid Lundberg. För el-
troppen var ”Knoppen” chef (hans riktiga 
namn har jag glömt). 
(Många kallades inte för sitt riktiga namn 
utan hade smeknamn t.ex. Svängen, 
Goggo, Tåta, Stöten, Sven Bössa).
Efter några veckor fick jag åter tjänstgöra 
på Tillsynsverkstaden med tillsyner på 
J 28. Här trivdes jag bra. 1953 skulle F 10 
ombeväpna till J 29 Tunnan. 
Ett lärarteam hade varit på något förband 
och fått instruktörsutbildning. 
Jag blev uttagen att gå den första omskol-
ningskursen på F 10. Jag hängde med trots 
mina dåliga elkunskaper.

1953 var det tid att åka till FMS/FCS 
Västerås och under 6 veckor genomgå 

den s.k. ”klackvändarkursen”. Här fick vi 
mer djupgående kunskaper i att leda trupp 
i t.ex. exercis. En intressant och högtidlig 
ceremoni var att FCS (Flygets Centrala 
Skolor) skulle representera Flygvapnet vid 
Svenska flaggans dag på Stadion i Stock-
holm. Vi tränade flitigt att gå 8 i bredd. 
Efter en del övningar gick det riktigt bra 
att både hålla takten och ha raka led. 
Inmarschen in i stadion, framför heders-

läktaren, där alla kungligheter och 
diplomater satt, var en upplevelse att se. 
Vi stod mitt framför allt guld och glitter. 
Stockholmstidningen skrev i positiva 
ordalag om oss dagen efter. Jag stannade 
i Västerås hela kurstiden. 
När jag återvände till F 10, fortsatte jag på 
Tillsynsverkstaden med tillsyner. 
En händelse, som jag minns, var när CFV 
(Chefen för Flygvapnet) inspekterade 
flottiljen. Man tittade även på våra an-
sökningar till hjälptekniker. Då kom en 
verkmästare fram till mej och sa: Om 
han hade varit med i uttagningen till 
hjälptekniker här på F 10, hade jag inte 
blivit antagen. Men jag har klarat alla 
prov trots endast 7 års skolgång och ingen 
elutbildning som ”springpåg”.

Den 4 okt 1954 var det åter dags att 
packa väskorna och åka till Västerås 

för att genomgå flygteknikerkurs el på 
FTS (Flygvapnets Tekniska Skola). 
Den varade i två terminer, alltså ett 
helt år. Jag var bara hemma över jul 
och nyår. 
Nu fick jag lära mig grunderna i ellära.  
Vi hade duktiga lärare. Mitt bästa ämne 
var matematik. Det gynnade mej eftersom 
bl.a. elläran innehåller mycket matte.    
Jag tyckte jag hängde med bra i alla

Sven Sjöholm som hjälptekniker på J 28.



Modellhelg 1-2 augusti!

l Utställning och demobygge!
l Prova på simulatorfl ygning!
l Träffa piloter och tekniker!
l Föredrag!

Modelltävling med
fi na priser! 

INBJUDAN!

Öppet 10-17 

båda dagarna!

Fritt inträde för alla tävlande!
Anmäl dig på: www.engelholmsflygmuseum.se/
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ämnena. Teorin var omfattande liksom 
praktiken. Det förekom även rent militära 
ämnen för att vi inte skulle glömma det 
vi lärt oss tidigare. Jag bodde ensam i 
ett rum på FCS (Flygvapnets Centrala 
Skolor). För att fördriva tiden när jag inte 
behövde plugga, köpte jag material till en 
ryamatta och sydde den. Jag hade den 
med hem till julen. Det blev en överrask-
ande julklapp.

Nyårsafton 1954 förlovade jag mig 
med Anne-Marie Andersson på 

Stadshotellet i Eslöv. Också våra vänner 
Siw Nilsson och Carl Risberg var med. 
De bytte också ringar. När kursen slutade 
den 10 juni 1955 åkte jag hem igen till 
F 10. Jag blev nu åter placerad på 3 div. 
eltropp, vars chef nu var 1. elmästare Arne 
Schults. Här fanns nu bara J 29 Tunnan. 
Den 1 nov 1955 befordrades jag till fl yg-

tekniker el vid F 10. Nu var det slut med 
fri mat, kläder och gratis husrum. Vi fi ck 
ett ekonomiskt bidrag för att köpa en del 
av de kläder vi haft som hjälptekniker 
Nu var jag underbefäl med överfurirs 
grad. Titeln som sådan vi hade, var 
tekniker (civilmilitär grad), eftersom vi 
hade lila mellan galonerna, under dessa 
var det ett kugghjul med en blixt inuti. 

Den 4 maj 1957 gifte jag mig med 
Anne-Marie i en fullsatt Röstånga 

kyrka. Efteråt gav Anne-Maries mor 
Elsa bröllopsmiddag för ett stort antal 
gäster på Torshalls Bygdegård.
Nu kunde vi fl ytta in i vår lägenhet, 
som vi lyckats få hyra av Riksbyggen på 
Kallenbergsgatan 1B, Ängelholm. Det 
var en tvårumslägenhet, med utsikt över 
delar av staden. n
Forts. i nästa nr.

OBS! Risk att detta ställs in p g a Corona.
För senaste nytt – se vår hemsida!
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Från flygpojke till
överste av 1.graden

Kadettskolan F 20 på F 16 i Uppsala var 
nästa steg i utbildningen till flygofficer, 

3/5 1949-27/4 1950. Officerskursen var 
inriktad på utbildning i ledarskap i luften 
och på marken samt baskunskaper i Flyg-
vapnets uppgifter, uppträdande i krig, 
organisation och ledning. Huvudämnena 
var luftkrigskonst, flygtjänst, bastjänst, 
marktjänst samt orientering om armén och 
marinen.

Chef för Kadettskolan var överstelöjtnant 
Peyron, flygtjänsten leddes av major 

Beck-Friis, teoriutbildningen av bl a 
kaptenerna Bellander och Schlyter. I skolans 
huvudbyggnad fanns klassrum, lärarrum, 
expeditioner och en stor samlingslokal. 
En egen inventiös kadettmäss som låg 
för sig själv på en kulle med utsikt över 
skolan. Mässen var även lämpad för t ex 
danskvällar dit damerna bjöds ibland. De 
bodde på hotell inne i Uppsala och skolan 
bjöd på buss både fram och tillbaka.  
Ordersalen för flygning utgjordes av 
entréhallen till flygtjänstbyggnaden. 

För den fysiska träningen fanns en sporthall 
med en 33-meters bassäng. I rutinen ingick 
gemensam middag i kadettmatsalen där även 
en lärare deltog vid eget bord. Där skulle 
en av kadetterna sitta vid middagen för att 
läraren skulle kontrollera bordsskick och 
konversation.

F 11
I ledarskapsutbildningen ingick utbildning 
av värnpliktiga under deras första skede. 
Kadetterna placerades ut vid olika flottiljer 
och Bertil Bjäre kom till F 11. 
Han tyckte om att få kontakt med nyinryckta 
värnpliktiga och det gav nyttiga insikter i 
yngre pojkars tankar i deras nya speciella 
situation. Flygning var inte inprogrammerat 
för tjänstgöringen på F 11 men kadetterna 
lyckades tjata till sig var sitt ½-timmespass 
med S 14 ”Stork”. – Ett roligt flygplan att ha 
flugit, uttryckte Bertil det!

J 26 Mustang
Nu skulle J 26 Mustang bli Bjäresflygplan 
under ett år framåt. Han flög in sig på J 26 

Den 27 januari 2020 nåddes 
F 10 Kf styrelse av sorgebudet att 
vår hedersordförande, öv 1 gr 
Bertil Bjäre, avled i sitt hem på 
natten samma dag. 
Bertil Bjäres gärning och insats för 
F 10, vår förening och flygmuseet 
var mycket stor. Bullertinen 
vill hedra Bertil Bjäre och hans 
livsgärning med denna artikel och 
även i de kommande. Red.

De gamla 
flottilj-
cheferna

Ett porträtt av Bertil  Bjäre

Fiesler Storch i Sverige S 14.

