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Tornradar PS-15 
i luft- och 
sjöbevakning

2 400+ givare räddade oss!!!

MUSEUM
FLYG
MUSEUM

Ängelholms

FLYG
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Ordförandeord
Det årliga regionmötet 
måste ställas in. Det skulle 
ha genomförts i Karlskrona. 
Nu satsar vi på nästa år och 
hoppas att omständigheterna 
tillåter att vi träffas. SMKR 
representantskapsmöte (års-
möte) genomfördes på distans 
i oktober. SMKR har beslutat 
att fokusera på regionmötena 
2021. SMKR centrala möte 
ställs in nästa år. 

2020 är ett jubileumsår för oss! Jag har 
berört det förut. Det är 80 år sedan flot-

tiljen sattes upp på Bulltofta/Malmö och 75 
år sedan flytten till Barkåkra/Ängelholm. 
Något firande blev det inte. Jag gläder mig 
dock åt att boken Flygarminnen från F 10 
Barkåkra 1945 – 2002 har kommit ut. Vi 
beslutade att denna bok skulle tillsändas alla 
medlemmar per post. Vi har som framgick 
ovan inte kunnat genomföra aktiviteter som 
skulle kommit våra medlemmar tillgodo. Jag 
hoppas att du uppskattar boken och ser den 
som en liten kompensation för detta. Den 
har producerats av Göran Brauer, Torsten 
Sjöberg och Tor Netterby, men många fler 
har varit delaktiga. 

Tack ännu en gång till alla som räddade 
museet. Tavlan med namnen på de cirka 

2 400 bidragsgivarna är uppe i utställningen, 
den är 20 kvadratmeter stor. Läs om detta 
på sidan 22. Alla ni som skänkte pengar till 
museet men som inte är medlemmar i kam-
ratföreningen får också denna tidning. 
Jag hoppas att du finner den intressant och 
att du väljer att bli medlem i F 10 kamrat-
förening. Med tidningen följer ett infor-
mationsblad med inbetalningskort. 

Jag passar jag på att önska er alla en God 
jul och ett Gott nytt år 2021!

F 10 Kamratförenings ord-
förandeSven Scheiderbauer.

Ett drygt halvår har runnit 
undan sedan jag skrev 

mina förra ordförandeord. 
Våren kom och avlöstes av 
sommaren och sedan kom 
hösten. Covid-19 ”lugnade” 
sig lömskt under en tid men 
försvann inte. Tvärtom tycks 
det just nu då extraordinära 
smittsituationer har vuxit 
fram. Pandemins grepp om 
oss är hårt och de påbjudna 
restriktionerna är det bara 
att följa. Den personal och de frivilliga som 
ställde upp i juli och augusti och möjlig-
gjorde öppethållande gjorde en stor och 
berömvärd insats. Öppethållandet fungerade 
mycket bra och coronasäkert. Vi är nöjda 
med de besökstal vi fick. Vi justerade den 
förväntade besökssiffran på 20 000 till 
10 000. Antalet besökare är nu fler än 
12 000. Men så slog pandemin till igen och 
nu extra hårt här i Skåne. Nya lokala restrik-
tioner tillkom och vi såg det som nödvändigt 
att stänga verksamheten igen. Men nu totalt, 
det vill säga ingen verksamhet alls får före-
komma i våra lokaler. Mycket beklagligt men 
nödvändigt. 

I Coronans spår följde många neddrag-
ningar. Vi har inte genomfört något styr-

elsemöte ännu, men det kommer att ske inom 
kort. Vi har inte heller genomfört årsmötet. 
Det genomförs som ett distansmöte, vilket du 
har erfarit. Styrelsen gav mig i våras mandat 
att agera som styrelse för att i efterhand låta 
styrelsen godkänna mina åtgärder. Mina 
åtgärder och beslut har kungjorts i det jag 
skämtsamt kallar ”Flottiljorder”, men med 
allvarligt innehåll. Fyra har utkommit och 
distribuerats till det 60-tal medlemmar som 
är aktiva i museet eller föreningen. 

Jag är styrelsemedlem i SMKR (Sveriges 
Militära Kamratföreningars Riksförbund) 

och där är jag ansvarig för Region Syd. 
Sven Scheiderbauer
Ordförande F 10 kamratförening 
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Detta händer på museet
Museichef Kenneth Hansson informerar

Jag avslutade min förra artikel med 
följande ”Jag vill rikta ett stort tack till 

alla ni som stöttat Ängelholms Flygmus-
eum i en kritisk situation och jag ser fram 
emot att träffa er på museet när vi öppnar 
igen”. Många har jag haft glädjen att träffa 
i sommar.

Den förste juli lyckades vi öppna upp. 
Eftersom de flesta av våra medarbet-

are var 70 år eller äldre kunde de inte 
tjänstgöra inomhus. Med hjälp av anställda 
skolungdomar kom vi igång om än med 
restriktioner. Problemet med Corona-
pandemin gjorde att vi fick minimera 
antalet besökare som samtidigt kunde vara 
inne på museet. Efter vissa beräkningar 
kom vi fram till att 70 besökare var lagom, 
sett till våra tillgängliga ytor. Hur gjorde 
vi då? Det tillverkades nummerlappar som 
besökarna fick hänga runt halsen. Ganska 
snart kom vi fram till att det bildades kö 
utanför med besökare som bara väntade 
på att komma in. Det är inte så roligt att 
köa när det samtidigt regnar. Några av 
våra medarbetare kom på idén att flytta ut 
serveringen. Snabbt lånades ett partytält 
in med ett bra tak. Våra äldre medarbetare 
kunde då tjänstgöra i serveringen eftersom 
det var utomhus. Det visade sig vara en 
lyckoträff med utomhusservering. Fram-
förallt varma dagar såldes mycket glass. 
Även om Coronapandemin inte fortsätter 
sommaren 2021 talar mycket för att vi 
fortsätter med utomhusserveringen.

Vi hade 
inför 

2020 planerat 
med 20 000 
besökare. När 
pandemin slog 
till gjordes nya 
beräkningar. 
Kanske kunde vi nå 10 000 besökare. 
Sommaren blev trots allt bättre än väntat.
När vi stängde den trettionde augusti hade 
vi i princip nått det planerade målet. 
I skrivande stund börjar vi närma oss 
11 500 besökare. Då skall man veta att vi 
planerade hålla öppet alla helger fram 
till jul. Dock kom Region Skåne med nya 
rekommendationer om att stänga museer 
under delar av november. Detta kom att 
innebära att vi tappade tre helger. 
Hur framtiden ser ut är fortfarande oviss. 
Jag hoppas verkligen att allt lugnar ned sig 
och att vi kan återgå att sköta museet som 
tidigare.

Vi börjar närma oss jul och det nya året. 
Jag önskar er alla en God Jul och ett 

Gott Nytt År 2021. Hoppas att vi kan möta 
det nya året utan Coronapandemin.

Väl mött!

Kenneth Hansson
Museichef

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

Museichef 
Kenneth Hansson
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Kafé utomhus under Corona-sommaren 2020
P.g.a. de restriktioner
som Folkhälsomynd-
igheten satte upp, 
beslöt museiledningen
att kaféet skulle flytta 
utomhus i sommar.
Vad red. förstår har 
det fungerar utmärkt 
och s.k. Corona-
avstånd har kunnat 
hållas. På bilden ser vi 
Kaj Andersson och
Irene Lundbladh som 
sålde kaffe, kakor  
och annat i tältet.

Vår medlem Daniel 
Svensson (f d brand-
man på F 10) besökte 
museet i somras som 
han visade för tyska 
vänner. Det är Daniel 
med kepsen på. 
Övriga är Sven och 
hans föräldrar Anette 
och Jürgen.

Det HÄNDE... 
på museet!

Störtregn och översvämning...

Det gamla talesättet att 
en olycka kommer sällan 
ensam visade sig stämma 
till punkt och pricka denna 
sommar. Inte nog med att 
Coronapandemin stäng-
de museet under en del 
av sommaren, så ställde 
vädret också till det. 
Den 18 augusti över-
svämmades hela recep-
tionen och de utställnings-
montrar som finns där över 
av en enorm störtskur. 
Det kom nära 100 mm på 
ca 1,5 timme. Vattnet stod 
ca 3 cm högt på golvet... 
Alla mattor fick tas bort 
för att torkas! Mycket jobb 
blev det...

Gäster från Tyskland

Sven Borchers provsitter J 35.
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Kamrater i kamratföreningen,

Inledningsvis vill jag kommentera om-
världsläget. Det finns många oroshärdar 

på vår jord, och under augusti har väl ingen 
missat utvecklingen i Vitryssland/Belarus, 
ett land i vårt omedelbara närområde. Vi, 
Försvarsmakten, har också varit öppna med 
att Sverige genomförde beredskapsinsats i 
sydöstra och mellersta Östersjön. F 17 har i 
högsta grad varit engagerat i detta. En ann-
an, både global och nationell, utmaning är 
pandemin. Läget avseende Covid-19 har 
förvisso varit relativt lugnt här på förbandet 
och i vår region, men i skrivande stund ser 
vi nu en ökande nationell trend avseende 
antal sjuka igen. Jag tror alla förstår att pan-
demin inte kommer att vara över på länge. 
För oss alla gäller att hålla i, hålla ut, hålla 
avstånd. Vår verksamhet fortsätter dock 
alltid, fast smittskyddsanpassat.

Det är riktigt tråkigt att vi inte kunde 
ses i Ängelholm i oktober och 

högtidlighålla att F 10 skulle ha fyllt 80 år, 
varav 75 år på Barkåkra. Jag hade, liksom 
säkert ni alla, sett fram emot det. Men ni 
ska veta att vi högtidlighöll den 1 oktober 
med stor flaggning på F 17. 
  

Vad har då hänt på F 17 sedan sist? 
Tyvärr kunde vi ju inte, av uppenbara 

pandemiskäl, genomföra försvarsmakts-
övningen AURORA 20 i maj. Istället 
genomförde vi en lokal slutövning för våra 
värnpliktiga med mycket bra resultat. 
Våra stridsflygdivisioner flög också några 
flygföretag som var planerade inom ramen 
för AURORA, skarp fällning av sjömåls-
robot, gemensam sjömålsstrid med Marinen 
inom ramen för SWENEX 20 samt sam-
verkan med amerikanskt bombflyg. 
Parallellt lämnade vi under våren stöd 
till det civila samhället, bland annat med 
utrustning och ambulanser i region Skåne.

Juni präglas ofta av olika examensceremon-
ier, så även i år. I början av juni genomförde 
vi en mycket fin utryckningsceremoni för de 
värnpliktiga i omgång 19/20. Senare under 
sommaren högtidlighöll vi våra studerande 
som genomfört AROU (anpassad reserv-
officersutbildning) och OP (officerspro-
grammet), HSOU (högre specialist-
officersutbildning) och HOP 1/HOP 12 
(högre officersprogrammet). 
I år på lite annorlunda, smittskyddsanpassat, 
sätt. Under sommaren har F 17 också bytt 
några centrala befattningshavare. 
Numera är Magnus Fransson ställföreträd-
ande flottiljchef, Andreas Davidsson stabs-
chef och Jörgen Axelsson flygchef. 

Även om sommaren känns nära har 
hösten nu anlänt till Sydsverige. 

