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Ordförandeord
alla givare har gjorts om från 
att namnen var i den ordning 
bidraget kom till nu i alfa-
betisk ordning. 
Onekligen lättare att hitta. 

Framtiden för Ängelholms 
Flygmuseum är en stor 

sak just nu. Vi går en delvis 
oviss framtid till mötes när 
det gäller driften av museet. 
Som det är idag är Kamrat-
föreningen ägare av museet 

och våra medlemmar är de som med entusi-
asm får verksamheten att fungera. Det är så 
det varit från början 2004 då museet invigdes. 
Vi skönjer dock att återväxten bland de fri-
villiga inte står i proportion till arbetsupp-
gifterna, det vill säga den är låg och saknas 
i de mer kvalificerade delarna. Skall museet 
leva vidare krävs mera professionalism, 
särskilt på ledningsnivå. Mot denna bakgrund 
har jag vänt mig till Ängelholms kommun 
med frågan om ett rejält stöd alternativt att 
kommunen tar över driften av Ängelholms 
Flygmuseum – som då skulle göra skäl för 
namnet. När jag skriver detta kan jag konsta-
tera att frågan om ett eventuellt övertagande 
har mötts positivt, men inga beslut föreligg-
er ännu. Alla partier har uttalat sig mycket 
positivt om vårt museum. Ärendet ligger just 
nu hos Nämnden för Kultur, idrott och fritid. 
F 10 kamratförening kommer att leva vidare 
vid ett scenario som ovan, men nu också som 
en vänförening till museet. Alla intresserade 
kommer att kunna engagera sig i stort sett så 
som idag. 

Jag hoppas att snart kunna välkomna dig till 
vårt museum och till höstens begivenheter. 

Allt beror på hur pandemin och vaccination-
erna utvecklar sig. 

En riktigt skön sommar önskar jag alla!

F 10 Kamratförenings ord-
förande Sven Scheiderbauer.

För ett år sedan, då jag 
skrev för Bullertinen nr 

40 juni 2020, noterar jag att 
jag skrev ”Ingen vet när livet 
kan återgå till det normala…”. 
Under året har vi kastats mel-
lan hopp och förtvivlan. Hopp 
då det under sommaren blev 
möjligt att öppna utställning-
arna för besökare, men med 
vissa restriktioner. Förtvivlan 
när vi upplever Covid-19-våg 
nummer två och kort därefter 
nummer tre. Våra möjligheter att samlas är 
kringskurna. Under vintern/våren har vacci-
nationerna kommit igång och det ger oss nytt 
hopp. Merparten av de aktiva frivilliga i såväl 
museets som föreningens tjänst är pensionärer. 
Det betyder att när detta skrivs har de flesta fått 
spruta nummer 1 och många också nummer 2, 
samtidigt som vaccinationsgrupperna utvidgas. 
Ser vi ljuset i tunneln? Jag vill tro det.

I tidningen på sidan 4 kan du läsa om de plan-
er vi har för att återuppta utställnings- och 

simulatorverksamheten samt på sidan 37 för-
eningsverksamhetens föredrag. 

Årsmötet för åren 2019 och 2020 har gen-
omförts. Om detta kan du läsa på sidan 18. 

Jag vill passa på att uppmana de medlemmar 
som har, men som inte rapporterat sin e-post-
adress till oss, att göra det. På det sättet undgår 
du att missa information. Läs mer på 
sidan 13 vad medlemsregistratorn skriver. 
Jag är tacksam över det stora deltagandet i års-
mötet. Hur den nya styrelsen ser ut finns också 
på sidan 18. Jag hälsar de nytillkomna styrelse-
medlemmarna speciellt välkomna. 

Förra året så här års stod vi vid konkursens 
rand. Tack vare er medlemmar samt ett 

stort antal icke-medlemmar räddades museet. 
Uppropet ”Rädda museet” hörsammades långt 
över vår förväntan och fortfarande flyter det in 
medel till detta konto. Tavlan med namnen på 

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

Vi lämnar nu en period som varit tråk-
ig och besvärlig för museet. Vi har 

haft stängt sedan november månad 2020. 
Under några dagar före jul öppnades 
butiken för försäljning av julklappar. 
Trots alla tråkigheter med Covid-19 har 
det pågått en hel del arbeten i museet.
Eftersom det har varit begränsningar i 
antal personer samtidigt i lokalerna har 
mycket av gemenskapen gått förlorad.

Nu ser vi fram emot att öppna upp 
museet inför sommaren och hälsa 

besökarna välkomna. Planerna för när-
varande är att försöka öppna museet den 
första juni. Eftersom vi i skrivande stund 
inte vet vad myndigheterna kommer att 
besluta fortsätter vårt planerande. 
Vår servering utomhus kommer att 
byggas upp och det innebär att café inom-
hus kommer att vara stängt under somma-
ren. Erfarenheterna från förra sommaren 
visar att det var mycket värdefullt med 
utomhus servering. Eftersom det fanns be-
gränsningar om hur många besökare som 
samtidigt fick befinna sig i museet blev 
det ibland köbildning utanför. Vädret var 
ganska bra och varmt vilket bidrog till att 
bland annat glassförsäljningen ökade. 

Nu ser vi fram mot en skön sommar 
och många besökare. Vaccinationer 

mot Covid-19 kommer naturligtvis att 
påverka hela verksamheten. Alla våra 
medarbetare och våra anställda 

ungdomar vill 
bara komma 
igång på van-
ligt sätt. De 
som sköter 
våra simula-
torer väntar på 
alla besökare 
som försöker flyga och att både störta och 
till och med kunna landa en J 35 Draken.

Med lite tur och skicklighet kan vi 
kanske starta upp vår J 22 i sommar 

och visa upp den. Det är några år sedan 
vi hade möjlighet till detta. Många har 
frågat efter att få komma att lyssna på 
motorljudet. Det påminner om gamla 
tider innan jetåldern.

Vi planerar även för att genomföra 
F 10 Memorial i augusti månad. 

Än så länge är det tveksamhet när det 
gäller hur många besökare vi kan ha i 
våra lokaler.

Som museichef ser jag fram mot en 
härlig och skön sommar och många 

besökare så att vi fortsättningsvis kan 
driva vårt flygmuseum.

Välkomna alla.

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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Bygdens dotter Jill, på besök 
i butiken

Trots att museet är stängt händer det saker 
internt i väntan på att åter kunna öppna för 
besökare.

På initiativ av Anders Petrisson, F 10 Kf- 
hedersmedlem och instruktör vid Draken-
simulatorn, fortsatte en gammal fundering 
till handling tack vare personliga kontakter 
inom företaget Willab Garden i Båstad.

Anders undersökte möjligheten att komma 
över sekunda glaspartier med syfte att bättre 
avskärma simulatorutrymmet från utställ-
ningshallen. Därigenom skulle störande 
ljud från hallen minskas samtidigt som full 
insyn till verksamheten ändå säkrades.

Förfrågan resulterade i ett mycket positivt 
bemötande från Willab Garden som skänkte 
ett passande skjutglasparti inklusive mon-
tering.

Museimedarbetare har nu fällt in och målat 
runt glasväggen som nu står beredd att ge 
instruktörer och nya drakenpiloter en ännu 
mer realistisk och ostörd upplevelse.

Draken-
simulatorn 
i ”kuvös”

Sångerskan Jill Johnson besökte butiken 
på museet strax före jul för att inhandla 
en julklapp. Här är Jill tillsammans 
med Bengt Lundquist som assisterade 
vid inköpstillfället.
Foto via Bengt Lundquist

Text & foto: Ulf Ohlsson

Det HÄNDE... 
på museet!

Montören från Willab AB har sällskap 
av Hans Ahrtzing som följer arbetet. 

T v texten på glasrutan som visar 
sponsorens namn klart och tydligt.



              6                                                                                                                                      Bullertinen                

Kamrater i kamratföreningen,

Vi lever fortsatt i annorlunda tider. Pan-
demin är utmanande, globalt, nationellt 

och regionalt. 
Relativt sett får vi sägas ha klarat oss gan-
ska bra här i Sydsverige, inklusive F 17 och 
Ronneby garnison, men periodvis är det 
ansträngande. I april ökade till exempel 
smittspridningen här i Blekinge. Vår verk-
samhet fortsätter dock alltid, fast smittskydds-
anpassat. Under första kvartalet i år har vi 
stöttat Region Blekinge med en ambulans 
med personal för transporter av covid-
patienter. Nu i maj har vi, bland annat, en 
ambulans med personal i beredskap för 
flygtransporter av covidpatienter. Men ljuset 
och vårvärmen är på väg. Vaccinationerna 
tar alltmer fart, och våra äldsta och sköraste 
medborgare börjar bli klara. För oss alla 
gäller att hålla i, hålla ut, hålla avstånd ännu 
en tid.
  

Några axplock om vad som hänt på F 17 
sedan sist: I början av oktober hade 

vi en Gripen-kontingent som deltog i den 
finska flygvapenövningen RUSKA i norra 
Finland. I november genomförde vi en luft-
tankningsövning från Ronneby, med bland 
annat tjeckiska Gripar på besök. 
Våra värnpliktiga, som ryckte in i septem-
ber, blev under hösten alltmer dugliga 
soldater, och kring månadsskiftet november-
december svarade vi för två högvaktsveckor 
med dem, både på Stockholms slott och 
Drottningholm. Värnpliktsutbildningen 
bedrivs lite annorlunda detta år på grund av 
pandemin. Soldaterna får i regel bara resa 
hem var tredje helg, och då transporterar 
vi dem i inhyrda bussar, allt för att minska 
risken för smittspridning i samhället. 
En stor uppoffring för dessa ungdomar, 
men något de tar med mogen fattning och 
gott humör. Sedan nyår genomför de sina 
befattningsutbildningar inom flygbassäk, 

R3, sjukvård, samband, stabsassistenter 
och mekaniker, alla 140 här lokalt vid F 17, 
och de är nu på god väg att bli fullfjädrade 
soldater. 
Helårsgenomgången i december fick tyvärr, 
liksom många andra möten, genomföras 
digitalt. Men vår flygande julgranshälsning 
kunde ni förhoppningsvis se den 15 decem-
ber. Men de färre resorna och mötena på 
grund av pandemin har haft några positiva 
effekter. Lite effektivare tror jag allt att vi 
blivit. Tempot har på flera sätt tidvis sänkts, 
och jag har som flottiljchef haft mer tid att 
vara i verksamheten, inklusive flygtjänsten, 
och har nu bättre flygtrim än jag haft på 
flera år. 
Under årets första kvartal har vi mest hållit 
beredskap och övat lokalt, i egen regi. 
Under februari genomförde vi dock en 
mindre samövning med luftvärnet här 
i Ronneby. Och under mars fällde våra 
Gripar en hel del skarp last i Vidsel. Våra 
flygplan har ju lång räckvidd, och vi har 
haft flera samövningar med länderna runt 
Östersjön under våren, från hemmabasering. 
Sista veckan i mars gick våra nya flygbas-
jägare lodjursmarschen, och fick därmed 
sina eftertraktade och speciella baskrar. 
Kring påsk mindes vi också att det var tio 
år sedan delar av F 17 omgrupperade till 
Medelhavet för deltagande i Libyeninsatsen. 
Tio år sedan. Otroligt vad tiden går fort. 

Nu förbereder vi resten av årets verk-
samhet. Våra värnpliktigas slutövning-

ar pågår under maj, visst deltagande i öv-
ningen ACE (Arctic Challenge Exercise) i 
början av juni och muck för vår fantastiska 
värnpliktsomgång 20-21 i mitten av juni. 
Vid den tiden är det också examenstider för 
flera officersutbildningar, med anställningar 
och befordringsceremonier som följd. 
Med mera. 
Under juli lär det vara ganska tyst på 
Bredåkra, men helt vilar vi aldrig. 

Chefen har ordet, maj 2021
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C F 17, öv Tommy Petersson skriver här 
om det aktuella läget på F 17. 
Foto: Jonas Holmgren, F 17

Alltid, dygnet runt, året runt, håller vi bered-
skap, i luften och på marken, och driftar 
vår fl ygplats. Under augusti tar vi nya tag, 
under september rycker en ny värnplikts-
kull in, och under oktober är det dags för 
årets huvudnummer, årets luftförsvarsövning 
LFÖ 21, som genomförs tillsammans med 
marinens motsvarande övning och har 
södra Sverige och därmed F 17 i fokus. 

Vi ser nu framtiden an med stor till-
försikt. I ryggen har vi ett nytt för-

svarsbeslut från december, med substan-
tiella och välbehövda tillskott i ekonomin, 
och därmed en ökad ambition avseende vårt 

lands försvarsförmåga. Lokalt på F 17 kom-
mer det kanske inte att märkas några stora 
och omedelbara förändringar i närtid, men 
fl era nya förband sätts upp i Sverige, och 
sakta men säkert blir även vi i Ronneby än 
starkare och robustare. 

