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Ordföranden har ordet

J

ag skall passa
rsmötet 2015
på tillfället att
är genomgöra lite reklam för
fört och om det
andra aktiviteter
du läsa på annan
som vi är delaktiga
plats i Bullertinen.
i. Några har sett att
Jag tackar Rolf
i den västra hanRimsby som nu
gardelen står det
lämnar styrelsen
en låst container.
efter att ha varit
Denna innehåller
styrelsemedlem i
cirka 200 hyllmeter
många år och flera
flygböcker som har
av dessa år som
tillhört vårt lands
vice ordförande.
kanske störste
F 10 Kamratförenings ordförande
På samma gång
Sven Scheiderbauer.
flygboksamlare
hälsar jag Bertil
och flygboksexpert
Persson välkomStig Kernell. Han avled förra året och
men som ny styrelseledamot och som
boksamlingen tillhör nu SFF (Svensk
efterträder Rolf Rimsby som vice ordFlyghistorisk Förening) och vi uppförande. Från och med nu består styrelsen av åtta ledamöter och en ordförande. låter plats till dess att SFF funnit rum
för dessa böcker, eller snarare en del
Suppleanterna har vi i och med detta
årsmöte avskaffat, alla ledamöter har nu av dessa. Vi kommer att få tillfälle att
berika vårt eget bibliotek och även sälja
samma dignitet.
de böcker som SFF inte önskar eller
i befinner oss i ett jubileumsår, det
redan har.
kan man för övrigt konstatera att vi
å tal om flygböcker så arrangeras
gör vart femte år. F 10 som tillkom 1940
varje år sedan drygt 30 år tillbaka
som Tionde flygflottiljen på Bulltofta/
en träff för flygboksintresserade. FLIT
Malmö och flyttade till Barkåkra/
(Flyglitteraturträffen) genomförs varje
Ängelholm 1945. Ingen annan flottilj
år den första helgen i oktober. Platsen
i vårt land har bytt förläggningsplats
är Flygets Hus (f.d. underofficersmässom F 10 har gjort, om man undantar
sen) på Malmen. Ett femtiotal flygboksFlygkadettskolan som flyttades från
intresserade, författare, förläggare,
Ljungbyhed till Uppsala 1944 och som
fotografer, samlare, med flera träffas för
då fick beteckningen F 20. Årets båda
att informeras och informera, köpa, sälja
jubileer uppmärksammar vi vid ett
eller byta böcker, lyssna på föredrag och
programmässigt något utökat höstmöte.
inte minst rösta fram årets svenska flygMarkera söndagen den 11 oktober i din
bok. På den gemensamma middagen på
almanacka redan nu. Vi hoppas kunna
kvällen i Frimurarhotellet i Linköping
bjuda våra medlemmar något extra den
dagen.

V

www.f10kamratforening.se
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koras årets flygbok. Är du intresserad?
Kontakta mig.

V

i har en hängiven skara frivilliga som
ställer upp för museets och föreningens bästa. Detta kan inte nog påpekas och
dessa krafter, män såväl som kvinnor,
är värda all uppskattning som kan ges.
Som ofta är fallet är medelåldern högre
än bland ”vanliga” arbetare. Det hör till
sakens natur. Att det av olika anledningar faller från folk ur dessa led är också
ofrånkomligt och naturligt. Att mista
frivilliga betyder ett kompetensbortfall
som ofta är knepigt att ersätta. På annan
plats i Bulle(r)tinen söker vi dig som har
intresse och tid att avsätta för en insats i
föreningsverksamheten eller museiverksamheten. Du finner kontaktperson och
telefonnummer på sidan 29.

N

är jag skriver detta är sommaren i
antågande. Det ser ut att bli en bra
sommar för den flygintresserade. Främst
ser jag då flygvapnets huvudflygdag på
F 7 Såtenäs den 4 juli. Inte så långt från
oss blir det Roskilde Air Show 14 – 15
augusti. Vill man åka till Örebro på
deras flygdag den 22 augusti eller till
Nyköping den 30 augusti då man har en
flyg- och motordag. Sedan finns det idel
flygdagar att besöka i Storbritannien och
på kontinenten. Googla och finn!

D

et blev lite blandat denna gången.
Jag önskar dig en god flygsommar
vad du än gör och besök gärna vårt museum och ta en flygtur i en av våra uppskattade och populära simulatorer.
Sven Scheiderbauer, Ordförande

Museichefen informerar

Vad förväntar vi oss av 2015?

V

årmöte med årsmöte har nyligen genomförts. Intresset bland våra medlemmar att deltaga var stort vilket är mycket
glädjande för oss som försöker göra museet
så attraktivt som möjligt. Vi vill gärna att
man besöker oss ofta. Under inledningen
av året har vi haft en jämn tillströmning av
besökare vilket naturligtvis sporrar oss att
göra museet än bättre.

U
Kenneth Hansson, chef för Ängelholms
Flygmuseum, framför museets AJSF 37.
4

nder höst, vinter och vår har det pågått
och pågår fortfarande en hel del förändringar som vi hoppas kommer förbättra
museet för våra besökare. Vår nya och mindre filmsal är invigd och den gamla håller för
närvarande på att målas om och kommer så
småningom att inredas. Hur den kommer
att se ut är inte helt säkert ännu. Vårt ”F10rum” byter utseende men kommer fortsättBullertinen

ningsvis innehålla i stort samma föremål
och foton som tidigare. SK 60 är på plats
på sin pelare och pryder verkligen museet.
Vi väntar fortfarande på framkroppen från
JAS 39150. Den förväntas komma när vi
öppnar upp för sommarens begivenheter.
Bulltoftamontern kommer att förändras
till det bättre. Avsikten är att alla de gamla
fotografierna läggs på ett USB-minne för
att visas på en TV-monitor.

V

åra tre flygsimulatorer är fortfarande
stora glädjeämnen. Det krävs dock
ganska många instruktörer för att hålla
igång simulatorerna. Finns det bland våra
medlemmar några som gärna skulle vilja
hjälpa till att vara instruktörer är ni hjärtligt
välkomna att anmäla ert intresse. Ett adelsmärke för museet är våra värdar, guider,
butikspersonal och simulatorinstruktörer.
När man läser omdömen i gästboken är det
dessa medarbetare som omnämns som en
stor tillgång. Om man går in på TripAdviwww.f10kamratforening.se

sor på Internet och läser om museet finner
man väldigt positiva omdömen från våra
besökare.

Ä

ven denna sommar kommer vi att
anställa fem-sex sommararbetande
skolungdomar vilket gör att vi kan hålla
museet öppet alla dagar under juni, juli och
augusti. På detta sätt spar vi på våra medarbetare och kan därmed fortsätta att hålla
öppet under helgerna resten av året. För
tredje året i rad kommer F10-Memorial gå
av stapeln under två dagar (1-2 aug). Detta
är en tävling i modellbygge inte bara av
flygplan utan även andra intressanta saker.

V

i ser fram emot en bra sommar och
bra museiväder med många besökare.
Det är då vi får bära frukten av vårt arbete
i Ängelholms Flygmuseum.
Björkhagen 2015-04-27
Kenneth Hansson, Museichef
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Pågående arbeten med nya
attraktioner till museet

Text & foto: Tor Netterby
Foto: Krister Sörhede

Det finns en hel del projekt på gång för att utvidga utställningarna. Museet är
livaktigt och det kommer hela tiden ny (eller gammal, om man vill uttrycka det
så...) materiel till utsällningarna. Här på sidan finns lite av det som kommer att
ställas ut i närtiden.
Arbetet med en gammal Albin motorspruta
som funnits på flottiljen fortskrider.
Från vänster ser vi
Lennart Ohlsson, Kurt
Åkesson och Tycho
Andersson.

Det så kallade ”F 10-rummet” har ändrats om och
fått ny färg på väggarna.
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Gunnar MüllerHansen under en
välförtjänt paus.
OBS de improviserade ”stövlarna”!

Filmrummet är numera inhyst
där det gamla logementet från
Sjöbobasen fanns.
Bullertinen

or WOMAN

VI på flygmuseet behöver JUST DIG (kvinna som man)
som kan vara värd, guide eller simulatorinstruktör!
DU kan göra skillnad! Anmäl DIG till Nisse Freij - 070-6786997

En dag med flygplanstvätt

J 22 skulle tvättas en solig aprildag. Fotografen bad Kurt Åkesson posera.
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Vårmöte OCH årsmöte 2015
S
Text: Tor Netterby Foto: Krister Sörhede och Tor Netterby

öndagen 11 april var det dags att styra
kosan mot F 10 Kamratförenings
årsmöte. Det är ett möte man mer än gärna
åker till. Många andra hade säkert samma
inställning för det var 220 medlemmar
som kom till vårens träff. Dagen till ära var
den tretungade flaggan hissad vid minnesstenen. Den tretungade flaggan som var
F 10 original och hade reparerats av museets intendent Anders Rick, eftersom flagOrdförande Sven Scheiderbauer och
gan var ganska sliten. I år hölls årsmötet i
sekreteraren Gunilla Lindström i arbete.
före detta värnpliktsmatsalen och det var
säkerligen med en stor portion nostalgi
som många gick dit.