Samtidigt har vi hunnit med så mycket. 
Till exempel högvakt vid Drottningholm, 
deltagande i flygdagar i Finland och Tjeck-
ien, samt firandet av JAS 39C nr 210 som 
nu passerat 3000 flygtimmar. Det är det 
Gripenflygplan som flugit mest, och jag 
bedömer att det under 2021 blir det svenska 
operativa stridsflygplan alla kategorier som 
flugit mest. 
Måndagen den 14 september ryckte drygt 
150 nya värnpliktiga in på F 17, varav 25 % 
kvinnor, och de är nu på god väg att bli sol-
dater. Den uppmärksamme läsaren noterar 
kanske att vi nu utbildar ungefär dubbelt så 
många värnpliktiga som för ett par år sedan. 
Samma vecka genomförde vi också en flottilj-
övning, Robust 20. Det var en för de allra 
flesta okänd och oförberedd beredskapskon-
troll där vi övade lokal och regional sprid-
ning samt övergång från freds- till krigs-
organisation. Våra flygplan verkade den 
veckan från Halmstad, Kalmar, Växjö och 
Kristianstad. Övningen genomfördes på ett 
mycket bra och säkert sätt – och med myck-
et gott resultat. I skrivande stund, i början 
av oktober, har vi en Gripen-kontingent 

Chefen har ordet, oktober 2020
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C F 17, 
öv Tommy 
Petersson 
skriver här 
om det 
aktuella läget 
på F 17. 
Foto: Jonas 
Holmgren,
F 17

som deltar i den fi nska fl ygvapenövningen 
RUSKA i norra Finland. Och dygnet runt, 
året runt håller vi beredskap, på marken och 
i luften, och driftar vår fl ygplats. 

Resten av året präglas också av kvalita-
tiv, och smittskyddsanpassad, övnings-

verksamhet. Samtidigt detaljplanerar vi nu 
2021. Det ser också ut att bli ett bra år.
På central nivå arbetas det med nästa för-
svarsbeslut. Stora delar av detta kan följas i 
media. Som jag skrev förra gången, inget är 
klart förrän det är klart, men allting pekar 
fortsatt på att riksdagen kommer att besluta 
om substantiella och välbehövda tillskott i 
ekonomin, och därmed en ökad ambition 
avseende vårt lands försvarsförmåga. 
Till våra fyra ledord Tillgänglighet, 
Trovärdighet, Tillsammans och Tröskel-
effekt har vi lagt till ett femte, Tillväxt. 
Välbehövligt, till och med nödvändigt.

Avslutningsvis vill jag tacka för det goda 
samarbete vi har, och allt ni i kamratför-
eningen bidrar med ute i samhället för att 
göra F 17 och Flygvapnet mer känt. Inte 
minst genom det fantastiska fl ygmuséet i 
Ängelholm. Om än mycket blir lite annor-
lunda och mer digitalt detta pandemi-år. 

Var rädda om er, håll i, håll ut, håll 
avstånd och fortsätt verka i fl ygvapen-

andan. Mission First – Safety Always.

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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Det är nog inte känt i vidare kretsar 
att det vid Rrgc Bocken och Myran 

(Rödeby) fanns marina sjöbevaknings-
troppar. Vid radargruppcentral ”Bocken” 
(Hörröd) fanns tornradartropp 581 med 
chef, spaningsledare och värnpliktiga 
radarobervatörer. Samarbetet med marin-
ens personal var mycket bra. Vi kunde 
gemensamt knyta ihop verksamhet på 
ytan med den i luften. Direktförbindelse 
med FRA gjorde inte saken sämre.

Tornradar PS-15 i luft- 
och sjöbevakning

Marinens radarunderlag var densam-
ma som vi hade för luftbevak-

ningens låghöjdstäckning, tornradar 
:14 (Hörröd) :7 (Glimminge) och :11       
(Anderslöv). Stationen var italiensk till-
verkning av märket SELENIA och hade 
en pulseffekt på 1MW. Marinen använde 
en ofiltrerad bredbandsbild utan MTI 
(Moving Taget Indication). Man kunde 
därför upptäcka stillaliggande och lång-
samtgående mål. Luftbevakningen var av 
naturliga skäl inte intresserade av denna 
typ av mål. 

NATO flög regelbundet över Östersjön 
med marinspanings- och ubåtsjakt-

flygplanet Breguet Atlantic. Marin-
personalen informerades och med hjälp av 
FRA kunde man identifiera en ubåt som 
under ett kort moment avslöjat sin närvaro 
med radar/radiosändning.

Vid ett annat tillfälle hade marinen 
en ubåtsjaktövning i Hanöbukten. 

En svensk ubåt skulle osedd ta sig in 
i Karlskronas basområde. PS-15 hade 
en mycket bra upptäcktsförmåga även 

Text: Jan Andersson

Jan Andersson, f d striloff berättar om:

PS-15 lågspaningsradar. 
T h: En HKP 4 under ubåtsjakt.
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mot mindre mål. Man kunde ofta se hur 
fiskarna la ut laxgarn från kusten. Garnen 
hade små radarreflektorer som var fästade 
vid garnens överkant. När ett vant öga 
betraktar en radarbild är det förändringar 
efter varje radarsvep man letar efter.
Under 3-4 antennvarv kunde operatör-
erna se ett mindre radareko med låg fart 
15-20 km öster om Kivik. En ubåtsjakt-
helikopter och en patrullbåt dirigerades 
mot positionen. Det resulterade i en 
”bekämpad” ubåt kort därefter.Det som 
hade synts på radarbilden var periskopet 
som under ett kort moment varit ovanför 
ytan. PS-15 var således en utmärkt radar 
för både luft- och sjöbevakning. 

I dag utnyttjas PS-870/871 som span-
ingsradar för både luft och sjö. Det är 

dock tveksamt om man i dag har samma 
detaljinformation som man hade med 
bredbandsbild från PS-15. 
Samgruppering med luft- och sjöbevak-
ning visade sig vara lyckosam, tyvärr 
vann inte detta något gehör hos centrala 
beslutfattare trots visade positiva erfaren-
heter. Möjligen låg gammalt revirtänkade 
i bakgrunden. Marinen påbörjade bygg-
nation av egna sjöbevakningscentraler i 
början av 80-talet. I likhet med flygvap-
nets centraler reducerades antalet sjöbev-
akningscentraler. I dag bedrivs sjöbevak-
ning från Göteborg och Muskö. Men som 
Kipling sa, that’s another story. n PS-870/871 spaningsradar.

Operatörsplats i ett Rrgc. Foto: Benny Stoltz

En Breguet 
Atlantic
under ett 
havsövervak-
ningsuppdrag. 
Kölvattnet från 
ett fartyg syns 
tydligt på bilden.
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Till F 10 kom jag med en hel del erfar-
enheter. Inte minst om hur man leder 

en flygflottilj. Innan jag kom till F 10,
var jag nämligen flottiljchef på F 17 i 
Kallinge. Det var min första tjänst som 
flottiljchef. Det var inte alldeles självklart 
att jag skulle få tjänsten. Olof Palme ville 
nämligen annorlunda.

Före förflyttningen till F 17, tjänstgjorde 
jag som chef för Sektion 1, Planerings-

sektionen, vid Flygstaben. En dag där, 
nådde det mina öron att det skulle hållas 
en presskonferens om Gripen-projektet i 
Kanslihuset. Olof Palme skulle hålla i den. 
Jag lånade ett presskort av vår press-
officer och begav mig dit. Jag satte mig 
i den bakre delen av det långsträckta 
rummet. Olof Palme började berätta 
om de stora pengar som JAS Gripen-
projektet skulle komma att kosta. Som 
socialdemokrat ville han inte framstå som 
någon som i onödan lade mycket pengar 
på försvaret. Han orerade och höll på. Jag 
lyssnade. Efter ett tag sa jag lite halvhögt, 
så att journalisterna runt mig skulle höra 
det: ”Han ljuger”. Och en stund senare: 
”Det är inte heller rätt”. Journalisterna 
flyttade närmare. 

”Jag kan en del om 
det”, droppade jag, 
”jag har sysslat med 
JAS Gripen i tio 
år”. Det gick en kort 
stund, sen kom två 
bastanta män och 
lyfte ut mig.

När jag kom tillbaka 
till Flygstaben på 
eftermiddagen, gick 
jag in till CFV, den 
förträfflige Dick 

Det är något visst med F 10!
Stenberg. Innan jag hann ta till orda, 
sa han på sin utpräglade Stockholmska: 
”Tjeena Clem! Jag hör att du har varit hos 
Palme. ÖB ringde nyss. Du har tydligen 
ställt till det med Palme”. Jag berättade 
historien. Slutet på det hela blev att Palme 
sa: ”Den mannen ska aldrig befordras”.

Så gick det några år och vi glömde 
bort det hela. Det blev aktuellt att jag 

skulle befordras till C F 17. Sven-Olof 
Olson, som nu blivit C FV, skickade iväg 
en sammanställning över aktuella beford-
ringar. Men, dokumentet kom tillbaka från 
Försvarsdepartementet. Vid mitt namn 
stod en röd anteckning om att jag inte 
skulle befordras. Uppretad kontaktade 
Sven-Olle departementet: ”Är det ni eller 
jag som sköter befordringarna här? Om ni 
inte följer mitt förslag och Clementson blir 
utnämnd, så avgår jag”. Så gick det till, då 
jag blev utsedd till min första tjänst som 
flottiljchef. Och Palme svalde förtreten.

Flottiljchef vid F 17
På hösten 1984 kom jag till F 17. En posi-
tiv upplevelse att få återvända till flottiljen, 
där jag under några år hade varit divisions-
chef på första divisionen: ”Quintus Röd, 
fiendens död!”. Som divisionschef var 
jag kanske lite väl framåt, men det var 
en underbar tid. Minns hur vi en gång 
med våra Lansen skulle anfalla ett mål i 
Laholmsbukten, norr om Båstad. Vi hade 
våra tider, när vår division skulle anfalla, 
de andra hade sina. Jag flög an med mina 
kära pojkar på lågan. Några kilometer 
före tog vi upp i ett halvroll-anfall och 
dök ned. Över radion förkunnande jag: 
”Flygvapnets attackdivision anfaller!” Och 
vi lade naturligtvis täckande laster. Brant 
upptagning, över på rygg och ned på lågan 
på nytt. Vi fortsatte söderut längs Skånes 

Text: Rolf Clementson Foto: Torsten Sjöberg

Del 1



               www.f10kamratforening.se                                                                                                               11

Clem blickar tillbaka.

västkust genom Falsterbokanalen – inte 
över – och hem. Där delade vi på en flaska 
champagne.

Under mina tre år på F 17 utvecklade 
jag de ledarskapsprinciper som senare 

på F 10 skulle bli mitt speciella signum. 
Min ledarsyn vilade framför allt på två 
ledord (buzzwords): samsnacka och bry 
sig. Gemensamt diskutera sig fram till 
värderingar som alla delar. Värderingar 
som man kan falla tillbaka på, då man 
står i en beslutssituation och tvingas att 
välja. Men, det räcker inte. Då har man 
bara nått fram till en policy på ett papper. 
För att införliva värderingarna, göra dem 
till en del av sig själv, måste man sam-
snacka. Från första stund gjorde vi det. Jag 
samlade mina närmaste, ibland hela flot-
tiljen, och vi tog upp: ”Hur ska vi arbeta 
här på flottiljen? Hur ska vi gå tillväga? 
Vad ska vi prioritera? Utefter vilka linjer 
ska kommunikation och order löpa?” Jag 
gick så långt att jag sade: ”Ni får inte gå 
ensamma och fika, ni ska fika med mig på 
mässen för vi behöver prata med varandra 
näst intill varje dag”. I våra samtal tog vi 
upp aktuella frågeställningar och prövade 
hur våra förslag till lösningar stämde med 

det vi kommit överens om. Resultatet blev 
att alla kände sig trygga i sina chefsroller 
eftersom vi var samsnackade.

Mitt andra ledord var: Bry sig! In-
tressera sig för sina medarbetare, 

vara tillsammans med dem, dela deras 
vardag. Det spelar en himla stor roll! 
Tiden på F 17 förflöt trivsamt, vi skapade 
en öppen atmosfär. Snackade och brydde 
oss. Vi var du och bror – jag är inte typen 
som är särskilt militärisk. Mitt mässliv var 
i enlighet med det. Vi hade så roliga fester 
att det nästan inte var sant. En gång gick 
det vilt till. Jag brottades med en av jakt-
flygarna och råkade klämma till honom 
lite extra. ”Jag har en Clem-skada!”, 
jämrade han sig till allas förtjusning. Vid 
ett annat tillfälle sa jag till samma unga, 
duktiga jaktflygare: ”För helvete! Det där 
ska vi göra upp om. Vi möts över Hanö på 
tio tusen klockan elva, så ska jag spöa upp 
dig!” Och vi möttes över Hanö på tio tusen 
– och han spöade upp mig.

