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Vår nye ordförande har ordet

amratförenK
ingsmedlem
och Flygarvän!

som ordförande igen, blev mitt svar ja, men
max på två år.

N

I

I

S

u har du 34:an
i din hand. En
färsk Bullertin som
informerar dig om
vad som har hänt
och kommer att
hända. Tack redaktör Tor Netterby med Nye ordförande
medarbetare för
Göran Brauer.
ännu ett fantastiskt
nummer. Samtidigt ett tack från mig som åter
fått förtroendet att åter få vara ”medlemsbladets” ansvariga utgivare.
skrivandets stund nås jag av budskapet
att vår vän, medarbetare och förre museiledaren Carl-Eric Bursell har avlidit. Hans
optimism, kamratskap, kunskap om flyg och
konstnärskap har tillfört vårt Flygmuseum
mycket. Vi saknar honom och våra tankar går
till familjen.

I

nför årsmötet i april fick valberedningen
uppgiften att hitta en ny ordförande samt
ersättare för två styrelseledamöter, som accepterat att bli Flygmuseets nya museiledare.
Sven, som har varit ordförande i fem år, hade
aviserat att han skulle pröva på en ny utmaning i föreningslivet. Varje år har valberedningen haft dialoger med ett antal lämpliga
ordförandekandidater. Antingen har deras
egen planerade verksamhet hindrat eller så har
man tyckt att ansvaret för både förenings- och
affärsverksamheten (Flygmuseet), varit för
”tungt”. Det är en tuff uppgift att tillsammans
med våra frivilliga föreningsfunktionärer och
museimedarbetare genomföra den omfattande
verksamhet som våra stadgar anger. Arbetet
måste genomföras med samma krav som för
ett normalt företag, men i vårt fall med frivilliga/volontärer. När övriga valberedningen,
Anders Rick och Lars Hedström, ställde frågan
till mig om jag kunde tänka mig att ställa upp

www.f10kamratforening.se

nya styrelsen ingår följande, ordföranden Göran Brauer och ledamöterna
Carin Olsson, Bertil Persson, Tor Netterby, Gunnar Müller-Hansen, Krister
Sörhede, Christian Ziese, Sven Scheiderbauer och Sune Sjöström. Alla redo för
att ta tag i föreningens framtidsfrågor.
Kenneth Johansson och Lennart Ohlsson
är nu nya museiledare och till stor glädje
fortsätter Anders Rick, som intendent,
Bengt Lundqvist, som aktivitetsledare, Bo
Hesselmark, som kassör, Lars Hedström,
som medlemsregistrator och Jan Andersson, som ekonomichef.

ven, ännu ett tack för dina fem år som
ordförande i föreningen och Sune ett stort
tack för dina insatser som museiledare, du
fick en tuff tid. Välkomna med era kunskaper
i styrelsen.

V

erksamhetsplanens stora utmaningar
är som vanligt att genomföra ett antal
föreningsaktiviteter och ha vårt Flygmuseum
öppet så att vi kan ta emot 20 000 nöjda
besökare. Förutom ett antal utställnings- och
utvecklingsprojekt ska vi även klara av att:
u införa ett nytt kassa- och lagerredovisningsystem,
u skapa en samlings- och musiksal för ca
150 personer,
u slutföra installationen av ny belysning för
utställningarna,

u påbörja en uppdatering av vårt IT-nät med
olika arbetsstationer som stöd för alla våra
verksamheter tack vare bidrag från Sparbanksstiftelsen Gripen – Stort Tack!

V

eteranverksamheten är ett annat område
som är under utveckling och på sikt
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Forts. från föreg. sida
även någon typ av stöd för Försvarsmaktens
rekryteringsverksamhet. Jag gläds över det
förbättrade samarbetet med F 17 som har
utvecklats under Svens tid som ordförande.
Den första Veteranträffen utanför flottiljen
genomförs den 15 juni på Ängelholms Flygmuseum.

A

propå veteraner vill jag gratulera vår
hedersstyrelseledamot och vår nestor
brigadgeneralen Bertil Bjäre, som fyllde 90
år den 20 april. Bertil valde att använda vår
”mäss” för en privat mottagning. Se reportage längre fram i tidningen.

H

ela vår verksamhet är ett viktigt bidrag
till kulturen och kulturverksamheten
i Skåne och i Ängelholms kommun. Vi bevarar arvet och historien kring en av Skånes
och Ängelholms största arbetsplatser samtidigt som vi visar den militära förbands- och
teknikutvecklingen från 1940 till 2002. För
att säkerställa den fortsatta driften av vårt
fantastiska Flygmuseum kommer styrelsen
att prioritera rekryteringen av medarbetare/
volontärer samtidigt som vi utvecklar en ny
organisation och driftform för Flygmuseet.
Vi kan redan idag se, att detta kommer att ge
ett ökat behov av bidragsgivare/sponsorer till
vår museiverksamhet.
Har Du förslag på sponsorer eller kan
Du delta som medarbetare/volontär
– Hör av dig!