I

matsalen var det uppdukade långbord
och många passade på innan stämmoförhandlingarna att mingla lite och
prata med gamla kollegor och vänner.
Ordföranden Sven Scheiderbauer öppnade
årsmötesförhandlingarna med sekreteraren
Gunilla Lindström vid sin sida. Årsmötet
inleddes med Flygvapnets igenkänningssignal och den sedvanliga parentationen
över avlidna kamrater. Under föregående
verksamhetsår har 25 medlemmar lämnat
kamratkretsen. Årsmötesförhandlingarna
startade och punkterna betades av en efter
en. Förslaget från höstmötet (Se Bulle(r)tinen nr 29 och inramad text här på sidan)
att ta bort suppleanterna och ersätta dessa
med fullvärdiga ledamöter, klubbades vid
det här mötet. Vidare valdes Sven Scheiderbauer till ordförande och åtta ledamöter till
styrelsen. Bland nyheterna i år var att vice
ordförande Rolf Rimsby avtackades efter
20 år i styrelsen på olika poster, men de
senaste åren som vice ordförande. Vidare
avtackades Toiny Böös samt Ragnar
Skanåker som utgick ur styrelsen.
8

En del av den stora skaran på mötet.
Lydelsen i gamla stadgarna var:
§ 4 LEDNING OCH STYRELSE
Lydelsen före det extra årsmötet i höstas: Föreningens
ledning utgörs av styrelse med ordförande och minst sex
ledamöter, samt minst fyra suppleanter.
Lydelsen i de nya stadgarna blir:
§ 4 LEDNING OCH STYRELSE
Föreningens ledning utgörs av styrelse med ordförande
och minst fyra och högst åtta ledamöter. Mandattiden för
ledamöterna är två år där cirka hälften väljs vartannat år.

Till ny vice ordförande ledamot valdes
Bertil Persson. Vi hälsar Bertil välkommen i styrelsen för F 10 Kf, som vid
det konstituerande mötet utsågs till vice
ordförande!

E

fter att stämmoförhandlingarna avslutats gick ord och bild över till dagens
föredragshållare, Överste 1.graden Rolf
Bullertinen

Dagen till ära var den
tretungade flaggan hissad
vid minnesstenen.

”Clem” i
berättartagen...
... och
”Clem”
med den
fina
skölden.

klart för sig. ”Clem” tackades med stora
applåder och Lars Hedström överräckte
som tack en fin sköld från F 10 Kf.

D

Sven Sjöholm och ”Clem” i samspråk.

”Clem” Clementson. Som den färgstarka person ”Clem” är, fick vi höra om
dels tiden som flottiljchef för F 10 men
även lite om livet innan chefskapet på
Skånska Flygflottiljen. Efter avslutat värv
som chef för flottiljen ägnade ”Clem” flera
år åt SAAB och lanseringen av 39 Gripensystemet utomlands. Till allas stora förnöjelse fick församlingen även serverat en
historia om F 10:s förste chef överste Knut
Zachrisson, ”Zacke” kallad i dagligt tal.
Ledstjärnan i hela föredraget var att man
måste som chef bry sig om människorna
och det budskapet fick åhörarna säkert
www.f10kamratforening.se

ärefter delades landgångarna ut som
förtärdes med god aptit. Efter maten
var det förflyttning till museet och kaffet som serverades där. Utanför hangaren
stod ”Röd Kalle” och tronade i vårsolen.
Motorstart genomfördes planenligt och den
här gången startade ”Röd Kalle” på första
försöket! Efter motorstarten samlades de
valda i styrelsen till ett kort konstitueringsmöte.

E

tt stort tack till alla i ”festkommittén”
som under Lars Hedströms ledning
fixade och ordnade med allt till och inför
denna dag! Allt var verkligen väl skött och
väl fungerade. Efter en del rundvandring
igen på museet var dagen till ända och vi
ser nu fram emot Höstmötet 2015, som
kommer att markera F 10:s dubbla firande –
75 år som flottilj och 70 år på Barkåkra! n
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En artikel om intressanta flygplan med fågelnamn –

de Havillands fåglar
Text: Bo Hesselmark Foto: Wikipedia

U

nder året 1932 flög Geoffrey och en
kollega från fabriken i Stag Lane till
Sydafrika för att undersöka två olyckor
med de Havillandplan som hänt där. De
flög i en Puss Moth. Tiden i Afrika gav
mersmak för denna kontinent och 1935
flög han och hustrun Louie till Kenya på
en tremånaders semester. Geoffrey var
mycket intresserad av naturen, speciellt
av fåglar och insekter. Flera av hans flygplan har fått namn efter dessa. I denna
artikel om flygplan med fågelnamn finns
alla med, från det minsta, Hummingbird,
till det största, Albatross. Han besökte
senare Kenya och Tanzania i Östafrika
ett flertal gånger. Det lokala språket där
är Kiswahili och ordet ”Ndege” betyder
både fågel och flygplan. Troligen fick han
där inspiration till att döpa några av sina
plan efter fåglar. n

DH 81 Swallow Moth

Ett vackert plan som byggdes 1931
under depressionen till låg kostnad.
Det blev
tyvärr
kortlivat
och bara ett
tillverkades.
Det hade en
Gipsy IVmotor. Det
var tvåsitsigt
och öppet

DH 53 Hummingbird

Hummingbird heter Kolibri på svenska.
DH 53 byggdes på Stag Lane som ett
av de första lätta flygplan som Geoffrey
tänkte sig skulle bli en stor del av framtidens privatplan och även som skolplan.
Det var verkligen lätt, startvikten var
257 kg. År 1923 ordnade tidningen
10

Daily Mail en tävling för lätta flygplan:
Daily Mail Light Aeroplane Competition. Reglerna var att en motor på högst
750 cc skulle användas, det skulle ha
fällbara vingar, det skulle kunna passera
en öppning som var 7 fot och 6 tum
bred, det skulle kunna dras på en väg i 2
Bullertinen

DH 75 Hawk Moth

DH 75 var det första högvingade
monoplanet i Moth-serien. Flygkroppen var av metall och vingarna av trä.
Planet var avsett att användas som ett
mindre transportplan eller taxiplan för
fyra passagerare och hade därför en
täckt kabin. Motorn var en DH Ghost
på 200 hk, men den visade sig för svag .
Ghostmotorn var två Gipsymotorer hopbyggda till en luftkyld V-8. Planet flög
första gången den 7 december 1928. De
till en början, men fick senare en täckt
cockpit. Det utgick 1932. Erfarenheten från detta plan återupptogs
senare och kallades då Moth Minor.
Jag kan här se en viss likhet även med
Chipmunk.
kilometer av två män. De Havillandfabriken byggde 2 st. för att delta i
tävlingen. Det var ett lågvingat, ensitsigt
monoplan med en motorcykelmotor på
750 cm3. Inget av planen vann tävlingen,
men de uppvisade goda flygegenskaper
och Air Ministry beställde 8 st. för bl a,
övningsflygning. Under 1924 byggdes
12 plan på Stag Lane, 8 till RAF, 2 för
export till Australien, ett exporterades
till Tjeckoslovakien och ett till Ryssland. De serieproduceraden planen fick
en 2-cylindrig motor från Blackbourne
på 26 hk. Ett av tävlingsplanen från
1923, G-EBHX, överlevde länge, men
kraschade den 1 juli 2012 under en uppvisning där piloten dödades.
www.f10kamratforening.se

följande sex planen, tillverkades 1929
som DH75A, fick en A.S. Lynxmotor, en
stjärnmotor på 240 hk. De testades i Kanada med hjul, skidor och med flottörer.
Med flottörer blev det för tungt och
godkändes inte av myndigheterna. Två
DH 75A exporterades till Australien.
Det åttonde och sista Hawkplanet fick en
Wright Whirlwindmotor på 300 hk,
DH 75B. Planen användes förutom i
Australien i Kanada och England.

DH 91 Albatross

De Havilland DH 91 Albatross var ett
lågvingat flygplan för transatlantisk
postbefordran och passagerartrafik.
Flygplanet konstruerades 1936. Vid
tillverkningen av flygkroppen användes
de Havillands välbeprövade konstruktion av plywoodfanér och balsaträ som
11

Snart dags för 70 och 75 årsjubileum

D

en 1 oktober 1940 sattes den
Tionde Flygflottiljen, F 10, upp provisoriskt på Bulltofta i Malmö och den
1 oktober 1945 placerades flottiljen permanent på det nybyggda flygfältet vid
Barkåkra utanför Ängelholm där flottiljen verkade fram till nedläggningen.
Dessa två aktiviteter är värda att komma
ihåg och celebrera vid F 10 Kamratförenings Höstmöte den 11 oktober.