En dag på F 17 fick vi besök av en 
delegation från Storbritannien. Det var 

deras försvarsutskott som reste runt till 
olika länder för att bredda sina kunskaper 
om luftförsvar. Jag samlade gubbarna på 
mässen – en av dem var förresten 
Sir Winston Churchills son. Jag berätt-
ade om vårt sätt att arbeta och de ställde 
kluriga frågor. Just sådana där frågor som 
jag ville att man skulle ställa. ”Var sitter 
egentligen problemet i luftförsvaret? 
How do you handle that?” Och jag berätt-
ade. Mina svar gränsade kanske i något 
fall till sekreta uppgifter. Det blev några 
givande timmar. Efteråt kontaktade de 
Sven-Olle och framförde sin uppskattning 
över besöket på F 17.

Sektorflottiljchef vid F 10
Kanske bidrog det till att jag fick tjän-
sten på F 10? Jag ville nämligen vidare. 
Hittills hade jag blivit befordrad vart 

Del 1
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tredje år och jag såg ingen anledning att 
frångå den principen. Jag ville åt Sektor-
chefsjobbet. Styra och ställa, när det gällde 
södra Sveriges luftförsvar. Sektor Syd var 
en stor organisation med 25 000 man, fem 
jaktdivisioner, spaningsdivisioner, 10–12 
basbataljoner, verkstadsförband o.s.v. 
En organisation som skulle samordnas och 
verka! Jag stegade in på personalchefens 
kontor i Stockholm och sa: ”Hör du, du! 
Har du kommit loss med min befordran 
till F 10?”. ”Ja, ja, lugna dig, Clem, det är 
många som vill dit”.

Äntligen, 1987 
blev jag ut-

nämnd till sektor-
flottiljchef vid F 10. 
Jag kom him. Som 
varande Malmöpåg 
behärskade jag 
dialekten som talas i 
vår södra landsända. 
Även F 10 kände 
jag sedan tidigare. 
Det var där som jag 
1957 hade flugit in 
mig på J 29 Tunnan. 
Närmare bestämt på 
Johan Blå, där den 

utomordentlige Björn Amelin var divisions-
chef. En förträfflig ledare och person! Och 
skicklig flygare. En gång var vi på väg till 
Ravlunda och skulle skjuta raketer. Vi flög 
i en fyrgrupp. Jag flög trea. Vi hade bara 
precis kommit upp och var på väg bort 
mot Ljungbyhedshållet. Då sa Björn på sin 
trygga, lite mörka Sundsvallsdialekt: 
”Jag har motorstopp, Clem tar över.” 
Och tillade: ”Jag landar Ljungbyhed.” 
Att glidflyga med Tunnan är inte helt 
enkelt. Glidtalet är starkt beroende av om 
motorn fortfarande roterar eller om den 
har skurit. För Björn Amelin var det inget 
problem – vi följde förstås efter för att se 
hur det hela skulle avlöpa. Björn gjorde en 
perfekt landning. Landade så där lite plus 
som man bör göra vid en nödlandning. 
Efteråt fortsatte vi övriga tre till Ravlunda, 
där vi gjorde av med raketerna.

Clem visar på en JA 37 där han själv 
sitter vid spaken.

Forts. i nästa nr.Öv 1. gr Clementson.

Den utomor-
dentligt skick-
lige flygaren 
Björn Amelin.
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Det kom 

ett e-brev... 

Johan Gul, 3.div, övade under en vecka 
på Bulltofta flygfält 1962. Piloterna flög 

under tidiga morgnar och sena kvällar för 
att inte störa den civila flygtrafiken. 
På bilden kan ni se att piloterna bar 
revolver m/58, som ingick i flygutrust-
ningen vid skarpt läge.

Namnen på tredje divisionens piloter 
från vänster:
Kurt-Åke Andersson  fältflygare
Bertil Nordström          ”  
Tor Lindberg          ”
Ingmar Hansson   fänrik
Henry Nilsson   fältflygare 
Lars Jacobsson   fänrik
Göte Eriksson   fältflygare
Finn Westblom   fänrik
Anders Lindkvist   fältflygare
Yngve Hedenberg         ”
Börje (Andersson) Adetorp       ”                         
Kjell-Erik Olsson                       ”
Sven-Olof Westerlund        divisionschef
Ragnar Lindström  fältflygare
Gunnar Borg          ”
Bo-Gunnar Ingfeldt                   ”                                       
(Är ej med på bilden eftersom han tog fotot.)

Ovan: J 29 från 
3. div på linjen.
T.h: En senare bild 
av Kjell-Erik 
Olsson på den 
tiden han flög 
J 35 Draken.
Nederst: Kjell-Erik 
i 35-simulatorn 
på Flygmuseet.

F 10:s  3.div på Bulltofta 1962 Text & stora fotot: 
Kjell-Erik Olsson
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Fortsatt karriär och
högre befattningar

Flygstabens operationsavdelning (FS/OP) 
1959 till 1961 
Den 1 oktober 1959 började Bertil Bjäre på 
Flygstabens Operationsavdelning (FS/OP). 
Chef var överstelöjtnant Ulf Cappelen-Smith 
som senare skulle bli hans chef på F 10. 
Då – 1959 – var CFV med flygstaben 
ansvarig för ledningen av flygvapnets 
operativa verksamheter i fred, vid 
beredskap och i krig. Bjäre fick uppgiften 
att planera och följa upp lagringen av 
ammunition och bränsle på krigsflygbaserna 
med hänsyn till vilka flygslag som skulle 
baseras där. Bjäre deltog också i planerna 
att skaffa ett robotsystem. Mest aktuellt 
var underlag till en utredning om inköp av 
luftförsvarsroboten Bloodhound. Flygplanet 
J 35A var framtaget för en hotbild med 
kärnvapenbärande tunga bombflygplan på 
höga höjder. Denna hotbild kom efterhand 
att ändras på grund av införandet av 
långdistansrobotar. Hotet av anflygningar 
på låg höjd blev därmed större och J 35-
systemet modifierades för låghöjdsförsvar. 
För att möta hotet på de högsta höjderna 
blev Bloodhound det aktuella alternativet. 

Tonen på flygstaben var vänlig och kamratlig 
för det mesta. Den första föredragningen 
för CFV Lage Thunberg blev inte långvarig. 
Bjäre berättar: ”Jag hann inte komma så 
långt, förrän han avbröt mig och begärde 
upp en annan föredragande med orden: 
Den där förstår jag inte – någon som kan 
tala förståeligt? Det var min utpräglade 
skånska som han inte ville förstå – Thunberg 
kunde vara riktigt vrång ibland... ”

Försvarsstabens Operationsledning 1961 
till 1964
Den 1 oktober 1961 blev Bertil Bjäre kapten 
och förflyttades till Försvarsstaben. Han 
placerades som flygvapenrepresentant 
på Operationsledningens avdelning för 
strategiska och operativa studier (Opl 1). 
Ett annat ärende som Bjäre fick sig till-
delat var införandet av Bloodhound, där 
försvarsstaben skulle ta ställning till orga-
nisation och uppgifter. Detta gav honom 
en resa till England för att på plats följa 
utvecklingen av systemet. 

F 10 som flygchef 1965 - 1966 och haveriet 
med J 35
Den 1 juli 1964 blev Bertil Bjäre utnämnd till 
major och placerades på F 10. Han lämnade 
Försvarsstaben med viss saknad men med 
vetskapen om att han skulle bli flygchef på 
F 10 från den 1 januari 1965. Detta var för 
honom en befattning som han sedan en tid 
hade haft förhoppning om. Förhållandet till 
Ian Iacobi var bra från början och Bjäre såg 
fram emot många spännande år på flottiljen 
som flygchef. Nu blev det tyvärr inte så.
Bjäre började flyga in sig på J 35 Draken 

De gamla 
flottilj-
cheferna

Ett porträtt av Bertil  Bjäre

J 35D på F 10 1965. Foto: Sven Stridsberg

Del 3
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Fortsatt karriär och
högre befattningar

och när han hade ca 10 timmar skulle han 
den 2 februari 1965 tillsammans med en 
flottiljingenjör gå mål vid en flottiljövning 
på F 9. Efter start steg de mot Göteborg. 
När man kom upp på ca 2000 m höjd fick 
Bjäre indikering på fel i hydraulsystem. Han 
anmälde detta till TL-tornet och började 
svänga tillbaka mot F 10 under höjdminsk-
ning. Då började även varningslampan för 
system 2 lysa och han hade endast kvar 
”nödmillan” som kunde ge hydraultryck – 
men utan resultat. Spaken fastnade och han 
kunde inte längre styra flygplanet. Höjden 
minskade och uthopp var enda chansen.
Tyvärr skadades vänsterarmen vid uthoppet.
Resultatet av flertalet operationer och 
armen blev något så när. Bertil kunde inte 
räta ut armbågen helt, saknade tumgrepp, 
hudkänsel i vänsterhanden och kunde inte 
lyfta handen i handleden Detta ledde till att 
han åsattes 25%-ig invaliditet. Dessa skador 
blev kvarstående. 

Flygstabens Centralavdelning (FS/C) 
1966 till 1974
Eftersom Bjäre inte kunde flyga under 
ett par år efter haveriet kunde han inte 
heller sitta kvar som flygchef, utan han 
förflyttades den 1 oktober 1966 tillbaka till 
Flygstaben som ställföreträdande chef för 
centralavdelningen – FS/C.
I januari 1968 blev han till sin glädje 
efter läkarundersökning återplacerad i 
flygtjänst och kunde direkt påbörja en 

T v: Bertil Bjäre delar ut en F 10-sköld 
till den brittiske divisionschefen för ett 
Bloodhoundförband på Cypern.

återinflygning på J 35. Samma år flög Bertil 
och handläggarna på FS/C till Cypern med 
en TP 84 för att studera verksamheten vid ett 
krigsgrupperat brittiskt Bloodhound-förband. 

USA-resan
I augusti 1971 var Bjäre CFV general Stig 
Noréns adjutant vid hans officiella besök hos 
USAF. Dagen efter ankomsten till New York 
var vikt för att bese stadens sevärdheter, 
varav FN var det intressantaste. Man besökte 
även Washington, där man fick ett högtidligt 
mottagande på flygplatsen. Som adjutant 
hade Bertil ansvar för alla officiella presenter 
som skulle överlämnas. I Washington fick 
CFV i Pentagon den sedvanliga briefingen 
och medaljerades av värden USAF. På 
kvällen bjöd Chefen för US Air Force på den 
officiella middagen med högre officerare i 
USAF som medgäster. 

Ställföreträdande chef för F 10 Se/S
F 10 var en så kallad sektorflottilj med 
operativt ansvar för luftförsvaret i de sydliga 
delarna av Sverige. Sektorflottiljerna inom 
flygvapnet skulle alltså både ansvara för 
utbildning och ledning av luftförsvaret i 
sina respektive geografiska områden. Bjäre 
skrev bland annat ett PM med förslag till 
en ledningsorganisation, som fick stöd av 
hans avdelningschef och som överlämnades 
till flygstabschefen. Som slutsats av hans 
resonemang föreslog han att sektorflottiljerna 
– bl. a. F 10 – skulle organiseras på 

Julglögg på Flygstabens Centralavdel-
ning. Bertil Bjäre längst t h.
Bilden är ett fotomontage. 
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delat ansvar för den operativa verksamheten
och för förbandsproduktionen. Samma 
år fick Bjäre uppdraget att tillsammans 
med chefen för flygstabens 
underrättelseavdelning åka 
till Moskva på en stor flygdag. 
Flera nya stridsflygplan 
visades i luften och gav en 
god information om vart det 
sovjetiska flygvapnet var på väg. 
På våren 1980 lämnade Bertil 
Bjäre över till överste Sten 
Norrmo som skulle efterträda 
honom och sista veckan i mars 
åkte Bertil till Sturup för att 
påbörja resan till Moskva där 
han skulle verka som försvarsattaché.