Del 2
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som var ett kraftpaket och jaktfl ygplan 
i ordets riktiga bemärkelse. J 26 var 
absoluta motsatsen till J 21 och hade en 
vätskekyld radmotor på 1650 hk försedd 
med kom-pressor och 4-bladig propeller.  
I infl ygningen ingick avancerad fl ygning. 
Bertil B berättar:  – Min första looping 
kom jag i spinn i ryggläget. Första urgångs-
försöket misslyckades då fl ygplanet gick 
tillbaka i spinn. Jag kom då ihåg en bild i 
förarinstruktionen, att en egenhet var att 
vid urgång ur spinn planade spinnen ut och 
om man då inte gav neutrala roder gick det 
i spinn på nytt. Detta hände men vid andra 
försöket kom jag ur spinnen genom att 
följa förarinstruktionen. Man kunde fl yga 
tur och retur Luleå-Smygehuk! Mustang 
hade inga extrema egenheter, var mycket 
manöverdugligt och väl föraranpassat. 
Mustangen var ett kompetent stridsfl ygplan 
som ingav fl ygkänsla och säkerhet i luften. 
Bertil trivdes bra med J 26 Mustang. 
Utöver att lära sig utnyttja fl ygplanet vid 
stridsuppdrag gick fl ygutbildningen ut på att 
leda förband på gruppnivå. Eftersom J 26 
hade så lång aktionstid fl ög man endast ett 
pass på för- respektive eftermiddag. 

Flygning till Italien
Den allt överskuggande händelsen var 
fl ygningen till Italien på våren 1950 

Mustanger från Kadettskolan 
i ett krigshärjat Italien.

för att besöka den italienska 
fl ygkadettskolan i Neapel. 
Förberedelserna för fl ygningen 

var omfattande. Flygvägen var bestämd 
men vi skulle göra navigeringsberäkningar, 
gå i genom reservlandningsplatser, radio-
frekvenser och anropssignaler, pejlmöjligheter 
och, inte minst, engelsk radiotrafi k.
Den 13 april 1950 var vi klara att ge oss iväg 
med 20 stycken J 26 Mustang, två B 3:or 
och en DC 3. Det blev ett spännande tillfälle 
att fl yga nord - syd över i stort hela Europa 
som ännu var märkt av andra världskriget. 
Flygvägen bestämdes till F 10 (tankning) – 
Eindhoven (tankning) – Salon-de-Provence 
(övernattning och tankning) – Neapel. 

Kadettskolan landade på 4:e jaktfl ottiljens 
fl ygfält Capodichino i Neapel och 

mottogs av fl ygkadettskolans chef, en general 
Carlo Drago. 
Ett viktigt besöksmål var Salerno och Scala, 
där svenska fl ygvapnet var väl känt efter det 
svåra haveriet med ett fl ygplan som fl ög hem 
svensk personal från Etiopien, dåvarande 
Abessinien. Invånarna i Scala hade gjort en 
stor insats för att bistå på haveriplatsen. Som 
tack bidrog Sverige till att en skola uppfördes 
i byn och ett monument restes. En parad 
med svenska fanan i spetsen avslutades med 
kransnedläggning. Efter ceremonin delade 
kadetterna ut uppskattade gåvor till barnen i 
Scala. 
Från Neapel fl ög man med DC-3:a och ett 
italienskt transportfl ygplan till Rom som 
var besökets höjdpunkt. Den verkligt stora 
upplevelsen var en audiens hos 
påven Pius XII. 

för att besöka den italienska 
fl ygkadettskolan i Neapel. 
Förberedelserna för fl ygningen 

var omfattande. Flygvägen var bestämd 
men vi skulle göra navigeringsberäkningar, Förberedelser inför fl ygningen till Italien.

Tvåa från höger är Bertil Bjäre. för vinterut-
bildning.
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Påven handhälsade på och välsignade alla. 
Som minne fick de också en medaljong som 
endast utdelades det heliga året till dem som 
haft en personlig audiens hos påven. Pius 
XII var en stor personlighet som gjorde 
starkt intryck på alla kadetterna. 
Venedig var nästa plats och dit man flög på 
samma sätt. Ett operabesök ingick där ett 
gäng trötta svenska kadetter somnade under 
föreställningen, 

Utöver en givande guidning i Florens 
omfattade programmet genomgångar 

om flygofficersutbildningen i italienska 
flygvapnet. Besöket avslutades med en 
kadettbal. Återflygningen till Sverige skulle 
följa samma väg som nedflygningen. Bertil 
berättar: – För min och två andra kadetters 
del blev starten försenad på grund av ett 
motorfel. Vi startade följande dag med 
mellanlandning i Eindhoven. På grund 
av dåligt väder blev man hänvisade till 
Twente, men vår gruppchef – major Beck-
Fris – ville till Schiphol som gav bättre 
förutsättning för en trevlig övernattning. 
Nästa dag fortsatte kadettskolan med 
F 13 som mål då vädret hindrade landning 
på F 16. Alla gjorde smyglandningar för 
att inte slå sönder buteljerna som låg 
i ammunitionsboxarna. Allt gick som 
planerat, flaskorna höll och tullen upptäckte 
dem inte. 

Examensdags
Hemma i Sverige fortsatte 
skolrutinen som nu 
gick mot sin avslutning. 
Examensdagen var inte 
särskilt upphetsande. Den 
omfattade flygning, förhör i 
olika ämnen och markexercis 
med värnpliktiga. Den 28 
april 1950 var kadettskolan 
avslutad, de blev utnämnda 
till fänrikar och Bertil Bjäre 
blev placerad på F 10 som 
han önskat. Han hade nu 

fått de grundläggande kunskaperna i militär 
flygning och grunderna för Flygvapnets 
Uppträdande i Krig (FUK). Detta skulle de 
nya fänrikarna nu få omsätta i förbandstjänst, 
där man inte längre var en elev utan ”en i 
gänget” med tilldelade egna uppgifter att 
lösa på eget ansvar och efter eget kunnande. 
Bertil Bjäre gick ut som fyra av 28 i kursen 
och var mycket nöjd. 

Det var tre nya fänrikar som den 28 
april 1950 stegade upp och anmälde 

sig för flottiljchefen överste Bill Bergman. 
Jag fick en kalldusch, då han frågade vad 
Bjäre gjorde där – han hade inte fått någon 
information om att han placerades hos 
honom. Det blev några oroliga dagar innan 
det löste sig och han blev placerad på F 10.

Bill Bergman
Bill Bergman var en chef med ibland 
avvikande uppfattningar om chefsrollen – 
vilket visade sig i olika sätt att bemöta oss 
officerare – ett var ironiska tillrättavisningar. 
Han var mycket mån om de värnpliktiga 
och uttryckte sin syn så här: ”Var snäll mot 
soldaterna – endera dagen kan någon av 
dem vara riksdagsman”.
Samtidigt tvekade han inte att skicka en 
värnpliktig som misskötte sig grovt till 
I 6 i Kristianstad. En synnerligen smärtsam 
bestraffning! Bill Bergman hade varit 
Flygvapnets pressofficer och hade en 
vass penna som han gärna använde i 

Audiensen hos påve Pius XII.
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Rotestart med J 21R.

tidningspolemik med företrädare för armén. 
Han ville bl a i en rubrik ”sätta vingar på 
armén”. Han var redaktör för flygboken 
”Ett år i luften” och tvingade Bjäre att 
skriva ett kapitel om ”Morgondagens 
stridsflygplan” i 1952-års upplaga. – Min 
första författarinsats, kommenterade Bertil.

Bertil Bjäre cyklade dagligen de 15 
minuterna från Skälderviken till arbetet 

ute på flottiljen. Vid ett tillfälle fick han 
sällskap med major Gunnar Andsberg, 
en mycket frispråkig officer som saknade 
överdriven respekt för överordnade. När de 
passerade flottiljvakten stod personal från 
F14 i Halmstad uppställda där. Framför 
dem var chefen för F 14, överste Ripa som 
var känd som en något
kolerisk person. Personalen bar en ny 
vintermössa som hade samma utseende 
som flygvärdinnornas på SAS. Andsbergs 
högljudda kommentar blev ”Har du sett 
på f-n Bjäre, så många flygvärdinnor på 
en gång!”. Ripa svängde genast runt mot 
honom. Vad som sedan utspann sig mellan 
herrarna var nog föga vänskapligt.