F

ör att vi ska kunna lyckas med våra
rekryteringsinsatser måste vi också förbättra vår interna informationsspridning så
att alla berörda har tillgång till rätt information och även aktivt kan delta i kommunikationen. Detta för att tydligt visa vad vi håller
på med och att vi samtidigt undviker otydliga
beslut och ryktesspridning inom föreningen.
Låt oss lösa våra uppgifter med
ÖPPENHET, KAMRATSKAP, GLÄDJE
och KREATIVITET
Göran Brauer
Ordförande
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Museiledarna informerar

Presentation av de nya
museiledarna

V

i, Lennart Ohlsson och Kenneth
Johansson, tillträdde under våren
som nya ledare för museet.
Vilka är då vi och vad har vi gjort tidigare?
Vi har båda suttit i Kamratföreningens
styrelse och dessutom varit ansvariga för
var sitt projekt i museet.

J

ag, Lennart, besökte museet sporadiskt
med början c a 2004 på inrådan av Sven
Sjöholm som jag kände sedan tidigare genom Svens Flyghistorisk Förening. När sedan motorn på ”Röd Kalle” havererat och
man bekymrat letade folk som kunde vara
med och reparera motorn och eftersom jag
kan betraktas som motorfreak hoppade jag
på det jobbet. Vi lyckades ju också efter ett
par år få i gång den på nytt.
Mitt flygintresse började någon gång på
50-talet då vi hade flygplan som B 3, B 18
och senare J 29 flygande på låg höjd över
hemmet i Småland. Det var aktiviteter runt
Fält 37, d v s Hultsfreds flygfält.
När jag uppnått lagom ålder sökte jag in
som fältflygarelev. Jag kom då till en
irriterad flygläkare som tyckte jag kommit
fel och skickade hem mig. Jag kom då in
på Flygvapnets Signalskola i Halmstad.
Efter ett tag tyckte jag att jag kommit fel,
slutade i flygvapnet och tog ingenjörsexamen vid Malmö Tekniska Gymnasium.
Efter examen verkade jag som projektledare vid olika projekt i Mellanöstern.
Nordafrika och Östeuropa.
Under min tid i Halmstad började jag
med segelflyg och har haft det som fritidsintresse alla år. Några år senare började
jag motorflyga, mest som ett komplement
till segelflyget. Det utvecklade sig med
tiden till att omfatta segelflygbogsering
och brandflygning.
På museet har jag varit sammanhållande
Bullertinen

Trots att jag är spaningspilot i själen med
10 år på Sigurd Blå på F 11, så trivs jag
alltså bra på en f d jaktflottilj. Vi flög
ju mitt favoritflygplan, 35 Draken på båda
flottiljerna. Efter Flygvapnet blev det
Linjeflyg och när SAS tog över rymde jag
till KLM i Holland några år. Därefter var
jag i SAS till pensionen.

och ansvarig för J 22:an. Det kommer jag
att vara även i fortsättningen.

Några av er känner igen mig från utbildningssidan. Jag drev Aeroskolan/Aerorent
vid sidan om mitt ordinarie jobb under 10
års tid. Simulatorutbildning har jag ägnat
mig mycket åt, såväl på skolan som i
Linjeflyg. På museet har jag i huvudsak
ägnat mig åt Drakensimulatorn.
Det kommer jag att göra även i fortsättningen.

ag, Kenneth, sprang på Gunilla och Lars
Lindström på Väla i Helsingborg för 5 år
sedan. Lars hade tidigare försökt få mig intresserad av att komma till en måndagsträff
på museet men tiden hade inte räckt till.
Med Gunillas hjälp lyckades han övertala
mig och när jag väl var här, så var jag fast.
Den gemenskap och fantastiskt trevliga
anda som rådde och alltjämt råder gjorde
att jag ”fastnade”.

Vilka intensioner har vi då?Vi tror att
framtiden för vårt museum är att utveckla
det mot ett så levande museum som det går.
Besökarna skall känna sig som en del i sammanhanget. När man kommer in i museet
skall man kunna följa F10:s utveckling från
1940 till 2002, under världskriget och under
det kalla kriget.
Man skall också kunna få en uppfattning om
F 10:s betydelse i den tid vi befann oss.

Lennart Ohlsson och Kenneth
Johansson är numera museiledare.

J

www.f10kamratforening.se
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Hänt på museet sedan sist

Urban Möréns hyllning
till alla årets Lucior!
En ann’ är väl så go’ som en ann’...

Urbans ode till ett ur

Stor förtret utbröt
när uret på väggen
i mässen stannade.

Lancastermotorn och hjulet från
samma flygplanstyp har nu
flyttats från sin ”hörna” till en
mer central plats vid ingången
till hangaren.

Det var ju rent förbannat
”klockan
på väggen hade stannat,

Jag riktade urets elektroniska öra
så att det klart, tydligt och precist
kunde höra,
centraleuropeiska tiden
hur långt denna var liden,
Och under gångna helgen visade uret i fälgen,
efter många timmars tvekande
genom visarnas tidsenliga pekande:
Rättan tid!

”

Nu har brandbilen blivit
färdig och flyttat in i en
egen ”hörna” i utställningen.
Luckorna på sidan är
öppna så att brandmaterielen syns.
En figur får också vara
med för att visa brandmännens personliga
utrustning.
6

Bullertinen

Mer om ”Sandvik”

Vår medlem Lennart Hartler visade i
somras upp en gammal ”katalog” från
Svedinos flyg- och bilmuseum där det
fanns en teckning och text om Gösta
Andrées Moth och dess flygning till Kap.
www.f10kamratforening.se
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Årsmötet, 9 april

Ordförande Sven Scheiderbauer och sekreterare
Gunnar Müller-Hansen i
arbete.
T v: Idel glada herrar i
startgroparna inför mötet.