Försvars- och flygattaché i Moskva och 
Warszawa 
Bjäres utnämning som försvars- och 
flygattaché i Moskva och Warszawa gällde 
från 1 april 1980 till 31 september 1983. 
Som försvarsattaché var han placerad på 
försvarsstaben och i tjänsten underställd 
Chefen Försvarsstaben (C Fst). All 
rapportering gick till Fst via kurirpost eller 
fax. På ambassaden var han fristående 
från ambassadören Carl de Geer som 
han hade ett gott förhållande till. Det var 
annorlunda i Warszawa, där ambassadören 
Thyberg personligen ibland skrev om en 
rapport han fick läsa, vilket medförde 
att tjänstekontakten med honom blev 
rutinmässigt obetydlig. Attachéposten 
hade tidigare innehafts av Åke Lönnberg 
och Bertil och Margit Bjäre fick bo i en 
gästlägenhet intill dess Lönnbergs åkte 
hem. Attachéuppgiften var i högsta grad ett 
”man-och-hustru-jobb”.
Bertil var ackrediterad som försvars- och 
flygattaché. Sovjet krävde att en attaché 
skulle ansvara för övergripande militära 
frågor. Uppgiften var att företräda den 
svenska försvarsmakten i värdlandet, vara 
förbindelselänken mellan länderna i militärt 
avseende och inhämta information och 
kunskap om Sovjets väpnade styrkor – 

deras utrustning, förmåga, avsikter och 
handlingsmönster. 

Övervakad
Övervakningen av utländska beskickningar 
var rigorös och förekom i många former. 
Ambassadområdet var på alla sidor hela 
dygnet bevakat av personal tillhörande 
sovjetiska inrikestrupperna. Vad Bertil 
förstod var även bilen på något sätt 
elektroniskt preparerad, eftersom den alltid 
skulle lämnas in till myndigheterna varje 
gång paret skulle åka till Sverige.
Övervakningen av dem var mest tydlig 
vid resor. I godkännandet av resan ingick 
besked om eller ändring av resform, färdväg 
och hotell. Så t ex fick de åka tåg till Tallin 
men återfärden ändrades till flyg utan 
förklaring.  Trots detta företogs många resor 
till bl a Riga, Kiev, Lvov, Poltava, Mur-
mansk, Tiblisi, Jerevan, Samarkand. En rad 
incidenter inträffade under tiden i Sovjet.
Bjäre hade passerat ett avsnitt, där de visste 
att det fanns baser för interkontinentala 
robotar. och fick då möte med en buss som 
sökte preja dem ut i vägrenens lösa grus.

Bertil B berättar: ”En ny incident kom när 
vi blev stoppade utanför en stad av en polis 
som släppte fram en militärkonvoj. En rysk 
bil framför vinkades fram så att vi kom att 
stå som första bil. När vi sedan kom in i 
staden stod kolonnen parkerad väl synlig 
på en sidogata vid ett torg. Flera soldater 

Ovan: Svenska 
ambassaden i Moskva. 
T v: En artikel från 
SvD om en incident.
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fanns på torget, och då vi var osäkra om 
vägen frågade jag en soldat. Han kallade 
på en officer som kunde visa oss. Min 
kollega noterade hur en person på bortre 
sidan av torget fotograferade förloppet med 
en kvalificerad kamera. Många liknande 
provokativa övervakningsåtgärder fortsatte 
under hela resan”.

Verksamhet i Warszawa
Bjäre besökte Warszawa som flygattaché i 
stort en gång varannan månad och stannade 
då normalt en vecka. Den största händelsen 
var omvälvningarna vid Solidarnosc’ 
aktiviteter. Han observerade militär 
verksamhet längs huvudvägen till Brest 
som tydde på att Sovjet hade beredskap 
att gå in i Polen. På Luciadagen 1981 hade 
man en mottagning för att visa hur vi firade 
Lucia i Sverige. En av gästerna var polske 
militärattachén i Moskva. Några dagar 
senare övertog generalen Jaruselski med 
militären makten i Polen. Visste den polske 
gästen något visade han i vart fall ingenting. 
Det blev mycket intressanta veckor, då 
Polen levde under undantagstillstånd – 
något som Bertil inte hade erfarenhet 
av. Man fick inte vara ute efter kl 22:00, 
staden och landsbygden var kontrollerad av 
militären.
Åren som försvarsattaché i Moskva och 
Warszawa var genomgående intressanta, 
tyckte Bertil Bjäre. Det var intensiva år och 
det var med viss saknad men också lättnad 
som paret Bjäre såg fram emot att leva i 
svenska förhållanden när de i september 
1983 lämnade Moskva.

Operationsledare i milo Syd
Den 1 oktober 1983 tillträdde Bjäre som 
operationsledare i militärområde Syd och 
blev med det tredje man i milostaben. 
Hans uppgift var att leda milots krigs-
planläggning och under milochefen leda 
operativa skarpa insatser. I början var 
amiral Schuback milochef och general 
Björeman stabschef. Efter en tid förflyttades 
Schuback till marinstaben och Björeman 

blev milochef. Främst milochefens ledarskap 
präglades av hierarkisk ovilja att delegera till 
sina medarbetare.  

Ubåtsjakt i Karlskrona
Bjäres uppgift att vara operativ ledare 
fick han ta tag i när det kom indikationer 
på främmande undervattensverksamhet i 
Karlskronabassängen under februari 1984.
Indikationerna var utslag i en minlinje vid 
inloppet och sönderklippta ubåtsnät vid 
andra passager. En stor ubåtsjaktoperation 
inne i bassängen sattes igång. Vid ett tillfälle 
meddelade en helikopterbesättning kontakt 
med en ubåt i bassängen. De begärde 
eldtillstånd. Tillstånd till insats av minor fick 
bara ges av milochefen. MB var i Stockholm 
och Bertil Bjäre hade delegerats rätten att ge 
eldtillstånd. Han hade kontakt med staben via 
personsökare. Han fick beskedet att en icke 
bemyndigad officer hade gett eldstillstånd 
och helikoptern fällt minor utan indikeringar 
på träffar. Man hade uppfattat 
en undervattensklippa som en säker ubåt! 
Trots bra kamrater och medarbetare blev 
tiden på milostab Syd den under hans 
yrkesliv som han upplevde som tråkig och 
oinspirerande. Det var alltså med glädje och 
stora förväntningar som Bertil Bjäre den
1 april 1985 tillträdde som C F 10/Sektor Syd 
– hans sista militära befattning.

En äldre årgång av ubåtsjakt. Jagaren 
Sundsvall och HKP 4 på ubåtsjakt.
Bild från Digitalt Museum



C F 10 och chef för luftförsvarssektor Syd
Som C F 10/Sektor Syd efterträdde Bjäre 
öv 1. gr Anders Sjöberg. Samtidigt till-
trädde öv Gunnar Ståhl som Bjäres ställ-
företrädare. Bytet inleddes med fanöver-
lämning och avskeds- respektive inled-
ningstal av oss båda. Dagen avslutades 
med en mottagning på officersmässen. 
Ansvarsfördelningen mellan honom och 
hans ställföreträdare var given – Bjäre var 
myndighetschef med det totala ansvaret 
och hade som huvuduppgift det operativa 
ledningsansvaret Ställföreträdaren skulle 
ha hand om förbandsproduktionen.

Nej till fortsatt flygtjänst 
Bertil Bjäre började med att besöka flertalet 
av sektorns anläggningar – luftförsvars-
centralerna S1, W2 och S2, radargrupp-
centraler, krigsbaser med bastroppar och 
understationer i radionätet. Det blev många 
resor till flygbaserna och till flottiljerna. 
Nu var han inte längre kommenderad till 
flygtjänst utan fick flyga som passagerare 
i SK 60. Han spakade då som regel själv. 
Bjäre ville få kommendering till flygtjänst 
på SK 60 som han var väl influgen på. 
Han begärde detta hos CFV och efter en tid 
fick han avslag med motiveringen att hans 
befattning inte krävde flygtjänst. Detta var 
en stor besvikelse efter alla år i flygvapnet. 

Utbildning av österrikiska piloter
F 10 fick – under ställföreträdaren - ansvaret 
för utbildningen av österrikiska piloter och 
tekniker när landet köpt J 35 Draken. Bjäre 
inbjöd den österrikiske ambassadören och 
försvarsattachén till ett tvådagars besök på 
F 10 för att ge förtroende för utbildnings-
kapaciteten på Skånska Flygflottiljen. 

Flygdag
Den 1 september 1985 var flottiljen ansvarig 
för Flygvapnets årliga stora flygdag. Den 
innebar mycket arbete för all personal och 
de gjorde ett mycket gott arbete – flygdagen 
blev lyckad och utan incidenter. På gamla 
bana 00 stod 26 Drakar uppställda varav 

24 skulle ingå i en spektakulär inledande 
överflygning. Alla kom i luften – ingen
startmiss – och starten med efterbränn-
kammare (ebk) av 12 rotar blev imponerande.

J 35J
I mars 1987 var Bjäre uppe på SAAB i 
Linköping för att ta emot den första 
J 35J som skulle flygas ned till F 10. 
Att denna version av J 35 fått tillägget ”J” 
var motiverat av att ”Johan” var  F 10:s 
flottiljbokstav – ”J” är ju alfabetets tionde 
bokstav och denna version endast skulle 
tilldelas F 10. Bertil hade därför föreslagit 
bokstavstillägget, vilket rönte visst mot-
stånd i Flygförvaltningen, eftersom den 
bröt bokstavsserien på Draken. Men, 
Flygstabschefen general Bert Stenfeldt 
godkände J:et och att beteckningen blev 
alltså J 35J.

Avslutning och utmarsch
År 1987 var Bjäres sista år i Flygvapnet, 
och han tyckte att han kunde inte få 
avsluta sin militära bana bättre än att vara 
sektorflottiljchef för F 10/Sektor Syd. Bjäre 
efterträddes av överste Rolf Clementson 
och Gunnar Ståhl av överste Sten 
Öhlander. Bertil tyckte det kändes mycket 
vemodigt, men ändå tillfredsställande, 
för honom när han den 1 oktober 1987 för 
sista gången som aktiv officer i Flygvapnet 
gick ut genom grindarna på F 10.

Kamratförening och Flygmuseum
Ett för Bertil överskuggande intresse efter 
hans pensionering blev att medverka till 
att F 10 Kamratförening och Ängelholms 
flygmuseum fortsatte att utvecklas. Bertil 
Bjäre var under perioder ordförande i 
Kamratföreningen och var fortfarande, vid 
sitt frånfälle, hedersledamot i dess styrelse 
2020. n
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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.
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Boken från F 10 Kf packades hos Main Dialog

Ny bok!

F 10 Kamratförening har 
mitt i pandemin ändå 
lyckats färdigställa en 
ny minnesbok om F 10,
”Flygarminnen från 
  F 10 Barkåkra 
  1945–2002”.
Nu är det ett gyllene 
tillfälle för dig som 
medlem att köpa en 
eller fl era böcker som 
julklapp. Priset är 250 kr i vår butik och 10% rabatt. Frakt tillkommer. 
Handla gärna i vår webbshop. 
https://engelholmsfl ygmuseum.morefl oshop.com/webbshop/
Som medlem anger du: Medlem21 för att få din rabatt. 

Den 20 oktober kom en leverans av 
2 400 st Minnesböcker 2020 till Valhall Park. 
Main Dialog upplät del av sin lokal för att ett 
antal medarbetare skulle kunna packa och 
adressera mer än 2 000 bokpaket. 

Ett stort tack till företaget, Sven Engle och 
Lasse Hedström som organiserade och till 
de som deltog i arbetet. 
Vi alla hoppas att du som medlem har, med 
boken, fått en stund med avkoppling och fl ykt 
från allt som har med Covid-19 att göra.