Flygtjänsten
Bertil placerades på tredje divisionen – 
”Johan Gul”, Johan för att j:et är tionde 
bokstaven i alfabetet och syftade alltså på 
F 10. De andra betecknades Röd respektive 
Blå Division. En daglig rutin var samling av 
samtliga flygförare, där meteorologen gjorde 
vädergenomgång och flygchefen därefter 
tog över. Divisionscheferna fick redogöra för 
dagens flygövningar. 

Vid behov skulle flygchefen göra 
anpassningar med hänsyn till väder 

och tillgång till övningsområden. Det var 
flygchefens uppgift att ange om det skulle 
vara en fullständig flygdag, eller om vädret 
krävde begränsningar. På respektive division 
höll divisionschefen därefter ordergivning 
för dagens flygningar och gick igenom de 
olika övningsmomenten i detalj. I detta ingick 
bl a fördelning av förare på flygplan. Varje 
flygpass följdes upp med en genomgång efter 
landning. En normaldag innehöll tre flygpass, 
två på förmiddagen och ett på eftermiddagen. 

J 22 – ett historiskt flygplan på F 10
Bertil Bjäre fick omedelbart flyga in sig på 
J 22, som var ett flygplan som man inte steg 
upp i utan snarare klädde på sig, eftersom 
kabinen var så trång. 
Fördelen var att man i flygningen kände sig 
som ett med planet. J 22 var inte en



Mustang i prestanda men ett otroligt trevligt 
plan att flyga – ett ”gentlemen’s aircraft”. 
J 22 hade en härlig roderharmoni, men man 
fick skärpa sig vid landning, då det speciellt 
vid sidvind var lätt att få en ”ground-loop”, 
vilket ibland ledde till brutet landställ. 22:ans 
motor STWC 3 var svag, bara på 910 hk 
vilket gav dåliga prestanda jämfört med 
andra jaktflygplan. 

J 21R – första reaflygplanet
F 10 ombeväpnades under halvåret 1950 – 
51 till J 21R. Det var ju för Bjäre inget nytt 
flygplan då han flugit propellerversionen av 
J 21 ett år på F 12. Nytt var dock att flyga 
med reamotor som krävde en försiktigare 
hantering av gasen. Reamotorn förbrukade 
mycket bränsle och den effektiva flygtiden 
blev i storleksordningen 30–40 min. Motorn 
var svag och man tappade fort farten vid 
manövrering.

J 28 Vampire – första moderna jaktplanet
På den korta Bjäre varit på F 10 hann han 
flyga in sig på tre olika jaktflygplan.
J 28 Vampire som var klart mer avancerat 
än J 21R. J 28 var ett lättfluget flygplan 
med goda prestanda. Nytt i utrustningen 
var en normal gyrohorisont, en IFF-
anläggning (Identification Friend or Foe), 
en slags enkel form av transponder och ett 
gyrosikte. Detta var den taktiskt största 
förbättringen – man behövde inte själv 
beräkna framförhållningen utan följde bara 
målet med en markör i siktets reflexglas. 
Bertil Bjäre var två gånger med och hämtade 
Vampire i Storbritannien i Chester, Wales. 

Ett annat intressant uppdrag med J 28 var 
att Bertil på Flygvapnets 30-årsjubileum 
skulle flyga F 10 – Smygehuk – Gärdet för 
att där bilda rote med en J 26 Mustang som 
kom från F 21 via Treriksröset till Gärdet. 
Där skulle de efter en direkt samling i rote 
anmäla sig på radio på skånsk respektive 
norrländsk dialekt. – Allt gick bra - vi möttes 
på exakt tid över publiken på Gärdet och 
anmälde oss på vårt vardagsspråk!

J 29 Tunnan – ett svenskt jaktflygplan 
i världsklass
Under den här perioden flög Bjäre in sig på 
sitt fjärde krigsflygplan – J 29 Tunnan – som 
skulle bli det flygplan han kom att flyga mest. 
Med över 1000 flygtimmar blev han medlem 
i TTT som är en förening för alla dem som 
flugit mer än Tusen Timmar Tunnan. J 29 var 
ett stabilt flygplan att flyga och hade goda 
prestanda och var fullt hanterbart i manövrar 
med fin roderharmoni.

Flygvapnets bomb- och skjutskola, FBS
1954 gick Bjäre en vapenofficerskurs 

på Flygvapnets bomb- och skjutskolas 
(FBS) på F 16 i Uppsala. Chef för FBS var 
då överstelöjtnant Wilhelm Wagner som 
sedan kom att bli flottiljchef på F 10 och 
sektionschef i Flygstaben. FBS-kursen var 
en verklig upplevelse som i alla delar
var spännande och lärorik. 

Den 10 oktober 1953 började Bertil 
Bjäre på Flygkrigshögskolans 

(FKHS) Allmänna Kurs och slutade 28 
april 1954. Kursen kan närmast betecknas 
som en repetition av kadettskolans 
teoridel fast på ett högre plan. När han 
återkom till F 10 placerades han som 
flottiljens vapenofficer. Uppgiften var att 
följa upp vapenhanteringen, främst flyg-
plansbeväpningen, samt svara för flottiljens 
skjutmål.

Divisionschef
År 1956 blev Bertil chef för 3. divisionen 
och började därmed de finaste åren i Flyg-
vapnet, tyckte han. Den division Bertil fick 
överta bestod av erfarna fältflygare. Han 
fick som divisionschef en stor frihet – inom 
ramen för flygsäkerhetsbestämmelserna – att 
utforma divisionens flygverksamhet efter 
eget huvud.

Uppvisningsflyg
Bjäre hade tidigare ingått som ”tailcharley” 
(fyra) i en ”ruta”, som leddes av divisions-
chefen Stig Sjöholm.  – Jag fick nu som 
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divisionschef ärva ”uppvisningsrutan” som 
vi fortsatte att flyga runt med. Inför en 
flygdag fick jag tillstånd av C F 10 att utvidga 
den till en formation med 16 flygplan. Den 
döptes inför flygdagen 1958 av en tidning till 
”Bjärerutan”, berättar Bertil Bjäre.

Incidentberedskap
En viktig del av flygtjänsten var 
den regelbundet återkommande 
incidentberedskapen som infördes som en 
direkt följd av nedskjutningen av DC-3:an 
den 13 juni 1952. Som regel rådde 
3 minuters startberedskap med flygplanen i 
banändan. Efter en tid byggdes ”valvvärn” 
som skydd och skyl. Man satt i beredskap 
på vardagar och helgdagar, oftast utan 
avlösning.

Tjänstgöring som dagofficer innebar 
en veckas bortovaro från familjen. 

Uppgiften var att ständigt vara anträffbar 
på flottiljen, svara för omedelbara åtgärder 
vid händelser utanför ordinarie arbetstid, 
kontrollera bevakningen av flottiljen – i 
princip svara för flottiljen under icke 
arbetstid.

Margit
Bertils hustru Margit engagerade sig tidigt 
i lottakåren och gick ett antal kurser. Hon 
var krigsplacerad i luftförsvarscentralen 
(lfc) som markör med uppgift att på 
bordskartan flytta markörbrickor efter de 
lägesuppgifter som radar- eller optiska 
luftbevakningen gav per telefon. Kartbordet 
var den tidens storbild. Margit blev 
fredsanställd på flottiljen som planerings 
och mobiliseringsansvarig för flottiljens alla 
lottor med fänriks grad.

Den 6 oktober 1958 påbörjade Bertil 
FKHS TK (tekniska kurs), där han 

gick till den 15 juli 1959. Kursen var helt 
koncentrerad på tekniska ämnen, högre 
matematik och engelska. 
För andra militära ämnen fanns som lärare 
högre flygvapenofficerare, varav en skulle bli 
ökänd som sovjetisk storspion – överste 
Stig Wennerström.