Text: Tor Netterby med underlag från
Jan Salestrand och Gunnar Müller-Hansen
Foto: Krister Sörhede

Lars Hedström, som
just mottagit
SMKR
hederstecken
i guld.

D

et är populärt att komma till F 10 Kamratföreningsårsmöte och ca 240 medlemmar var närvarade denna gång.
De flesta av hedersmedlemmarna var närvarande. Årsmötet öppnades och sedvanlig
parentation föregick stämmoförhandlingarna.

V

alberedningens förslag för de olika posterna presenterades av Anders Rick och
årsmötet gillade förslaget och valde Göran
Brauer till ordförande efter Sven Scheiderbauer som av personliga skäl avgår, men
kvarstår i styrelsen.
Styrelsens nya bemanning kan du läsa om på
hemsidan: www.f10kamratforening.se
Lars Hedström tilldelades SMKR förtjänsttecken i guld för sina mångåriga insatser
i föreningsverksamheten och i synnerhet
såsom aktivitetsledare. I SMKR ordförandes
frånvaro utdelades medaljen av styrelsemedlemmen i SMKR, Sven Scheiderbauer.
Styrelsen hade beslutat att föreslå följande nya
hedersmedlemmar: Lars Hedström, Robin
Wallinder-Mähler och Leif Rask. Årsmötet
beslutade enligt styrelsens förslag.

T

ill sist tackade hedersstyrelseledamoten Bertil Bjäre alla frivilliga krafter i
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F 10 Kamratförenings nye
ordförande
Göran Brauer.

föreningen för det stora arbete som läggs ner
på såväl föreningsverksamhet som museet.

P

å grund av att dagens huvudtalare anlände
något sent, höll Sven Scheiderbauer ett
kortare föredrag under väntetiden med titeln
”Det skånska Flygvapnet”.

S

tatssekreteraren vid Försvarsdepartementet
(generallöjtnant i FV) Jan Salestrand som
var dagens huvudtalare och han talade över
ämnet ”omvärldsläget”.
Jan Salestrand (i fortsättningen J S) inledde
Bullertinen

Herrar hedersmedlemmar med blommor.

med en återblick och omvärldsläget just nu.
J S menade att det finns en tendens att teckna
in positiva omvärldsutveckling i förhoppning och tro att hot och risker hör till det
förgångna. Sovjets fall 1991 sågs som en
positiv utveckling och stora nedskärningar i
försvarsbesluten blev verklighet under 19962000. Tyngdpunkten under FB (Försvarsbeslut) 2004 blev på internationella insatser
på Balkan, Afghanistan, Libanon, Tscad m fl.
Den nationella perspektivet tonades ner rejält.
Försvarsberedningen 2007 fortsatte tona ner
det nationella försvarsperspektivet.
Året efter startade Ryssland ett krig i
Georgien som ledde till vår högsta beredskap
på länge. Försvarsberedningens ordförande
twittrade på hösten 2012 att ”Europa är
säkrare än på länge. Ryssland går österut”.

I

februari 2014 började kriget i Ukraina Även
detta krig, liksom Georgien började som en
storskalig övning.Det finns flera svårbedömda
oroshärdar/säkerhetspolitiska påverkande
händelser utöver vårt direkta närområde.
Med detta menas, strider mot IS/Daesh i Irak
och Syrien. Där har den s k koalitionen för
närvarande haft vissa framgångar. Detta har
fått till följd ett ökat terroristhot. Vi har exempel på detta i Belgien, London, Frankrike,
Tyskland och nu senast i Stockholm.
Vidare har vi Afghanistan, där talibanerna tar
tillbaka terräng som dåvarande koalitionen
Enduring Freedoom säkrade 2001-2004.
I Afrika har vi en växande Boko Haram och
gerillan i MNLA i Mali. FN-missionen
MINUSMA i Mali är den farligaste pågående
insatsen nu.

www.f10kamratforening.se

Statsekreterare Jan Salestrand i talartagen.

J S fortsatte med Asien har vi har Nordkorea
med sina misiltester, kinesernas agerande i
Sydkinesiska sjön m m.
Turkiet är också en källa till oro inte minst
har Erdogan visat på detta och flyktingkrisen
som blev näst intill övermäktig. Vidare fastslog J S vad Brexit innebär för Europa och
sedan har vi Trump. Vilken linje väljer USA ?
J S över gick till Försvarsbeslut 16 där det blir
en förstärkt budget om 17 mkr utöver tidigare
nivå fram till 2020.
Våra materiella grundbehov är viktiga. Vi har
tunga investeringar som bl a innefattar JAS E
och ny ubåt samt uppbyggnaden på Gotland.

H

östen 2017 kommer FM-övning Aurora
att hållas. Det är den största övningen på
20 år! Övningen har ca 20 000 deltagare från
10 länder, inkluderat USA.
Ryska övningen Zapad kommer att ske samtidigt. Vidare nämnde J S återaktiveringen
av totalförsvarsplikten och internationella
insatser. När det gäller vår säkerhetspolitik
nämnde J S förhållandet till NATO och EU
och FN.
J S talade också om försvarssamarbetet med
Finland Det finns inte förpliktelser på
förhand utan det gäller för en tredje option
även vid väpnad konflikt.
Transatlantiska länken är viktig för Europas
säkerhet, menade J S.