Redaktionen för Minnesbok 2020

Några av de som packade: närmast 
Bengt Lundquist och Sven Engle.
Foto: Göran Brauer
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Hur vaktfanan kom till 
museet
En fana är något långt mer än bara ett 

stycke tyg. Den är ett sammanhållande 
traditionsobjekt för individerna och organi-
sationen. På liknande sätt som en flagga 
binder samman människorna i en nation. 
En fana är därför något man värnar och 
vårdar. Dessutom är den en dyrgrip. 
En ny, handsydd sidenfana betingar ett pris 
på närmare miljonen.
 

F      10 fick motta sin flottiljfana söndagen 
den 17 september 1944. Samma dag som 

det var val till riksdagens andra kammare. 

Överlämnandet ägde rum framför kansli-
huset på F 8 i Barkarby. Flygvapenchefen, 
general Nordenskiöld, räckte fanan till Kung 
Gustaf V, som i sin tur överbringade den till 
F 10:s flottiljchef, överste Knut Zachrisson. 
Utöver F 10 fick ytterligare sju flygvapen-
förband sina fanor ur kungens hand denna 
söndag: F 12, F 13, F 14, F 16, F 17, F 20 och 
F 21. Den högtidliga ceremonin avslutades 
med Kungssången, fanorna rullades ihop, 
och kungen, kronprinsen och uppvakt-
ningen bjöds på te i kanslihuset.

En sidenfana är vacker, men ömtålig. 
Både solljus och elektrisk belysning 

bleker den. Vidare är den känslig för fukt, 
blåst och luftföroreningar. Något som leder 
till att man använder den sparsamt. Därför 
har man ofta ytterligare en fana, en s.k. 
vaktfana. En ersättningsfana i oömt mate-
rial. Något för regn och rusk. F 10 fick sin 
vaktfana den 1 juni 1986. Den är tillverkad 
av polyester med heraldiken i färgtryck: 
”Flygvapnets emblem i gult; en vingad 

En bild från en film där öv Zachrisson 
paraderar med fanan framför truppen 
efter att ha tagit emot densamma ur 
kungen Gustav V:s hand.

F.d. F 8 Kanslihus med officersmäss 
som det ser ut idag.

F 10 sidenfana.

Text: Torsten Sjöberg 
Foto: Torsten Sjöberg och Ängelholms Flygmuseum
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propeller, däröver en kunglig krona. I övre 
inre hörnet landskapet Skånes vapenbild”. 
Till vaktfanan lät man också tillverka en 
datorgenererad spira i plast.

Vid nedläggningen av F 10 fördes 
sidenfanan till Armémuseum i Stock-

holm och vaktfanan till F 17 – Skånska 
flygflottiljens traditionsbärare. Sven Sjöholm 
ville återbörda den till F 10. Han kontaktade 
därför ”Walle”, Bengt Wahlström, som efter 
F 10:s avveckling arbetade på F 17. Sven bad 
Walle om hjälp med transporten av vakt-
fanan tillbaka till Barkåkra. I dag hänger den 
i museet fäst vid pelaren mellan Tunnan och 
Draken. Av alla föremål som Sven Sjöholm 
genom åren införskaffat till Flygmuseet är 
vaktfanan det som han skattar högst. n

F 10 vaktfana hänger i museet, fäst vid 
pelaren mellan Tunnan och Draken.

Sven Sjöholm. Bengt ”Walle”
Wahlström.

Akanbeväpning på 
tre flygplan. Kan du säga 
vilka flygplan? 

Rätt svar: 
P-51 Mustang, J 26 med 6 × 12,7 mm AN/
M2 (tre i varje vinge) med 400 skott för de 
två innersta 270 skott per yttre ksp.
J 21 R, nosbeväpningen med 1 × 20 mm 
akan m/45.
J 9 med två 13,2 mm akan m/39 i vardera 
vingen med 200 skott per akan.
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Längst t.v: 
Kampanj-
uppropet som 
gick ut till 
medlemmarna 
i F 10 Kf.

T.v: Facebook-
uppropet som 
satte igång en 
donationslavin
av sällan skådat 
slag.

När Corona-pandemin slog till och allt 
såg som mörkast ut, kom folk till muse-

ets hjälp. Alltsammans började med ett upp-
rop på Facebook och under tre veckor bara 
”vällde” det in pengar för att hålla 
Flygmuseet fl ytande. Det blev 2 400+ givare 
och det kommer fortfarande in pengar till 
detta vällovliga ändamål. På Facebook blev 
det 860 kommentarer om inlägget och detta 
inlägg om museets prekära läge delades 
130.000 gånger. En helt otroligt siffra!
Än en gång ett STORT TACK till alla er
givare som gjorde det! n

”Rädda Flygmuseet!” – Idén som skapade en donationslavin

Text: Tor Netterby
Foto: Ulf Ohlsson
och Lars Mølgaard

2 400+ givare räddade oss!!!

Anders Petrison 
grunnar på hur han 
ska få ihop det...
... och alla namn-
listorna börjar fogas 
samman till den 
stora tavlan där alla 
givarna presenteras.
Nere t.v. står Ulf 
Ohlsson på liften
med det färdiga
resultatet.
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Text: Tor Netterby
Foto: Ulf Ohlsson
och Lars Mølgaard

Det blev till slut en imponerade ”tavla” 
med alla namnen. Över 2 400
personer har betalt och tavlan fi ck en 
storlek på totalt ca 20 m2.
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Naturligtvis finns inte och har aldrig 
funnits ett skånskt flygvapen. Det har 

däremot funnits flera skåningar som redan 
i flygets tidigaste barndom utmärkte sig. 
Bland dessa pionjärer fanns det också flera 
som konstruerade, utvecklade och till-
verkade flygplan. Skånes strategiska läge 
gjorde landskapet viktigt för basering av 
militära flygplan. Här anlades flera militära 
flygfält. Malmös flygplats Bulltofta blev 
tidigt platsen för flyg ut i Europa från vårt 
land.
Denna uppsats tar alltså utgång i skån-
ingen. Här kommer framåtverkande och 
visionära skåningar att nämnas. Med 
skåning avser jag en person som är född i 
Skåne. Att bara ha verkat i Skåne är inte 
tillräckligt för att vara med här. Utgångs-
punkten till artikeln är ett föredrag med 
samma rubrik som jag hållit ett flertal 
gånger. Till detta föredrag skrev jag inget 
manus, det är sällan jag gör det till mina 
föredrag. Det följande är alltså en 
”rekonstruktion”. 

Pionjärerna 
Det finns en utbredd uppfattning i vårt land 
att den förste svenske piloten var Carl 
Cederström (1867 – 1918) ofta kallad 
flygbaronen. Påståendet är riktigt om man 
lägger till – med svenskt ”certifikat” och 
som flög i Sverige. Cederströms första of-
ficiella flygning i Sverige skedde 
7 augusti 1910, dessförinnan hade han 
flugit på Amager. Man kan hävda att 
Cederström, som fått sin flygutbildning hos 
Louis Blériot i Pau, Frankrike, hade flugit 
redan våren 1910, men i Frankrike. 
Det är rätt. Den förste svensk som flög ett 
flygplan var emellertid en skåning. 

Det var Kristianstadingenjören Georg Unné 
(1877–1960) som den 13 oktober 1909 flög 
ett flygplan utanför Le Havre. Flygplanet 
hade Unné tillsammans med sin kollega 
George Canton konstruerat och tillverkat 
och det fick det passande namnet ”Jeune 
et Bleu” (Gul och Blå). Georg Unné och 
George Canton arbetade på Westinghouse 
men de startade nu flygmotorutveckling. 
Deras uppmärksammade konstruktion var 
en vätskekyld stjärnmotor. En sådan motor 
fanns i det första av svenska staten inköpta 
militära flygplanet Bréguet CU-1 också 
benämnd B1 (Biplan nr 1) som finns be-
varad på Flygvapenmuseum i Linköping. 

Bréguet CU-1.

Georg Unné  t.v och 
överst hans flygplan 
”Jeune et Bleu” 
(Gul och Blå).

”DET SKÅNSKA FLYGVAPNET”
         Text och foto: Sven Scheiderbauer Del 1



Den 10 mars 1910 visar Landskrona-
ingenjörerna Hjalmar Nyrop (1885–1915) 
och Oscar Ask (1883–1916) upp ett flyg-
plan på Landskrona stadshotell. 
Det är en egen konstruktion. Flygprov 
gjordes på Ljungbyhed, men det var inte 
lätt att få den att flyga. På grund av sitt 
”uppträdande” fick den smeknamnet 
”Gräshoppan”. Varken Ask eller Nyrop 
hade flygutbildning. Båda försökte att av-
lägga proven för aviatördiplom (certifikat), 
men båda havererade och ådrog sig skador 
som senare ledde till deras för tidiga död. 
Man fraktade dock ”Gräshoppan” till 
Danmark/Amager och där lyckades dan-
sken Knud Thorup få den i luften den 
12 september 1910. 
Efter ”Gräshoppan” blev Oscar Ask och 
Hjalmar Nyrop oense om fortsättningen 
och separerade.    Ask övertog ”Gräs-
hoppan” men båda byggde nu var sitt flyg-
plan på egen hand Ask 2 och Nyrop 2. 
Med Nyrop 2 flög Nyrop den 16 oktober 
i Ljungbyhed. Han flög bara rakt fram 
men flög ändå flera hundra meter. Det är 
första gången en svensk pilot flyger ett 
i Sverige konstruerat flygplan i svenskt 
luftrum. Detta skedde ungefär 2 månader 
efter Carl Cederströms första flygning i 
Sverige. Nyrops tredje flygplan – Nyrop 3 
– blev färdigt sommaren 1911. Detta flyg-

plan flögs på Ljungbyhed men köptes av 
bryggeridisponenten Otto Emil Neumüller 
som i december samma år skänkte det till 
Marinen. Den fick då namnet ”Bryggar-
kärran” efter givaren och med den gjorde 
marinlöjtnanten Olle Dahlbeck de första 
flygningarna i militär regi från Värtans is 
den 3 februari 1912. Det svenska militära 
flyget var fött. 
Oscar Ask byggde tre flygplan i sin firma 
Svenska Flygmaskins-Aktiebolaget. 
Alla tre flygplanen havererade. Men han 
erbjöd också reparationer och tillsyner i 
sin verkstad där han tog emot flera flyg-
plan. Det var så han mötte Enoch Thulin. 
Ask och Thulin lierade sig med varandra 
och bildade 1913 AVIS – Aeroplanvarvet i 
Skåne. AVIS första flygplan såldes till Ar-
mén som där blev flygplan nr 7. Ask överlät 
sina andelar i bolaget till Thulin 1914. 

Enoch Thulin 
Dr Enoch Thulin (1881 – 1919) var född 
i Simris socken. Efter studentexamen på 
Katedralskolan i Lund 1899 studerade han 
matematik och fysik på Lunds universitet 
och blev fil.lic. 1911. Redan året därpå 
promoverades han till fil.dr. ”Om luftmot-
ståndet mot tunna plattor med föränderlig 
hastighet” heter hans doktorsavhandling. 
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T.v: Canton-Unné-motorn på Bréguet B1
på Flygvapenmuseum och i taket på
Tekniska Museet hänger ”Bryggarkärran”. 