Avslutningsvis vill jag tacka för vårt 
goda samarbete, och allt ni i kamrat-

föreningen bidrar med för att göra Flyg-
vapnet mer känt ute i samhället. Det senaste 
året har såklart mycket blivit lite annor-
lunda och mer digitalt, men förhoppnings-
vis kommer mycket att kunna återgå mer 
till det normala allt eftersom sommar-
värmen och vaccineringen tilltar. Jag ser 
verkligen fram emot att besöka gamla 
Barkåkra igen och det fantastiska fl yg-
museet. I väntan på det har jag, och många 
andra här på F 17 med rötterna i Nordväst-
skåne, den senaste tiden kunnat glädja oss 
åt Rögles framgångar i SHL – även om det 
inte riktigt räckte ända fram. I år.

Vi fortsätter hålla i, hålla ut och hålla 
avstånd en tid till. 
Flygvapnet – Så högt man kan komma! 

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”.



              8                                                                                                                                      Bullertinen ertinen                

För 75 år sedan den 4 juni 1946 landade 
tre de Havilland Vampire Mk.1 på F 13 

Bråvalla. Mottagningskommittén hade åkt 
hem på grund av en försening orsakad av 
långsam tankningsprocedur i Tyskland 
samt väderproblem. I denna kommitté in-
gick bland annat flygvapenchefen Norden-
skiöld. De resterande två planen kom fram 
först den 6 juni. 

Utvecklingen av jetmotorn hade gått 
med rasande fart. Det första jetflyg-

plan att flyga var tyska Heinkel He 178 
som klockan 4 på söndagsmorgonen den 
27 augusti 1939 lyfte från Marienehe 
utanför Rostock. Motorn var konstruerad 
av Hans Joachim Pabst von Ohain. Pilot på 
denna första flygning var Erich Warsitz. 

I Storbritannien pågick samtidigt och 
oberoende av varandra en liknande 

utveckling. RAF piloten Frank Whittle, 
senare Sir, skrev redan 1928 om en motor 
som sög in luft, värmde upp den och lät 
den strömma ut med hög hastighet. Denna 
vision förverkligades genom flygningen 
den 15 maj 1941 med flygplanet Gloster 
E.28/39 försedd med Whittles motor. 
Pilot var Glosters provflygare Jerry Sayer. 
Gloster Meteor flög för första gången den 
5 mars 1943. Den 20 september 1943 kom 
de Havilland Vampire i luften för första 
gången. Gloster Meteor hann bidra något 
i striderna i andra världskrigets slutskede. 
Det gjorde däremot inte Vampire. 
Men den imponerar från början med sina 
fartresurser, 1944 flyger den i 805 km/h. 
Tyska Messerschmitt Me 262 hann sättas 
in i striderna innan kriget var slut. 

Saabs första jaktflygplan var J 21. Detta 
propellerflygplan flög för första gången 

När jetflyget kom till Sverige 
och Skåne 

den 30 juli 1943 med Claes Smith som 
pilot. På Saab följde man reamotorutveck-
lingen noga och försökte tidigt få tillgång 
till de Havillands motor Goblin. Det fick 
man. Man hade två val, att ta fram en ny 
flygplanstyp eller bygga om J 21A. Av 
tidsskäl valde man den sistnämnda för 
den syntes lämplig med sin högfartspro-
fil. Nu skulle man med så små ändringar 
som möjligt, bara de som var nödvändiga 
på grund av den nya motorinstallationen 
och därmed den högre hastigheten, göra 
en ny version. Åke Sundén provflög J 21R 
första gången den 10 mars 1947. Det var 
nio månader efter ankomsten av de första 
J 28 Vampire. Sommaren 1948 flög kapten 
Ove Müller-Hansen och löjtnant Stig Sjö-
holm in sig på J 21R på Försökscentralen i 
Linköping efter att dessförinnan ha flugit 
in sig på A 21A på F 15 Söderhamn för att 
lära sig manövrera med noshjul. I augusti 
och december 1949 anlände de två första 
J 21R till Ängelholm. Leveranserna tog 
fart och 1950 levererades 55 flygplan och 
de tre sista i januari 1951. 

Som jaktflygplan var J 21R inte lämplig. 
Svag motor, tung i rodren och ingen 

tryckkabin begränsade dess förmåga. 
När beskedet kom att J 21R skulle ersättas av 
J 28B vid F 10 var det ingen som grät. 
Innan året (1951) var slut hade samtliga 

Text & färgfoto: Sven Scheiderbauer 

Heinkel He 178-repliken i terminalen till 
Rostock/Laages flygplats. 



               www.f10kamratforening.se www                                                                                             9

kvarvarande flygplan förts över till F 7 
Såtenäs. Där gjorde de god tjänst som 
attackflygplan. Ett par flygplansindivider 
hade då varit på F 10 i bara fyra månader. 
Det är i år 70 år sedan F 10 tog emot de 
första J 28B Vampire. De två första kom 
16 januari 1951. Totalt levererades 59 
Vampire till F 10, alla hämtades av F 10-
piloter från Chester i Storbritannien. 

Först med Vampire var 3.divisonen 
därefter 2:a och sist 1:a div. Innan året var 
slut hade alla J 28B levererats. F 10 blev 
den första flottiljen i flygvapnet att skifta 
en jetflygplanstyp mot en annan och bytet 
skedde inom loppet av ett år. Den J 28B 
(28311) som finns bevarad av Flygvap-
enmuseum började sin bana i juni 1951 
på F 10. Efter knappt två år på Barkåkra 
överfördes den 1953 till F 14. 1957 fick 
Krigsflygskolan F 5 Ljungbyhed den och 
därefter Flygvapenmuseum. Den är nu ut-
lånad till Flyg-och lottamuseet på Optand 
utanför Östersund. Totalt inköptes 310 
J 28B till flygvapnet. Till dessa skall lägg-
as 70 J 28A Vampire Mk.1 och 57 J 28C 
Vampire Trainer Mk. 53. Tjänstetiden för 
J 21R på F 10 var kort, tiden för J 28B var 
dubbelt så lång, vilket innebar två år. Alltså 
också det kort tid. Med början i maj 1953 
tillfördes F 10 J 29B ”Flygande Tunnan”. 
Flottiljen blev första förbandet med denna 
version. Alla F 10 Vampire överfördes till 
F 14 Halmstad där de blev A 28B eftersom 
F 14 var en attackflottilj. 

Här är både en 
J 21R och en J 28B
(28251) foto-
graferade på ett 
vintrigt F 10.
(Foto: Ängelholms 
Flygmuseum)

Det svenska flygvapnet var relativt tidigt 
framme på jetfronten. Redan året efter 

andra världskrigets slut kom de första J 28 
Vampire. Flygvapenchefen general Bengt 
G Nordenskiöld var mycket angelägen om 
att anskaffa jetflyg till alla flygslag så fort 
som möjligt. Redan 1957 var såväl, jakt-, 
nattjakt-, attack- och spanings-flottiljerna 
utrustade med jetflygplan, även om några 
propellerflygplan skulle tjänstgöra ytterlig-
are ett par år. Ur ett internationellt perspek-
tiv är detta imponerande. Man kan notera 
att RAF satte sina Vampire i tjänst i april 
1946, två månader före oss samt att Schweiz 
flygvapen tog emot fyra Vampire i augusti 
samma år. Redan efter några dagar havere-
rade den första. Tre år senare 1949 köpte 
man 75 Vampire Mk 6 som 1951 komplet-
terades med en beställning på 100 Vampire 
Mk.6. Cirka 4400 Vampire (alla versioner) 
tillverkades och typen fanns i många länd-
ers flygvapen. Vampire på museum i vårt 
land finner man på Flygvapenmuseum som 
har två (28001, 28451). Svedinos har två 
(28307, 28444), F 15 museum en (28219), 
Optand en (28311), Vännäs motormuseum 
en (28391). En Vampire finns uppställd i 
Halmstad, den tillhör ett norskt konkursbo. 

Idag finns det två luftvärdiga Vampire 
Trainer i Sverige, båda är före detta 

Schweiziska flygplan. Av dessa två står den 
ena (SE-DXV) på vårt museum, men ägs av 
Ljungbyheds Aeronautiska Sällskap. Den 
andra (SE-DXX) finns i Västerås. n 
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Arbetet som sektorflottiljchef var inte 
något nytt och främmande för mig. 

Som CF 17 hade jag suttit med i sektorled-
ningen under Bertil Bjäre, som jag nu eft-
erträdde som sektorchef. I organisationen 
fanns ett inbyggt dilemma; att vara både 
sektorchef och flottiljchef. Ett dilemma 
som man senare i den nya Flygkomman-
doorganisationen löste genom att skilja på 
de båda befattningarna. Som sektorflot-
tiljchef hade jag en ställföreträdare som 
hade hand om flottiljen och som också in-
gick i sektorledningen. I ställföreträdarens 
befattningsbeskrivning ingick dessutom 
att han skulle fungera som personalchef 
vid F 10. Jag skulle som sektorflottiljchef 
inte lägga mig i hans sätt att sköta det 
området. Det krävde en viss diplomati 
och känslighet från min sida för att han 
inte skulle känna sig åsidosatt. Då och då 
samlade jag honom och de övriga och gick 
igenom vilken samsyn och ledarskapssyn 
som skulle gälla. Vi snackade oss samman 
om vilka värderingar som skulle ligga till 
grund för vårt ledningsarbete.

Det är något visst med F 10!

Clem med hustru Tina fångade på språng 
på ett foto av Ulf Ohlsson under flygdagen 
på Kallinge i juni 2014,
.

Som nyanländ chef upptäcker man ofta 
surdegar i organisationen. Kvarstående 

personalproblem, som tarvar en lösning, 
medan fönstret ”Ny som chef” fort-
farande står öppet. På F 10 gällde det en 
enhetschef som inte fungerade. Till min 
ställföreträdare sa jag: ”Vi har ett prob-
lem. Har du något emot att jag tar hand 
om det?” Ett mångårigt ok lyftes från hans 
axlar. Varpå jag ganska omgående stegade 
in på enhetschefens rum och sa: ”Ska du 
själv söka dig ett nytt jobb eller ska jag 
hjälpa dig med det?” Av vissa blev jag 
nog ansedd som väl hård. Det var några på 
ledande befattningar som fick lämna sina 
tjänster. Det skedde ganska omgående och 
det spred förmodligen en viss oro: ”Aj, här 
får man passa sig!” tänkte nog en och an-
nan. Men, genom samsnacket, tog den bät-
tre ledningskulturen över och folk började 
känna sig trygga på sina befattningar.

Ett annat ledningsområde rörde flyg-
säkerheten. Flygsäkerhetsansvaret 

låg personligen kvar på mig eftersom jag 
var flygande. En övningsdag skedde en 
incident med en fyrgrupp J 35. Man övade 
anfall rote mot rote utifrån en normal 
övningsmall. En av killarna i gruppen 
bröt mot korrekt uppträdande och mot de 
försiktighetsmarginaler som gällde. 
Han flög för nära ett annat flygplan, flög 
in emellan flygplanen, för att anfalla ett 
framförvarande flygplan. Passagen var 
nära. Det var mycket nära! Det kunde 
mycket väl ha slutat med två omkomna 
trettioåringar.

Man skrev rapport om det, upprätt-
ade en DA, driftstörningsanmälan. 

Denna anmäldes till mig och jag gick ju 

Text: Rolf Clementson Foto: Ängelholms Flygmuseum och Ulf Ohlsson

Del 2
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upp i stabsläge, som man numera säger. 
Jag påkallade omedelbart att detta ska vi 
utreda här på fl ottiljen och kallade till ett 
första möte med fl ygchef, divisionschef 
– alla inblandade – och började sätta sam-
man lägesbeskrivningar. Jag ska inte dra 
hela litanian, men jag var mycket besvär-
lig. Krävde mer och mer underlag: ”Hur 
följde ni det, enligt vilket övningsmönster 
skedde det, vilka gränser gällde för det 
där, vad…?” De tyckte jag var jobbig, 
men det struntade jag i, för nu gällde det 
en viktig sak! Gradvis erkände och insåg 
alla det. En av de närvarande sa: 

”Du har gett fl ygsäkerheten ett ansikte”.
Slutsatsen blev att killen, som var upphov 
till incidenten, saknade medvetenhet om 
vikten av gränser, han bar på en felaktig 
attityd. Han var för Bigglesaktig. Detta 
ledde över till den besvärliga frågan: 
Hur kom det sig då att vi hade honom som 
fl ygande hos oss? Divisionschefen tyckte 
att man hade gått igenom vad som gällde, 
man hade en god policy och så vidare. 
Det tyckte inte jag. Vems var då felet till 
att man inte hade det? Det var mitt. Det 
yttersta ansvaret vilade på mig. Slutet på 
det hela blev, att jag summerade att här 
saknas en attitydmedvetenhet. Vi har inte 
haft en policy som har fullföljts steg för 
steg ned till de underställda cheferna. 
Jag klargjorde också min inställning för 
piloten – i så pass hårda ordalag att han 
valde att sluta.