T

ill slut avrundade J S med att tala om
totalförsvaret med tre regeringsuppdrag
som följd, om pågående utredningar. F 10
Kamratförening riktar ett stort tack till J S
för detta intressanta föredrag!
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En tillbakablick på ”övriga”
flygplan på F 10

Text: Tor Netterby
Foto: Ängelholms Flygmuseums Arkiv,
Svensk Flyghistorisk Förening & Bertil Bjäre

När man talar om F 10 som
förband och de flygplanstyper som
tjänstgjort där genom åren tänker
de flesta på jaktflygplanen.
Men, det fanns även en annan
kategori som det kanske inte
talats så mycket om. De bara
fanns där och tjänstgjorde som
rena arbetshästar vid sidan av
”the glamour planes” – jaktflygplanen.
Vi talar om alla de andra typerna,
de avdankade bomb- och skolflygplanen som fick fortsätta efter sin
operativa tid såsom måldragare,
sambands- och väderflygplan och
för att bogsera segelflygplan. De är
många typer som under åren gjort
god tjänst vid F 10.

B4, Hawker Hart

B 4 var ursprungligen ett lätt bombplan som även användes
för störtbombfällning. De tjänstgjorde ursprungligen vid
F 4 och F 6. När B 4 sedan blev omodern överfördes flygplanen till andra flottiljer som nyttjade dem som bl a måldragare. F 10 erhöll 5 st. De användes fram till krigsslutet.
F 10-80 kasserades 1945-06-08 och överlämnades sedan
till Helsingborgs stads skolor för yrkesundervisning.

B 5, Northrop 8A-1

B 5 var också ett lätt bombplan som
användes för störtbombfällning.
De tjänstgjorde ursprungligen vid
F 4 och F 6. F 10 erhöll redan 1944
sin första B 5 av sju. De användes
som måldragare men även för s k
kikhosteflygningar. Bilden t h rör sig
antagligen om en sådan flygning.
Detta fpl är bara märkt med
flottiljsiffra i gult.

Denna B 5 har bara ett vitt ”L” på
fenan men ingen flottiljsiffra (än).
10

Bullertinen

Sk 11, de Havilland Tiger Moth

Sk 11A i fotograferad på Bulltofta.
Detta flygplan användes för att bogsera upp segelflygplan under kriget.
Nr 90 fanns först på F 5 i Ljungbyhed innan den placerades på F 10.
Maskinen är här målad i det färglada
schemat i gult och rött med med vita
siffror och flottiljsiffra i svart.

Här ser vi en Sk 11 som
har en annan färgsättning. Flygplanet verkar
vara målat i det gängse
färgschemat för skolflygplan under andra
världskriget, nämligen
med ”pansargrå” kropp
och orange vingar.
Vita siffror i nosen och
förmodligen även på
fenan. Även flottiljsiffran verkar vara i vitt.
Här är en Sk 11 i fotograferad
på Barkåkra en vinterdag.
Flygplanet är kodat
F 10-Vit ”O” och verkar vara
målat i ”pansargrå” kropp och
orange vingar. T v står en B 5
som verkar vara vit ”E”. I bakgrunden skymtar man gamla
TL-tornet uppe på kanslihuset.

Sk 12, Focke Wulff Stieglitz

Efter tjänst som skolflygplan vid F 5
överfördes Sk 12 till övriga flottiljer som
sambands- och väderflygplan.
F 10 fick 3 st (märkta 1, 2 o 3). Denna
Sk 12 är med största säkerhet målad i ursprungliga färgschemat med ”pansargrå”
kropp och orange vingar och märkt med
individsiffra och flottiljsiffra i gult. På
F 10 fanns Sk 12 till 1953.

www.f10kamratforening.se
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Sk 15, Klemm 35D

Sk 15 kom som lån från
F 5 redan under kriget. Totalt
fick F 10 sex stycken Sk 15.
De tjänstgjorde fram till 1948.
Denna Sk 15 är förmodligen
i ”pansargrå” målning på
kroppen och orange vingar.
Fotot är taget vid hörnet av
Flygmuseets västra hangarhalva.

Sk 14, North American 16-4M
Tiden blev väldigt kort som för de
12 stycken Sk 14 som överfördes till
F 10. Det första kom 1946 som övningsplan för flygaspiranterna. Flygplanen var hårt slitna och kasserades
efterhand; de sista 1949. Istället för
de utslitna Sk 14 fick F 10 sex Sk 16
under 1947. (Se nästa sida.)

Sk 25, Bücker Bestmann

Endast tre stycken Sk 25 kom
till F 10 efter avslutad tjänst som
skolflygplan 1952. De tjänstgjorde på F 10 fram till 1954.
Denna Sk 25 är olivgrön på
kroppen och har orange vingar.
Alla siffror är gula.
T v om Sk 25 skymtar en J 21A.

B 17A, SAAB

Fem B 17 kom till F 10
1948 och var i tjänst
till 1952. De tillhörde
kategorien stabsflygplan
och fick vita bokstäver på
fenan. Här är ”Vit Erik” i
den vanliga färgsättningen
i mörkgrönt med blågrå
undersida. Gul flottiljsiffra och vit spinner.