Text:
Sven Sjöholm &
Göran Brauer

Så här KAN
bokens omslag
komma att se ut.
OBS! Fotomontage

S

styrelse beslutat att ge ut två minnesböcker. Den ena ska handla om hur man
upplevde tiden på Bulltofta 1940 – 1945
och den andra boken tiden 1945 – 2002
på Barkåkra. Den första boken kommer
att presenteras vid Höstmötet den
11 oktober. Andra boken är planerad till
80 och 75 årsjubileet år 2020.
Båda böckerna kommer att innehålla
berättelser och historier om hur livet
gestaltade sig på F 10. De kommer inte att

Forts. från föreg. sida

Force som använde dem i kurirtrafik.
Båda flygplanen slutade sina dagar i
samband med landningshaverier på
flygplatsen i Reykjavik. Passagerarflygplanen sattes in på linjer utanför
krigsområdet, en linje öppnades mellan
Bristol och Lissabon och en mellan
Bristol och Shannon Airport på Irland.
Under ett flyganfall mot Bristol 1940
totalförstördes ett flygplan. Två flygplan
totalförstördes i landningshaverier.
Resterande två exemplar skrotades
1943. Fågeln Albatross har en speciell
vinkel på sina vingar, denna vinkel gör
att Albatrossen kan segla långa stunder
utan att röra vingarna.
Finns det något flygplan med liknande
utseende på vingarna?

ven Sjöholm, som bl a var ansvarig
för förbandsmuseet på F 10 och som
senare var en av dem som organiserade
uppbyggnaden av vårt nuvarande museum, Ängelholms Flygmuseum, har uppmanat och uppmuntrat personer som på
olika sätt har tillhört flottiljen att skriva
ner berättelser från sin tjänstgöringstid. För att vi andra ska få tillgång till
dessa berättelser har kamratföreningens

varvades i flera skikt. Vingarna var av
trä. Landstället var placerat mellan vingen och flygkroppen och var infällbart.
Fyra Gipsy 12 motorer på 535 hk drev
tvåbladiga propellrar. Maxhastigheten
var 360 km/t och räckvidden 1 675 km.
Kabinen användes först som lastutrymme men senare öppnade man flera
fönster i flygkroppen och som inreddes
med 22 flygstolar. En besättning på
4 personer servade under flygningarna.
De två prototyperna levererades till
Imperial Airways. Totalt tillverkades
sju exemplar under åren 1938- 1939.
Ingen Albatross exporterades.
När andra världskriget bröt ut överfördes de två första planen till Royal Air
12

Fortsättning i nästa nummer

Bullertinen

beskriva fakta som materiel m m, utan i
stället är det personliga upplevelser.

I

första boken är det de som arbetade
och verkade på Bulltofta, som har
skrivit/berättat om små och stora
händelser, många av dem på ett humoristiskt sätt. Förste flottiljchefen, överste
Knut Zachrisson, i dagligt tal kallad
”Zacke”, var i många stycken en tongivande och färgstark person. Om honom
går det många historier, kanske mer
eller mindre sanna.
Boken ger en bild av hur verksamheten
bedrevs på förbandet. En intressant
berättelse är den om hur det var att vara
volontär på den tiden. Man kan nog inte
föreställa sig hur man kunde behandla
människor på det viset. Man skulle bl a
hälsa till höger och till vänster så fort
man såg en person med högre tjänstegrad än den man själv hade. Detta
gällde även ute på stan. Annars blev det
med språng hem till kasern. Det räckte
med ett hårstrå på permissionsuniformen för att få permissionsförbud.
Tionde Flygflottiljen fick uppleva
närheten till kriget genom sin aktiva

medverkan i neutralitetsvakten och
genom alla skadade flygplan som kom
och landade kors och tvärs på detta lilla
flygfält. Dessa stora flygplan kom ofta
med skadade och döda besättningsmedlemmar ombord.

V

i i redaktionen, Sven Sjöholm, Tor
Netterby, Krister Sörhede, Sven
Stridsberg och Göran Brauer, arbetar nu
med att sammanställa olika personers
berättelser och tillgängliga foton, hoppas
du kommer att finna en mycket intressant läsning när du som medlem den
11 oktober får hämta boken gratis på
Ängelholms Flygmuseum. Den kommer
också att finnas till försäljning
i museishopen.
Du som var med 1945 – 2002 på
Barkåkra, får nu en ny chans att skicka
in ditt bidrag till nästa minnesbok.
Beräknad utgivning 2020-10-01.
Lämna bidraget, långt eller kort, till:
info@f10kamratförening.se.
Postadress: F 10 Kamratförening,
Valhall Park, 262 74 Ängelholm.
Redaktionen tackar på förhand. n

Här nedan kommer ett exempel från innehållet ur den kommande boken:
dagkorpralen Larsson – ”ving-muttern”
Berättad av Ove Müller Hansen
kallad. Han hade lämnat av till divisionschefen, som var religiös. Denne hade
just börjat hålla korum för sina mannar,
när Zacke, som man i dagligt tal kallade
honom, fick syn på dem och anade vad
som pågick. Då rann sinnet på Zacke.
Han stannade cykeln och ropade:
lottiljchefen öv Zachrisson och adju”Vad i helvete pågår här?”. Det blev ett
tanten cyklade (den tidens tjänsteforhastigt slut på korumet och så sa han:
don även för en chef) en morgon genom
”Det ska jävlar anamma vara enligt
Kirsebergsstaden där personalen hade
reglementet. Det skall vara en kort bön
sina förläggningar i Malmö. Här stod
och sedan Gud bevare fäderneslandet”.
första divisionen uppställd. Framför stod Teckning: Börje Lindström

Korum

F

www.f10kamratforening.se

13

Torgel Hagelin berättar om

FLYGARhistorier

Flyguppvisning med
Sk 28C Vampire

Ombedd – som jag är – att skriva något om någon flygning med Vampire,
som jag ”minns” särskilt, väljer jag gärna de uppvisningsflygningar
jag gjorde på Flygvapnets flygdagar 1964 till 1967. Dessa var av annan
karaktär än de vi utfört med SE-DXV, som nu står deponerad på
flygmuseet på Valhall. Då hade vi inte begränsningar i belastning eller
inverterad flygning som på detta plan, utan SFI gällde (någorlunda).
Den spektakulära landningen och Spitzarna* (se sid 17) vet jag inte om ens
en JAS 39 skulle klara, men med Vampire enorma landningsklaffar och
stabilitet utan känsliga datorer var det mesta möjligt. Året innan visade jag
upp Safir i liknande landningsmanöver, men då var marginalerna betydligt
mindre! Sista uppvisningen av det här slaget gjordes på F 12 i Kalmar en
vecka innan högertrafikomläggningen i Sverige.
Spänn fast remmarna – det behövs!

Text: Torgel Hagelin Teckningar: Christer Nilsson Foto: Rickard Nilsson & Tor Netterby

S

akta framåt med gasspaken. Minst
tio sekunder skall gå från tomgång
till fullgas. Varvet kommer fint. Goblin-motorns infernaliska ylande tilltar.
Utloppstemperaturen stannar under
700º C. Släpper bromsarna - får justera
lite så att nosen pekar rätt i bana 29
södra. Accelerationen är hygglig så här
med bara 500 liter bränsle i tankarna.
Fartmätaren kommer igång vid 100
km/h. Nu 150 - lyfter noshjulet, 200 lättar med ett litet extra drag i spaken.
Bromsar upp hjulrotationen med en lätt
tryckning i bromshandtaget - modell
handbroms på en cykel - och ´ställ in´.
Från sex gröna till tre röda - och strax
nio släckta lampor - ställ och luckor
har låst i infällt läge.
Accelererar med 10 200 varv/min
på mycket låg höjd för att synas och
höras så lite som möjligt av publiken.
14

Styr mot Västra Sönnarslöv. Den vassa
kyrkspiran är lätt att se. Har fått väntläge under 300 m, söder om Klippan.
Vid 550 minskar jag gasen så att
farten stabiliseras vid 600 km/h eller
något därunder. Drar några svängar
upp till 4-5 g för att värma upp lite
och för att ´sätta mig till rätta´ i stolen.
Trots att jag dragit förtvivlat i remmarna vid istigning i planet, kan jag nu
spänna dem några millimeter till. Det
gäller att sitta ordentligt fast vid varierande positiva och negativa g!
Vädret är bra för flyguppvisning.
Soligt med en del cumulus. Molnbasen
bör räcka för fullt program - kanske
några mörka molnundersidor hänger
ned något.
Det är jubileumsflygdag - 40 år Bullertinen

Torgel Hagelin
tittar på när
ordföranden i
LAS, överste
Sven Sjöling
tar emot loggboken av den
schweiziske
Flygstabschefen
efter Torgels
demonstration av
SE-DXV.

både Flygvapnet och F 5! Ja, egentligen
snart 41 år - flygdagen i september
1966 inställdes på grund av anläggningsarbeten på flottiljen inför mottagandet av Sk 60 - och vi får fira idag
istället, den 21 maj 1967. Är det 20 000
människor som kommit? Inte alldeles
otroligt! Jag ser ända hit hur solen
blänker i tusentals bilar på parkeringarna.
Två minuter kvar. Dags att inrätta
sig efter anflygningsberäkningarna.
600 km/h - lätt att räkna med - ger en
minuts flygning milen från Klippan
fram till fältet.
Klart från tornet! Pulsen ökar.
Många kritiska ögon blickar mot
väster. Ned på lågan. 30 sekunder kvar.
Över på rygg och flyg lågt, 75 m ungefär, så att jag inte syns förrän i fältwww.f10kamratforening.se

gränsen. Första anblicken skall ge en
viss undran och förvåning - ligger han
på rygg?
Ja, minsann!
Där gick 10-sekundersgränsen för
inverterad flygning enligt förarinstruktionen.
Men motorn brukar gå ett tag till... Flyg
rakt, längs norra banan. 15 sekunder.
Gud, vad människor! En lätt bunt och
roll till rätt-vänt. Direkt in i en looping.
5 g får räcka. Oj då, redan svettig. Det
svider till i ögonen när svetten strömmar ned från håret under den varma
hjälmen. Bara att blinka lite.
Uhps, ett kytt ökade på belastningen
ett halvt g. Men det finns marginal till
6 g.
Titta ut över vingspetsen till höger
15