Under mina år på F 10 for jag som en 
tätting mellan Barkåkra och ”Berget” 

i Hästveda. Där kunde jag 

Modellhelg 7– 8 augusti!

Fritt inträde för alla tävlande!
Anmälan på: www.engelholmsflygmuseum.se/

Modelltävling med
fi na priser! 

Öppet 10-17 
båda 

dagarna!

OM Corona släpper 

greppet, kan det bli:

 OBS! Vi följer 
 Folkhälsomyndighetens   
 rekommendationer vid  
 arrangemang av den 
 här typen!

l Utställning och demobygge!
l Prova på simulatorfl ygning!

Den offi ciella chefs-
bilden av öv 1 gr 
Rolf Clementson. 
C F 10 från 
1 okt. 1987 till
31 dec. 1992.
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i mitt ledarskap dra nytta av att vi kom-
mit in i den digitala tidsåldern. Vi hade 
fått bildskärmar på vilka vi kunde se både 
luftläget och resursläget – och allt i realtid. 
För ledningen av sektorn lade jag till 
ytterligare en ledningsprincip. 
”Vi ska ha ett luftoperativt tempo i vårt 
stabsarbete. Luftkrig går fort! Ni ska sitta 
runt mig i ‘Kyrkan’. Ni kommer inte att 
hinna skriva sektororder som 
ska föredras för mig i ett avskilt rum. 
Glöm det”, sa jag. ”Vi fattar – när vi är 
samsnackade – beslut utifrån det taktiska 
läget”. Jag valde att sitta med där nere, 
vid det stora bordet, eftersom jag ville ha 
samma information som alla de andra. 
Därifrån kunde jag följa läget, 
se var resurserna fanns och skapa mig 
en helhetsbild.

Med Berlinmurens fall i november 
1989 förändrades mycket. Det yttre 

hotet föll bort. Det nappade politikerna på:

”Det föreligger ingen risk för väpnad 
konfl ikt inom överskådlig tid”, blev deras 
mantra, ”Här ska sparas!” 
Tiden för mina brinnande tal i talarstolar 
och annorstädes verkade vara förbi. 
Jag sökte upp min vän och chef, Lars-Erik 
Englund, och berättade för honom om hur 
jag kände inför det förändrade läget. 
Lasse gav mig ett rakt svar: ”Clem, det 
kunde inte sägas bättre! Dessutom stäm-
mer det här in i mitt pussel. Jag behöver 
din plats för en förfl yttning”.

Jag lämnade Flygvapnet och F 10 på egen 
begäran i början av 1992 och tillträdde 

en utlandstjänst vid Saab AB, där jag skulle 
arbeta med export av JAS 39 Gripen.  Lite 
senare blev jag utnämnd till vd för Saabs 
försäljningen av Gripen till Österrike. Med 
mig till Saab bar jag de ledarskapsprinciper 
som jag utvecklat och förfi nat under min 
tid på F 10. Och många oskattbara minnen.
Det är något visst med F 10! n

”Clem” fi lmad på sitt  
tjänsterum på F 10 och 
utanför Valhallmässen
där han talar om: 
”Det är något visst med 
gamla F 10!”.
Stillbilder ur fi lmen 
”F 10 – 50 år 1990” 
producerad av 
Flygvapnets ITV-studio
på Barkarby.

i mitt ledarskap dra nytta av att vi kom- ”Det föreligger ingen risk för väpnad 

”Clem” fi lmad på sitt  
tjänsterum på F 10 och 
utanför Valhallmässen
där han talar om: 
”Det är något visst med 
gamla F 10!”.
Stillbilder ur fi lmen 
”F 10 – 50 år 1990” 
producerad av 
Flygvapnets ITV-studio
på Barkarby.
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Vi är ju Sveriges största militära kamratförening och varje år så registrerar jag 
mer än 2000 inbetalningar från våra medlemmar.

De uppgifter som jag skriver in i vårt medlemsregister är:
Namn och adress. Många av er har flera för- och efternamn. När du bestämt vilka 
namn som ska vara med så börja med att kontrollera med din bank vilka namn de 
använder i sitt register. Där bestämmer du själv vilka namn som ska vara med.

Exempel: Hos Skattemyndigheten är jag registrerad som Hedström, Lars Vilhelm 
Karl men hos min bank har jag endast Lars Hedström och det är så jag vill ha det 
i F 10 Kf register.

Om du egentligen vill stava ditt namn på annat sätt än hur Skattemyndigheten gör 
t.ex Karlsson med C i stället för K så är detta ett bra sätt att ändra detta.

När det är ordnat behöver du aldrig mera skriva namn och adress i meddelande-
rutan när du betalar räkningar. Namn och adress får alla mottagare automatiskt 
från bankgirot.

Har du ordnat det så behöver du i meddelanderutan vid inbetalning bara skriva vad 
pengarna avser; årsavgift, lunchavgift, gåva eller annat.  

Sedan behöver jag också ditt födelsedatum ÅÅMMDD, vilket jag använder som 
medlemsnummer.

När vår verksamhet sätter igång efter pandemistoppet så kommer vi ofta att skicka 
mail till våra medlemmar. Har du inte redan anmält din email-adress så gör det till 
medreg@f10kamratforening.se

På inbetalningskortet du får i december redovisar jag dina uppgifter uppgifter som 
vi har i medlemsregistret.

Med kamratliga hälsningar, Lars Hedström

VIktIgt meddelande från föreningens 

medlemsregistrator Lars Hedström

Medlemsregistrering m m

Har du ändrat postadress eller mail-adress så anmäl det till:   
medreg@f10kamratforening.se   

eller via sms 070 886 86 86.
Ange även ditt födelse-datum  ÅÅMMDD



              14                                                                                                                                      Bullertinen                

Svensk incidentberedskap 
efter 2002

En initierad artikel som uppföljning till Minnesbok 2020:

Vår alliansfrihet
Sverige är fortfarande ett alliansfritt land 
och vi driver en egen säkerhetspolitisk linje. 
Sverige har dock under det senaste decen-
niet valt att ingå i den europeiska säkerhets-
ordningen OSSE och värdlandsavtalet HNS 
(Host Nation Support). För Sveriges del är 
den nationella säkerhetsordningen viktig, 
något vi inte får göra avkall på, särskilt 
som incidenterna nära vårt luftrum ökar. 
Det växer fram en farlig hegemoni i vårt 
närområde. Konflikter eller en dystopisk 
utveckling skulle kunna uppstå, då vi 
minst anar det. Under fredstida förhåll-
anden måste vi därför alltid hålla en hög 
beredskap med jaktflyg och fartyg.
 
Ett väpnat angrepp är inte otänkbart och 
användningen av militära, auktoritära 
och maktfullkomliga maktmedel (som 
kärnvapen) är fullt möjliga, även om dessa 
sägs mest vara avsedda för avskräckning. 
Mindre skärmytslingar mot Sverige, skulle 
kunna uppstå precis när som helst med en 
oförutsägbarhet som absolut ingen politiker 
– INGEN, ska tro sig kunna veta bättre! 
I början av 1989 kunde t.ex. ingen – varken 
Gorbatjov, Ronald Reagan eller Helmut 
Kohl – föreställa sig att Berlinmuren skulle 
falla inom bara några månader och att 
Warszawapakten skulle upplösas den 25 
december 1991. 

På något förunderligt sätt har svenska 
regeringar vidtagit den ena säkerhetspolit-
iska åtgärden efter den andra. Så till 
exempel öppnar HNS för Natoförband att 
delta i övningar i Sverige, men även i olika 

avseenden utnyttja svenskt territorium. 
Undertecknandet av fördraget följdes av 
försäkringar om vår fortsatta alliansfrihet 
vilket leder till att Sverige aldrig får ge 
upp sin incidentberedskap. Många svenska 
politiker från det kalla krigets dagar trodde 
nog på största allvar att Sovjetunionens 
kollaps 1991 skulle resultera i början av 
– den då påstådda – eviga freden. Hur fel 
blev det inte!

Nato efterlyste i en rapport den 8 decem-
ber 2020 ett återupptagande av dialogen 
med Ryssland och direkta kontakter mel-
lan de militära befälhavarna inom Nato, 
Sverige och Ryssland. Skälet var att säker-
hetssituationen i Europa hade försämrats 
till sin absolut lägsta nivå sedan slutet av 
det kalla kriget. Att gemensamt med Nato 
utveckla gemensamma säkerhetsregler i 
luften skulle minska risken för oavsiktliga 
incidenter. I dag existerar till exempel 
ingen kommunikation i luften mellan in-
ternationella flygledare och ryska militära 
piloter, inte heller har Ryssland trans-
ponderförsedda militära flygplan förutom 
vissa transportflygplan på internationella 
uppdrag. Risken för flygincidenter har 
ökat väsentligt, i det av flygtrafikledningen 
kontrollerade luftrummet, i och med att 
Ryssland i dag bedriver sina flygövningar 
längre västerut än vad man gjorde tidigare.

Relationerna med våra närmaste grann-
länder har stärkts, där inte minst Finlands 
samverkan i försvarsövningar med Sverige 
har skapat nya möjligheter. Frågan som 
dock återstår och som kräver ett svar, 

Text: Rolf Jonsson, numera pensionär,
tidigare officer i Striltjänst
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är om ett medlemskap i Nato ökar vårt 
infl ytande? Det är inte helt uteslutet att 
vår förhandlingsstyrka tillsammans med 
Finland väger upp våra uteblivna medlems-
röster vid Natos möten i Bryssel.

Vår incidentberedskap
Omkring 60 jaktplan står ständigt redo inom 
Nato beredda att kunna avvisa främmande 
fl yg vid kränkningar – i Sverige har vi 
praktiskt taget alltid haft en beredskapsrote 
redo att starta sedan Ryssland 1952 sköt 
ner ett svenskt signalspaningsfl ygplan över 
internationellt vatten över Östersjön.  

Sedan andra världskriget har inte ett enda 
skarpt varningsskott avgivits med vår inci-
dentberedskapsrote (som alltid uppträtt utan 
jaktrobotar). Ett fantastiskt facit på svensk 
incidentberedskaps avskräckande verkan. 
Praktiskt taget varenda litet kubikmeter-
stort luftrum har svensk luftbevakning haft 
kontroll över – ända ner till marken och 
havsytan. Att vi ”vann det kalla kriget” 
med våra beredskapsresurser är tänkvärt 
och borde värt ett särskilt fredspris!

Inom incidentberedskapen skulle man san-
nolikt välkomna en samverkan med våra 
nordiska grannar, utan att de nationella 
kraven behöver begränsas. Vi får aldrig ge 
avkall på incidentberedskapsresurserna. 
Vi borde kanske diskutera den nordiska 
och kanske även den baltiska säkerheten i 
massmedia och även i F 10 Kamratfören-
ings framtida nummer av Bullertinen? 
Hur kan man inrymma nya beredskaps-
metoder mot till exempel nya hot som har 

uppstått på senare år då ballistiskt styrda 
mark- och kryssningsrobotar har tillförts?

Incidentberedskap är så klart kostnads-
krävande med sin väl utbildade personal 
och med dess mycket avancerad teknik i 
form av olika markbundna och fl ygande 
sensorer samt ett av världens mest kvali-
fi cerade fl ygsystem, JAS 39 Gripen. I all 
sparnit efter det kalla krigets slut har 
Försvarsmakten och politiker sannolikt 
invaggats i tron att man kanske inte skulle 
behöva starta jaktroten alls, när det ändå 
så sällan skedde några kränkningar av 
våra gränser. Under mer än 20 år fram till 
påsken 2013 inträffade det nästan aldrig 
några allvarligare eller uppseendeväckande 
kränkningar.

Allvarlig incident 2013
Plötsligt på långfredagen 2013 dök ryskt 
medeltungt bombfl yg med Tu-22M3 upp 
på våra dataskärmar. Jakteskorterande 
med avancerade jaktplan av 
typen Su-27, fl ög bombfl yget från Finska 
Viken rakt mot Stockholmsområdet. 
Vad som föregick detta ryska 
beteende har offi ciellt, ännu i dag, varit en 
gåta? Någon svensk incidentrote fanns inte 
tillgänglig som kunde identifi era 

En del av vår incidentberedskap: JAS 39.

Ryska bomb- och jaktfl ygplan 
övade nära Gotska Sandön  påsken 2013.