12

Bullertinen

Sk 16 (A och B), Noorduyn Harvard IIb och North American T-6 Texan
En Sk 16A (16110)
i mörkgrönt med blågrå
undersida och med de för
F 10 så typiska kantiga
siffrorna. Flygplanet har
även påmålad s k dayglow märkning. Detta fpl
har vita siffror i speciellt
typsnitt på fenan och
märkt med flottiljsiffra (i
vanligt typsnitt) i gult.

T h: En Sk 16A (16112) i mörkgrönt med blågrå undersida
Flygplanet har även påmålad
day-glow märkning. Detta fpl
har vita siffror (m/64) på fenan
och har flottiljsiffra i gult.

Sk 16A (16064) nr 80 med Snobben på nosen i mörkgrönt med
blågrå undersida. Infälld bild visar andra sidan av flygplanet.

Samma Sk 16A (16064) som ovan,
men med olika koder,
först 064 sedan 80.

Sk 16B (16293), flygs här av Ff Hans Bladh.
Forts. i nästa nummer
www.f10kamratforening.se
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FLYGARhistorier

D

Mjukstopp
i nätet!

et är nu mer än trettio år sedan, hösten 1986. Vi hade just fått den andra
omgången elever från Österrike. TIS: Ö.
Tillsammans med eleven Walter Fuch,
skulle jag genomföra ett pass start och
landning med en SK 35C, bana 32 på
Ängelholm.

Å

ret innan hade jag gjort FIK 35, flyginstruktörskurs 35, vid F 16 i Uppsala
och motvilligt fått acceptera hur SK 35C
skulle landas. Visserligen anpassat till
elever, men jag gillade det inte. F 16 hade
utarbetat en metod där man skulle ha samma fart på final och över bantröskel som
med en betydligt tyngre J 35F eller J,
d v s 290 km/h. (Vilket var regeln, men
som justerades av varje pilot efter erfarenhet och vikt. Vanligtvis nedåt). När huvudstället tog i banan skulle man med noshjulet
lågt, hjulbromsa hårt tills farten var under
240 km/h. Därefter aerodynamisk bromsning till ~160 km/h. Sedan hjulbromsning
igen med noshjulet i banan till taxningsfart.

D

en höga sättningsfarten hade resulterat i att flygplanet lättat om man
tidigt ansatte aerodynamisk bromsning,
som man gjorde med de tyngre versionerna
av 35 Draken. Men istället för att använda
260-270 km/h, eller alfa 11 grader, vilket
hade eliminerat problemet, hade man valt
denna ”högfartsmetod”. Till metodens
fördel skall nämnas att den fungerade bra
med elever, men efter 22 år med Draken
utan erfarenhet från den lätta SK 35C,
kändes det som en svindlande hög fart vid
landning.

14

Text: Claes Sjöberg
Foto: Sven Stridsberg

T

illbaka till övningen ”Start och
Landning”. När jag i slutet av passet gav Walter ordern att ”stanna nere”
d v s avsluta övningen, skulle han utföra
denna ovan beskrivna inbromsning. Just
när han skulle göra den första kraftiga
hjulbromsningen ropade han ”Inga
bromsar”.
Jag beordrade omedelbart:
”Ta bromsskärm”. Walter svarade strax
efter ”Ingen bromsskärm”.
Vi rullade nu med 240-250 km/h och
hade avverkat ca 800 meter av den 2 km
långa bana 32. Jag tänkte vad pågår där
framme. ”Jag tar rodren” svarade jag och
lyfte upp nosen till max aerodynamisk
bromsning så det slog gnistor (tomtebloss) från släpskon som sitter längs ner
på bakkroppen. Kände på hjulbromsarna
som var minst sagt utan motstånd, i vart
fall den ena. Kunde hålla mittlinjen bra
med sidrodret mot banslutet. Meddelade
tornet att vi kommer att rulla in i nätet.
Med ca 100 km/h lämnade vi asfalten
och siktade på nätets mitt. Tog med oss
några inflygningsljus för bana 14 på
vägen. Nu skulle jag göra debut i nätet
efter 26 år som flygförare. Det var faktiskt en härlig mjuk inbromsning vi fick,
inte det häftiga ryck jag hade förväntat
mig. Vi hade ju inte så hög fart.

N

är vi stod helt stilla sade jag till
Walter att kupera motorn. Vi kollade vajrarnas placering innan vi vågade
öppna huven. De var OK och Walter öppnade. Nu var jag nyfiken. Hade Walter
hanterat bromsskärmen korrekt eller
Bullertinen

hade han dragit utlösningshantaget två
gånger? I så fall låg bromsskärmen outvecklad på banan. Spände loss mig och
reste mig upp. Tittade bakåt och såg att
bromskärmsluckorna var stängda!!!
Gick fram på luftintaget till Walter och
kollade indikeringen i framsits. Rätt
indikering efter korrekt utförd skärmutlösning. Bra. Skulle göra tummen upp
till Walter och ser då en likblek elev under
hjälmkanten. Jag klappar honom på hjälmen istället och säger ”bra jobbat”. Vi kliver
ner på marken längs vingen och blir erbjudna biltransport av räddningsledaren
Lundgren. Sen var det lunchdags.

Så här beställer
du Bertil Bjäres
bok:

En 35C i sättningsögonblicket. Detta är
inte det aktuella flygplanet i historien.