Forts. från föreg. sida
... momentroll, upptagning rakt fram och
tomgång, rakt upp, tyst och stilla, ca 700 m
höjd och så rasar nosen neråt, rolla ett halv
varv och ned på snuslägsta...

och till vänster. Ser bra ut - blir nog en
rak looping. Fattas bara! Plana ut lite på
rygg så att den blir rund också, och så
att jag kommer i rätt position för nästa
manöver. Nosen RAKT ner, halv roll
och gasen distinkt av till tomgång.
Ny upptagning i en snäv tomgångslooping. Farten tar slut fort. Verkligen!!! Kan inte avläsa den på toppen.
Försiktig spakhantering är en nödvändighet för att farten inte skall bromsas
ytterligare av manöverstall. 800 m
räcker bra för att gå hela varvet runt.
Gaspådrag och acceleration. En tryckare framför publiken och ut till höger.
Gunga vänster. Anpassa urgången nu
- den långsamma rollen måste börja
exakt rätt för att också hinna avslutas
inom synhåll. Jo - det blev bra. På lägsta höjd rakt över byn, dock! Men alla
invånare står väl på F 5 - får man hoppas.
Snabbt in i en brant sväng åt vänster.
Här gäller det att dra så att svängen blir
snäv. Viktigt är också att hålla konstant
höjd - annars ser det slarvigt ut. Gdräkten klämmer åt som ett skruvstäd,
svetten rinner i ögonen, tendens till
g-hosta - vilket slit!! Hur kan folk tycka
att det här programmet ´ser mjukt ut´?
16

Var är publiken? - Där! Sikta på den
en sekund - så - spaken iväg långt fram
åt vänster och håll kvar så tills rollen är
klar och det är dags att dra igen.
I ´John Derryn´ växlar belastningen
kvickt från +6 g till -1 á 2 och så till +6
g igen. Härligt!
Ny gunga vänster och förbiflygning under momentroll. Med Vampire
rollhastighet krävs full kraft med båda
händerna, för att få markerade moment.
Första vertikalen, topproder, etthundraett, etthundratvå, etthundratre - rygg,
etthundraett ... - andra vertikalen, mycket topp-roder, etthundraett ... Rätt på
vingarna och etthundraett, -två, -tre,
även här, före upptagning rakt fram och
tomgång.
RAKT uppåt går det. Farten minskar. Känns som helt fritt svävande i
luften. Det är det ju också! Planet
känns som en lätt ryggsäck på ryggen.
Fuskar lite med att föra fram spaken
lätt strax innan fartmätaren slutar att ge
utslag. Förargligt vore ju att falla bakåt
i stället för framåt!
- Tyst och stilla... cirka 700 m höjd,
och så rasar nosen nedåt. Se, där har vi
F 5 igen!
En pendling över på rygg och tillBullertinen

baka. Skevar vänster, fullt men
följsamt, för att hinna rolla ett halvt
varv. Samtidigt på med gasen - försiktigt, för här är det bäddat för övertemperatur - och ned på snuslägsta
över banan. Sedan uppåt igen för en ny
Spitz*.
Hittills har alla rörelser i loopingplanet passat in förträffligt mellan
molntussarna. Nu bär det däremot rakt
upp i en sådan där mörkbottnad, ganska låg cumulusgubbe, som växt till sig
och dragit in precis där jag tänkt placera nästa rörelse. Inte mycket att göra
i detta läge - upp i molnen bara. Dra av
och vänta. Väldigt tätt härinne...
Fartmätaren, lite extra fram med
spaken den här gången... Noll g. Oj,
vad lång tid det tar, när man inte ser
nå´t! 700 m har vi i alla fall. Där kom
horisontbalken farande upp i taket på
gyroinstrumentet. Då är vi på väg ned
- bäst att börja rolla, så vi hinner med
allt. Ut igen ur moln. Synd att ingen såg
mig...

Inför avslutande manöver - halvrollslandning eller Ljungbyhedslandning, som den mycket missvisande
döpts till - tas farten ned så att stället
kan fällas ut. Alltså: 100 m höjd, roll
till ryggläge rakt framför publikhavet,
320 km/h, ställ ut. Bunt uppåt med
-2 g. Klaff ut - inte för tidigt - då räcker
inte hydraultrycket, om stället inte
hunnit ut helt. Rätt på vingarna - här
måste flygningen bli rak! Klaffen på
väg - 30º, 50º... Tillräcklig höjd - spaken sakta bakåt. Klaffen helt ute - dra
lite mer så att farten hålls nere. Kolla
stället låst ute. ”Erik 85 landningsklar”.
Luftbroms ut - allt för att hålla igen på
farten, då nosen pekar rakt i backen!
Dra till stallgränsen och fånga banan
med blicken. Håll ner nosen minus
banan och flyt ut snyggt.
Det hela tog sju minuter från första
överflygningen. Känns som ännu snabbare!
Det var 30 000 åskådare som såg på
under den flygdagen! n
* Spitz är en rak vikning från en vertikal stigning
när farten är nära noll.

Avslutning av programmet med
en Ljungbyhedslandning.

www.f10kamratforening.se

17

Gunhild Carling flög
Drakensimulatorn!
Text: Urban Mörén och Tor Thuresson
Foto: Johan Blomé-Carling och Urban Mörén

S

öndagen tionde maj gästades vårt museum
av delar av Carling Big Band. På en krog i
Båstad kvällen innan, hade våra gäster strålat
samman med en av våra simulatorinstruktörer,
Tor Thuresson. Samtalet kom snabbt in på flygning. När Gunhild Carling, primadonna i Big
Band, fick klart för sig vad Tor sysslade med sade
hon: Det där måste jag prova, jag har alltid önskat
att flyga något så där häftigt. Sagt och gjort, nästa
dag skulle bli flygdag. Exakt klockan 13 dök hon
upp tillsammans med sin man Johan.
Ytterligare en instruktör, Urban Mörén behövdes
för Gunhilds ambitioner. Det skulle nämligen
flygas med fungerande g-byxor. För att g-dräkten
skall fungera måste flytväst och centralkoppel
anslutas.

U

rban startade kompressorn och när han kom
tillbaka till simulatorn fick han se en unik
syn. Där stod en ung vacker kvinna, högklackade
dojor, stilettklackar, pylsig g-dräkt och flytväst,
redo att äntra vår Drake. Gunhild blev inte förskräckt av mängden instrument. Tuff brud tänkte
Urban, men det är klart att hon inte ballar ur för
lite instrument. Snacka om att känna sig hemma
bland en massa instrument när hon jazzar med
sitt Big Band. Gunhild kan hantera de flesta instrument. Nu räcker inte papperet till för att räkna
upp alla, men vad sägs om trumpet, Gunhild kan
blåsa tre trumpeter samtidigt, saxofon, klarinett,
gitarr, trombon, säckpipa, harpa, jag tror jag
slutar där. Hon sjunger med en härlig jazzton,
kan steppa och komponerar och arrangerar
många av de låtar som hennes Big Band lirar.
Gunhild deltog i Let’s Dance för några år sedan
och har nu deltagit i Let’s Dance tio års jubileum. Tyvärr blev hon utröstad, men hon kommer
säkert tillbaka. Efter en kort kabinkännedom
ville Gunhild upp i luften. ”Jag ska till Eslöv”.
Starten på bana 32 Ängelholm gick perfekt, så

18

Gunhild på stegen till simulatorn iförd
”speed jeans” d v s g-dräkt och till det
högklackade skor!
snart Gunhild fällt in stället, svängde hon vänster brant mot Eslöv. Den lågsniff i maxfart som
Eslöv passerades med hade resulterat i otaliga
bullerklagomål, om inte... o s v.
Ni som flugit vet att de flesta flygplan har en
svängindikator i instrumentbrädan. J 35 Draken
har ingen sådan. Gunhild behövde ingen.
Musiken har gett henne en inre svängindikator. Efter några minuters svängande både mjukt
och brant provade vi på roll, looping och styrde
sen mot Kastrup för en övningslandning, ”touch
Bullertinen

ut inför landning på Ängelholms bana 14, visade
indikatorn att vänster huvudställ inte var ute och
låst! Gunhild fick välja mellan att hoppa eller
landa med skadat landställ. ”Vi nödlandar”.
Efter en perfekt inflygning och mycket mjuk
sättning gick inte ekipaget att hålla kvar på
banan. Efter en mjuk sväng in på gräset stannade
ekipaget, lutande men inte brinnande. Passet var
slut.