Text: Rolf Jonsson, numera pensionär,
tidigare offi cer i Striltjänst
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den ryska fl ygoperationen och vilka 
vapenlaster som ryssarna hade hängt på 
fl ygplanen. 
Var de lastade med skarpa kärnvapen-
apterade Kh-22 attackrobotar? 

Litade vi på att Natos jaktberedskap från 
Baltikum skulle lösa identifi eringen? 
Hela den ryska fl ygoperationen var myck-
et omfattande och krävde till exempel 
driftsättning av hela stridsledningssystem 
i västra Ryssland, fl era markradarstationer, 
aktiva kommunikationssystem, m.m. Hela 
västra militärdistriktet var engagerat under 
en obekväm tidpunkt på dygnet som man 
kan tycka osannolik. Därtill fl ög ryssarna 
med lufttankningsfl yg Il-78 Midas och ett 
mycket avancerat radarspaningsfl ygplan 
typ A-50 Mainstay. Flera ryska militära 
fl ygbaser var aktiverade ända från 
Kolahalvön, ryska Karelen, till centrala och 
västra Ryssland. 

Operationen var en plötslig och mycket 
obehaglig påminnelse om det kalla krigets 
dagar – ett politiskt läge man inte alls 
kunde förvänta sig uppstå ens i ”osäkra” 
fredsförhållanden. Bristen på svenska 
jaktfl ygresurser och piloter i incidentbered-
skapen blev en pinsam historia inför hela 
det svenska folket – men ändå kanske inte 
om man betänker den svenska fredsinviten 
att inte operera skarpt? Kostnadsmässigt 
gick den ryska fl ygoperationen på enorma 
summor pengar – i svenska kronor räknat 
många miljarder. Man kan verkligen undra 
på vilket sätt rysk militär använder det 
ryska folkets pengar (?) för en sådan 
mäktig och provocerande fl ygoperation – 
men det är ett ryskt problem! 
Fastän detta likväl ägde rum hade vår luft-
bevakning ändå en alldeles utmärkt och 
mycket vaken incidentberedskap där de 
främmande fl ygplanens fl ygning kunde 
plottas i detalj. Varje detekterat fl ygplan pre-
senterades som distinkta ljusstarka ”nålstick” 
blinkande och sampresenterade från fl era 
radarstationer/sensorer på bildskärmarna.
Gårdagens radaroperatörer i de mörka ope-
rationsrummen i berganläggningarna skulle 
häpna över dagens presentationsformer men 
ändå att så här bli tagen på sängen utan ett 
enda beväpnat jaktfl ygplan i beredskap, 
var likväl ett trist faktum. Planeringen av 
den framtida incidentberedskapen måste 
ta i beaktande liknande hastigt uppkomna 
händelser, även om det inte hände något 
allvarligt eller hade hänt något på fl era 
decennier. Att bombfl ygoperationen 

Operationen var en plötslig och mycket 
obehaglig påminnelse om det kalla krigets 

Tupolev Tu-22M3. Foto: Dmitry Terekhov

En Beriev
A-50 
”Mainstay”
fotograf-
erad i 
Vladivo-
stok.
Foto: 
Catania

Generallöjtnant Anders Silwer vid en 
presskonferens i april 2013 med 
anledning av incidenten under påsken.
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”turligt” svängde tillbaka när de kom 
nära den svenska territorialgränsen 
var kanske Sveriges smala lycka?

Slutord
Transpondersystemet i ADS-B, 
Flightradar för fl ygövervakning och 
Vesselfi nder för fartygsövervak-
ning visar hur enkelt vi i dag över 
hela jorden kan följa alla fl yg- och 
fartygsrörelser. Sendnet-systemet 
med alla försvarets radarstationer 
kan därutöver skapa den ultima-
tiva nationella incidentbered-
skapen. Avancerade AI-algoritmer 
och ny 5G-teknik förstärker den nationella 
övervakningen till att bli fullt komplett och 
säkerhetsställer övervakningen – om det 
inte vore för att totalitära staters och stor-
makters auktoritära ledarskap fortfarande 
i dag håller sina militära operationer i 
luften och till sjöss strängt hemliga 
– och livsfarliga!
Detta sker i en tid då vissa auktoritära 
stater t.o.m. inför övervakning av alla 
människor med integritetskränkande an-
siktsigenkänningar. Kärnvapenmakternas 
nuvarande ledarskap vägrar komma till 
förhandlingsbordet, där nya SALT-avtal 
skulle behöva träffas redan i dag. Avtal 
som det tyvärr har brutits emot sedan den 
2 augusti 2019 då bland annat en ny rysk 
taktisk kärnvapendepå (?) färdigställdes 
och invigdes i Kaliningrad. 
Även det som rör sig under vattenytan 
måste kunna kontrolleras – där det i dag 
fi nns en begränsad övervakningskapacitet. 
Kanske förarlösa spaningsfl ygplan, med 
långa aktionstider och med ubåtsspanings-
resurser, skulle kunna övervaka framtida 
verksamheter inom vårt närområde?   
Kanske måste diktaturer, auktoritära och 
maktfullkomliga ledarskap i hela världen 
kunna komma till världssamfundens 
förhandlingsbord och acceptera såväl 
bilaterala som multilaterala avtal och om 

begränsningar av vapen överhuvudtaget? 
Men var fi nns den politiska viljan och alla 
de politiskt kompetenta fredsmäklarna som 
i dag lyser med sin frånvaro i fredsmäklan-
det och som skulle kunna skapa en ny 
incident- och säkerhetsordning?
Naturligt har kanske den pågående pande-
mins bromsat upp fredsskapandet – men 
fanns det någon fart på fredsambitionerna 
innan? Kanske vi i samverkan med alla 
våra nordiska länder i incidentberedskapen 
(främst Finland) skulle kunna skapa en 
framgångssaga i hela Norden, Barents- och 
få med hela Europa i transponderkrav på 
allt fl yg och dessutom kunna pressa stor-
makterna att dra ner på sina provocerande 
kärnvapenambitioner. n

Här ett exempel på hur USA följer upp 
(även Nato och vi själva följer upp med 
sis-fl ygspaning) ryssarnas taktiska kärn-
vapenrobotövningar med Iskander-M 
i Kaliningrad.

”turligt” svängde tillbaka när de kom 

och ny 5G-teknik förstärker den nationella 
övervakningen till att bli fullt komplett och 

Satir-
tecknaren 
Lindström kunde inte 
hålla fi ngrarna 
i styr i april 2013!
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Föreningens stadgar säger att årsmöte 
skall hållas på tid som styrelsen 

bestämmer. Pandemin tvingade oss flytta 
tidpunkten flera gånger. Ett årsmöte kunde 
slutligen genomföras den 11 april. 
Detta var helt digitalt. 

Alla medlemmar som anmält e-post-
adress fick en e-post med ett färdigt 

protokoll. Detta skulle godkännas eller 
förkastas. Bilagor var länkade till de punk-
ter som krävde mer information. Årsmötet 
avsåg åren 2019 och 2020. 

Antal avgivna röster var 387. Årsmöt-
eshandlingar skickades till 1712. 

Av dessa öppnades 1122 och kan antas ha 
blivit lästa och av dessa öppnade 15 % 

minst en bilaga. Mest lästa bilaga var 
Valberedningen.

Antalet JA-röster var 380 och antalet 
NEJ-röster 7. En av Nej-röstarna 

inkom per mail med en rättelse då han 
klickat fel. Alltså slutresultatet blev 381 JA 
och 6 NEJ.  

Eftersom det saknades underlag för 
röstning om 2020 års bokslut och revi-

sionsrapport, kunde formellt inte ansvars-
frihet ges för det året. När dessa handlingar 
föreligger kommer en förnyad röstning 
sändas ut som bara omfattar frågan om 
ansvarsfrihet för 2020. När denna tidning 
har kommit ut hoppas vi att denna del kan 
avsluta årsmötet för denna gång. 

387 årsmötesdeltagare! 
Våra årsmöten brukar vara välbesökta med oftast fler än 
200 deltagare. Årets årsmöte är speciellt eftersom vi inte träffades. 
Så här gick årsmötet till:

Text: Sven Scheiderbauer 

Styrelsen för detta år ser nu ut som följer: 
Ordförande.................................................. Sven Scheiderbauer
Vice ordförande.......................................... Krister Sörhede 
Sekreterare................................................... Per Juhlin (Ny ledamot) 
Ekonomiansvarig....................................... Jan Andersson
Informationsansvarig................................ Tor Netterby  
Ledamöter utan nu angiven funktion:.... Hans Ahrtzing (Ny ledamot)
                       Gunnar Müller-Hansen
                       Anders Petrisson (Ny ledamot) 
                        Andreas Samuelsson

Av styrelsen utsedda funktionärer, adjungerade till styrelsen för sina ansvarsområden 
Lars Hedström................... Medlemsregistrator ansvarig för kontakter med F 17
Kenneth Hansson.............. Museichef
Ulf Ohlsson........................ Stf museichef
Anders Rick........................ Intendent persadm, säk, veteranhandläggare

Ledningsgruppen utgår. Arbets-/projektgrupper tillsätts av styrelsen vid behov.
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Än  fi nns  
boken 

att  köpa!

”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 
present. Priset är 250 kr i vår 
butik och 10% rabatt. 
Frakt tillkommer. 
https://engelholmsfl ygmuseum.
morefl oshop.com/webbshop/f10-
barkakra-1945-2002/
Som medlem anger du: 
Medlem21 för att få din rabatt. 

Efter fl ygskolan 1948 fl ög 
han nattjakt på F 1 och 

fl ög då J 30 Mosquito och J 33 
Venom. 1967 blev han överste, 
då den yngste i försvaret, och 
chef för F 20 Flygvapnets 
krigsskola och 1971 fi ck han 
fl ottiljchefsposten på F 16. 
Chef för 1. Flygeskadern 
(E 1) var han 1977-1980. 
När han 1980 blev militärbefäl-
havare i Milo syd befordrades 
han till generallöjtnant, en grad 

han behöll då han 1982 blev 
Chef för fl ygvapnet 1988 gick 
han i pension. En stor gärning, 
som bär hans signum, var 
Stril-60 det första datorstödda, 
digitala strilsystemet. Sin sista 
fl ygning gjorde han med en 
Viggen 1988. 

Sven-Olle var en mycket om-
tyckt chef och ledare. Därtill var 
han en mycket uppskattad före-
dragshållare och middagstalare.  

generallöjtnant Sven-Olof Olson, 
född samma år som flygvapnet 1926, avled den 20 april.

Hej 
Mitt namn är Rune Pettersson och jag är ordför-
ande i Grästorp Essunga Flyghistoriska Sällskap 
(www.gefs.se). Vi fungerar mest som en 
”fan-club” till F 7 Såtenäs.  
Idag (5/12) pratade jag med Evert Kagerin som 
började som mekaniker på F 7 sommaren 1944 
och slutade som kompanichef 1987. Han har 
skrivit ner sina minnen och i samband med det 
pratade vi om att det oftast är piloterna som 
skriver men att det därför är extra värdefullt när 
andra fl ygvapen-anställda skriver ner. Jag berät-
tade då att jag nyss läst Kjell Brymells utmärkta 
berättelse i den första F 10-boken.  
  
Evert kom då på ett kul minne. I skarven mellan 
Bulltofta och Ängelholm låg det ofta F 10-folk 
på Såtenäs och övade. Killarna var då ute i F 7:s 
skog och grävde upp ett lastbilslass med ekplantor 
som de tog med sig ner till Skåne. Det blev till en 
snygg allé som Evert och hans svärson besåg för 
två år sen. Han vet inte hur offi ciellt detta var men 
om historien stämmer så känns det extra bra att 
ert snygga fl ottiljområde inramas av skaraborgska 
ekar. 
Med vänlig hälsning 
Rune Pettersson 

Det kom ett mail i december 2020...

Text & foto: 
Sven Scheiderbauer 
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En tragikomisk historia 
om skinnmöbler
En episod från den tiden när Anders 

Rick börjat som intendent vid F 10 i 
början av 70-talet.

Det hände sig så, att marketenteriet 
hade fått nya sittmöbler. Det var så 

pass lyxigt att man hade köpt in soffor 
och fåtöljer i skinn. Anders var på markan 
och såg till att nya möblemanget kom på 
plats och allt var frid och fröjd. Närvar-
ande var också föreståndarinnan fru 
NN som belåtet konstaterade att nu fick 

de värnpliktiga ett verkligt trevligt och 
snyggt ställe att fika på och umgås.