”DET SKÅNSKA FLYGVAPNET”
         Text och foto: Sven Scheiderbauer Del 1
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Lärde sig flyga gjorde han vid Sommers 
flygskola i Reims och franskt aviatör-
diplom fick han den 12 oktober 1912, 
uppflygningsdagen. Det skulle dröja till 
den 3 maj 1913 innan han fick certifikatet 
i sin hand, men då hade han redan fått sitt 
svenska, som också var daterat uppflyg-
ningsdagen. Svenska Aeronautiska 
Sällskapet, föregångaren till Kungl. 
Svenska Aeroklubben, tilldelade honom 
svenskt aviatördiplom nr 10.  
Enoch Thulin löste in och övertog såväl 
Asks som Nyrops lokaliteter i Landskrona 
och Ljungbyhed. 1914 ombildade han 
företaget till AETA – AB Enoch Thulins 
Aeroplanfabrik. AETA marknadsfördes 
som ”Sveriges första flygmaskinsfabrik”, 
”Sveriges första luftpropellerfabrik ” och 
”Sveriges första flygmotorfabrik” och 
därtill kom i maj 1915 en flygskola förlagd 
till Ljungbyhed. Nu kom det beställningar 
på flygplan från såväl armén som marinen. 
Bland beställarna finner man staten som 

för medel från ”Insamlingen Skånska 
kvinnor” beställde två Thulin D (licens-
byggda Morane-Saulnier Parasol) avsedda 
för armén. De överlämnades den 
20 augusti 1915. 
AETA:s verksamhet gick bra. Man sålde 
såväl flygplan som motorer också på 
export. Flygskolan på Ljungbyhed tog emot 
elever från armén, marinen, utländska 
elever samt civila. Flera kända namn finner 
man på elevlistan. Jag återkommer till 
detta. Men så hände det tragiska. Den 14 
maj 1919 på kvällen provflög Enoch Thulin 
ett Thulin K-flygplan. Under flygningen 
förlorade flygplanet en vinge, Thulin 
kastades ur flygplanet på grund av de 
häftiga rörelserna som uppstod då flyg-
planet föll mot marken. Thulin avled ögon-
blickligen. Nu går AETA mot sitt slut. 
Första världskrigets slut innebär ett 
plötsligt stopp på beställningarna och på 
flygutbildning. Thulin hade omkommit, 
han var ”allt” i bolaget; chef, konstruktör, 
provflygare och flyglärare. Nu provade 
man nya marknader och konstruerade bilar 
och motorcyklar. Det såg lovande ut till en 
början, men den 23 augusti 1920 begärde 
man sig i konkurs. Intressant att notera är 
att tillgångarna vid konkursen var större än 
skulderna. Alla fordringsägare fick sitt. 

Henrik 
Hamilton 
Greve Henrik 
David Hamilton 
föddes på Barse-
bäcks fideikom-
miss den 15 maj 
1858. Han tog 
studentexamen 
på Katedralsko-
lan i Lund 1897. 
Troligen är det 
nymodigheten 
luftballong som 
fick honom att 

Enoch Thulin vid en Thulin D.

Greve Henrik Hamilton 
och hustrun Ellen.
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söka som officer i Fortifikationen. Grev-
arna Hamilton var vid den tiden utan 
undantag kavallerister. I Fortifikationen 
placerades han vid fälttelegrafkåren. 
Han blev ballongförare med svenskt 
ballong-förardiplom nr 4 i maj 1905 och 
köpte en friballong. I februari 1911 kom-
menderades han till Frankrike för att under 
två månader genomgå flygutbildning där – 
utan kostnad för statsverket! 
Hamilton lärde sig flyga vid Louis Bréguet 
flygskola utanför Douai. Hans flyglärare 
var Georges Legagneux, som den 29 juli 
1909 gjorde den första motorflygningen 
i Sverige på Gärdet i Stockholm. Den 10 
juni 1911 avlade Hamilton certifikatproven 
och den 16 augusti 1911 fick han svenskt 
aviatördiplom nr 2. Nummer 1 hade Carl 
Cederström fått året före. Henrik Hamilton 
blev den första militära piloten i Sverige. 
Han placerades som chef för arméns flyg-
avdelning, senare kallat Flygkompaniet på 
Malmen, Linköping. 
Hans period som chef tedde sig inte lycko-
sam. Henrik Hamilton flög bara ett av flyg-
planen nämligen B 1, Bréguet CU-1, det 
första av staten inköpta flygplanet. (Känner 
du igen den från tidigare?) Hamilton var 
länge den ende pilot som flög detta flygplan 
och havererade det flera gånger. Sin sista 
flygning gjorde Henrik Hamilton den 5 sep-
tember 1914 och den avslutades med ett 
haveri vid Årsta. Det var hans sjätte haveri 
med detta flygplan. Han var ingen bra pilot 
och med största sannolikhet var han också 
flygrädd. I takt med att Flygkompaniet 

växte klarade han inte av chefskapet. Arbet-
et blev honom övermäktigt. Fråntagen 
chefskapet och allmänt nedstämd avled 
Hamilton i en illa skött förkylning i 
mars 1917. Han blev 38 år. 

Udda Skånska flygpionjärer – Anton 
Nilson, Amaltheamannen 
Den dödsdömde men senare benådade 
”Amaltheamannen” blev Thulins flygskolas 
sextinionde elev. Anton Nilson (1887–1989) 
föddes i Norra Sandby, mellan Hässleholm 
och Hästveda. Han var byggnadsarbetare 
och ungsocialist. Under en stor och lands-
omfattande hamnarbetarstrejk 1908 pla-
cerade han en sprängladdning på loge-
mentsfartyget Amalthea. Det låg i Malmö 
hamn och hyste engelska strejkbrytare 
ombord. En person omkom och Anton 
Nilson dömdes till döden. 1917 benådades 
han och den rysk-judiske invandraren och 
mecenaten Olof Aschberg också kallad 
”den röde bankiren” (farfar till Robert A) 
bekostade Nilsons flygutbildning. Den 
23 juni 1918 erövrade han svenskt flyg-
certifikat nummer 134. Därefter begav 
han sig till Ryssland och bolsjevikernas 
flygvapen. Där flög han stridsflygplan 
bland annat på den baltiska fronten. Han 
åtnjöt stort förtroende som flygare och han 
trivdes bra i Ryssland/Sovjetunionen och 
stannade där i flera år. Anton Nilson blev 
nästan 102 år. Han var ”röd i själen”, men 
var inte stalinist, ända in till slutet. Jag vet, 
jag hade nöjet att träffa honom 1985. 
Forts. i nästa nummer

T v: Anton 
Nilson 1908 
och 1985. 

T h: Ett ”rött” 
flygplan av 
typen Voisin III. 
Anton Nilson 
poserar här 
intill maskinen. 
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J  29 ”Tunnan” hade servo till skevrodren 
men inte till höjdrodret. Istället fanns 

det på styrspaken en liten extra spak som 
man lätt nådde med ett finger. Med denna 
lilla spak styrde man en elektrisk dom-
kraft som i sin tur ändrade vinkeln på 
stabilisatorn och på så sätt trollade man 
bort spakkrafterna och kunde svänga 
obehindrat i det s k loopingplanet. 
Systemet var mycket effektivt och använd-
es flitigt och framför allt i jaktstrid då 
det gällde att svänga fort och brant för att 
komma in bakom ”fienden” för att kunna 
filma med kulsprutekameran. 
En tid under min bekantskap med J 29 F 
Tunnan uppstod det av och till fel på detta 
system Det visade sig på så sätt att stabili-
satorn helt plötsligt okontrollerat började 
ändra vinkel, den ”vandrade.” Detta resul-
terade ofta i överbelastning på flygplanet. 
   

Vid ett tillfälle hade vi med en fyr-
grupp från min division på F 9 stämt 

möte någonstans över sydvästra Småland 
med en motsvarande grupp från F 10 för 
att öva luftstrid. Jag hade som vanligt 
förberett mig genom att ställa in axelrem-
marna så att de inte hindrade mig att böja 
mig framåt. De fungerade då som ett 
bilbälte, dock utan låsfunktion. Benrem-
marna slackades för större rörelsefrihet. 
Allt detta för att vid behov lättare kunna 
vrida kroppen och spana bakåt.  
Så möttes grupperna på hög höjd och plöts-
ligt virvlade åtta flygplan runt i lufthavet. 
Jag fick tag i ett av ”fiendeplanen” men 
han var svår att rå på. Flygplanen hade ju 
samma prestanda så det berodde på förar-
nas förmåga vem som skulle få den andre i 
siktet. G-belastningen låg till en början på 
en konstant hög nivå men det hela utveck-
lades som så ofta förr till en lågfartsstrid 
på allt lägre höjd. 

Vi slet och drog, svängde och slingrade för 
att komma in bakom den andre och var 
ibland huv mot huv. Efterbrännkammaren 
eldade på för att ge högsta möjliga effekt 
och svängprestanda i förhållande till farten. 
Det blev varmt och svetten lackade. Tiden 
gick men det var en seg motståndare och 
ingen av oss ville ge sig. Till sist insåg jag 
att jag måste dra mig ur på något sätt för 
att ha tillräckligt med bränsle för att kunna 
landa på F 9 igen. Exakt hur jag kom undan 
minns jag inte, men jag kunde så småning-
om släcka efterbrännkammaren och styra 
hemåt. Då, som så ofta förr, när belast-
ningen minskade och ebk släcktes tändes 
varningslampan BRÄNSLE SNART 
SLUT. Jag förstod att jag inte skulle kunna 
ta mig hem. Det var för långt. F 10 låg 
närmare. Jag svängde mot Barkåkra och 
anmälde att jag avsåg landa där på grund 
av bränsle-brist. Pulsen som varit hög 
under fighten gick ner och jag såg fram 
emot en stunds avslappnande flygning före 
landningen. 
  

Ooops! Plötsligt dök flygplanet och 
spaken slets ur min hand. Jag förstod 

genast – stabilisatorvandring! Men nedåt!? 
Det hade jag aldrig hört talas om. På grund 
av att jag inte spänt remmarna efter striden 
hängde jag som limmad med ryggen uppe 
i huven på grund av den negativa G-belast-
ningen. Jag lyckades efter stort besvär 
få tag i spaken igen men det gick inte att 
övermanna krafterna från stabilisatorn som 
tydligen vandrat till ändläget och nosen 
pekade brant neråt. På höger sida i kabinen 
fanns en ratt, en nödhöjdtrimratt. 
Med spaken i vänster hand drog jag mig 
ner i stolen igen och trimmade samtidigt 
bakåt med trimratten tills krafterna i 
spaken jämnades ut. Jag kunde återgå till 
planflykt och sitta normalt igen. 

Stabilisatorvandring
Text: Sven-Åke Ahl Foto: Anders Nylén
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J 29 Tunnan visar upp sin trinda charm i form av ”Gul Rudolf”!

Nu på betydligt lägre höjd!!! Jag spände 
alla remmar och tackade Den Högste för 
att jag valt tillräcklig höjd för flygningen 
mot F 10 och inte som vanligt gått på låg 
höjd för att kunna njuta av farten.
   

Till råga på allt började det nu lukta 
bränt i kabinen! En snabb koll på alla 

motorinstrument och brandvarningslamp-
or visade inget onormalt. Brandlukten gav 
inte med sig. Jag rapporterade till flygled-
aren på F 10 och fick tillstånd att komma 
in utan trafikvarv för att snabbare kunna 
landa. Efter en normal landning kunde jag 
köra in till 3. divisionens platta eskorterad 
av brandräddningsfordon som flygledning-
en rutinmässigt skickade ut vid fel på 
något flygplan.
Efter att ha parkerat gjordes de vanliga 
åtgärderna i kabinen varefter jag reste mig 
upp för att lämna flygplanet. Förklaringen 
till brandlukten blev då uppenbar. Ett moln 

av vitt tyg bolmade upp bakom mig. Det 
var fallskärmen. Wiren till den automat-
iska fallskärmsutlösningen  hade, då jag 
hängde uppe i huven, sträckts så mycket 
att krutpatronen, som hjälper skärmen att 
blomma ut, hade utlösts – det hade jag 
tolkat som brand av något slag.
  