Samverkansofficer i Kustflottan
Mellan kursens slut och Bjäres omplacering 
till Flygstaben kommenderades han till 
Kustflottan som samverkansofficer med 
placering som 5. FA (femte flaggadjutant) 
i Flaggen (kustflottans stab). En mycket 
givande kommendering med genomgående 
trevliga marinofficerare

Klivet från förbandstjänst till stabstjänst
Den 1 oktober 1959 förflyttades Bjäre 
till flygstabens operationsavdelning och 
därmed var en av de bästa perioderna i 
Flygvapnet slut, tyckte Bertil. Han hade 
blivit välutbildad jaktpilot och divisionschef 
och fått god insikt i verkligheten inom ett 
jaktförband och en flottilj. I och med att 
han lämnade F 10 blev hans tid som aktiv 
krigsplacerad jaktpilot slut. n

Texten redigerad av Tor Netterby Foto: Bild-
arkivet, Ängelholms Flygmuseum, Bertil Bjäres 
privata bilder.  Källor: Texter och bilder är hämtade 
med tillstånd av Bertil Bjäre från boken: ”Från 
flygpojke till flottiljchef”, utgiven 2017 av F 10 Kf.

Forts. i nästa nummer.

Bjärerutan bestående 
av 16 J 29 Tunnan. 
Margit Bjäre t h.  
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Bertil Bjäre, sektorfl ottiljchef och överste 
1 gr lämnade jordelivet den 27 januari i 

år. Om detta fi nns mer att läsa i ordförandens 
text på sidan 3. 
Ett fl ertal medlemmar från de frivillig-
arbetande på museet och från F 10 
Kamratförening övervarade begravningen 
i Barkåkra kyrka 28 februari.

Kistan med vackert 
bårtäcke med 
blommor runt om. 

Begravning av en avhållen chef

En fi n begravning som Åke Svensson, förre 
fl ottiljpastorn, ledde. Efter begravningen var 
det en minnesstund med smörgåstårta och 
drycker på fl ygmuseet. Som en hyllning till 
Bertil Bjäre kom kl 14.30 en J 35 Draken 
från SwAHF och fl ög över gamla fl ottilj-
området ett fl ertal gånger. n
Text & foto: Tor Netterby 

Förre fl ottiljpastorn Åke 
Svensson. I bakgrunden fi nns 
votivfl ygplanet.

General Bert Stenfeldt 
höll tal vid 
minnesstunden. 

En kon-
doleans-
boken var 
utlagd.

En J 35 Draken 
från SwAHF. 
Infällda bilden 
med tillstånd 
från HD/SDS.
Foto: Niklas 
Gustavsson.

Familjens tack! 
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Familjens tack! 

Här publiceras dina fl ygbilder. 
Maila bilderna till: 
red.bullertinen@gmail.com
Välkommen med dina bilder!

MIN 
bild!

Vi vill tacka för all hjälp och stöd i samband med vår 
pappa Bertils bortgång och begravning. De fi na 

fl aggorna i kyrkan och den tretungade på prästgården.
Ett fantastiskt arrangemang med allt från planering, 
utlåning av lokalen, samt hjälp i köket med dukning och 
städningen efteråt. 

    Familjen tackar även för de fi na talen och den goda 
stämning ni alla förde med Er som rådde under 
samlingen efteråt. Sammantaget medförde detta till ett 
fi nt minne för oss alla!

    Sist men inte minst den fantastiska överfl ygningen som så 
fi nt markerade mycket av det som pappa stod för.

Ett sto�  tack från Margit , Lena 
och Carol ine med familjer

Albatross L-39, Mustang, Vampire 
och A-26 Invader.Vampire Mk 5. Detta exemplar fi nns numera 

utomhus på Halmstads fl ygplats och är i ganska 
dåligt skick p g a väder och vind.

Harrier GR 7 från 20 (R) Sqn, RAF.

Foto: Holger Netterby 

Bilder från flygdagen på Sturup 1997



Så åt man på offi cersmässarna
Petesso Förlag vill gärna bidra till att hålla svensk kulturhistoria 
levande, precis som ni medlemmar i F 10 Kamratförening gör genom 
Ängelholms Flygmuseum. Vi vill därför visa vår uppskattning genom 
att erbjuda boken till ett starkt rabatterat pris.

För praktverket ”Offi cersmässen – en kulturskatt att minnas” betalar 
du som medlem i F 10 Kf endast 150 kr/st. Mejla in din beställning 
till vår butik, boken hämtar du i butiken under våra öppettider.  
Mejla till: butiken@engelholmsfl ygmuseum.se

Vill du ha boken hemskickad så kontakta förlaget på 0708 716 600 
eller mejla till jan.lensinger@petesso.se

Boken fi nns även i engelskspråkig version (200kr). 
Skicka den beställningen till mejladressen ovan.

Så åt man på offi cersmässarna
Petesso Förlag vill gärna bidra till att hålla svensk kulturhistoria 
levande, precis som ni medlemmar i F 10 Kamratförening gör genom 
Ängelholms Flygmuseum. Vi vill därför visa vår uppskattning genom 
att erbjuda boken till ett att erbjuda boken till ett 

För praktverket ”
du som medlem i F 10 Kf 
till vår butik, boken hämtar du i butiken under våra öppettider.  
Mejla till: 

Vill du ha boken hemskickad så kontakta förlaget på 
eller mejla till 

Boken fi nns även i engelskspråkig version (200kr). 
Skicka den beställningen till mejladressen ovan.

att erbjuda boken till ett 
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Exklusivt rbjudand
för våra medlemmar!

Bildkollage från offi cersmässarna på F 10
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Valhall-
mässen 
med sin 
magnifi ka 
blodbok 
framför.

Gåsmiddag på Valhallmässen 2002.

Intåg till gåsmiddag.

F d Uoffmässen – Odinslund.

Klubb-
rummet 
på Odins-
lund-
mässen.

Köp boken, så sponsrar 
du museet med 55 kr!



Det var september månad 1961. Ett trafi k-
fl ygplan från malmöbaserade Transair, 

med FN:s Generalsekreterare svensken 
Dag Hammarskjöld ombord, hade kraschat i 
Kongo och var sannolikt nedskjutet. 
Dag Hammarskjöld med medarbetare och 
fl ygplanets besättning var döda.

I den hemliga luftbevaknings- och stridsled-
ningscentralen STAREN, offi ciellt kallad 

S1/F 10, insprängd djupt inne i ett berg, i 
Tormestorp, söder om Hässleholm, hade 
dygnet börjat som vanligt. De som jobbat 
vid spaningsradarn under natten hade blivit 
avlösta. Mitt pass vid spaningsradarskärm-
en hade precis börjat. Ett antal trafi kfl yg-
plan syntes på radarskärmen och dessa var 
rapporterade till OP-rummet för sedvanlig 
identifi ering. Några militära fl ygplan fanns 
inte i luften förutom två som startade från 
F 10. Jag rapporterade dessa som vanligt till 
det stora kartbordet i OP-rummet varifrån all 
fl ygverksamhet följdes.
Strax förvarnades om ett meddelande via 
snabbtelefon. Det var luftbevakningsledaren 
som beordrade skärpt spaning i sydväst. An-
ledning var att man väntade ett fyrmotorigt 
amerikanskt trafi kfl ygplan från Afrika med 
kistorna med de omkomna svenskarna. Detta 
var anledningen till att två J 29:or hade startat 
från F 10 och nu befann sig över Öresund. 
Uppdraget var att eskortera Pan Am-fl yg-
planet från territorialgränsen till Bulltofta 
för att lämna kistorna med Transairplanets 

besättning, vilka samtliga var Malmöbor. 
Dag Hammarskjölds och de övrigas kistor 
skulle därefter fl ygas vidare till Uppsala.
Det tog inte mer än några minuter förrän jag 
upptäckte fl ygplanet söder om Möens Klint 
i Danmark, ca 18-20 mil från LFC. 
Jag rapporterade det omedelbart.
En radarjaktledare kom rusande till OBS-
hytten för att förvissa sig om att det var 
riktigt. Han intog omedelbart sin position 
i en Rjal-hytt och ledde F 10 roten mot det 
amerikanska fl ygplanet. De två J 29:orna från 
F 10 slöt upp på varsin sida och eskorterade 
Pan Am planet till Bulltofta. Och därmed 
var det vördnadsfulla uppdraget utfört. Jag 
kan berätta att ett stort trafi kfl ygplan och två 
J 29:or inpå sig utgjorde ett mäktigt eko på 
våra analoga PPI. Jag vill också berätta att 
stunden var oerhört gripande. Nedskjut-
ningen hade ju väckt en enorm uppmärksam-
het. För Sverige var det helt ofattbart.