Det gick några dagar, så ringde det 
på Anders telefon på tjänsterummet 

i K54 (Kasern 54). I andra änden av 
telefonen var det föreståndarinnan som 
var alldeles uppriven och gråtande talade 
om att de alldeles nya skinnmöblerna 
hade vandaliserats av några värnpliktiga. 
Anders meddelade att han skulle komma 
ner och titta på förödelsen genast. 
På plats i marketenteriet kunde Anders 
bara konstatera att man hade skurit sönder 
några av möblerna med kniv. En ofattbar 
förstörelse och fullständigt meningslös!
Anders meddelade föreståndarinnan att 
markan var stängd fr o m nu! 
Eftersom man hade gjort på det här sättet, 
var denna åtgärd det som närmast stod till 
buds. 

Anders återvände till tjänsterummet 
och blev snart uppringd av en bister 

flottiljchef, överste Cappelen-Smith som 
beordrade Anders att snarast anmäla sig 
för honom. Detta för att Anders skulle 
redogöra för vad som hänt på markan, 
eftersom en rapport om det inträffade 
hade nått Cappelen-Smith. 

Chefen meddelade att han ämnade åka 
till markan för att inspektera skador-

na. Anders gick tillbaka till sitt tjänsterum 
och väl där ringde telefonen och det var 
föreståndarinnan som meddelade att 
Chefen var redan på plats och att Anders 
genast skulle komma till marketenteriet. 
Anders gick ner till markan.

Ovan: 
Anders 
Rick på den 
tiden det 
begav sig. 

T h: 
Överste Ulf 
Cappelen-
Smith.

Text: Tor Netterby, berättad av 
Anders Rick för red. Foto: Privat 
och Ängelholms Flygmuseum
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Väl på plats tillsammans med före-
ståndarinnan undrade Chefen varför 

Anders stängt marketenteriet. 
Anders menade att: 
– Chefen ser hur det ser ut och det här var 
det som låg till hands just då. 
Något straff som var kännbart ska de 
värnpliktiga ha! 
– Vi visste inte då, inflikade Anders, vem 
som ställt till förstörelsen och därför fick 
straffet tyvärr gå ut över alla de andra 
värnpliktiga.
Chefen sa med uppbådande av hela sin 
auktoritet: 
– Marketenteriet är öppet nu!
Cappelen-Smith undrade lite spydigt om 
det var han eller jag som gav order här? 
berättar Anders.
– Det är Chefen så klart, svarade Anders. 
Då vände sig Chefen till föreståndarinnan 
med orden: 
– Så, NU är marketenteriet stängt!

Det var några få värnpliktiga som hade 
ställt till med eländet på markan, men 

de åkte fast senare och dömdes för sina 
illgärningar. 
– Men jag har aldrig fått veta vilka följd-
erna blev. Det förblev en sak mellan 
de värnpliktiga och auditören, avslutar 
Anders. n

Gamla marketenteriet på f d F 10 som 
det ser ut idag.

Landställ på tre flygplan. 
Vet du vilka flygplan? 

Rätt svar: 
1. Sk 15, eller Klemm 35 som den 
civila varianten  heter.
2. B-17G Flying Fortress
3.  F-18 Hornet

Text: Tor Netterby, berättad av 
Anders Rick för red. Foto: Privat 
och Ängelholms Flygmuseum

1

2

3



               www.f10kamratforening.se                                                                                                                    23              22                                                                                                                                       Bullertinen               

Första delen i en serie om prominenta gäster på fl ottiljen

Text: Tor Netterby. Faktaunderlag: Torsten Sjöberg
Foto: Ängelholms Flygmuseum och Wikipedia

Världskända besökare på F 10

En tidigare publicerad 
bild av HKH Prins 
Bertil och C F 10 öv Knut 
Zachrisson på ett nybyggt 
F 10. Året är okänt, men 
torde vara 1945 eller 
1946. ”Zacke” lämnade 
chefsposten 1946.

Anledningen att det blev så många 
besökpå F 10 berodde till stor del att 
”gamle kungen” Gustaf VI Adolf hade 
sitt sommarresidens på Sofi ero
i Helsingborg.
För att besöka majestätet var det då 
naturligt att fl yga till Ängelholm.
Vi börjar med Prins Bertil på besök på 
ett nybyggt F 10. Hur än redaktören 

Man kan nästan höra 
Zachrisson: Vafalls! 
Trängs du i dörrahålet?

har letat har det inte gått att uppbringa 
bilder på Gustaf V på besök på F 10 
under malmötiden, ej heller på 
Barkåkra. Är det så att någon av 
er läsare vet om något besök eller 
har bilder på Gustaf V på F 10 är ni 
välkomna att höra av er. 
V g använd e-postadressen som står på 
sidan 2. 

Saxat från Bullertinen nr 32
Den berömda fi lmskådespeler-
skan Ingrid Bergman var kusin 
med C F 10 överste Bill Berg-
man.

I slutet av 1940-talet började In-
grid Bergman känna en växande 
leda vid det fabriksmässiga 
fi lmarbetet i Hollywood och 
sökte kontakt med den italien-

ske fi lmregissören Roberto 
Rossellini. De båda inledde 
ett kärleksförhållande sam-
tidigt som hon fi ck en första 
roll i hans fi lm ”Stromboli” 
(1950). De båda var redan 
gifta och deras kärleksaffär 
blev en stor internatio-
nell medieskandal, som 

orsakade henne omfattande 
problem yrkesmässigt, eftersom 
ingen i Hollywood vågade ha 
med henne att göra p g a de råd-
ande moraliska värderingarna.

Vid den tiden när Ingrid var ett 
mycket jagat villebråd av press-
en gav överste Bill Bergman 
henne möjligheten att för en tid 
bo inne på F 10:s område där 
ingen kunde komma åt stjärnan. 
Ibland kan det vara bra att ha 
släkt lite varstans... 

Prins Bertil på F 10

Ingrid Bergman på F 10

Roberto 
Rosselini
och Ingrid 
Bergman. 
Bild från
WikipediaIngrid Bergman i 

fi lmen ”Gasljus”. 
Bild från Wikipedia
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USA:s vicepresident Johnson 
på F 10

Dagens Nyheter 5 september 1963.

How do you do! C F 10 öv Ian Iacobi 
t. v. om Lyndon B Johnson, den 4 
september 1963. Övriga okända.

Lyndon B Johnson var vicepresident 
när han besökte kung Gustaf VI 
Adolf på Sofiero i september 1963. 
Därför var det naturligt att Johnson 
landade på F 10.

Lyndon B Johnson på F 10 1963. Snett bakom
vicepresidenten står kn Henry Ohlsson, 
välkänd för många gamla F 10:are.
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En skånsk flygpionjär – 
Elsa Andersson 
Sveriges första kvinnliga pilot var Elsa 
Andersson (1897 – 1922) född i Strövels-
torp utanför Ängelholm. Hon lärde sig 
flyga på Enoch Thulins flygskola Ljung-
byhed 1920 som skolans sista elev. Hon 
fick internationellt certifikat nummer 101. 
Hennes svenska certifikat hade nummer 
203. Fram till och med 1920 hade nästan 
hälften av Sveriges piloter, civila och 
militära, lärt sig flygas hos Thulin. Elsa 
Andersson fann snabbt att hon inte kunde 
livnära sig på flygning. Hon for då till 
Berlin och den gamla flygplatsen Johannis-
thal. Det var dåtidens samlingsplats för 
det mesta av tysk flygning. Vid Otto 
Heineckes fallskärmshopparskola lärde 
hon sig hoppa fallskärm. Det var tillräck-
ligt spektakulärt för att tjäna pengar på. 
Denna nya karriär blev dessvärre kort. 
Den 22 januari 1922 omkom Elsa 
Andersson vid ett misslyckat fallskärms-
hopp söder om Askersund.  Hon ligger 
begravd på Strövelstorps kyrkogård. 

”Kortlivad”  Skånsk flygpionjär – 
Hjalmar Pålson
Föga känt torde Planfabriksaktiebolaget 
Pålson i Malmö vara. Hjalmar Pålson 
hade en elektroteknisk konstruktionsbyrå 
i Malmö. Pålson var knuten till AETA 
hösten 1916 till våren 1917. Där träffade 
han en grupp unga konstruktörer som 
liksom han själv ville konstruera ett flyg-
plan på ett annat sätt än som var brukligt 
då. Hösten 1919 bildades Planfabriksaktie-
bolaget Pålson och man startade konstruk-
tion och tillverkning av fem flygplan. Ett 
flygplan med beteckningen PP1 såg da-
gens ljus. Flygplanet såg modernt ut och 
var påtag-ligt strömlinjeformat för sin tid. 
Konstruktionen var en stålrörskonstruk-
tion med paneler av pilfanér. Ett bygg-
nadssätt som senare kännetecknade flyg-
planet FFVS J 22 från 1940. 
Eftersom svenska myndigheter var sena 
med tillståndsgivning fraktades PP1 till 
Amager våren 1919 för sina första flyg-
ningar. 
Alfred Svensson en flyglärare hos Thulin 
var pilot. Under sommaren flög man i 
Skåne. Även om flygplanet hade lovande 
flygegenskaper blev det ingen fortsättning. 
Marknaden ”översvämmades” av surplus-
flygplan efter första världskriget. 
Det unika flygplanet skrotades och 
bolaget upplöstes 1919. 

En tråkig flyghändelse i Skåne
Den första dödliga olyckan med ett flyg-
plan involverat i vårt land skedde 21 juli 
1912 vid Vipeholm i Lund. Flygpionjären 
Hugo Sundstedt kom under en start att 
kollidera med den 18-åriga Sövdeflickan 
Hilma Johansson. Det blev flygets första 

T v: Elsa Andersson 
och ovan hennes grav 
i Strövelstorp 

”DEt SkÅNSkA FLYgVAPNEt”
           Text och foto: Sven Scheiderbauer

Del 2
Här fortsätter artikelserien om



dödsoffer i Sverige. En minnessten finns 
på plats.

Tysk flygplanstillverkning i Limhamn 
Fredsfördraget i Versailles 1920 innebar 
att Tyskland och Österrike förbjöds att 
tillverka flygplan och befintliga skulle 
förstöras. Det fanns till exempel regler om 
att ensitsiga flygplan inte fick ha kraftig-
are motor än 60 hk, topphöjd med full last 
2000 meter och högsta hastighet 170 km/t. 
Orimliga regler! 1926 försvann dessa 
begränsningar. 

Men den tyska flygindustrin reagerade 
snabbt. Viss flygindustri avvecklades, 
andra flyttade utomlands. Junkers hade 
goda relationer med Sverige. ABA (AB 
Aerotransport) var inledningsvis ett dott-
erbolag till Junkers. Men Junkers ville nu 
etablera flygplansproduktion i utlandet, 
däribland Sverige. I januari 1925 konstitu-
erades Aktiebolaget Flygindustri (Afi). 
Man ville gärna vara i Malmö frihamn, 
men det visade sig inte vara optimalt. 
Man undersökte om AETA – Thulins 
lokaliteter i Landskrona kunde passa, 
vilket de inte gjorde. Man valde slutligen 
Limhamn och inledningsvis skapades 
där en reparationsverkstad på Ön. Planer 
fanns att också bygga en verkstad för 
landflygplan på Bulltofta. Så blev det inte. 
Flygplanstillverkningen kom igång och 
man inte bara tillverkade civila flygplan 
utan också flygplan som var lämpade som 
bomb- och spaningsflygplan. De första 
fyra tillverkade flygplanen gick till ABA 
och de var den tremotoriga Junkers G 24. 
Under tio år tillverkades flygplan på Ön. 
Flera exporterades främst till Tyskland 
men många gick också till Kina, Rys-
sland, Argentina och flera andra länder. 
Inalles byggdes 152 flygplan i Limhamn. 
Det är det officiella uppgifterna, men vaga 
uppgifter finns att några flygplan icke 
registrerade, bogserades till 
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”DEt SkÅNSkA FLYgVAPNEt”
           Text och foto: Sven Scheiderbauer

Hilma Johansson 
det första dödsoffret 
i svensk flygning.

AB Flygindustri 
Junkers K53 avsedd 
för Aero OY (senare 
Finnair). K- står för 
Finland. Den såldes 
senare till ABA med 
registreringen 
S-AABD. 
Under 1929 övergick 
man till dagens 
registreringar med 
SE- och i Finland 
OH-. 

Här fortsätter artikelserien om
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internationellt vatten och som sedan flögs 
därifrån till okända platser. Afi sista 
flygplan, en Junkers W 34 ambulans-
flygplan på flottörer, levererades till det 
svenska flygvapnet. Det skedde den 22 
augusti 1935 och markerar också slutet 
för Afi som lades ner helt och hållet då 
ingen ville köpa företaget. För Junkers 
i Tyskland, med säte i Dessau, gick allt 
numera bra eftersom Hitler nu återinförde 
värnplikten och deklarerade att Wehr-
macht nu byggdes upp och därmed också 
Luftwaffe. 