Danska slottet Kronborg fick påhälsning av
Gunhild, liksom Öresundsbron lite senare.
and go” (normal landning, efter kort rullning på
banan, fullgas och lättning). När Gunhild såg
broförbindelsen siktade hon in sin Drake mot
högbrodelen. ”Det går att flyga under bron” sa
någon obetänksamt.
”Då gör jag det” sa Gunhild, anpassade fart
och höjd och gled under körbanan mellan bropelarna. Som gammal instruktör vet jag att de
flesta går i ”drickat” långt innan de kommit fram
till bron. Ytterligare busflygning förbi Turning
Torso, domkyrkan i Lund, och Eslöv . Drakskeppet styrdes mot Ljungbyhed för en ny ”touch and
go”. Inflygningen mot LJU blev forcerad och
landningen avbröts. Det var då det hände. Simuleringsprogrammet är så realistiskt att glömmer
man att fälla in landstället innan man nått 500
km/t så kan det ”skadas”. Troligen var det vad
som skedde vid Ljungbyhed. När stället fälldes

www.f10kamratforening.se

V

i piloter brukar säga ” kan man själv gå
från kärran så är det en lyckad landning”.
Efter Gunhilds flygning var det dags för hennes
man Johan att äntra stegen till vår drake utan
stilettklackar och G dräkt. Tor skulle instruera
medan Urban fortsatte ta hand om Gunhild.
Turligt nog hade Johan övat på att flyga via
tv spel så han klarade flygningen nästan utan
instruktioner. Att instruera var nämligen nästan
omöjligt med Gunhild och Urban diggande jazz
vid instruktörsbordet från sina mobiler. Efter
passet var det bara snack om swing och modern
jazz. Urban njöt i fulla drag. Gunhilds mobil var
fullsmockad av modern jazz.
Carlings var mycket imponerade av vårt museum och förvånades av att det sköttes helt på
ideell basis. Dom såg verkligen fram emot att
få komma tillbaks igen, kanske inte bara för att
flyga simulator. Varför inte med hela Big Band
under vår Drake och med Gunhild stående i
cockpit spelande trumpet? Vilket swing det
hade blivit i vårt flygmuseum! n
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80 år med DC-3

Text och foto:
Sven Scheiderbauer

DC-3 - detta fantastiska flygplan gjorde sin jungfruflygning den 17 december
1935, på 32-årsdagen av bröderna Wrights första flygning. Åttio år senare finns
det flera runt om i världen som är luftvärdiga, bland annat i Sverige. Min hyllning till denna ”dam” blir genom en fotokavalkad som börjar i detta nummer.
Alla foton är tagna av mig. Jag gör inga anspråk på att ge en fullödig berättelse
om varje flygplansindivid. Jag visar ett urval bilder i min samling. Inga av dessa
bilder har tidigare publicerats. Jag hoppas Du skall finna något intressant.
Håll tillgodo!

79003 och 79004

Roteflygning på Saabs
flygdag den 8 maj 1983

79001

Flygvapnets första DC-3,
79001 på Flygvapenmuseum.

79002

79002

F 13-72 på Malmen 197
bakersta fönstret och S:

79002

F 8-72 på Barkarby 1969 har försetts med en vitmålad Lansen-nos.
20
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79003

F 7-73 helt metallblank.

79004

76 med en liten glasbubbla på
:t Erik på nosen.

79004

F 13-792 på Bromma flygplats 1980.
Lansen-nosen har en platta som
antingen är en antenn eller kamera.

s

F 13-794 med fallskärmshopparnas örn på nosen
(översta bilden), på andra
sidan finns Fallskärmsjägarskolans emblem.

I nästa nummer fortsätter Sven
Scheiderbauer sin kavalkad
om Flygvapnets DC-3/Tp 79.
www.f10kamratforening.se
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En föreläsningskväll
med celebert besök!

Kamratföreningens aktivitetsledare Lars Hedström
tillsammans med vår flygvapenchef Micael Bydén.

22

Onsdagen 25 mars var
det föreläsningskväll
i F 10 Kamratförening
och det var en celeber
gäst som var föreläsare
den här gången.
Flygvapenchefen
Micael Bydén höll en
mycket intressant och
uppskattad föredragning om ”Flygvapnet
- en relevant stridskraft
och partner nu och i
framtiden”.
Det var en månghövdad skara som
kommmit för att lyssna
på FVC i före detta
värnpliktsmatsalen. n

Bullertinen

Välkommen 1-2 augusti!

l Modelltävling
med
fina priser!
l Utställning
och demobygge!
l Prova på
simulatorflygning!
l Träffa piloter och tekniker!
l Föredrag!
10-17
Öppet garna!
a
l Överraskningar!
båda d
Fritt inträde för alla tävlande!
Info och anmälningsblankett för tävlande hittar du på:
www.engelholmsflygmuseum.se/word/

Arrangeras av:

www.f10kamratforening.se
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”Vanguard” kunde blivit
F 10:s första flygplan!

Text: Tor Netterby Foto: Svensk Flyghistorisk Förenings arkiv & Tor Netterby

F

ör en tid sedan kom Kurt Åkesson
(från ”J 22-gänget”) till mig med
några kopior av tidningsklipp från en
amerikansk flygtidning.
– Har du sett det här, undrade han?
Detta kunde blivit F 10:s första flygplan
– Vultee 48C Vanguard. Kan vi inte ta
in något i tidningen om detta, sa Kurt?
Jag tyckte det lät inspirerande och gör
här ett försök att i korta ordalag reda
ut vad som hände med de flygplan som
skulle blivit J 10 i Sverige.
			
Design och utveckling
Vultee Vanguard var ett resultat av en
idé från i slutet av 1930-talet vid Vultee Aircraft. Man avsåg utveckla fyra
versioner utformade för olika roller
utifrån en gemensam uppsättning vingar, bakkropp och stjärtparti. Projektet
fick fyra modellbeteckningar: V-48 var
det ensitsiga jaktflygplanet, BC-51 var
ett flygplan för grundläggande stridsflygutbildning, B-54 var tänkt att vara
ett avancerat skolflygplan och BC-54D
ett grundläggande skolflygplan. Så
småningom skulle BC-51 komma att
bli Army Air Corps BC-3, BC-54D,
och BT-13.

R

ichard W Palmer startade designarbetet 1938 med V-48. Flygplanet
hade ett helt metallklätt skrov, ett helt
infällbart landningsställ och motorn
var en Pratt & Whitney R-1830 luft24

En ”mock-up” av J 10.

kyld stjärnmotor på 1 200 hkr. Det
första flygplanet flögs i september 1939
av provflygaren Vance Breese. Flygproven avslöjade att flygplanet bland
annat led av otillräcklig kylning. Som
resultat av flygproven gjordes ändringar på utformningen av motorinklädnaden och stabilisator och fena fick
större ytor.

D

en 6 februari 1940 beställde den
svenska regeringen 144 Vanguard
plus 20 reservmotorer. Den aktuella
modellen hade en senare version av
R-1830 motor med bättre höghöjdsprestanda och plats för fyra 7,62 mm
kulsprutor i vingarna och två 12,7 mm
kulsprutor i flygplanskroppen.
En nybildad kommitté, med major
Bengt Jacobsson och Bengt Wassgren
sändes till USA för att förhandla fram
ett köpeavtal vid Vulteefabriken.
Jacobsson provflög prototypen ”VanBullertinen

Första prototypen efter ombyggnad av nospartiet.

var att använda flygplanet
som ett avancerat skolflygplan i Kanada. Efter
avslutande prov av-stod
britterna flygplanen till
Kina dit 104 Vanguard
skeppades under LendLease-programmet.

K

ineserna fick sina
jaktplan via Indien
i slutet av 1942. P- 66
fick ingen större roll i
luftstriderna i Kina vilket
berodde dels deras ringa
antal, dels på tekniska
problem. Många av flygplanen ansågs inte luftvärdiga och lämnades åt sitt
Modell av J 10 (skala 1/72) byggd av Rickard Andersson. öde i Karachi, vilket
resulterade i att endast ett
guard 61” vid fyra tillfällen. När lever- mindre antal P-66 kom till flygbasen
anserna skulle inledas i september hade vid Kunming i Kina. Vanguard användes i strid från augusti 1943 och
samtidigt en kontrollgrupp med Bo
framåt. En hel del flygplan förstördes
Lundberg som ledare anlänt till fabpå marken under japanska attacker.
riken. 1941 lade den amerikanska regeringen exportembargo av flygplanen Flera sköts ned av misstag eftersom de
misstogs för Ki- 43 ”Oscar” och Ki-44
till Sverige. Alltså blev det inga J 10
”Tojo”.
Vanguard i Sverige. Produktionen av
Även om Vanguard hade en toppfart på
Vanguard avslutades i april 1942.
550 km/h, var den ingen match för
japanska jaktflygplan som klarade snäI aktiv tjänst
Omkring 50 flygplan (beteckningen var va svängar. Med P-66 mediokra prestanda kunde man bara förlita sig på så
nu P-66) behölls av USAAF och ankallad ”hit-and-run” taktik mot japanvänds främst vid jaktutbildning
erna. P-66 i kinesisk tjänst ersattes till
i västra USA och stationerades även
stor del av Curtiss P-40 1943. Ett litet
vid Hamilton Field i Kalifornien för
antal överlevande P-66 placerades i
ortsförsvar. Även om piloterna tyckte
grottor för förvaring vid Chungom flygplanets flygegenskaper ansågs
typen inte vara robust nog. Det hade en king, tänkta att användas i kommande
tendens till ground loop som ledde till inbördeskrig mot Maos kommunister.
Så sent som 1947 rapporterades att
att 15 flygplan förstördes i landningsflera P-66 fortfarande fanns kvar i sina
olyckor. Den brittiska regeringen övertransportlådor. n Källa: Wikipedia
tog 100 Vultee P-66. Britternas planer
www.f10kamratforening.se

25

Del 3

De gamla
flottiljcheferna

Forts. från förra numret

Zacke – en flygets stålman!