P

å eftermiddagen får jag veta att flygplanet, efter att ha blivit indraget till
1 stationskompaniet och där varit parkerat i solsken nu hade en slokande bromsskärm hängande över utloppskonen. Man
hade också sett att stora delar av ena
hjulets bromsar fattades.
Dessa delar återfanns senare på banan.
En felmonterad broms (hade med någon
bricka att göra) och en dåligt justerad
vajer för bromsskärmen gav mig nya
erfarenheter. n

I fjol kom det en bok för alla som är flyghistoriskt intresserade. Det är förre sektorflottiljchefen Bertil Bjäre som nedtecknat sina minnen
från en lång karriär i Flygvapnet i den här boken
”Från flygpojke till flottiljchef”.
Försäljningen av boken började på Höstmötet i
oktober 2016. Boken kostar 150 kr om man är
medlem i F 10 Kf. För icke medlemmar kostar
den 180 kr. Kan du inte komma till Flygmuseet
för att köpa boken, så kan du få den hemskickad
kronor.
för 60 kronor
Sätt in pengarna på vårt konto, så
kommer boken hem till dig inom en/två veckor.
Bankgiro nummer: 5639-7730.
Det är viktigt att Du anger: namn, adress, mailadress och födelsedatum.

Medlemskontakt: lars@hedstrom.as
www.f10kamratforening.se
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Nu skjuter vi robotar i Drakensimulatorn!

STARTA ÖSTER!
Text: Kenneth Johansson Foto: Mathias Horndahl & Kenneth Johansson

Sett från cockpit. Överst i bilden syns k-strimman från den man ska anfalla med robotar.

D

en halvsovande piloten i cockpit är
med ens klarvaken och har tryck
på motorstartknappen innan han ens
själv förstått det.
Motorn varvar upp, bort med bromsklossarna, tummen upp från teknikern,
på med gas, ut ur törebodabågen, banan
fri, EBK till.
Fart 250, lyft nosen, hon är tung i dag
– både radar och IR-robotar samt akan
och fullt med soppa. 300 – vi flyger.
In med stället, sväng vänster,
Kontakt med STRIL (Stridsledningen),
Stig på 095 grader. Stiger med M 0.9
genom 4000, 5000 och 6000 meter.

16

Målet i radarn, Följ målet, välj radarrobot, preparera.

L

ås på målet – SKJUT – Roboten
på väg mot målet, undanmanöver
genom halvrollar. Tillbaks till basen för
klargöring för nytt uppdrag.

J

a, det är vad vi kan erbjuda våra
kunder i Drakensimulatorn från och
med i sommar.
Det går naturligtvis inte att genomföra
detta utan att lära sig flyga simulatorn
först och det gör man naturligtvis bäst
med vår TIS-utbildning.
Bullertinen

U

töver jaktbiten så erbjuder vi naturligtvis
våra kunder allt det vi tidigare kunnat erbjuda såsom
ett pass i simulatorn med
en av våra instruktörer som
själv flugit Draken på den
tiden det begav sig. Om ni
återkommer efter ett första
flygpass så kan ni välja att
flyga det ni vill och klarar av
såsom lågflygning med navigering, instrumentflygning i
De duktiga datakillarna bakom Drakensimulatorn.
dåligt
väder, mörkerflygning,
Fr v: Mathias Horndahl, Lasse Wenngren (stående),
avancerad
flygning, förbandsMartin Bondesson och Henric Rappe.
flygning med två eller flera
i har under vintern genomfört ett
flygplan. Vi som är instruktörer hjälper
stort modifierings och utvecklings- och lär ut det vi kan.
arbete för att nå detta resultat och de
Ring 072-560 35 35 så får Du all
kloka datasnillen som spekulerat, diskuinformation Du behöver.
terat och monterat är Mathias Horndahl,
Lasse Wenngren, Martin Bondesson
och Henric Rappe.
Hjärtligt välkomna!

V

www.f10kamratforening.se
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Chefen har ordet, maj 2017
Vänner i kamratföreningen!

V

åren har varit ombytlig men i skrivande
stund är solen framme och med den lite
bättre och varmare väder. Det passar bra nu när
övningsverksamheten i krigsförbanden drar
igång på allvar.

F

lygbasjägarna har varit på vinterövning och
nu är lodjursmarschen genomförd och de
nya jägarana har fått sina baskrar. Även delar ur
23e Flygbaskompaniet har varit på vinterövning
i Arvidsjaur. Jag hade förmånen att följa deras
vinterövning några dagar och slogs av den goda
stämning som rådde trots stundtals riktigt kärva
förhållanden i snö och i isvakar. Vinterutbildningarna är en viktig del i återtagandet av vinterförmåga i krigsförbanden riktade mot FVÖ 19
som planeras i vintermiljö.

F

lyg- och flygunderhållsenheten har genomfört
övningen Gripen TTP, som i år involverar
samtliga rikets stridsflygdivisioner i en övning
på nordkalotten. Övningen syftar mot nationellt
försvar och att utveckla taktiken med den nya
radarjaktroboten Meteor. Flygunderhållskompanierna tog tillfället i akt att utveckla det ”nygamla” konceptet med rörlig klargöring under
övningen.
Inom ramen för 17e flottiljens stab och ledning
genomförs en serie ledningstränings-övningar
under året som parallellt med krigsförbandsutvecklingen syftar till att säkerställa genomförandet av höstens Försvarsmaktsövning
Aurora. Samtidigt pågår ett intensivt arbete
med krigsplanläggning för våra huvud-, sidooch reservbaser inom 5e flygbasgruppen. Som
en del i detta kommer årets slutövning för
Grundutbildningskompaniet att genomföras på
den för gamla F 10:are kända basen Everöd.
I slutet av maj deltar vi på övningen ACE som
leds av Sverige och F 21. Den övningen blir
Europas största flygövning i år.
F 17 baserar på Bodö. Vi är definitivt på väg i
rätt riktning och det går fort när det gäller att
uppfylla ÖB vision, om ett starkare försvar som
möter varje hot och klarar varje utmaning!
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F

17 metod för att nå till ÖB vision är att
jobba med de fokusområden vi satt upp.