MFI – Malmö Flygindustri på Bulltofta 
Ordet Flygindustri mötte vi nyss, men 
det fanns andra än AB Flygindustri i 
Limhamn med detta namn. I Halmstad 
fanns Svenska Kanotverkstaden som om-
bildades till AB Svenska Kano Verken. 
Kanoter byggdes men segelflygplan kom 
alltmer i förgrunden. Ett nytt AB Flyg-
industri bildades då i Halmstad med nyss 
nämnda företag som grund. 
Våren 1945 köpte Frans Henrik Kockum 
företaget och flyttade det till Malmö, 
Bulltofta. Kockums Flygindustri blev 
namnet och man tillverkade främst segel-
flygplan. Flygindustri köptes av Före-
nade Bil 1952 och namnet blev nu MFI 
(Malmö Flygindustri). VD för MFI blev 

Rudolf Abelin (1917-2003). Abelin föd-
des i Båstad 1917 och fadern var Rudolf 
Abelin (d.ä.) född i Malmö, som var den 
som grundade Norrvikens Trädgårdar. 
Rudolf Abelin (d.y.) har en son som också 
heter Rudolf. Rudolf var civilingenjör och 
hade arbetat vid de tidigare nämnda Flyg-
industriföretagen i Halmstad. 
Således var det en väntad utnämning.
MFI gick nu in i en expansiv period. 
Men en starkt bidragande orsak till 
framgångarna var de sopbilar i armerad 
plast som man producerade, och som 
dominerade RagnSells i Stockholm. 
På flygsidan började man med tidnings-
flygning med kvällstidningar till bland 
annat Kalmar och Ronneby. Till detta 
användes inköpta små flygplan som 
Ercoupe och Saab Safir. En Avro Anson, 
tvåmotorig, inköptes, men den var för 
stor. På MFI byggdes plastskrovet med 
vingar till 33 000 Bantam-robotar, pan-
sarvärnsrobot Rb 53. Man tillverkade 
också noskoner till Saab 32 Lansen, Saab 
35 Draken och Saab 37 Viggen. MFI 
medverkade till utvecklingen av bilen 
Saab Sonett vars kaross var av glasfiber. 
Drygt 10 000 Saab Sonett tillverkades. 
Björn Andreasson var ingenjören som 
betydde ”allt” för flygplansutvecklingen 
på MFI. Också han arbetade tidigare i 

MFI-9 var 
ett lyckat litet 
privatflygplan 
som också 
licenstill-
verkades i Tysk-
land av Bölkow 
som 208 Junior. 
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Halmstad men flyttar 1945 till Danmark 
och 1952 till USA. I USA arbetade han 
bland annat vid den stora flygplanstill-
verkaren Convair i San Diego. Där byggde 
han i sitt garage ett litet tvåsitsigt flygplan 
som han kallade BA-7. Den flög han med 
i USA. När Björn Andreasson flyttat 
tillbaka till Sverige hösten 1960 hade 
han med sig BA-7 till Malmö. Han fick 
näm-ligen omedelbart arbete vid MFI. Ur 
BA-7 kom succén MFI-9 Junior. Den blev 
vida känd efter att CG von Rosen tagit 
ett antal MFI-9 till Biafra och försett dem 
med möjlighet att avfyra attackraketer. Nu 
fick den det icke officiella namnet Biafra-
mopeden. 
Flygvapnet hade indikerat att man önsk-
ade en ersättare till skolflygplanet 
SK 50 Safir. Saab intresserade sig för ett 
MFI projekt som var ett något större en-
motorigt flygplan MFI-15. Trelleborg, som 
köpt MFI på grund av dess plast- 
och kompositkunskaper, ville nu lämna 
flygsidan. 
Saab köpte 1968 flygdelen av MFI. Den 
framgångsrika plastdelen var redan såld 

till Ljungbyplast. Trots stora ansträngnin-
gar från Saabs sida att förmå flygvapnet 
att köpa MFI-15 så valde man den 
brittiska Beagle Bulldog SK 61. 
Flyglärarna gillade inte vingplaceringen 
på MFI-15, den var skuldervingad precis 
som SK 60, men i SK 60 satt man längre 
fram. Saab-MFI-15/-17 (MFI-17 är en 
militär version av MFI-15) blev trots allt 
en succé då den exporterades till flera 
flygvapen och den licenstillverkas alltjämt 
i Pakistan. När Saab avvecklat tillverknin-
gen av MFI-15 lämnade man Malmö. 
Rudolf Abelin och Björn Andreasson ville 
dock ”komma åt” sitt gamla företag, men 
Saab ville inte släppa det. Då bildade man 
Malmö Forsknings & Innovations AB 
(MFI). Det kom flera projekt, där de flesta 
stannade på ritbordet, några ultralätta flyg-
plan byggdes och provflögs men någon 
produktion blev det inte.  
Den 30 juni 1994 likviderades MFI och 
därmed gick denna nästan 50-åriga epok i 
Malmö i graven. 

Forts. i nästa nummer

Norska Luftforsvaret anskaffade 16 Saab-MFI-17 Supporter, 
den militära versionen av MFI-15 Safari. 



Hej och varmt tack för den utmärkta

krönikan frän svunna tider. Man blir 

varm inombords när man fylls av 

minnen. Mycket glädjande att fram-

tiden har tillgång till minnena av 

”vår” tid. Snart är alla vi borta som 

kan berätta vår historia och historiska 

dokument som denna bok är ovärder-

liga för dagens och kommande gene-

rationer.
Bra jobbat!!
Mina hälsningar till Er alla

Ulf Lyhagen (Hansson HA/HN)
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Ett stort tack för den mycket fi na boken F 10 Barkåkra 1945-2002. Det var en glad överraskning att få ett sådant praktverk. Jag läste den nästan direkt från första till sista sidan.
Min första ”kontakt” med F 10 härstammar från år 1950. Jag gick då i realskolan i Värnamo och vissa års-kullar blev inbjudna till en förevisning och information på Hagshult. 

Något år senare kom nästa tillfälle. Den kommunala verkstadsskolan hade in-bjudits, eller kanske bjudit in sig själva, till ett studiebesök på F 10. Flottiljen hade nu J 21 R och möjligen också J 28.
Med de bästa hälsningarInge Bergström, Värnamo

Hej och varmt tack för den utmärkta

Ett tack från förre FVC 
Anders Silwer
skrivit på Facebook.
Han har lyckats få med 
alla tre divisionsfärg-
erna och symbolerna!

Här intill och 
längre t. h. 
kan man läsa 
uppskattande 
ord hämtade 
från inlägg på 
Facebook! 

Här är en bråkdel av 
inskickade utåtande från 
mejl och på Facebook. 

Några röster om F 10-boken 
som kom ut
i höstas:
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Hej

Mästerligt! Tack för boken om 
F 10 Barkåkra 1945-2002.

Ni har utfört ett fantastiskt jobb kunna 
pussla ihop alla intressanta historiska 
berättelser.

I dag behövs verkligen boken  som en 
påminnelse om tider som svunnit och 
kanske som en tankeställare på hur 
framtiden skulle kunna komma att se 
ut om svenska politiker bättre kunde 
anpassa sig till den verklighet som råder 
och kan komma att bli om historien går 
igen. 
Trots att jag varit pensionär sedan 1998 
vill jag rekommendera alla att dagligen 
följa med i flygvärlden på Internet på en 
site som heter ADS-B Exchange (även 

Flightradar om man är mer lagd för 
intresset på det civila flyget). 
Att följa med i flygverksamheterna 
förlänger livet men inte minst skapar det 
möjligheter att  mer effektivt kunna få 
vara med och debattera med vänner och 
politiker i försvarsfrågor.

Tack ännu en gång för trevligt 
samarbete.  
Med vänliga hälsningar
Rolf Jonsson

Vår medskribent Rolf Jonsson uttryckte sitt gillande så:

ADS-B Exchange och Flightradar 

har många följare...



Text & foto: Sven Sjöholm

na i varje klassrum. Till praktiklektionerna 
hade vi lyckats få tag på lämpliga lärare. 
Tolkarna hade innan gått en kurs, på J 35A, 
på F 16 i Uppsala. Utbildningen kunde 
genomföras inom den tidsram, som var 
beräknad. Vid kursavslutningen fick alla 
lärare och instruktörer en finsk kniv, 
tillverkad i Kauhava, hemort för flera av 
eleverna. Den hade en medföljande bruk-
sanvisning här översatt till svenska: 
Av Jakob från Vaasa utgiven bruks-
anvisning för helgdagsknivar:*
Med den lilla kniven äter man smör 
ur ask 
Och knaprar på rökt fårstek
Rensar pipan
Håller tukt på små pojkar
Den stora kniven är festkniven
Den används på bröllop, dop och 
begravning
Och med den löser man principiella 
frågor
Feta karlar emellan.
*Helahioidon = en kniv med slida där 

Del 3
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Sven Sjöholm berättar om sitt liv 
i Flygvapnet

Den 14 maj 1970 skulle danskarna ha 
en skillnadskurs till TF-35 skolver-

sion. Jag medverkade även i denna utbild-
ning. Den slutade den 16 juni. Under tiden 
dessa båda kurser pågick bodde jag på 
SAAB:s elevhem. Det låg nära de skol-
lokaler vi använde. 
Efteråt kom ett brev från från den danske 
flygvapenchefen till SAAB:s ledning med 
ett tack för en väl genomförd utbildning på 
Draken. Det står bl.a. Omskolningen visar 
att eleverna har fått mycket goda kun-
skaper till flyget (Draken) såväl teoretiskt 
som praktiskt. Anne-Marie och jag blev 
inbjudna av/till eleverna på Karup som 
ett tack för god utbildning. Vi blev också 
guidade runt på förbandet. Det var roligt 
att få en så fin uppskattning.

Jag fick vara 
med om att 
utbilda ännu 
en kurs med 
utländska 
elever. Den 
21 aug. 1971 
till den 11 nov 
genomförde 
vi utbildning 
på fpl J 35B 
för finska och 
svenska elever. 
Kursen gick i 
Halmstad. 
Eftersom inte 
alla finländ-
arna kunde 
svenska, hade 
vi tolk på 
teorilektioner-

Sven Sjöholm t. h. fortsätter sin 
berättelse om sitt liv i Flygvapnet. Här är 
han tillsammans med en kollega, vapen-
mästaren K-G Björner.

En finsk kniv, 
tillverkad 
i Kauhava,



slidan avslutas med en mässingspärla. 
Helahoidon förbehållen bondsöner 
som statussymbol. En torparson som 
bar helahoidon fick vara beredd att på 
danser och dyl i självförsvar motivera sitt 
innehav, enligt Österbottnisk sed.

Finländarna gjorde ett återbesök på 
skolorna i Halmstad 1991. 

Här var alla lärarna inbjudna. Finländarna 
var mycket nöjda med vad de hade fått 
lära. Alla de svenska lärarna och instruk-
törerna fick finska flygvapnets tekniker-
märke (som tilldelas teknisk personal i 
Finland efter tjänstgöring i teknisk tjänst 
ett antal år) som uppskattning och tack för 
de kunskaper kursen givit dem. (Märket 
ordersätts i Finland på samma sätt som 
flygförarmärkena görs i Sverige). Finland 
har endast drabbats av ett haveri efter en 
generatorbrand, som gjorde att flygplanet 
tvingades nödlanda med omfattande 
skador. 
Flygföraren klarade sig oskadd. 
Under dessa 35-kurser blev det långa 
perioder som jag var hemifrån. För att ha 
något att göra på kvällarna beställde jag en 
Hermodskurs. Högre fackingenjörsexamen, 
teleteknisk linje. Jag började 1970 och tog 
examen 4 juni 1976 i Stockholm. Examen 
varade i 3 veckor och föregicks av teori-
lektioner och därefter prov och förhör med 
en censor från industrin.

Efter dessa drygt 10 år med 35-utbild-
ning var jag åter på min plats som chef 

på el-troppen på 1 kompaniet. Nu hade 

man delat på flygstyrka och teknisk 
personal. Markpersonalen leddes nu 
av en kompanichef (underofficer) 
och flygstyrkan av en divisionschef 
(officer). 1972 06 01 började den 
nya tjänsteställningsreformen 

att gälla och då blev alla underofficerare 
kompaniofficerare, vilket innebar att mitt 
facktecken försvann, och man blev flyg-
verkmästare med kaptens tjänsteklass.

1975 10 23 utnämndes jag till 1 flygverk-
mästare el i verkstadstjänst, efter att jag 
överklagat en tjänstetillsättning. Den nya 
tjänsten gav mig högre lön och fler semest-
erdagar. Den 1 jan. 1977 blev jag chef 
för serviceplutonen på 1 komp. Här utför 
man service och reparationer på flygplan, 
el- och telemateriel. Vapen- och materiel-
troppen ingår också i serviceplutonen.