Hela besättningen i OBS-hytten stod i giv 
akt med blickarna riktade mot radar-

bilden. Det var knäpp tyst. Vi hade upplevt 
mycket vid radarn men plötsligt hade vi över-
rumplats av en hemsk verklighet som ett krig 
hade skapat. Då visste vi inte vad som skulle 
komma efter detta.
Rrobs (FRAS) 269 RUNDBERG 
101 Rrtropp/S1/F 10

PS Jag har alltid undrat vilka J 29-piloterna 
var?

Det kom 

ett e-brev... F10:s största hedersuppdrag

Pan Am fl ygplanet på Bulltofta.
Foto: Jan-Olof Lindell

Dag 
Hammarskjöld 
var FN:s gene-
ralsekreterare 
från 1953 fram 
till sin död i sep-
tember 1961. 
Bild från 
Wikipedia.

Dag 
Hammarskjöld 
var FN:s gene-
ralsekreterare 
från 1953 fram 
till sin död i sep-
tember 1961. 
Bild från 
Wikipedia.
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Bilder från F 10  på 1950-talet
Vår medlem Lennart Åberg 

skickade bilder som han fått 
av en god vän, Sten Holving från 
Helsingborg. Sten tjänstgjorde under 
sin värnplikt som signalist på kansliet. 
Tyvärr är fotografens namn inte bekant, 
men Stens lumparkompis tjänstgjorde 
som värnpliktig fotograf på flottiljen 
och har tagit samtliga bilder. 
– Av de bilder jag har är en av bilderna 
med i boken ”Skånska Flygflottiljen 
50 år” en Sk 11. Av denna anledning 
tror jag, att mina övriga bilder också 
finns någonstans i flottiljens fotoarkiv, 
skrev Sten.

Tre signalister på F 10. Sten Holving längst t h.

Sten Holving vid en fjärrskriftsapparat.Markan närmast, i bakgrunden matsalen.

Stängda grindar och beväpnad vakt.
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Bilder från F 10  på 1950-talet Bilder från Sten Holving 
via Lennart Åberg

Tre signalister på F 10. Sten Holving längst t h.

Sten Holving vid en fjärrskriftsapparat.

Sk 25 på besök från F 18.

J 28B Vampire.

B 17A från F 10, ”Vit Gustav.”

J 21R startar.

Besök av J 21 
från F 12.

Landställsmissöde, J 21R.

Sk 16A.

T 18B från F 17.

En B 3 i transportutförande.

Sk 11, 
vit ”Olle”  
från F 10.

Sten markerar ut något på kartan.
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Berättat för redaktör’n av museets intendent Anders Rick
Studieofficer hos Royal Air Force

Anders Rick har en lång tjänstgöring 
i Flygvapnet. Under åren 1966-

2004 hade Anders många olika upp-
drag inom FV. Anders har även under 
kort tid varit civilanställd vid Helsing-
borgs lasarett som servicechef. 
Anders började som aspirant på F 5 och 
efter avbruten utbildning fortsatte han 
som navigatör på A 32 Lansen vid F 17.
Karriären avslutades som C Avveckling  
vid F 10 med överstelöjtnants grad.

Anders tjänstgjorde under en tid på 
1970-talet som studietjänstgörande 

officer vid ett Royal Air Force förband. 
Detta utbyte skulle vara några veckor. 
Anders berättar att han sökte tjänsten 
utan att informera sin chef, men resul-
tatet blev som önskat.
Tjänstgöringen som studieofficer kom 
att bli vid den stora flygbasen Brize 
Norton i Oxfordshire, som är det britt-
iska transportflygets huvudbas. 
Själva basen är väldigt stor, eftersom 
all militär flygtransport går just dit. 
Vid en ”googling” på namnet finner 
man att det finns över 5.000 som är 
militär personal, över 1.000 företag 
samt 300 civilanställda!
På basen finns allt som behövs för 
militär personal som ska resa i 
tjänsten. Här finns affärer, hotell, 
restauranger, pubar, bostäder m m.

Anders fick delta i flertalet olika 
typer av arbeten på basen och fick 

bl a en inblick i hur nödproviant för-
packades till flygbesättningarna. I dessa 
”nödpackar” ingick även en del bakverk. 
Anders blev något förvånad när det 
visade vara två olika sorters muffins 
som skulle förpackas i nödprovianten. 

– Vadan detta, undrade Anders 
konfunderad.
Jo, flygsoldater och underbefäl fick ingen 
muffin alls, Warrant Officers (motsv. 
underofficerare, idag specialistofficer-
are. Reds anm.) fick en slät muffin och 
officerarna fick en dito med russin!
– Då fick man en insikt i hur annorlunda 
det var i Royal Air Force, 
berättar Anders! 

Kvällen när jag och de andra studie-
officerare kom till Brize Norton var 

det en stor mottagning på mässen. 
Det fanns inga bord där för detta tillfället 
utan det var ett ”mingel-party” där man 
gick omkring med sin tallrik och glaset 
i en klyka fäst på tallriken. 
Anders berättar att på golvet i lokalen 
fanns det en vit och mycket tät heltäck-
ningsmatta med enormt långt ”ludd”, 
säkert 4-5 centimeter. På den tiden rökte 
de flesta, så även jag, säger Anders. Jag 
såg mig lite villrådigt omkring för det 
fanns inga askkoppar att tillgå. Var göra 
av fimpen? Sedan såg jag andra som bara 
släppte ner sin fimp i den långhåriga 
mattan och trampade till! Vid ett tillfälle 
under tillställningen behövde jag gå ut 
på toaletten. Alla synliga rör var av kopp-
ar och när jag kom in var två flygsoldater 
sysselsatta med att putsa alla rör så de 

Anders Rick 
idag. 
Anders är aktiv 
på Ängelholms
Flygmuseum.
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blänkte. En annan intressant sak var att 
varje blad mellan toapapperets avriv-
ningsperforeringar hade tryck där det 
stod ”Government Property”! 
– Varför står det så på toapappret? 
frågade Anders, när han kom tillbaka till 
sällskapet. – Jo, blev svaret… 
Det stjäls så mycket toapapper, annars! 

På Brize Norton flög man inte bara 
Hercules och en del andra lättare 

typer, utan även VC 10. Detta var ett jet-
drivet flygplan med fyra stjärtmonterade 
motorer som ursprungligen var en trafik-
kärra byggd av Vickers. 
Flygplanet härstammade från 1960-
talets första hälft, men var i tjänst hos 
RAF ända till 2013. 

En viss tjänstgöring kallades för ”the 
sweep” (svepet) och detta innebar att 

VC 10 flygplanen tömdes på allt i inred-
ningsväg i kabinen, säten m m! 
På durken lastades det in lådor med sprit 
och mat av allehanda sorter och sedan 
flög man ut till baserna. Britterna hade 
(och har) fortfarande baser på olika ställ-
en i världen. Syftet med ”the sweep” var 
dels att leverera förnödenheter till baser, 
samt att hämta hem personal som var 
avlösta och skulle få åka hem och fira 
jul. Eftersom det inte fanns säten fick 

alla sitta, eller ligga på durken och göra 
det så bekvämt för sig som man kunde. 

Men, kravet var att det alltid skulle 
finnas en besättning som var kom-

plett nykter som kunde flyga. Det var 
besättningsbyte vid varje stopp på väg-
en hem. Avlösare blev de som hämtats 
upp vid det senaste stoppet. Alla andra 
(som befann sig utanför cockpit) satte 
igång och konsumerade sprit och mat 
som fanns ombord avsedd för hemres-
an. Påföljden var att alla (utom senaste 
besättningen) var i ett ganska berusat 
tillstånd när man landade igen, hemma 
på Brize Norton. 
Resultatet blev att flottiljpolisen låste 
in de som kommit hem för att de skulle 
vara i presentabelt skick när de skulle 
komma hem till sina familjer för att 
fira jul. 
Så kunde det gå till då, skrattar Anders. 
Kanske det fortfarande går till på det 
här viset? Det kan man undra... n

En RAF Vickers VC 10 K3 
(lufttankningsversionen).
Bild från Wikipedia.

Till höger ett något ovanligt 
visitkort tillhörande en av 

piloterna på en VC 10.
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Den frivillige hunden
Text: Claes Björkman 
Foto: Ingrid Öxle Björkman

Året är 1984 – sensommar och sen 
eftermiddag. 