1. Våra pågående insatser och vår beredskap är vårt adelsmärke och vi skall alltid
lösa dessa och sätta dem först.
Vår förmåga att lösa våra insatser, luft- och
markoperativa, skapar vårt existensberättigande. Att vi löser dessa skall medborgaren och
skattebetalaren kunna lita på. Vi skall fortsatt
skapa rutiner och metoder så att detta möjliggörs. Den omfattande insatsverksamheten
utgör för närvarande en hög arbetsbelastning på delar av vår personal och vi
måste långsiktigt hitta lösningar som gör att
denna belastning kan minska.
2. Personalförsörjningen av våra krigsförband är avgörande för att vi skall ha
förmåga på sikt.
Personalförsörjning handlar om rekrytering
men också om att behålla vår viktiga personal.
Som ett led i detta jobbar vi nu på tre täter
med målsättningen att ta fram och tydliggöra vilka utvecklingsmöjligheter vi ser för
våra olika kategorier medarbetare. Soldater/
specialister, tak/op officerare och civila. När
det gäller rekrytering ligger vi historiskt väldigt bra till och nu gäller det att vi inte tappar
tempo utan bibehåller det momentum vi har.
Vår Grundutbildning får mycket bra utvärdering vilket är viktigt eftersom det borgar för
att soldaterna stannar som våra blivande kollegor och blir bra ambassadörer för F 17 ute i
samhället. Vi måste fortfarande bli bättre på
att attrahera den hälft av befolkningen som är
kvinnor. Jag vill ha de bästa människorna till
vårt krigsförband och därmed måste vi bredda
urvalet. Krigsförband sammansatta av människor med olika kön och egenskaper ger högre
operativ effekt.
3. Utveckling av våra krigsförband och
femte flygbasgruppen
Stridsflygdivisionernas utveckling följer den
lagda planen och deras verksamhet präglas
av den höga beredskapsnivån som gör att det
Bullertinen

C F 17 Lars Bergström skriver här
en krönika om vad
som händer på vår
moderflottilj F 17
just nu.
Foto: Torsten
Sjöberg
blir lite tid över för krigsförbandsutveckling.
Fokus ligger på att utbilda nya piloter, nationellt försvar och förberedelser för att vara
en beredskapssatt del i de internationella
registren. 17e flottiljen utvecklas med Aurora
som närmsta målbild, utvecklingen sker inom
respektive kompani ram. Stab och ledning
tar fram planer och samverkar med andra
förband. Chefen 17es fältövning med inbjudna
förband som har uppgifter att stödja oss blev
mycket bra och nu finns det flera uppgifter ute
i organisationen för att omhänderta de saker
som identifierades där.
4. Slutförande av Ronnebypaketet
Allt går enligt planerna och i norr växer en
helt ny flottilj fram. Det blir tydligt att denna
satsning var helt riktig och ger Ronneby garnison fantastiska förutsättningar för framtiden.
Möjlighet att basera helikoptrar för ubåtsjakt,
möjlighet att ta emot strategiskt transportflyg och ett ändamålsenligt incidentområde.

Snacka om efterfrågade förmågor! Invigningen är planerad att ske den 20 oktober, på dagen ett VIP program som övergår i en fest för
alla i garnisonen. När 3e skvadron lämnar mot
det nya området kommer vi att behöva göra en
hel del omflyttningar i det södra området.

V

i har ett fantastiskt utgångsläge, men vi
har också många utmaningar. Vi har alla
en hög ambition och vi vill bli bättre, men det
måste ske i harmoni med de kända materieloch personalbrister vi har. Vi måste hjälpas åt
att stämma av ambitionsnivån annars riskerar
vi att bara bli frustrerade. När vi bygger
upp krigsförbanden måste vi hela tiden
sätta VERKSAMHETSSÄKERHETEN
FRÄMST. Här har vi en nollvision, ingen
skall skada sig eller ännu värre omkomma
i tjänsten under djupaste fred. Vi har en mycket spännande vår framför oss, en lång skön
semester och därefter förberedelser, genomförande och återställning efter Aurora.
När året är slut kommer vi i ännu högre grad
att bidra till försvaret av Sverige, landets
intressen och vår frihet att leva som vi själva
väljer, genom att vi säkerställer luftoperativ
effekt.
Ha en skön sommar och tack för det ni i
kamratföreningen bidrar till flottiljen med.
Lars Bergström,
Flottiljchef

Du som varit anställd inom
Försvarsmakten - sök Veterankort!