Sista åren i Malmö,
flytten till Ängelholm!

Här forsätter artikeln med tredje
och sista delen om F 10:s förste
chef överste Knut Zachrisson.
Elwir Nilsson om Zachrisson
En som träffde Zacke i levande livet när
han stod på höjden av sin karriär var
den pensionerade eltroppchefen vid F 10
Elwir Nilsson*. Elwir berättade:
– Mitt första möte med Zachrisson var
på Bulltofta i dörren på kanslibaracken.
Jag hade just kommit från F 9 och
skulle anmäla att jag kommit till F 10
hos flottiljchefen. Jag nästan bokstavligt
stötte ihop med Zachrisson när jag
var på väg in i kanslibaracken och
han på väg ut. Zachrisson var klädd i
flygmundering och skulle just ge sig
iväg. Han hade vinterflygoverall, stora
kängor och flygarhuvan uppe på skulten.
– Vad är du för en lymmel? dundrade
han. Jag sa då att jag skulle anmäla mig
till tjänstgöring.
– Kommer du att sköta dig, då? sa
Zachrisson med sin kärva stämma.
Jodå, det lovade jag att göra. – Då kan
du anmäla dig för löjtnant Sjöberg, sa
han. Löjtnant Sjöberg var signalofficeren
och en hyvens karl, sa Elwir.

F

ör att runda av händelserna vid
Bulltofta måste jag bara låta er ta
del av en dråplig episod från den tiden.
Tidigare nämnde Owe Müller-Hansen
26

berättade en gång om en konversation
som han råkade ”överhöra” som det
heter på modern svenska. Eftersom
avstånden i stadsdelen Kirseberg var
ganska långa cyklade man mycket. Man
ska tänka på att själva flygfältet inte
hade någon direkt förläggningskapacitet
utan manskapet var förlagda i olika
byggnader på Kirseberg, som till
exempel det gamla runda vattentornet
på Vattenverksvägen, cylinderhotellet
kallat, samt i hus på diverse gator.
Matsalen och markan låg ända nere
vid Lundavägen och det var ett rejält
avstånd från fältet och dit. Åter till den
episod som Müller-Hansen berättade
om. Han nämnde två riktiga original
som fanns ute på ”Backarna” som den
här östra stadsdelen kallades i folkmun.
Det var på den här tiden inte stadens
mest fashionabla del, som säkert en
del vet. I det här fallet stod två av
”kolingarna” på trottoaren när MüllerHansen cyklade förbi. Den ena var en
stor tjock man med lapp för ena ögat
och den andra en liten skinntorr man
med träben. De två stod och spanade
upp mot skyn. Det var en J 8 Gladiator
som fångat deras uppmärksamhet. Den
store utbrast: – Haur du sitt på faen…
di flyer me’ den trubbede ännen före..?
Och den lille fyllde i: – Ja, å jau som
trodde di flö’ me’ den spissede först!
Müller-Hansen berättade att han hade
svårt att cykla rakt eftersom han fick ett
Bullertinen

Kanske det flygplan som
förknippas mest med
Bulltoftatiden.
En rote J 20 från 1:a Div.
1943. Notera att fpl har
kronmärken på vingarnas
ovansidor (stadfäst först
1944), men siffror på nos
och fena enligt märkning
m/40!
(Foto: Bildarkivet,
Ängelholms
Flygmuseum.)

som hunsade sina officerare och sitt
manskap. Man måste hålla i minnet
att tiderna och umgängessättet var
annorlunda då och man ska också
komma ihåg att Zachrisson var en
hedersman av den gamla stammen,
som inte fordrade mer av varje man än
vad han kunde klara av. Han begärde
med rätta mer av äldre erfarna befäl
än de nybakade fänrikarna eller
yngre befälen. Många har berättat att
Zachrisson visserligen hade en sträv
yta men att han hade ett hjärta av guld
ändå. Haverier som är en ofrånkomlig
del av livet på en flygflottilj och med det
förlusten av människoliv tog Zachrisson
mycket hårt.
Öv Knut Zachrisson tillsammans med
chefen för Lv 4, Öv Ernst Jakobsson. (Foto:
Ängelholms Flygmuseums Bildarkiv)

sådant skattanfall av det han hörde! Det
var kanske inte direkt någon historia om
Zachrisson men den är ändå väl värd att
återberättas. Nu åter till huvudspåret om
överste Zachrisson
En hedersman
Det är kanske lätt att förledas tro
att Knut Zachrisson var en tyrann
www.f10kamratforening.se

S

kånska Flygflottiljen som F 10
nu hette, flyttade från Bulltofta i
Malmö i oktober 1945, till en modern
förläggning med nya kaserner och i
allt övrigt ändamålsenliga lokaler vid
Barkåkra strax utanför Ängelholm.
Även Knut Zachrisson följde med vid
flytten till Ängelholm och verkade som
flottiljchef där ytterligare en tid. Han
avgick som chef för förbandet året efter
flytten till Ängelholm.
Chefsbytesceremonien föregick på
27

Avtackningen
av Zachrisson
på 3:e Div.
platta 1946.
En tår i ögat
syntes på
Zachrisson
berättas det.
(Foto:
Bildarkivet,
Ängelholms
Flygmuseum.)

F 10. HKH Prins
Kungligt besök på
et,
46. (Foto: Bildarkiv
Bertil på besök 19
.)
seum
Ängelholms Flygmu

tredje divisionens hangarplatta och
Elwir Nilsson berättade att det fanns en
tår i ögat på Zacke när han avtackades
där. Efter pensionering från F 10 bosatte sig Zachrisson i nybyggt hus i
Skälderviken.

Ö

verste Zachrisson behöll ändå
en liten kontakt med Flygvapnet
efter pensioneringen eftersom han
”frilansade” som chef för Södra
Flygbasområdet under en tid. Detta var
en arvoderad tjänst och ersättningen
var ganska låg. I ett nummer av SFT
(Svensk Flyghistorisk Tidskrift)
finns det återgivet när general
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Nordenskiöld vid en inspektion i
nämnda flygbasområde fann en hel del
att anmärka på och kritiken blev besk.
Chefen för ”S Flybo” Zachrisson blev
förargad och blev inte svaret skyldig
och hans rappa svar anspelade på det
knappt tilltagna arvodet: – Bättre än så
här blir det inte för 150 kr i månaden!

E

fter pensioneringen var Zacke en
ofta sedd gäst på flottiljen för han
ville se hur det gick för sina skötebarn
på F 10 i den moderna tiden med de
nya jetflygplanen. Tyvärr avled Knut
Zachrisson endast 63 år gammal, den
22 augusti 1955. Han är begravd i
Linköping på Gamla Kyrkogården. n
*Fotnot: Elwir Nilsson avled 2013 i
Ängelholm 92 år gammal.
Text: Tor Netterby
Foto: Bildarkivet, Ängelholms Flygmuseum
Källor:
Wikipedia, Svensk Flyghistorisk Tidskrift
”Zacke-episoder” berättade av Owe Müller-Hansen
F 10 50 år, 1940-1990
Flyget på Bulltofta 1919-1972, SFF
Tionde Flygflottijen på Bulltofta 1940-1945
av Sven Stridsberg
Bildarkivet, Ängelholms Flygmuseum
Elwir Nilsson pensionerad Eltroppchef, F 10
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Bildgåtan

En motor och landställ! Har du sett det förr?
Vet du på vilket flygplan dessa sitter?
Går du bet på
”bildgåtan” så
titta på sidan 34
för rätt svar!

Gynna
v
annon åra
sörer!
Deras a

möjligg nnonser
ör tr
av Bulle yckningen
rtinen i
färg!

Vi behöver din hjälp!

n Museet har ett glatt gäng som arbetar helt ideellt med utställningarna.
Nisse Freij har en hård arbetsbelastning och behöver Din hjälp att finna en
elektriker med behörighet för starkström. Förhoppningsvis kan Du eller
en annan trevlig person i Ditt nätverk hjälpa till då och då i mån av tid?
n Vill du veta mer? Kontakta oss för egen del eller med Ditt tips om
lämplig och förhoppningsvis villig person för uppgiften. Gör det nu!
Vi behöver förstärka våra krafter och kompetenser!
n Tack för din positiva respons. Hör av Dig på telefon 0431-18012 eller
070-6786997 (Nisse Freij). Du kan också komma till oss på ett arbetsmöte
som hålles varje måndag kl. 09.00 på museet. Välkommen!
www.f10kamratforening.se
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Vi gläntar på förlåten till en kommande attraktion på museet...

– framkroppen till 39150!

NU

39150 i demonterat skick
för att kunna
ställas ut på
museet.