1981 10 01 blev jag chef för Teknisk 
Skola. Här utbildar man värnpliktiga i 
teknisk tjänst, innan de kommer 
ut på kompanierna, samt även lastbils- och 
bussförare innan de kommer till kör-
centralen. 

1983 06 01 blev det åter ny befälsordning 
(NBO). Nu skulle alla civilmilitärer bli 
officerare vilket innebar att det lila klädet 
mellan galonerna försvann. Nu var jag 
kompaniofficer med kaptens grad.
Stabschefen ville att jag skulle hjälpa till 
med utställningar för att sprida kunskap 
om F 10 och göra propaganda för fly-
gvapnet. I början var stabsch med på de 
första planeringsmötena då det skulle 
anordnas utställningar. Dessa gjordes ofta 
tillsammans med armén och marinen samt      
frivilligorganisationer. Efter ett tag fick jag 
själv åka ut, och komma med förslag om 
hur vi skulle kunna medverka i utställ-
ningar, och sedan rapportera till stabsch. 
Den största jag var med att arrangera var 

Del 3
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Finska flygvapnets teknikermärke.
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på Skånemässan i Malmö. Det var ofta 
svårt att samla ihop utställningsmate-
rielen inför en utställning. Jag fick veta 
att en barack, nära min arbetsplats, skulle 
tömmas och rivas. Då kom tanken: varför 
inte samla materielen här och ställa upp 
den lite snyggt, så att folk som kommer på 
studiebesök, kan gå in och titta. Detta blev 
embryot till ett museum. 
(Se skriften Ängelholms Flygmuseum. 
Finns att köpa i museibutiken). 
Jag har även producerat några videofilmer 
om F 10: (t. ex. F 10 50 år, tillsammans 
med Björn Ellerstrand, Ängelholm, J 22, 
Minnen från F 10 Bulltofta, Tionde Flyg-
flottiljen m.fl.) Jag har ofta fått hjälp med 
filmningen av Robin Wallinder-Mähler, 
F 5, eftersom F 10 inte haft någon egen 
videokamera. Redigeringsarbetet har ofta 
gjorts med hjälp av Flygvapnets film-
studio i Stockholm.

Mitt sista stora jobb, innan jag gick 
i pension, var att hjälpa till att 

genomföra flygdagen 1990. Det var F 10:s 
Jubileumsflygdag 50 år. Det var 50 år sedan 
F 10 sattes upp Malmö den 1 okt 1940. Jag 
var med från första planeringsdagen, 2 år 
innan portarna slogs upp den 10 juni 1990. 
Jag hjälpte stabch i hans planeringsarbete. 
Det var en intressant period att få delta i 
detta. Flygdagen blev mycket uppskattad. 
Den kunde genomföras enligt planen med 
c:a 40 000 besökare. På pensionärslunchen 
på Valhallsmässen fick jag F 10 minnes-

medalj i guld för nära 40 års tjänst och 
förtjänstmedalj i guld för det museum 
jag startat och för utställningar som gjort 
reklam för F 10 och flygvapnet.

Den 1 april 1991 var jag pensionär.
När F 10 lades ned packades museet 

i ”malpåse”. F 10 Kamratförening ville 
ha kvar det i Ängelholm. Flera förslag 
diskuterades. Jag blev kontaktad av 
överste 1.gr Bertil Bjäre om jag ville hjälpa 
till att bygga upp det igen. Svaret blev ja. 
När allt var klart med ekonomi och plats i 
f.d. 3 kompaniets hangar, startade uppbygg-
naden av Ängelholms Flygmuseum den 
7 mars 2004 och ett visningsbart museum 
var klart den 15 juni. Utveck-lingen fort-
satte och jag deltog ytterligare 3 år. Det var 
ett heltidsarbete. Nu när detta skrivs (2019), 
har det blivit ett väldigt fint museum, vilket 
de många besökarna vittnar om. Många av 
Kamratföreningens medlemmar har hjälpt 
och hjälper till med att vidareutveckla och 
driva museet.

Epilog: Mitt stora intresse har varit teknik 
och planering samt matte. Elteknik har 
inte varit min största fallenhet, men det har 
varit en bra bakgrund att ha med sig i livet. 
Teknik bygger i princip på samma lagar 
som elteknik. Jag har sysslat med många 
andra områden t.ex. har jag och Anne-
Marie byggt en sommarstuga (1976), trots 
att en byggmästare en gång sa till mig: 
”Du blir inte någon snickare”. Det blev jag 
inte heller. Den ursprungliga mästarutbild-
ningen har nu lagts ner och ändrats till mer 
målinriktad och fördjupad materielkun-
skap och befordringsvägarna har ändrats.
Det har för mej varit en intressant period 
att vara med om Flygvapnets glansperiod. 
Då fanns det 20 flygflottiljer i Sverige.  
 
Jag har trivts mycket bra på F 10 med gott 
kamratskap och haft många intressanta upp-
drag vid sidan om mitt ordinarie arbete. n    

Överste 
1 gr. 
Clementson 
tilldelar 
kn Sven 
Sjöholm
F 10 
minnes-
medalj 
1990.
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Sven Sjöholm minns:
Möte mellan tåg och Drake

När första utbildningsomgången av 
teknisk personal på flygplan J 35 

Draken var genomförd på F 10 fanns det 
inga lediga lokaler, där man kunde bedriva 
nästa kurs. Den andra kursen kom därför 
att förläggas till F 14 i Halmstad. 
Flygplanen, som använts vid utbildning-
en på F 10, var inte ”flygfärdiga”, varför 
de fick bogseras över Hallandsåsen och 
genom Halmstad. Den enda infarten som 
hade tillräcklig bredd, var en väg norr om 
fältet. 

Bogseringarna gick bra förutom några 
rödglödgade bromsskivor på ett par 

flygplan under vägen utför Hallandsåsen. 
Vid ett tillfälle hände det, som inte fick 
hända. Efter att man svängt av vägen mot 
Gullbrandstorp fanns en besvärlig järnvägs-
övergång. (Järnvägen är flyttad och finns 
inte längre på denna plats). Vägen gjorde 
här en vänstersväng och det stod stolpar på 
vänster sida. Bogserföraren var tvungen att 
gå så långt till höger som möjligt. 

Vid detta tillfälle brast vägkanten och 
högerhjulet sjönk ned. Nu stod man 

där utan att kunna komma varken fram 
eller tillbaka och med jeepen på andra 
sidan järnvägsspåret. Just då började 
klockorna ringa och rödljuset att blinka. 
Den poliseskort, som följde med hela 
transporten, var snabb att ringa SJ. 

Strömmen bröts och tåget stannade. 
Bogserbilen kopplades loss, man tog 

av radomen (skyddet för radarantennen) 
och bedömde att tåget kunde passera. 
Strömmen släpptes på, tåget startade så 
sakteliga. Lokföraren stod lutad ut genom 
sidofönstret för att se om tåget kunde 
passera. Då sade en av våra tekniker till 
lokföraren: 
”Håll så långt till höger du kan”. Allt gick 
bra, tåget kom förbi och flygplanet drogs 
upp och kunde fortsätta sin avbrutna färd 
till F 14. n
Man kan kalla detta ett möte mellan två 
giganter! (Reds. anmärkning)

Sven 
Sjöholm 
berättar 
här om ett 
ovanligt 
möte mellan 
ett lok och 
en Drake.

Foto i SFF 
arkiv. 
Fotograf 
Jörgen 
Andersson.



              34                                                                                                                                   Bullertinen               

En färgstark och
karismatisk ledare!

För fl ertalet personer är förmodligen 
Rolf Clementson mera känd under 

namnet ”Clem”. Rolf Clementson (i fort-
sättningen RC) föddes i Malmö den 27 
augusti 1935. Studentexamen avlade RC 
vid Högre allmänna läroverket för gossar, 
i dag Malmö latinskola. Synskärpan 
räckte dock inte till för att bli antagen 
som fl ygelev, så det fi ck bli Kungliga 
fl ottan istället. Men, räddningen kom 
något år senare, då kraven på synför-
måga sänktes. Befälhavaren ombord på 
Älvsnabben var ”mer än positiv” till att 
han gick i land och sökte till Krigsfl yg-
skolan i Ljungbyhed. Skolan lämnade 
RC med ett fl ygbetyg i topp. Första 
placeringen efter slutförd fl ygutbildning 
blev på F 10, närmare bestämt på andra 
divisionen hos den legendariske 
divisionschefen Björn Amelin.

Efter genomgången offi cersutbildning i 
Uppsala kom RC som fänrik till 

F 17 i Kallinge. Där avancerade han till 
löjtnant och divisionschef för första divi-
sionen: ”Quintus Röd, fi endens död!”, 
innan det blev dags att genomgå den 
högre utbildningen, stabskursen, Militär-
högskolan på fl yglinjen. R C kom att 
stanna i Stockholm. Han började på Flyg-
staben, där han tjänstgjorde under åren 
1970–84. Första tjänstgöringsstället var 
på Planeringsfunktion FS, under Gösta 
Tullssons ledning. Sin tid vid Flygstaben 
avslutade RC som överste och chef för 
Sektion 1, Planeringssektionen, där han 
bland annat arbetade med kravspecifi ka-
tionen för JAS 39 Gripen.

På hösten 1984 lämnade RC skrivbor-
det i Stockholm för att bli fl ottiljchef 

på F 17 i Kallinge. Där fi ck han tillfälle 
att fördjupa sitt ledarskap. Formulera och 
befästa det som kom att bli hans speciella 
signum: ”Bry sig!” Värna om sina med-
arbetare, intressera sig för deras väl och 
ve, men också ställa krav och få dem att 
tänja sig och ge det där lilla extra. 
Hans andra ledord i ledarskapet var: 
”Samsnacka!”. Gemensamt diskutera sig 
fram till värderingar som alla kunde dela 
och som kunde ligga till grund för ett 
gemensamt handlande.

Efter tre år i Blekinge befordrades RC 
1987 till överste av 1. graden och till 

sektorfl ottiljchef på F 10. Som chef för 
Sektor Syd förnyade RC ledningsarbetet 

De gamla 
flottilj-
cheferna

Ett porträtt av ”Clem” tecknat av Torsten Sjöberg

Ett faksimil 
från tidningen 
Flygvapen-
NYTT nr 4/91
som visar när 
den sista J 35
”Johan” 
levererades 
till F 10 och 
öv 1gr. Rolf 
Clementson 
tog emot 
fl ygplanet
av gen mj 
Sven-Olof 
Hökborg.
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från tidningen 
Flygvapen-
NYTT nr 4/91
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den sista J 35
”Johan” 
levererades 
till F 10 och 
öv 1gr. Rolf 
Clementson 
tog emot 
fl ygplanet
av gen mj 
Sven-Olof 
Hökborg.
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En färgstark och
karismatisk ledare!

på ett bestående sätt. Han bringade den 
operativa stridsledningen i samklang 
med den taktiska utveckling som ägt 
rum inom Flygvapnet i och med inför-
andet av Stril 60 och anläggandet av 
Lfc typ 1 och 2. 
En utveckling som ställde krav på: 
”Luftoperativt tempo”. 
Ledningsarbetet skulle bedrivas lika 
snabbt som symbolerna rörde sig över 
radarskärmarna och nya data presen-
terades på tablåerna. 
Sektorledningen kom att äga rum kring 
bordet mitt i ”Kyrkan”. 
Där fattade man rappa beslut grundade 
på en genomdiskuterad samsyn.
På F 10 blev RC känd som en färgstark, 
karismatisk ledare vars skorrande ”r” 
trängde in i varje vrå av sektorn. 
Och den som misskötte sitt arbete fick 
veta det. Inte minst blev han en kraftfull 

T v: Rolf Clementson på Valhallmässen 
tillsammans med Margit och Bertil Bjäre 
vid Bertil Bjäres överlämnande av befälet 
över F 10 till den nye sektorchefen.

företrädare för flottiljens fortsatta existens. 
RC kände sen sin stabstid i Stockholm 
varje skrymsle, där eventuella menings-
motståndare kunde tänkas försöka hålla 
sig dolda. Han lät få kollegor och politiker 
sväva i okunnighet om F 10:s betydelse 
för rikets försvar. Hans insats var av 
avgörande betydelse för att flottiljen fick 
fortleva ytterligare en tid.

RC lämnade 1992 Flygvapnet och 
F 10. Han tillträdde en utlandstjänst 

vid Saab AB där han, skulle arbeta med 
export av JAS 39 Gripen. 
Lite senare utnämndes han till vd för 
försäljningsorganisationen i Öster-
rike, för att så slutligen njuta sitt otium i 
Vejbystrand med högerhanden vilande på 
rorkulten till sin Folkbåt. n

Texten är ett utdrag ur Minnesbok 2020.