Detta hände en fredag. Teknikerna 
gjorde vad som behövdes med flyg-

planet efter incidenten och så småningom 
fick jag med lånad fallskärm klartecken 
att med stabilisatoromställningen från-
slagen ge mig av igen. Jag småpratade 
lite med teknikerna och berättade att 
jag nu skulle flyga upp till Göteborg och 
sätta mig i bilen och åka tillbaka till 
Skåne igen som jag brukade på fredag-
arna. Kommentaren till detta var: 
”Det kunde du väl sagt tidigare, så hade 
vi sett till att inte hinna få flygplanet 
färdigt förrän på måndag.”  n



Text & foto: Sven Sjöholm

mitt emot i samma trappuppgång. De, 
Kerstin och Olof Rosenquist, hade också 
fått barn, Lars, nästan i samma ålder som 
Anita. Mammorna var ute nästan dag-
ligen och gick med sina barnvagnar. 
Den vänskapen har bestått.
Vi var hemma i Ängelholm och firade jul 
och nyår och hälsade på våra föräldrar.
Efter nyår fortsatte undervisningen som 
vanligt hela våren. 

Den 11 juni 1960 var kursen slut. 
Sköööönt. Nu kunde jag andas ut 

och slippa tänka på prov varje vecka.           
Jag placerade mig i mitten av 12 elever. 
Det var jag nöjd med. Många av de jag 
gick tillsammans med var äldre och hade 
gått flera småkurser i olika ämnen.

Del 2
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Sven Sjöholm berättar om sitt liv 
i Flygvapnet

1959 kom det på order att man kunde 
ansöka om att gå elmästarkurs. 

Jag anmälde mig. Blev då uppkallad till 
divisionschefen Stig Sjöholm (ej släkt), 
som sa att en godkänd kurs kunde inne-
bära, att man inte var säker på att få en 
tjänst på F 10. Jag ville försöka.
Jag kom med på en förberedande kurs på 
FTS/FCS i Västerås. 
Den 4 maj började kursen och slutade den 
18 juni. Kursen innehöll bara teori med 
mycket matte men även psykologtester. 
Jag klarade inträdesprovet. 

Söndagen den 16 aug 1959 gick flytt-
lasset till Västerås i vår Volvo PV 

med Anita (vår lilla dotter född den 4 juni) 
överst i baksätet. Vi hade fått hyra en 
möblerad lägenhet på Färnebogatan, av 
ett par som skulle arbeta utomlands ett 
år. Tiden passade oss och den uthyrande 
familjen perfekt. Jag hade cykelavstånd 
till skolan. 
Vår huvudlärare var Tage Hedberg, som 
krävde mycket både av elever och sig 
själv. Han undervisade oss i c:a 700 tim. 
Han hade alla de teoretiska huvudämnena. 
Hans metod att undervisa var att diktera, 
och vi fick skriva så ”pennan glödde”. 
(En stenografikurs innan hade varit bra). 
Anne-Marie hjälpte mig att renskriva 
dagens ”diktamen”. Nu fick vi fördjupade 
kunskaper i allt det vi lärt oss på tekniker-
kursen och lite till. Vi hade prov var och 
varannan lördag. På lördagseftermid-
dagen tog jag ledigt från läxläsningen. 
På söndagen började förberedelsearbetet 
inför nästa prov. 
För mig blev det en inrutad vistelse här. 
Anne-Marie fick kontakt med grannen 

Sven Sjöholm fortsätter sin berättelse om 
sitt liv i Flygvapnet. Bild från 2014 tagen 
vid F 10 Kf höstmöte. 



Vi hade packat bilen och styrde färden 
söderut. Det var skönt att komma hem till 
vardagen igen. När jag återkom till flott-
iljen fortsatte jag på 3. div eltropp.
I slutet av juli kom telefonsamtal från 
flygstaben med förfrågan om jag kunde 
tänka mig att bli elmästare på F 13 i 
Norrköping. Jag svarade nej, då väntar jag 
hellre tills det blir en ledig tjänst på F 10. 
Jag visste att Nils Hedlund skulle sluta. 
Han hade en elmästartjänst på 1. div. 
När ordern kom var jag med på den. 
Nu var jag underofficer och elmästare vid 
flygvapnet fr.o.m. 1960-08-01.

Jag blev den 1 okt förflyttad till 1. div 
och chef för eltroppen. 

Stationsavdelningschef var förvaltare 
Gösta Jönsson. Jag blev väl mottagen både 
på divisionen och uoffmässen. Här kände 
jag mig hemma bland underofficerarna. 
Här fick jag hjälp om det uppstod något 
problem i och utom tjänsten. 

Nu började en ny karriär i mitt liv. 
Jag fick mer ansvar och kom att tjänst-

göra som lärare under långa perioder. 

Tidigare i mitt liv var det en fasa att stå 
framför människor och berätta om något, 
men jag kom snabbt in i rollen som lärare.
Jag började med att gå några små kurser 
på Statens Hantverksinstitut i Stockholm 
(transistor- och servoteknik). (Här hade 
vi den kände Kjell Jeppsson som lärare. 
Rökning var förbjuden, utom för läraren. 
Han lade en hög cigarretter på bordet, 
sedan kedjerökte han medan han under-
visade). 

1963 var det dags att F 10 skulle börja 
ombeväpna till J 35 Draken. Jag blev 

uttagen att ingå i den grupp som skulle 
bli lärare hemma på förbandet. Vi fick vår 
utbildning på F 18 i Tullinge. Vi började 
vår omskolning den 22 april på fpl J 35B. 
Den 28 juni var vi klara, men vi återkom 
den 26 augusti för att få en skillnadskurs 
till J 35D. Den varade till den 14 septem-
ber Den 1 april 1963 blev jag befordrad 
till förste elmästare med fanjunkares 
grad. För att uppfriska kunskaperna i 
ellära anordnade vi en förberedande kurs 
i allmän ellära. Där kunde alla som skulle 
gå omskolningskursen deltaga. 
I J 35 finns farliga spänningar på många 
ställen. 

Gösta Jönsson som 
nämns i texten 
var med redan på 
Bulltoftatiden
och var en stor 
profil. Här ett 
omnämnande 
i en tidning när 
dessa tre 
F 10-befäl fick 
medalj för 
”berömliga 
gärningar” när 
de räddat en 
amerikansk 
flygbesättning.
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Nu började mitt lärarjobb på allvar. Jag 
försökte vara påläst, innan jag gick 

in till lektion. Det var lite nervöst i början, 
men det gick över efter en tid.
Innan vi började på markomskolningen på 
F 10 fick vi på el-sidan genomgå tele-
materiel utbildning på flygplan J 35B och 
J 35D på FRAS F 18. Den kursen varade 
från 8 okt till 11 jan 1964. Senare flytt-
ades denna utbildning till F 13. Denna 
materiel skulle vi inte undervisa i. Den 
drevs centralt för alla eltekniker.

Fpl J 35 Draken var en flygande vapen-
plattform. Den kunde göra direktan-

fall med robotar, skjuta i hundkurva och 
jaktkurva. Den kunde bära robotar, raket-
er och hade även en kanon. För att få allt 
att fungera fordrades all denna elektronik 
(J 35F hade 125 ”burkar” med elektronik 

för att betjäna vapeninstallationen). Det 
var därför långa kurser för den eltekniska 
personalen. Man hade 2 Mercedesbus-
sar fullproppade med instrument och 
mätutrustning till förfogande per div. för 
att felsöka på all denna elektronik.

Den 27 febr började markomskol-
ningen på F 10 för 3. div. personal. 

Grundkursen pågick i 3 månader. Nästa 
utbildnings-omgång fanns det inte plats 
på F 10. Kursen förlades till F 14 Halm-
stad. Då utbildade vi 1. div. och 2 div. fick 
sin utbildning när de hade lämnat sina 
J 34 Hunter.
Efter att F 10:s två divisioner blivit utbild-
ade fortsatte många i F 10 utbildnings-
grupp, med viss förstärkning från något 
annat förband, att utbilda andra flottiljers 
tekniker. Vi blev utlånade till F 14, F 13, 
F 12 och F 17. Kurserna varade i regel 
3 månader. Jag medverkade också i min-
dre kurser såsom: Skillnadskurser mellan 
olika versioner av Draken, felsökning i 
vapensystem, utbildning på Bragg (bered-
skapsaggregat) m.fl.
Vid jultid 1965 flyttade vi in i vårt nybygg-
da hus på Prästgatan 10, Ängelholm.

Den 8 nov. 1969 blev jag utlånad till 
SAAB i Linköping att vara lärare/

instruktör för danskarnas utbildning på 
J 35XD Draken, den version som Dan-
mark köpt av SAAB. Jag var ensam på 
elsidan. Eftersom det var ett nytt flygplan 
för mig, blev det arbetsamma dagar med 
både teori och praktik. På flygplansidan 
var det 3 lärare, även dessa från flyg-
vapnet, som delade på ämnena. Vi hade 
endast ett fpl till förfogande för de prak-
tiska övningarna. Det gällde att planlägga 
praktiken, så att inte alla grupperna skulle 
vara på samma ställe samtidigt. Språket 
från lärarna var svenska och ”skånska”. 
Kursen avslutades den 19 december. 
Forts. i nästa nummer

F 12 Kalmar. En praktiklektion på J 35F i 
deviering.  Deviering = Kompensering av 
magnetiska störningar i kompassen.

En dansk 
TF-35 
fotograf-
erad på 
F 10 1990. 
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Text: 
Tor Netterby Bilder ur arkivet...

Denna gång har red. 
tittat i arkivet och 
funnit en hel del 
intressanta 
Drakenbilder. 
T v ser vi den första 
J 35J som 
levererades till 
F 10. Den var målad 
i JA 37:s 
grå färg.

Överst en Draken som är 
uppkopplad mot en Mercedes 
testbuss. En buss av denna typ 
fi nns bevarad på museet.
T v en känd bild av en kraftig 
regnbåge vid F 10. Bilden blev 
även ett vykort som Flygvapnet 
distribuerade på 80-talet.

Foto: Urban Mörén

En suggestiv bild på tre SK 35C med vackra 
moln under. Tyvärr gör inte denna lilla bild 
rättvisa åt originalbilden.

En  J 35OE klargörs på F 10 under 
tiden man hade utbildning av öster-
rikiska förare och tekniker. Enligt ett 
avtal med Österrike 1985, ålades F 10 
att sköta utbildningen av österrikarna.
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Den frivillige hunden
Text: Claes Björkman 
Foto: Anna-Lena Gustafsson, Krister Sörhede

Tillbaka till Moses. Basbat85, som 
var beteckningen på det nya fl ygbas-

systemet innebar ett väsentligt utökat 
markområde. Decentaliserade fl ygbaser 
hade i och för sig funnits tidigare men då 
innehållit endast en start- och landnings-
bana. Erfarenheterna från 6-dagarskriget 
mellan Egypten och Israel, där israelerna 
slog ut 70 % av det egyptiska fl ygvapnet 
på några minuter, tack vare den central-
iserade baseringen av fl ygplanen, hade 
lett till en omvärdering. De nya svenska 
fl ygbaserna innehöll fl era bibanor, alla 
avståndsmässigt ordentligt skilda från 
varandra. Detta innebar emellertid ett 
bevakningsproblem. Ett skäl varför armén 
ville lägga ner hundtjänstverksamheten 
var övertygelse om att hundens bevak-
ningskapacitet kunde ersättas med elek-
troniska hjälpmedel. Inget kunde vara mer 
fel. Elektroniken gick lätt att störa ut och 
krävde omfattande insatser för att kunna 
fl yttas. Så är icke fallet med hund. Den 
går inte att störa ut och är lätt att fl ytta.

Men personal för den omfattande 
bevakning som krävdes saknades. 

Man beslöt då att ta hjälp av kvinnorna 
med hundtjänsterfarenhet inom SBK och 
som oftast inte heller var krigsplacerade. 
Förslaget väckte stor entusiasm och den 
första hundtjänstbiträdeskursen gick av 
stapeln i Harlösa 1985 under ledning av   
dåvarande kaptenen Lennart Wetterholm.

Del 2

T v: ”Hund I”
som behandlar 
Bevakning
och Dressyr M/90.

En hund från FMTS i Halmstad.