En hundförare tar sig försiktigt fram 
längs en av flygbasens ytterkanter. Hund-
en framför honom undersöker ivrigt 
med sin känsliga nos den tilldelade 
patrullsträckan. Den har gått här tidig-
are och känner väl igen doftspåren 
från patrullens medlemmar. Utöver 
hundföraren följer tre soldater ur när-
skyddsplutonen ett 10-tal meter bakom 
dem. Den ene soldaten är ganska ny 
och bär med sig en pirrande oro i kropp-
en. Det här är ju trots allt väldigt nära 
verkligheten. Han tar ett än kraftigare 
tag om sitt vapen. Han sneglar på kam-
raterna men dessa visar inget annat 
intresse än det som sker framför dem. 
Trots att det fortfarande är ganska ljust 
omfamnas de av den mörka skogens 
sus och mäktiga outgrundlighet. Då 
och då interfererar suset med det svaga 
väsandet på avstånd från flygplan, som 
förbereder sig för start. 

Plötsligt slits tystnaden, som omgärd-
at patrullen, i bitar av en mullrande 

explosion från en rote Viggen, som 
startar från en av banorna. 
Några av soldaterna släpper för ett 
ögonblick uppmärksamheten för att 
få en skymt av planen genom gliporna 
i trädtopparna. Men inte hunden och 
inte hundföraren. Den senare ser hur 
den förra fått vittring av något som 
inte funnits där tidigare. Föraren lyfter 
handen för halt och soldaterna bakom, 
som nu släppt blicken efter flygplanen, 

tvärstannar och går ner på knä. 
I ett par tvära kast kollar hunden av 
båda sidor av stigen för att sedan be-
stämma sig för att ivrigt vilja ge sig av 
åt vänster in i skogen in i basområdet. 
Hundföraren kopplar om till spårlina 
och följer efter. Soldaterna osäkrar sina 
vapen och skannar fokuserat av terr-
ängen runt ekipaget. En av soldaterna 
tar tyst kontakt via radio med när-
skyddsplutonens centrum och rapp-
orterar situationsbilden. Efter några 
tiotal meter gör hundföraren halt, kallar 
in hunden och återvänder till patrull-
stigen. Riktningen är klart påvisad. 
I samma ögonblick lämnar en strids-
spaningslinje av soldater basens cent-
rum för att etablera en inringning kring 
området i hundens markeringsriktning. 
En flygbasjägargrupp gör sig klar att 
medverka om plutonen inte får kontakt 
med inkräktaren/na.
Så kunde det ha sett ut vid KFÖ:n 
Moses 1984.

Några år tidigare hade hundverk-
samheten i försvaret varit i kris. 

Armén som var huvudstabsmyndighet 
ville lägga ner hundverksamheten men 
flera inom FV ville annat. Dåvarande 
majoren Tommy Nilsson (F 16), som 
jobbade på Flygstabens krigsorganis-
ationsavdelning hade genom sitt civila 
engagemang ett stort intresse för hund-
en i försvarets tjänst. Han kallade till 
sig en grupp som bestod av kn Roland 
Sjösten (F 17, sedermera övlt och stf 
flottiljchef), lt Lennart Wetterholm 
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En hundpatrull under arbete. Bilden 
kommer från den numera nerlagda 
tidningen FV-Nytt. Foto: Ulf Dahlin

(F 10, sedermera mj och chef för FV 
hundtjänstenhet), hundgårdsförman 
Kurt Karlsson (F 13) samt lt Mats 
Andersson (F 10, sedermera överste.) 

Denna grupp diskuterade möjlighet-
erna att rädda hunden kvar inom 

försvaret och kom fram till att bästa 
vore att FV tog över huvudmanna-

skapet för hundtjänsten. 1983 presen-
terade gruppen ett förslag för CFV 
generallöjtnant Sven-Olof Olson – 
”CFV grundsyn hundtjänst”. Detta 
förslag antogs och en ny era för hunden 
inom FV började. Vi andra FV-entus-
iaster är ett stort tack skyldig denna 
grupp för deras insatser! n
Fortsättning i nästa nummer.

En hundpatrull under arbete. Bilden 
kommer från den numera nerlagda 
tidningen FV-Nytt. Foto: Ulf Dahlin

En teckning som åskådliggör hund-
tjänsten (Ett faksimil från tidningen 
FV-Nytt). 

Hunden Åke från Halmstad. 
Foto från 2016.



När vi hade nått så 
långt att vi hämtat 

ut våra vapen (AK5) 
sprang vi på ett led 
till en tom hangar där 
skulle vi ställa oss i en 
ring och stå med vapnen 
inåt i stående skjutställ-
ning. Där skulle vi stå så 
länge vi orkade, utan att 

ta ner vapnet. Vår löjtnant gick inne i ringen 
och slog på pipan. Var man trött räckte det 
för att man inte skulle klara av att hålla vap-
net uppe. Styrkan fick man arbeta upp med 
hjälp av armhävningar. 

Sergeant Olsson drillade oss i att så snabbt 
som möjligt plocka isär våra vapen i sina 

beståndsdelar samt montera ihop vapnet 
igen. Detta övade vi ofta på och väldigt myck-
et i början. Olsson var en duktig instruktör 
även om han var ung. Vi drillades även i 
att marschera och jag minns när vi hade 
marsch: 
– Räkna takten!!! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 och så 
höll vi på! Att räkna till takten var bra för 
oss som var ovana vid att marschera. 
Vi brukade ha Fransson (Frasse) en korp-
ral från vår äldre omgång som skötte 
marschövningarna. Vi hade en hel del fysisk 
träning och löpning i början, men jag minns 
att jag och några andra slapp springa milen 
första gången. Vi var ålagda att åka in till 
Ängelholms centrum och beställa ”skit-
fula” glasögon. När alla andra led, frös och 
pinades, satt vi inne i värmen hos optikern 
och njöt. På kvällarna så brukade vi gå till 
markan för att handla godis m m. Till vår 
stora förtjusning visades det ibland film på 
en bioduk i matsalen. Under ”gröntjänsten” 
var vi i Önnarp en hel del. Där övade vi 

Text & foto: Daniel Svensson 

skjutning på skjutbanan. Vi tränades i ligg-
ande, sittande och stående skjutställning. 
Vi hade också en hel del teori, om kaliber på 
kulor och hur vinden påverkade skjutning på 
långa avstånd m m.
På övningsfältet i Önnarp skulle vi även 
härdas när det var snö och kallt, Vi frös kon-
stant, men vi vågade inte påpeka det, utan 
det var bara att gilla läget. När vi äntligen 
fick mat, var vi så stelfrusna att vi knappt 
kände av våra fingrar.

Dagarna rullade på och ibland kändes 
det som dagarna bestod av ett evigt 

drillande. Jag minns att efter en skjutövning 
i Önnarp, hade någon i 2. NSKY inte stängt 
sin väska när han hämtade ”snuskburken”. 
Då avslutades kvällen med en rejäl utskäll-
ning och befälet tömde väskan upp och ner 
och kastade iväg allt, ut i snön åt olika håll. 
Jag tyckte synd om den stackaren som glömt 
stänga sin väska eftersom han fick skriva en 
ganska lång förlustrapport. Befälen hotade 
oss att vi skulle få marschera tillbaka och 
inte åka buss. Menige Bonn försökte avbryta 
löjtnanten hela tiden: 
– Löjtnant… Löjtnant… Löjtnant! Löjtnant-
en svarade bara: 
– Nä Bonn, inte nu!!! Tyst!!! 
Utskällningen fortsatte i 20 minuter ungefär.
Därefter frågade löjtnanten Bonn: 

”Piloten” 
(Daniel) 
är räddad
från det 
brinnande 
vraket
och ett av 
befälen 
instruerar.

Daniel Svensson 
idag.

Från närskyddspluton 
till skyddspluton

Del 2
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– Bonn vad ville du säga?
Då harklar sig Bonn och säger lite svagt: 
– Det där är inte våra ryggsäckar löjtnant… 
De är 2:a NSKY:s ryggsäckar! 
Vår löjtnant blev helt tyst och svarade bara:
– Bra Bonn! Uppsittning i bussarna nu, så 
åker vi hem.