Text: Tor Netterby
Foto: Bengt-Arne Persson (POS)

T

idigt vår-vintern 2014 stod
det klart att vårt flygmuseum
skulle få en ny attraktion, nämligen framkroppen av JAS 39 med
individnummer 39150. Detta flygplan var den sista 39:an som lämnade F 10 den 20 december 2002.
Samma maskin gjorde den sista
JAS 39A-flygningen på F 17 innan
39A försvann från flottiljen.
Lite övrig historik: 39150 kom till
F 10 från F 7 där den hade använts innan. Flygplanet tillfördes initialt första
divisionen och sedan andra på F 10.
Efter flytten till F 17 har den tillbringat
sin tid på både första och andra
division. De som fick uppdraget att
kapa flygkroppen var Bengt-Arne
Persson (mera känd under sin signatur
”POS”) och hans son Magnus, båda
anställda som tekniker på F 17. Framkroppen kommer att ”displayas” (som
det heter på nysvenska) i hangaren och
kompletterande instrumentering kom30

DÅ

39150 i sin glans
n.
dagar ute på linje

mer att sättas i den, så man kan provsitta och få en bild av JAS-piloternas
arbetsplats.
Att POS och Magnus gick hårt åt flygplanet ser vi av bilderna här, där POS
arbetar med Tigersåg. Både Tigersåg
och plasmaskärare användes för att
klara av jobbet. Det tog ca 1 1/2 dag att
demontera flygplanet. I samband med
att jag fick bilder på 39150 från POS
passade jag på att göra en intervju med
honom.

Mest känd som POS

Jag är faktiskt mer känd under min
signatur, berättar han. Den har rotat sig
Bullertinen

POS i sågtagen. Det var ett styvt arbete
arbete med allt som skulle kapas!

så hos ”alla” att en hel del inte ens vet
att han egentligen heter Bengt-Arne.
POS nämnde i sammanhanget att
hans fru en gång ringde till F 17 och
frågade efter Bengt-Arne Persson.
”Det finns ingen här med det namnet!” fick frun veta. ”Men POS, då?”
Jo, det var en helt annan sak! POS
arbetar sedan F 10:s nedläggning
som tidigare nämnts på Kallinge och
har jobbpendlat mellan arbetsplatsen
och hemmet i Fleninge. Hemmet är
fädernesgården där han är 10:e generationen! Går vi tillbaka i tiden så började
POS sin bana på F 10 efter att han gjort

www.f10kamratforening.se

POS och Magnus i en paus under
arbetet.

värnplikten 1973 och han anställdes sedan i januari 1975 med inriktning som
flygplanstekniker. ”Egentligen sökte
jag som flygförare innan anställningen,
men föll igenom i DMT-testen”, berättar han. Bengt-Arne är en man med
många strängar på sin lyra. Han åker
även upp till Swedish Air Force Historic Flight och underhåller flygplanen
där. POS gjorde en strålande och snabb
insats på flygdagen på Malmslätt 2012.
Det var när J 29 ”Gul Rudolf” fick en
punktering i landningen. POS och servicebilen var snabbt på plats och bytte
hjulet i ett nafs. ”Lite stressigt blev
det, för nio SK 60 stod i banänden och
väntade på att få komma iväg!” fick jag
veta. Vidare berättar POS att han går
i pension den siste juni i år. Då slutar
han jobbet som ”jasa-smörjare” som
han själv kallar det och efter det kan
han säkert fortsätta att utveckla jobbet
som blivit en hobby. n
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K

Sven-Åke Ahl berättar om ett

”besök” i fiendeland!

alla kriget. Stor övning med flygvapnet i södra Sverige. F 5 hade
åtagit sig att ställa upp med några rotar Sk 60 som mål förställande bombflygplan.

J

ag skulle med min rotetvåa, kaptenen H, gå på låg höjd på i stort sett
sydlig kurs ut över södra Östersjön
för att efter en fastställd tid över internationellt vatten svänga tillbaka och
stiga mot Skånes sydkust till
3 000 meter. När det var dags för
sväng kunde jag konstatera att man
kunde se Östtyskland som en gråblå
strimma vid horisonten.

V

äl tillbaka på F 5 för tankning
frågade jag H om han hade sett
Östtyskland. Det hade han inte. Jag
uppmanade honom att titta noga nästa
flygpass. Vi skulle göra totalt tre likadana flygningar.

S

å var vi iväg igen. När vi kommit
till den punkt då vi egentligen
skulle ha svängt kunde jag inte låta
bli att fortsätta lite till. Efter ett par
minuter tittade jag efter min rotetvåa
för att peka framåt. Han låg emellertid
i en så spetsig formering att han inte
kunde se mitt tecken. Dock kunde
han inte undgå att se vårt dåvarande
fiendeland tyckte jag, så jag svängde
tillbaka och fortsatte på låg höjd till
det avstånd från svenska kusten då vi
egentligen skulle ha svängt, steg och
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flög hem. Efter landningen ställde jag
samma fråga som tidigare men fick
samma nekande svar. Mycket konstigt
tyckte jag.

H

fick inför tredje vändan samma
uppmaning som förut. Nu hade
jag bestämt mig för att han inte skulle
kunna undvika att se land på andra
sidan. Vi passerade som tidigare ut
vid Skånes sydkust Jag tittade bakåt
för att se om min rotetvåa låg på plats.
Han valde som tidigare att ligga på bekvämt avstånd i höger flank. Vi passerade så småningom såväl den punkt
då vi ursprungligen skulle svängt tillbaka som den punkt där vi svängde på
andra löpan. Nu hade lille ”Hornpelle”
satt sig på min ena axel och viskade:
”Fortsätt, fortsätt, fortsätt….”. Vi flög
och flög; ju närmare Östtyska kusten
desto lägre höjd. Till sist var vi riktigt
nära. Vi flög lågt. Ordentligt lågt. Jag
kunde se rök från en skorsten och en
lastbil som körde västerut uppe på en
ås och tänkte att nu var det väl f-n
om han inte ser Östtyskland. I samma
ögonblick skrek en upphetsad stämma
från stridsledningen: ”Bryt höger!
Bryt höger!” Jag trodde inte att de
kunde se oss så långt ner och så lågt,
men jag hade tydligen underskattat vår
egen radar. Ordern tyckte jag hur som
helst var olämplig eftersom det förde
oss in mot Rügen mitt i svängen men,
tänkte jag, har han sagt höger så får
det bli så. Jag steg några meter för att
Bullertinen

En rote SK 60.
Dessa två maskiner är
inte de som
Sven-Åke Ahl skriver
om i artikeln.
Foto:
Svensk Flyghistorisk
Förenings arkiv.

min tvåa skulle ha tillräckligt utrymme ner till vattnet i svängen. Efter en
brant sväng, blev det lägsta höjd igen
och fullgas. Det gjorde kanske inte så
mycket i fart med den flygplanstypen,
men det kändes bättre. Jag kontrollerade att H hängde med och spanade
ivrigt bakåt efter främmande flygplan,
men himlen var tom på sådana.

S

å var vi så småningom tillbaka på
spåret och kunde stiga, flyga hem

www.f10kamratforening.se

och landa. Den naturliga frågan var då
förstås: ”Nåå, har du sett Östtyskland
nu då?” ”Ja, ja,” sade H, ”Det har jag
sett hela tiden men jag trodde det var
Bornholm”.
Mäkligt nog hördes inget om flygningen i efterhand. Det fick förbli ett
roligt minne. n
Sven-Åke Ahl
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Inbjudan till vårt H stmöte!
På vårt Höstmöte blir det ett ”dubbel-firande”!
Vi firar att det i höst är 75 år sedan F 10, eller
Tionde Flygflottiljen, som den då kallades
sattes upp på Bulltofta i Malmö. Vi firar även
de 70 år som gått sedan F 10 Skånska
Flygflottiljen kom till Barkåkra. Förutom
sedvanlig trevlig samvaro och måltid blir det
högtidstal av förre flottiljchefen Tomas
Fjellner och Sven Stridsberg från SFF. Om vädrets makter står oss bi kan det bli en flyguppvisning och som vanligt motorkörs Röd Kalle.

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

Välkommen till ”f d värnplktsmatsalen”
och Valhall Park
söndagen 11 oktober kl 1000 – 1500!
Rätt svar till Bildgåtan: Motor med landställ från Hawker Hurricane.
34
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Föreningsaktiviteter hösten 2015
inom F10 Kamratförening
Datum

Dag

Tid Aktivitet

2015-09-02

Ons

1900 ”Minns Du dem än?”
Medlemmen Lars Lindström kåserar om 45 år med veteranbilar
i dialog med åhörarna.

2015-09-23

Ons

1900 Christoffer Lantz teoriutbildningschef på Trafikflyghögskolan
i Ljungbyhed föreläser om TFHS historia samt deras nya
yrkeshögkoleutbildning.

2015-10-11

Sön

1000- Höstmöte med 70/75 års jubileum. Plats: F d värnpliktsmatsalen
1500 på Valhall Park. Sedvanlig landgång, sedan kaffe och kaka på
Flygmuseet.
Jubileumstal av hedersmedlemmen Sven Stridsberg och förre
flottiljchefen Tomas Fjellner.
Förhoppningsvis får vi se någon flyguppvisning.
Motorkörning med Röd Kalle.

2015-11-18

Ons

1900

Lennart Ohlsson berättar om: ”Glidflygplan” Att transportera
in materiel och personal i en stridszon kan vara ett logistiskt
dilemma. Det har det alltid varit, i århundradena tidigare och
fram till nu. Under det senaste världskriget hade man fått ett nytt
medium att arbeta med. Man kunde transportera in nödvändig
utrustning och personal genom luften. Det började med segelflygare och inhyrda glidplan och slutade med masstransporter av
folk, utrustning, materiel, fordon och till och med pansarfordon.