T h:
Hundtjänst-

biträde 
instruerar i 

stillastående 
bevakning.

Bilder från 
Hund I, via

Sven Wergård.
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Hund på väg i kajak...

Hundtjänst- 
biträden
på övning. 
Bilderna tagna
av Claes Björk-
mans dotter 
Anna-Lena 
Gustavsson som 
själv tjänst-
gjorde i Flyg-
vapnet.

Överst och th:
Olika aktioner 
från grupper 
ur närskydds-
plutonen.

Hundens luktsinne 
är flerfalt överlägset
människans. 
Om människans 
luktsinne kan 
jämföras med ytan 
på ett frimärke 
är hundens kapaci-
tet motsvarande 
en fotbollsplan.
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Å R S MÖ T E  2 0 2 1  de n  1 1  A P RIL 
Med denna tidning finns en kallelse till årsmötet. 
Det är vår förhoppning att det kan genomföras så 
som vi har brukat. Om det sker några förändringar 
meddelar vi detta så fort som möjligt.
Chefen för F 17 överste Tommy Petersson är 
föredragshållare. 
Sven Scheiderbauer
Ordförande F 10 Kamratförening Foto: F 17

Först ett stort tack för alla positiva reaktioner från Er 
som har läst Minnesbok 2020
Det berömmet vill jag som redaktör vidarebefordra till Er som har bidragit med text 
och bilder till boken. Jag vill även framföra ett varmt tack till Er som har lämnat 
underlag till boken, men som inte har kommit med. Det har varit fantastiskt att läsa 
och hantera så många bra bidrag, men tyvärr har vi inte kunnat ta med allt. Vi har 
prioriterat händelser från de olika verksamheterna. Jag hoppas på att få se en ny 
Minnesbok 2025, som kompletterar minnesböckerna om Bulltofta och Barkåkra 
med vad som hände under flottiljens sista år. Då med fokus på turerna kring ned-
läggningsbeslutet och verksamheten vid JAS 39 divisionerna. Ännu en gång ett stort 
tack till ALLA som bidragit till att denna bok har blivit till och kommit ut till våra 
medlemmar och organisationer som stödjer F 10 Kamratförenings verksamhet.
Göran Brauer, Redaktör Minnebok 2020

OBS! Korrigerat datum!
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Föreningsaktiviteter våren 2021
Inga föredrag är planerade under våren. 
Orsaken är att vi inte vill planera något som vi sedan 
tvingas att ställa in på grund av Covid-19-situationen. 
Vi håller an och när Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer ger oss utrymme för att arrangera möten 
kommer vi tillbaka med nya spännande föreläsningar. 
Vi hoppas på din förståelse.
Bengt Lundquist, föreläsningsansvarig F 10 Kamratförening

Köp Bulltoftaboken 
   plus en J 20-byggsats (skala 1/48) 
     till SPECIALPRIS!

Specialerbjudande från vår butik!
Bulltoftaboken........................ 190:-
J 20-byggsats ........................ 269:-
Ordinarie pris .......................... 459:-

Nu till JUBILEUMSPRIS 325:-
OBS! Ingen medlemsrabatt (10%) 
på varorna i specialerbjudandet här!

Köp Bulltoftaboken 
   plus en J 20-byggsats
     till SPECIALPRIS!

Specialerbjudande från vår butik!
Bulltoftaboken
J 20-byggsats 
Ordinarie pris 

Nu till JUBILEUMSPRIS 325:-
OBS! Ingen medlemsrabatt (10%) 
på varorna i specialerbjudandet här!

80-års
jubileum!

Denna höst är det 
80 år sedan 
F 10 sattes upp 
på Bulltofta 
– det fi rar vi 
med detta 
erbjudande!

Handla gärna i 
vår webbshop:
https://engelholmsfl ygmuseum.morefl oshop.com/webbshop/
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Bi l d e r  f r å n 
r e d a k t ö r n ’s 

g ö m m o r

Reggiane Re. 2000, J 20, utställd 
på Skånemässan i Malmö 1975, 
efter ommålning på F 10,   

SAAB B 17 från Sverige 
gästade Flying Legends flyg-
show på Duxford 2005.

Nedan: P-51B, ”Princess 
Elizabeth” även den på 
Duxford 2005.

Flight line på Shuttleworth 1990. 
Närmast en Gladiator, sedan D H Tiger Moth, Avro Tutor, D H Dragon Rapide, 
Hawker Hart och en Chipmunk sist.

En Hunter F.6A fotograferad på Duxford 2005.  

Denna gång blir det 
lite engelska bilder 
från både Duxford 
och Shuttleworth 
samt J 20 på 
Skånemässan.
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Text: Tor Netterby Foto: Göran Brauer

Gunnar Nilsson har fyllt 100 år!
Hipp, hipp, hurra för vår jubilerande medlem!

Gunnar beundrar en lergök bland 
alla presenterna.

Gunnar Nilsson, även känd som ”Balling” 
har jubilerat. Det hör inte till vanligheten att 
Bullertinen hyllar medlemmars födelse-
dagar, men i det här fallet är vi mer än 
villiga. Red. utbringar ett trefaldigt (skånskt) 
leve för, förmodligen, F 10 Kf:s äldste 
medlem. 
Gunnar Nilsson fyllde 100 år den 9 septem-
ber, enligt hans mor var det dagen efter och 
därför firades jubileet den 10 september.
Göran Brauer och Jan Karlsson från 
kamratföreningen uppvaktade jubilaren. 

Gunnar började redan 1940 på Bulltofta 
och var flottiljen trogen i 40 år, 1940–1980. 
Graden vid pensioneringen var kapten. 
Gunnar uttryckte det själv som så vid 
”Robotdagen” vi hade för några år sedan: 
”Jag har varit i det militära innan de flesta 
av er här var födda!” 
Detta bär sannerligen respekt med sig. 

Redaktören för Bullertinen ställer sig i 
givakt och hyllar födelsedagsbarnet med en 
stram honnör! n

Gunnar Nilsson och en Rb 68. T.v. CFV Stig Norén och längst t.h. 
Gunnar Nilsson.

Gunnar är ett stort fan av Rögles 
ishockeylag. Han presentades med en 
tröja från laget med spelarnas namn på. 
Notera nr 100 på ryggen!
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Saab Safir – en succé fyller 75 år
Text och foto: Sven Scheiderbauer

Saabs första exportframgång på 
flygsidan var Saab 91 Safir. Den 20 

november 1945 flög den för första gången 
med Olle Hagermark som förare. Det är 
nu 75 år sedan. 

Först var det designat för att vara ett 
tvåsitsigt privatflygplan, men med tre 

platser skulle det bli mer attraktivt, så 
blev det. Den första versionen Saab 91A 
hade en inverterad radmotor – de Havil-
land Gipsy Major på 145 hp. Flygvapnet 
anskaffade tio exemplar som sambands-
flygplan, med beteckningen Tp 91, också 

F 10 hade en Tp 91 med serienumret 91122. 
Totalt tillverkades 48 Saab 91A varav 
några exporterades. 

Flygvapnet behövde byta ut skolflyg-
planet Sk 25 Bücker Bestmann. 

Saab offererade då en version av Safiren 
med starkare boxermotor. Efter prov 
och i konkurrens med Beechcraft T-34 
Mentor valdes det som blev Sk 50B och 
som levererades från 1952. En fyrsitsig 
version, men i övrigt densamma var Sk 
50C. Skillnaden var att den hade constant-
speed propeller och vingtankar i stället 
för kroppstanken bakom föraren. Inalles 
opererade flygvapnet 75 Sk 50B och 14 
Sk 50C fram till 1992 då de avvecklades. 
Safiren utvecklades med ytterligare en 
version Saab 91D. Den var försedd med 
en 4-cylindrig motor till skillnad från 
Sk 50B och C som hade en 6-cylindrig 
Lycoming O-435-motor på 190 hp. Saab 
91D hade en Lycoming O-360 på 180 hp. 

Safirens konstruk-
tör A.J. Andersson 
samtalar med 
Erik Bratt, Drakens 
konstruktör, till 
höger och 
Olof Esping till 
vänster. Esping 
var assistent till 
A.J. Andersson vid 
Safirutvecklingen 
och detsamma till 
Bratt vid Draken-
utvecklingen. 
Flygplanet är Tp 91 
vid Flygvapenmuse-
ums invigning 1984. 

Överste 
Zachrisson 
”Zacke” och 
en okänd vid 
F 10 Tp 91.
(Ängelholms 
Flygmuesum)



Läs mer om våra lediga lokaler, evenemang och 
 www.valhallpark.se

Just nu bygger vi ut Valhall Park Hotell med 
relaxavdelning, bubbelpool, behandlingsrum, 

restaurangen med 100 platser.

för den starkt växande padelsporten. Genom 
en utbyggnad av padelhallen kan området inom 
kort erbjuda spel på 10 banor inomhus, och 
därmed bli en av Sveriges bästa 
anläggningar för padel.

124x92_bulletinen_ValhallPark_2020_10_16_tryckklar2.indd   1 2020-10-19   09:27:02
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Prestandamässigt var de likvärdiga bland 
annat därför att den 4-cylindriga motorn 
var lättare. 

Saab Safi r blev en exportsuccé. 
Flygvapen som Norge, Finland och 

Österrike köpte Safi r liksom några civila 
fl ygskolor. Totalt tillverkades 323 Saab 
Safi r och fl era av dem fl yger än idag. n

Den sista Safi ren levererad till Flygvapnet 
skrev jag om i Bullertinen nr 38. Det är denna 
Sk 50C F 10 – 75, passande nummer i år. 

Våren 1986 hämtades en Saab Safi r från Finland. När den lastats ur TP 84 Hercules 
stod det redan två Safi rer på plattan på Bromma. Det blev en spontan Safi rträff med 
en Saab 91B-2 SE-CAB (fd norska fl ygvapnet), en Saab 91C SE-EDD (ägd av Saab)  
och en Saab 91D SF-18 från fi nska fl ygvapnet. Personerna är fr.v. Göthe Johansson, 
Kjell Franzén (Lfv) och fd gmj Åke Sundén (provfl ygare m.m.). SF-18 utan vingar p.g.a. 
TP 84 transport. 
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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

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:



               www.f10kamratforening.se                                                                                                                   43

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: medreg@f10kamratforening.se 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



Avs. 
F 10 
Kamratförening 
Valhall Park 
262 74 Ängelholm

Nästa nummer av                                           

F 10 Kamrat-
förenings 
nyproducerade 
bok om fl ottiljen
1945-2002.

Våra huvudsponsorer:

kommer i juni!

Tänk på att 
DU får 10% rabatt 

som medlem i
Kamratföreningen!Vi önskar er alla en fröjde-

full Jul & ett Gott Nytt År!
Medarbetarna på 
Flygmuseet

F 10 Kamrat-

Dags för julklappar! Vi har det du söker!

Mössor 139:-659:-

Multi tool

 389:-
 385:-

250:-

Refl ex

20:-Bernt 
Törnells nya 
bok om 
svenska fl yg-
platser, 
militära 
som civila.

COBI Roliga byggsatser för de yngre! 
COBI, B-25 Mitchell

En god bok är aldrig fel!

Varorna här går att köpa via webbshopen: 
https://engelholmsfl ygmuseum.
morefl oshop.com/webbshop/

Vi önskar er alla en fröjde-Vi önskar er alla en fröjde-
full Jul & ett Gott Nytt År!full Jul & ett Gott Nytt År!

Varorna här går att köpa via webbshopen: 
https://engelholmsfl ygmuseum.
morefl oshop.com/webbshop/

J 35/S 35E/RF-35 
Draken 
Skala 1/48

Ordinarie pris 426:-
NU 315:- 
(Ingen medlemsrabatt).

Ordinarie pris 665:-
NU 499:- 
(Ingen medlemsrabatt).

AJ 37 
Viggen 
Skala 1/48

                                          kommer i juni!kommer i juni!                                          BULLE  TINEN ULLE TINENrTINENrTINEN