Det var en hel del kompisar som försökte 
få frisedel för att de inte ville vara kvar.

En del försökte med att de mådde psykiskt 
dåligt. Det fanns nog någon eller några som 
efter mycket ”pipande” lyckades. Men de 
gick verkligen miste om mycket. 
Det drillades mycket hela tiden inom NSKY. 
– Gör om, gör rätt! – Städa bättre! – Kan du 
inte raka dig får du ha hjälp!
Idag förstår jag drillen på helt annat sätt… 
den hade ett syfte. Sergeant Olsson drillade 
oss i vapenutbildning med AK5. Vi fick 
träna mycket på att ta isär och sätta ihop 
vapnet så fort som möjligt. 

Jag hade sökt in till NSKY för jag ville 
bli hundförare. Tyvärr fick jag besked 

via en källa som kände ett av befälen, att 
på grund av nerläggningshotet mot flott-
iljen skulle inte de värnpliktiga som blev 
hundförare vara det någon nämnvärd tid. 
Dessa fick välja en annan del av NSKY. När 
frågan kom från vår löjtnant om det fanns 

några frivilliga som kunde tänka sig att 
byta från NSKY till Skyddspluton för att bli 
brandmän istället. Då bytte jag, Emanuel 
Malmström, Mickael Karjalainen och till 
Skyddspluton, senare kom Fredrik Bonn 
också. Det var en fredagseftermiddag då vi 
övergick till Skyddspluton.

Vi flyttade över våra saker när alla i 
Skyddspluton var ute på en övning. 

När vi hade lagt allting i utrustningsväg 
på plats, kom Skyddspluton tillbaka för att 
ha ett ”fredagsmöte” där vi skulle pre-
sentera oss. Före det här mötet skulle vi 
städa och efter det var det dags för helg-
permission. Vi gjorde som vi var vana 
från NSKY. Vi tog ett steg framåt, gjorde 
honnör och sa snabbt och lätt: Förnamn, 
efternamn och talade om varför vi bytt 
till Skyddspluton istället. Helt om och 
in i ledet och alla stirrade häpet på oss.                                                                                                                                             
Vår kapten välkomnade oss. Vi insåg snabbt 
att det var de hade en något annorlunda 
värld hos Skyddspluton. På mötet var det 
någon som hade en fråga, när kaptenen 
undrade om det fanns något att ta upp.
– Ja, en ny kapten, för han börjar bli gam-
mal… He-he. 
Kaptenen bara skrattade och fortsatte som 
om inget hänt. Något sådant hade vi aldrig 
vågat kläcka ur oss på NSKY. 
När vi hade vår första visitation slutade den 
med att alla andra fick samlas vid våra skåp 
för att se på ordningen som ”puckona” från 
NSKY hade i sina skåp. Vissa av de andra 
fick halva innehållet i skåpet över sig, när 
de öppnade sina skåp. De hade bara kastat 
in sina saker. Visst skulle skåpsordningen 
se snygg ut även på Skyddspluton, men 
inte i den utsträckningen som på det var på 
NSKY. Här på Skyddspluton fanns inget 
befäl som med linjal mätte vikningen av 
kläderna.

Detta är en del av det jag upplevde på 
F 10 under min grundutbildning. Denna 

berättelse kanske följs längre fram av fler 
minnen. n

Anhöriga under en besöksdag på F 10 
räddningsstation. Framför brandbilen 
står Daniel och hans mamma.
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Vi bedriver revisionsbyrå på vårt sätt, med 
nya idéer, flexibla lösningar och erfarenhet.
Det tjänar du på!

0431-44 35 60
anders.melander@ bakertillyangelholm.se
Heimdallsgatan 50, 262 71 Ängelholm

Vi gillar både
människor och siffror!

www.bakertilly.se
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Vinterstormen 1979
Att jobba i Flygvapnet Stril 

innebar och innebär alltid 
någon form av längre eller 
kortare pendling. Bekväm i 
pensionärsfåtöljen kom jag att 
minnas en äventyrlig resa. 
Vinterstormen -79 var den 
värsta på 100 år, men ”The 
show must go on”, så det var 
bara att dra mot jobbet, RRGC 
S1/O (Radargruppcentral för 
den oinvigde) i trakten av 
Degeberga uppe på Linderöds-
åsen, för ett dygnslångt luft-
bevakningspass. Jag hade nog-
samt lyssnat på väderprognosen 
för Skåne, start ca kl 5, lite blåsigt 
hemma men barmark i väster, snöväder 
i östra Skåne. När jag närmade mig 
Saxtorp började det vräka ner. När jag 
långsamt kanade mot Gårdstånga blev 
vägen till slut så smal att möten var 
otänkbart! Man fick titta uppåt för att se 
toppen på drivorna. Vid Örtofta blev det 
stopp! Räddning-en blev en plogbil som 
med blinkande ”saftblandare” närmade 
sig bakifrån, jag blev grundligt utskälld 
av föraren som undrade hur dum man 
kunde vara och så jä..a korkad att ge sig 
ut i sådant väder! 

Jag förklarade för den arge föraren 
att jag var på väg att försvara riket 

i en hemlig anläggning i östra Skåne 
i den s k  Incidentberedskapen, vidare 
att jag lyssnat på ”Radio Malmöhus” 
som rapporterade att det inte var några 
större problem med framkomligheten. 
Han tystnade några sekunder, hoppade 
kvickt upp i förarhytten på sin impon-
erande plogbil, grep mikrofonen till 

kommunikationsradion och drog av en 
harang med adress till Radio Malmö-
hus, detta samtal kan svårligen ut-
tryckas i skrift!

Efter kopplande av bogsertross blev 
jag baklänges bogserad västerut till 

jag kunde vända bilen. Vi skiljdes 
som vänner och under ömsesidiga 
lyckönskningar. Jag drog västerut och 
hamnade till slut på en bensinmack i 
Bjärred med bara bensinångor kvar i 
tanken. Det hade blivit eftermiddag och 
jag som skulle avlösa kollegorna som 
jobbat natt! Detta var lååångt innan 
mobiltelefonens tid så jag fick låna en 
telefon på macken jag hamnade vid för 
att ringa Bocken och hustrun. Jag kom 
hem efter en hel arbetsdag på vägar jag 
sällan befarit! Hur gick det för person-
alen i anläggningen? 
– Jo, de fick fortsätta ett dygn till, man 
försökte att rekvirera snöslunga från 
Everöds flygplats men den körde fast i 
all snön på vägen. n

Ett luftbevakningspass som snöade inne...

Så här såg det ut på vägarna under snö-
stormen 1979. Här en plogbil som fastnat 
i snömassorna någonstans i Skåne.

Text: Jan Andersson
Foto: Tor Netterby
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I n b j u d a n  t i l l  Hö s t m ö t e  m e d  Å r s m ö t e!
När detta skrivs så har vi fått klartecken 
att överste Tommy Petersson, C F 17, blir
föreläsare på Höstmötet den 18 oktober 2020. 
Höstmötet med Årsmöte 2020 planeras med 
följande program:
kl 10:00 startar F 10 Kamratförening 2020 års Höstmöte med 
föreningens Årsmöte. Samling från kl 09:45 i Rönneskolans 
Aula, Jarl Kullescenen i Ängelholm.
Kl 11:00 öppnar vi portarna även för andra försvarsintresserade för ett 
föredrag av C F 17, överste Tommy Petersson.
Föredraget beräknas sluta ca kl 12:15.
För deltagande gäster och medlemmar förflyttning till Ängelholms 
Flygmuseum för enkel lunch och visning av Flygmuseet. 
Vårmötet beräknas vara slut kl 15:00.
Mer information finns på din personliga kallelse som bifogas denna 
Bullertin. Anmälan till Höstmötet registreras om du, utöver din 
medlemsavgift 2020 (150:-), sätter in ytterligare 100 kr. 
P g a Coronautbrottet har årsmöte ännu inte avhållits. Detta Höstmöte blir 
därför också föreningens Årsmöte.  De som redan betalt avgifterna för 
Vårmöte med Årsmöte 2020 har detta till godo.