VIKTIGT!!!

Anmälan till aktiviteterna görs till Lars Hedström tel 0708 – 86 86 86
gärna med SMS eller e-post till lars@hedstrom.as
Föranmälan är viktig för att vi ska kunna boka tillräckligt stor lokal.
Oftast sker föreläsningarna på Ängelholms Flygmuseum, men lokalbyte kan ske.
Ändringar och tillägg i programmet publiceras på web-sidan
www.f10kamratforening.se
Lars Hedström

Bibliotek och Arkiv
Sedan förra numret av Bulle(r)tinen har vi som gåva fått böcker och
handlingar av: Gisle Börs, Sven-Åke Ahl, Birgitta och Bengt
Sommelius, Lars Hedström, Willy Svensson och Hässleholms
Museum. Tack för vänligheten!
Sven-Åke Ahl
www.f10kamratforening.se
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Lars Olin skrev med
anledning av ”En dag på
Väder” i förra numret!

Hej alla glada
F 10 Kf-medlemmar!

Den ”dagen på väder” minns jag
speciellt. Dagen var en fredag 1971,
på hösten, troligtvis i mitten av
oktober och klockan var runt 11snåret. Den 17 augusti detta år lämnade jag mitt flygplan i Laholmsbukten (det visste ni redan tidigare)
men att det var jag som gjorde alla
varven några månader senare kanske ni inte kommer ihåg. Tiden för
uthoppet säkerställer min kunskap
om tidpunkten för dessa varv.

L

åt oss börja från början. Vi bedrev störutbildning i egen regi
på 3:e division vid tillfället och jag
flög med störsändare ”Sune” hängd.
Om störsändaren kan jag inte mycket mer än att man brusstörde kontinuerligt alternativt intermittent,
manuellt genom någon knapp på
höger panel. Undrar om det inte var
förbikoppling robot, någon som vet?
Med ”Sune” hängd var man utan
extratankar. Som sagt, meteorologen lovade minst 270 m molnbas
och lägsta sikt på 5 km. Min inflygning gjordes som SRE (Surveillance Radar Element) med tanke på
vädret. Man får där själv hålla koll
på höjd i förhållande till avstånd
36

och precisionen är inte i klass med
PAR (Precision Approach Radar).
Dessutom tog jag det ganska lugnt
eftersom vädret skulle vara bra. På
väg i planén fick jag klart för mig
att en ganska kraftig och snabb
väderförsämring hade inträffat. Jag
fick marksikt och bankontakt på
runt 100 m. Tyvärr mycket för snett
för att kunna landa direkt bana 32,
15-20 % bränsle kvar. Jag drog på
och meddelade att jag landar bana
22. Tyvärr blev det för brant och
jag passerade final rejält. OK tänkte
jag då får det bli bana 32 i alla fall.
Samma misstag och missbedömning som vid försöket av bana 22.
När jag insåg att det inte skulle gå
så avbröt jag försöket tidigt och
meddelade igen att NU landar jag
bana 22.

J

ag satsade här ordentligt i svängen in mot final för att inte passera
final igen. Fortfarande i sikt kring
2 km och ett bränsle som började
tryta. Tyvärr låste jag på fel bana
och svängde för mycket. Nu hade
jag bana 22 ut till höger och fin final
till stängda bana 18 som hade Rb 68
uppställt så det var bara att tända
EBK och försöka igen på 32. Här
kom PAR TL in, Lars Elming (må
han vila i frid), och försökte lugna
Bullertinen

ner mig. Samtidigt vet
jag att Divisionschefen, den kände Urban
Mörén, gick in på sitt
rum när jag dök upp
bakom Kelly House
med tänd EBK och
snart slut bränsle.
Vad Urban i ord uttryckte vid det tillfället kanske någon
minns, Alf Örjas
minns kanske? Nu
satte jag allt på spel
för att inte misslyckas med landning bana 32. Jag
vet, jag borde
lyssnat på PAR TL
Elming. Här tog
jag ut ett bättre
Kartbild över
parallellavstånd
F 10 och des
s bansystem,
och bröt mig in och
via L ars Olin
.
landade med 2% bränsle kvar.
HaverikommisEfter utrullning hade det ökat till ca
sionens största problem med hav6%. Hade jag inte lyckats här så var
eriet var hur jag/vi/alla tolkade
jag beredd på att gå rakt fram och
”flyga ur lite bränsle”. Det får bli
lämna maskinen i havet för att inte
Urbans berättelse? Jag tänker inte
riskera att flygplanet skulle skada
namnge vem GFSU-piloten var
någon.
som landade strax bak-om mig
Erfarenhet från mitt haveri.
men jag vet att han går att finna
På eftermiddagen spelade jag hockey
(flera personer i era egna led har
bockey med skakiga ben.
koll) och kanske få att berätta sin
Tilläggas kan att Urban gav mig en
version av händelsen.
varvräknare i julklapp och att
Urban var min rotechef vid haveriet
Jag säger bara, ni skulle varit
den 17 augusti. Urban fick avbryta
vid det tillfället och jag skulle ”bara med!? Vilken resa!
flyga ur lite bränsle” som Urban gav
Ha de’ gott!
tillstånd till när han avbröt.
Lars O
www.f10kamratforening.se
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Sponsorer till

Eltjänst i Ängelholm
& Bjäre AB
Dekor & Design AB
Ängelholm
Bjäre Kraft - Båstad

Colorama - Ängelholm

Metallteknik - Båstad
AB Cernelle
Ängelholm
PEAB - Förslöv
Cliffton

Main Dialog

BBÄ Glasarna AB
Ängelholm

Sparbanksstiftelsen Skåne

Wenn IT

Anders Petrisson
Transport AB, Hjärnarp

Swedbank

EE AB

Korpförening Motion & Fritid
Helsingborg

Varje måndag njuter vi av bröd från:
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Bullertinen

Medlemsservice
Nu har över 75 % av medlemmarna
anmält sin e-postadress. Gör det Du också!

E-posta till: lars@hedstrom.as
Finns Du på vår e-postlista kan vi enkelt och snabbt skicka information mellan
de olika numren av Bulle(r)tinen om verksamhet som kan komma utöver den
långsiktiga planeringen.

Anmäl gärna Ditt födelsedatum!

Skriv in Ditt födelsedatum på inbetalningskortet (eller anmäl på annat sätt).
Det är bra för oss att veta åldersstrukturen på våra medlemmar och det
underlättar eftersändning av posten vid adressförändringar.
Så skriv år-månad-dag (ÅÅ-MM-DD) på inbetalningen.

Medlemsregistret.

Vi är över 2 100 medlemmar, varav det kommit fler än 100 nya under detta år.
Många besökare till Flygmuseet blir så förtjusta i vårt fina museum att de gärna
vill vara medlemmar i kamratföreningen och därigenom stödja vår verksamhet.
Vill Du ha en medlemslista så kan jag skicka den som en pdf-fil.
E-adress: lars@hedstrom.as Tel: 0708 – 86 86 86

För Din medlemsavgift 2015 får Du:
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Fri entré på vårt museum Ängelholms Flygmuseum. Visa medlemskort!
10 procents rabatt på inköp av artiklar i museishopen.
Erbjudande att medverka vid Höstmöte den 11 oktober.
Tillgång till bibliotek med mycket fakta om flyg.
Erbjudanden om ett antal intressanta föreläsningar och filmkvällar.
Möjlighet till social samvaro. Måndagsmöten kl 09.00 med fika kl 10.30.
Möjlighet till att göra en insats för vårt Flygmuseum.
Erbjudanden om intressanta temaresor.
Du är även medlem i SMKR och har då fin rabatt på boende på
Drotttning Victorias Örlogshem i Stockholm.

Lars Hedström, medlemsregistrator
lars@hedstrom.as 0431 – 45 40 50, 0708 – 86 86 86
Valhall Park Hotell och konferens erbjuder alla medlemmar hotellrum med
frukost till mycket förmånliga priser. Ange vid beställningen att du är medlem
i F 10 kamratförening. 0431-255 20 / info@hotelvalhallpark.se
www.f10kamratforening.se
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Avs.
F 10
Kamratförening
Valhall Park
262 74 Ängelholm

Tuffa kepsar, tuffa tröjor, till tuffa grabbar!

I år är det 70 år sedan andra
världskriget tog slut och vi vill
fira dessa 70 år av fred (nåja, en
relativ fred i alla fall...)
med dessa kepsar och tröjor
till fantastiska priser!
Alla kepsar på bilden kostar
90:-! och alla T-tröjor kostar
100:-! Köp dina presenter i
DIN butik på museet!

325:-

Hunter i skal

a 1/32!

Airbus i skala 1/144!

325:-

Huey i skala
1/24!

159:al
Catalina i sk

Vi önskar er alla
en skön sommar!
Medarbetarna på
Flygmuseet

80:-

ska Norsem
Bok om nor

439:-

a 1/48!

Många a
r ti k la r
m e d fö r
m å n li g a
p r is e r fö
r
K a m r a tf
ö r e n in g
ens
m e d le m
mar!

Nästa nummer av

BULLErTINEN
kommer i december

an