Öv Whirtig från Österrike tillsammans 
med öv 1gr. Rolf Clementson. 

En österrikisk ”35:a” på F 10 där 
utbildningen av österrikiska förare och 
tekniker bedrevs 1986–1989. 
Foto: Kenneth Malmström/Team M.
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HÖ S t MÖ t E  –  1 7  o k t o b e r  2 0 2 1 
Det är vår förhoppning att vi kan genomföra ett 
traditionellt höstmöte den 17 oktober. Om så sker 
sänder vi ut en inbjudan samt till alla som anmält 
e-postadress (läs sidan 13) och publicerar det på 
hemsidan så snart vi vet. Genomförs höstmötet 
är chefen F 17 överste Tommy Petersson 
föredragshållare.
Sven Scheiderbauer, Ordförande F 10 Kamratförening Foto: F 17

Den som har detta kort eller 
Helsingborgs Kulturkort får fri entré till 
fl ygmuseet i sommar. Kortet ger tillgång 
till många sevärdheter i Ängelholm och 
Helsingborg. Det kostar 300 kronor och 
säljs i turistbyrån och i vårt museum. 
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Föredrag hösten 2021 
Vi har fl era föredragskvällar inplanerade i höst. Så länge det råder 
osäkerhet om genomförandet avvaktar vi dock med publiceringen av 
dessa. Så snart läget klarnat och vi kan ta emot åhörare igen sänder vi 
ut programmet per mail och lägger ut det på hemsidan. 
Sven Scheiderbauer, ordförande  F 10 Kamratförening

80-års
jubileum!

Hösten 2020 var 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/

köp Bulltofta-
boken plus en 
J 20-byggsats (skala 1/48) 
till SPECIALPRIS!

Kulturarvsdagarna 
11-12 september
Tema: 
l ”Flygande Tunnan - 
    fl ygteknik i världsklass!”

l Föreläsningar & digital    
   temaserie.

l För mer info: 
   se kommande utskick 
   och hemsidan. 
www.engelholmsfl ygmuseum.seSpecialerbjudande 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!
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B i l d e r  f r å n  r e d a k t ö r n ’s 

   g ö m m o r

En Lockheed SP-2H Neptune från 
Kungl. Holländska Marinen, 
fotograferad på Cosford i England 
i mitten av 80-talet.  

En amerikansk F-111 från Upper Heyford (England)
vid en flygdag på danska flygbasen Vaerløse 1975.

En sönderplockad kanadensisk Lysander 
fotograferad på Canadian Warplane 
Heritage Museum i Hamilton, 2010.  

Även denna gång blir det 
lite blandade bilder från 
Sverige, Danmark och 
England. Helikopter-
bilderna är tagna av 
Holger Netterby.

En fartfylld bild av en HKP 10 plåtad på en 
flygdag på Sturup. T h: uppvisning av vinschning.
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Lite personliga minnen från en 
gammal reservofficer i det egentliga 
Flygvapnet.

För några år sedan flyttade jag tillbaka 
till Skåne för att njuta pensionärs-

livet. Jag är bosatt ganska nära F 10 och 
använder då och då flottiljområdet för 
hundpromenad. Under vandringarna 
dyker det upp många minnen från den 
tiden det begav sig.
Mitt intresse för flyget väcktes genom att 
mina föräldrar umgicks med en pilot som 
var kapten i SAS. Jag fick följa med till 
Bromma flygplats och sitta i cockpit med 
mera.

När jag blev tillräckligt gammal för att 
få vara flygvapenpojke fick jag i bör-

jan på 1960-talet tillbringa tre veckor på 
F 10. Under ledarna dåvarande fänrikarna 
Englund och Hansson förstärktes intresset 
för flyget. Jag fick då kännedom om att 
man kunde bli flygande reservofficer och 
bli anställd i SAS. Detta lockade. 

När tiden kom strax för att söka till 
utbildningen visade det sig att just 

den utbildningen inte längre fanns. Jag 
sökte då till Flygvapnet för att bli reserv-
officer inom Strilsystemet. Blev antagen 
och utbildades till rrjal. Blev placerad 
som kadett på F 10 och kom hösten 1967 
från kadettskolan på F 20 till F 10. Jag 
fick börja tjänstgöringen med att vara 
några dagar på Barkåkra för att utrustas 
och få ordning på mina uniformer. En 
uppgift var att gå till skrädderiet och få 
nya gradbeteckningar på uniformerna. 

När jag kom för att hämta ut uniformerna 
så hade skräddaren sytt dit gradbeteck-
ningar med tre kadettvinklar. På så sätt 
blev jag den ende reservkadetten med tre 
vinklar på axlarna. Stiligt.
Efter några dagar på Barkåkra blev det 
transport till Lfc i Hästvedatrakten. 
Vid lunchdags dag ett i berget visade 
det sig när jag kom in på mässen att det 
fanns sittplatser endast vid ett tomt bord. 
Jag satte mig där intet ont anande. Efter 
några minuter kom översten och ställde 
sig vid sidan av bordet. Jag tänkte det är 
bäst att resa sig så jag ställde mig upp 
och anmälde mig som kadett Swenson 
och erbjöd översten att sitta. Från den 
stunden fick jag tillnamnet ”kadetten”, 
namnet används fortfarande när jag träf-
far gamla officerskollegor.

Efter fänriksutnämning ägnade jag 
mig åt civila studier vilka ledde till 

civilekonomexamen. Flygvapnet liksom 
hela försvarsmakten skulle nu bli mer 
kostnadsmedvetet och det infördes ett 
nytt ekonomisystem FPE-systemet.  
Detta innebar att jag fick tjänst 

Rolf ”kadetten” Swenson berättar
Det kom ett mail från en f d reservofficer som berättar om sin tid i 
”det egentliga Flygvapnet” – som han kallar det.

Rolf ”Kadetten” Swenson i yngre dagar.
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som planerings- och budgetchef på F 11 
i Nyköping. Efter några år där fick jag 
erbjudandet och tog det och blev ekono-
misk expert hos chefen för flygvapnet och 
blev placerad på centralplaneringen på 
flygstaben.
I min ambition att driva frågan om kost-
nadsmedvetande gjorde jag på eget ini-
tiativ en utredning som visade hur många 
miljoner kronor Flygvapnet skulle tjäna 
om året ifall AFT-flygningarna inte fick 
genomföras med krigsflygplan utan tim-
marna kunde flygas i Sk 50 eller SK 60. 
Utredningen lämnade jag in till dåvarande 
flygstabschefen Hans Neij. På skrivborden 
på flygstaben fanns en liten grå låda som 
var snabbtelefonen. En dag nästan hopp-
ade min apparat på bordet då generalen 
kommenderade mig till sitt tjänsterum. 
När jag anmälde mig fick jag frågan om 
det var jag som skrivit den in i helvete 
dåliga rapporten. Det var bara att erkänna. 
Hur många exemplar finns den i blev nästa 
fråga. ”Två” svarade jag, ”generalens och 
mitt”. ”Förstör dem och återkom aldrig 
till ärendet”, blev svaret. 

Efter några år blev jag som ställföre
trädande generaldirektör på luftfarts-

verket och chef över generalens dotter och 
mötte dem på en gata i Norrköping. 
Då kom ärendet om utredningen upp på 
nytt men i ett helt annat stämningsläge.
Efter tjänstgöringen på flygstaben blev 
jag direktör på SMHI och fortsatte att 
tjänstgöra som rrjal vid ganska många 
tjänstgöringar per år som reservare i Lfc. 
Efter några år på SMHI fick jag erbjudan-
det av regeringen att bli ställföreträdande 
generaldirektör på luftfartsverket. Detta 
innebar många sammanträden med repre-
sentanter för Flygvapnet och till mångas 
glädje kunde titeln kadetten användas 
flitigt. Flygvapnet hade en plats i luft-
fartsverkets styrelse, under min tid var det 
Bert Stenfeldt som jag stöter samman med 
då och då på Heberleins delikatessaffär i 
Förslöv.

Under min tid på luftfartsverket fick 
jag som reservofficer ett brev från 

intendenten på F 10. En genomgång av 
utrustningskorten hade visat att jag hade 
ett par stövlar utkvitterade. Stövlarna var 
utkvitterade 1967 och nu var året 1986. 
Min fru kom ihåg att stövlarna låg i stor 
otymplig flygvapenresväska i vårt garage. 
Jag tyckte att det är ju inte riktigt vettigt 
att kräva stövlar från 1967 åter.
Jag skrev ett brev till intendenten där jag 
informerade om att jag hade stövlarna 
kvar men var inte beredd att betala för 
frakten. Döm om min förvåning när det 
kom ett brev från F 10 innehållande ifylld 
postavi. Än en gång blev jag minst sagt 
häpen. Jag skrev nytt brev där jag nämnde 
att nu har jag stövlarna, ifylld postavi men 
ingen kartong.

Jag hörde inte mer av problemet förrän 
jag vill minnas att det var i samband 

med en stor krigsförbandsövning 1988. 
Vi var då ett antal reservofficerare som 

Rolf Swenson 
promenerar 
ofta med sin 
hund inne på 
gamla F 10-
området.
Här står de 
vid det gamla 
kanslihuset 
med TL-tornet 
i bakgrunden.



Läs mer om våra hyresgäster, evenemang och 
visionerna för framtiden på www.valhallpark.se 
eller kontakta oss på  010-456 18 00.

Etablera i Valhall Park

objektvision.se
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åkt buss till intendenturförrådet på F 10 
för att utrustas för kriget. Förrådsgubb-
arna stod med pärmar med kvittens-
lappar där våra födelsenummer framgick. 
När det blev min tur och jag nämnt mitt 
nummer skrek förrådsgubben till sina kol-
legor: ”Han är här, han med stövlarna!”
Så säg inget nedsättande om ordning och 
reda. Stövlarna och den stora resväskan 
hade jag tänkt lämna in på förrådet i sam-
band med min skånska sommarsemester. 
Jag åkte in till förrådet för att lämna in 
grejorna. Det gick inte beroende på att 
det fanns inte längre något utrustnings-
kort i mitt namn. Jag ställde väskan 
mellan dubbeldörrarna på förrådet och 
körde i ilfart från F 10. Jag var bjuden i 
min egenskap av luftfartsverkstjänsteman 
på middag av översten Rolf Clementsson 
(Clem) på mässen. Kunde i mitt tacktal 
inte avhålla mig från att relatera stövel-
historien.

Dessa rader skrivna av en stor vän av 
Flygvapnet och särskilt Skånska Flyg-
fl ottiljen. Mina år i reserven är oersättliga.

Många varma hälsningar, 
Rolf ”Kadetten” Swenson.

Ett par gummistövlar. Dessa är inte författ-
arens stövlar. Foto: Sörmlands Museum.
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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:
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Kan du tänka dig att bli medarbetare hos oss?
Kom och gör ett besök hos oss någon måndag, mellan kl 09:00 – 12:00. 
Så länge vi lyder under restriktioner på grund av Covid-19 är dessa måndagsmöten inställda!
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 Facebooksida
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

SAAB 37 Viggen. 

Foto av Jan Jørgensen,

Anders Nylén & 
Peter Liander.

Våra huvudsponsorer:

tänk på att 
DU får 10% rabatt 

som medlem i
kamratföreningen!

Vi frestar med saker för sommaren!

449:-

Roliga byggsatser för de yngre! 

COBI, F-18 från ”Top Gun”

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

Nästa nummer av                                           kommer i december!Nästa nummer av                                           kommer kommer i december!i december!Nästa nummer av                                           BULLE  tINEN kommer tINENULLErtINENrtINENrrtINENrtINEN

Vi önskar 
alla läsare en 

skön sommar!
Medarbetarna på 

Flygmuseet

Flygvapnetkeps Kamoufl age-
mönstrad 

ryggsäck (50L)
för sommarens 

vandringar!

99:-

SAAB 37 Viggen. 

Foto av Jan Jørgensen,

449:-449:-

ryggsäck (50L)
för sommarens 

vandringar!

Alltid roligt 
med en ny bok!

Roliga byggsatser för de yngre! 

COBI, F-18 från ”Top Gun”

COBI

420:-

Trevliga 
byggsatser för 

sommarens 

regniga dagar!

420:-420:-420:-420:-420:-420:-

Trevliga Trevliga 
byggsatser för 
byggsatser för SAAB 39 Gripen, 

skala 1/72

169:-
525:-

sommarens 

regniga dagar!

249:-
SAS Airbus, skala 1/144

COBI, F-18 från ”Top Gun”

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

regniga dagar!
regniga dagar!
regniga dagar!
regniga dagar!

249:-249:- 269:-
Reggiane Re 2000, J 20, 

skala 1/48