Styrelsen

u

u

u

u

Foto: F 17

VÄ LKOMMEN!
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Föreningsaktiviteter hösten 2020

VIKTIGT!!! 
Anmälan gör du smidigast genom att förhandsinbetala dina 50 kr med Swish (123 541 11 37) 
eller till Kamratföreningens bankgiro (5639-7730) i samband med din anmälan senast 
5 dagar före. Kan du inte girera eller Swish:a, så SMS:ar du till tel 070-886 86 86 eller maila 
lars@hedstrom.as senast 5 dagar före. Bekräftelse på ditt deltagande får du 2 dagar före 
föreläsningen på mail.                     Bengt Lundquist, föreläsningsansvarig, F10 Kamratförening                                                 

2020-10-21 kl 19:00 håller general Bert Stenfeldt en föreläsning om 
Swedish Air Force Historic Flight. Nutid, kommande projekt, framtid, 
flyguppvisningar och mycket annat kommer att beröras. OBS! En onsdag

Datum ej fastställt. Riksdagsman Hans Wallmark (M) inleder höstens föreläsningar 
med en föreläsning om Försvarspropositionen för Försvarsmakten som sträcker 
sig mellan 2021-2025. Tid: Troligen i skiftet augusti-september. 
Datum ej fastställt vid pressläggning. 
Se datum i kommande inbjudningsmail och Kamratföreningens hemsida. 

 

2020-11-19 kl 19:00 håller Överste Mats Olofsson, SAAB, höstens 
sista föreläsning. Ämnet för kvällen är JAS 39-försäljningen till 
Brasilien. Frågor som t ex varför valdes Gripen före amerikanska 
och franska förslag, politiskt läge i Brasilien, hotbild, samarbete 
med brasiliansk flygindustri, motköp, pilotutbildning, baseringar 
m m, är frågor som vi kommer att få svar på. OBS! En torsdag

2020-09-17 kl 19:00 Höstens andra föreläsning håller Anders Silwer 
under rubriken: ”Från yngling i Västra Karup till general i Stockholm 
med hjärtat på Bjäre”. Anders berättar om sin omväxlande och 
spännande flygarkarriär. OBS! En torsdag

18 oktober, Höstmöte med Årsmöte och föredrag av C F 17 öv Tommy Peterson

Brasiliansk 
39E.



Dekor & Design AB, Ängelholm

Colorama AB, Ängelholm

Main Dialog AB, Ängelholm

Sparbanksstiftelsen Gripen

Valhall Park Hotell, 
Ängelholm 

Wenn IT AB, Ängelholm

Taxi, Ängelholm

Peab Fastighet AB, 
Valhall Park, Ängelholm

Folkuniversitetet

Betongborrning & sågning AB, 
Åstorp

Eltjänst i Ängelholm 
& Bjäre AB

Bjäre Kraft Bredband AB, 
Båstad

Bjäre Hemvärnsförening

Höjatorps Tele- & Glasmuseum

Hans Nilsson AB, 
Byggkonstruktioner

SAAB
Security and Defence Solutions

Ryds Glas, Helsingborg

BVR Academy & Investigations

Dag Idoff Konsult AB

Vi stödjer
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Vi erbjuder ett brett sortiment!
Gå in på vår hemsida, så hittar du mer information!

www.bageriet.se

Varje måndag njuter vi av bröd från:



Kan du tänka dig att bli medarbetare hos oss?
Kom och gör ett besök hos oss någon måndag mellan kl 09:00 – 12:00. 
Hör gärna av dig före, så kan vi ta hand om dig och visa vad vi håller på med. 
Vår e-postadress är info@f10kamratforening.se. Inget tvång utan allt är frivilligt. 
Det är du själv som bestämmer om du vill vara med och vad du kan tänka dig att göra. 
Vi är många härliga amatörer och några sakkunniga som med våra olika erfarenheter 
och utbildningsbakgrunder arbetar med vårt fl ygmuseum. 
Vi ser fram emot att få med dig i vårt arbete och vår sociala samvaro.

Här en lista på våra olika arbetsuppgifter som ev kan intressera dig? 
l Receptionist – tar emot besökare, entréavgifter, museishop och café. 
l Värd – tar hand om besökare, städar, öppnar och stänger museet 
l Guide – tar hand om och guidar besöksgrupper 
l Simulatorinstruktör och tekniker – tar hand om våra ”simulatorfl ygare” och simulatorer 
l Pedagog – utforma och genomföra speciella museiaktiviteter 
l Designer – skapa och utforma utställningar 
l Utställningsbyggare – bygga utställningar och renovera objekt 
l Hygientekniker – hålla våra lokaler rena och snygga 
l Funktionär för olika aktiviteter – event, möten, föreläsningar   
l Webmaster och Infomasters– för att säkerställa föreningens hemsida och Facebook
l Föreningsfunktionär – som i en normal förening dock med förstärkt ekonomifunktion.

Medlemsservice
Saknar du information från 
Kamratföreningen eller Ängelholms Flygmuseum? 
Du kanske har glömt att anmäla din e-postadress. Gör det så får du information 
hemskickad direkt till dig mellan de olika numren av Bulle[r]tinen. 
Eller har du några andra frågor om medlemskapet kontakta vår medlemsregistrator 
Lars Hedström, e-post: lars@hedstrom.as eller telefon: 0708 – 86 86 86. 
Medlemsregistrator Lars H vill påpeka att medlemmarna har ett medlemsnummer 
och att ni gärna ska använda det vid korrespondens med föreningen.

Kan du tänka dig att bli medarbetare hos oss?

Vill du göra en insats för vårt museum 
– Ängelholms Flygmuseum? 
Som medlem i F 10 Kamratförening är du hjärtligt 
välkommen att arbeta i vårt Flygmuseum.
I föreningens stadgar står att vi ”ska driva ett museum” 
och det gör vi tack vare frivilliga insatser från ett antal 
av våra 2 200 medlemmar. Vi vill gärna fortsätta med det, 
men behöver idag förstärkning. 
Idag arbetar ca 50 medarbetare på museet, men vi behöver 
bli fl era för att täcka avgångar, behålla vår mycket upp-
skattade service, ständigt förnya oss samt underhålla och 
bygga nya utställningar. 
Detta för att få fl er besökare till fl ygmuseet och till 
våra andra fl yghistoriska aktiviteter.

MUSEUM
FLYG
MUSEUM

Ängelholms

FLYG
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Bi l de r  f r å n 
r e d a k t ö r n ’s 
gö m m o r

M a l m s l ä t t  19 7 6

En J 34 Hunter, på Malmslätt 1976. 

En Sk 28B, Vampire, 1976. Sk 16, Harvard, 1976. 

SAAB S 17B, 1976. 

Fyrgrupp, tagen på flygdagen på F 10 1990. 
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Bi l der  f r å n 
r e d a k t ör n ’s 
göm m or

F  10  Ä n g e l h o l m  19 8 8  och  19 9 0

En J 35 Draken med fin avlösning på 
vingarna ”plåtad” på F 10 1988. 
Kan kanske ha varit på en flottiljdag?

En österrikisk 
J 35OE, tagen på flyg-
dagen på F 10 1990. 

Sk 35C, F 10 1990. Sk 11, F 10 1988. 

Foto: Tor Netterby
och Holger Netterby



Avs. 
F 10 
Kamratförening 
Valhall Park 
262 74 Ängelholm

Nästa nummer av                                           

Våra uppskattade presentkort
i valörerna: 100:-, 200:- och 500:- 
Presentkort Drakenfl ygning: 500:-

Sommar och sol, fi n-fi na sommarpresenter!

Våra huvudsponsorer:

Shoppingkasse  

kommer i december!                                          kommer i december!kommer i december!                                          BULLE  TINEN kommer i december!TINENULLErTINENrTINENrrTINENrTINEN

Vi önskar 
alla läsare en 

skön sommar!
Medarbetarna på 

Flygmuseet

pappers-
fl ygplan

119:-

Våra uppskattade presentkort
i valörerna: 100:-, 200:- och 500:- 
Presentkort Drakenfl ygning: 500:-

Presentkort T-shirt

Shoppingkasse  Shoppingkasse  
79:-

139:-
Muggar   

SAAB 37 Viggen 
Skala 1/72

 359:-

Tänk på att 
DU får 10% rabatt 

som medlem i
Kamratföreningen!

185:-

Våra huvudsponsorer:

179:-
J 35F Draken 
Skala 1/72