Veteran är den som varit anställd i Försvarsmakten (FM) och gjort
insatser nationellt eller internationellt, med eller utan vapen.
Veterankortet visar att du som veteran aktivt väljer att behålla
kontakten med FM efter din tjänstgöring.
F 17 inbjuder till veteranträffar och resor i syfte att informera
om aktuella frågor samt uppmuntra till kontakter.
Sök veterankort hos f17-veteran@mil.se eller få information
hos F 10 Kamratförening eller www.forsvarsmakten.se/sv
Arbetsgruppen Veteraner & Anhöriga F 17

www.f10kamratforening.se

19

F 10:s första kvinnliga ”stabschef”
I början av april 1960 ombads alla studenter på
Lunds Universitet att delta i ”Operation Dagsverke”
för att samla in pengar till FN:s Världsflyktingår.
Text & foto: Bo Hesselmark

Idén att få göra sitt
”Operation Dagsverke”
på F 10 var ovanlig
och genomslaget
i pressen blev stort.
20
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A

nna Helena Månsson från Helsingborg
ville inte vara en av dem som gick på
gatorna och skramlade med en bössa. Hon
skrev ett brev till överste Wagner på F 10
och erbjöds sig att vikariera för honom
under en dag. Hon fick svar att hon fick inte
vara överste, men väl stabschef.

H

ennes bakgrund kontrollerades, hon
hade varit lotta i Helsingborgs Armélottakår sedan 14-årsåldern, hade senare
gått flera kurser under kapten Bo Landahls
ledning. Utan hennes vetskap ringde F 10
till hennes far och frågade om hans tillåtelse att få flyga. Hon var då 19 år gammal.

A

rbetsdagen började med att fröken
Månsson hämtades i bil från hemmet i
Helsingborg och kördes till F 10 för att där
klättra upp i en SK 16, förd av kapten Lithner, för en flygtur över Skåne. Sedan väntade överläggningar med kaptenerna Mohlin
och Astell vid ett stort bord. Kapten Landahl ringde ett fingerat samtal, en flottiljadjutant svarade och lämnade luren till
stabschefen ”major” Månsson med orden
”det är till chefen”. Kapten Landahl frågade
om en grupp som han för tillfället utbildade,
kunde få tillträde till en hemlig central för
att ”titta”. ”Major” Månsson svarade på eget
bevåg att det fick de inte, de behöver inte se
en hemlig central på grund av sitt arbete.

U

nder tiden landade en Pembroke med
en grupp Höganäslottor som varit på
kurs i Stockholm. De hade väntat sig att
överste Wagner skulle hälsa dem välkomna

Bild från lottautbildning. Helena vid pilen.

tillbaka, men blev besvikna när en ung civil
flicka gjorde det i stället.

O

fficerskåren på F 10 ville gärna ha
utbyte med Lunds Universitet och
Lena Månsson tillfrågades om hon kunde
informera om flygflottiljen på Barkåkra
vid olika sammankomser i Lund. Idag vet
vi att 1984 bildades Trafikflygarhögskolan
på Ljungbyhed, som senare blev en del av
Lunds universitet. Dagens arbete belönades
med ett arvode på 36,85 kr, som sändes till
flyktinghjälpen.

E

fter dagens arbete tackade överste
Wagner sin till- och frånträdande stabschef med blommor och en tavla med en
fyrgrupp J 29. n
Helena Hesselmark
fäller en skadad gnu
med ett välriktat skott.
Skjututbildningen i
Lottakåren hade gjort
nytta.
Makarna Hesselmark
tillbringade fem år i
Tanzania där Bo hade
en optikerskola.

www.f10kamratforening.se
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Högvakt i juni 1981

Text: Tor Netterby
Foto: FVRF och Tor Netterby

J

Skåningarna på marsch!
I bakgrunden syns Frälsningsarméns orkester. Vid gula
pilen: Krister Sörhede och vid vita pilen: Tor Netterby.

ag (d v s redaktören) har gjort två Högvaktstjänstgöringar.Den första 1981 och
den andra 1983. De gjordes inom ramen för
Flygvapnets frivilligutbildning FVRF.
Skånes Flygvapenförening som jag tillhörde
var den allra första FVRF-förening som
gjorde Högvaktstjänst på Kungliga Slottet i
Stockholm.
Träningen genomfördes på F 5, Ljungbyhed,
som s k veckoslutskurser. Hela våren 1981
togs i anspråk för träningen och kanske
även lite av hösten 1980, vill jag minnas.
All teori tog sin tid sedan skulle en en hel
del praktiska moment genomföras.
De som inte gjort vaktprovet fick speciell
gnuggning på detta. Under våren -81 genomfördes exercisen och marschträningen.
De blev många timmar med ömma fötter...
Själva utförandet skulle också se snyggt ut
och även detta hårddrillades vi på. Det fick
ju inte heta det att: ”De där soporna kan ju
inte ens marschera...”

T

iden som var aktuell var lördag-söndag i
slutet på juni -81. All poster inom styrkan tillsattes genom demokratiska val inom
22

Avlösningen på Yttre Borggården.

kontingenten. Ett kriterium var att man
skulle vara minst fanjunkare för de ”tunga”
posterna såsom Vaktchef och Stf Vakt C,
Patrull C, Avlösningsförare, Fanförare
e t c. Undertecknad valdes till Fanförare.
FVRF hade nämligen fått en föreningsfana
godkänd nyligen för att användas vid det
högtidliga tillfället. Utanför detta hade vi ju
kurschefen major Bäckman som skulle vara
Vakthavande major. Dagen innan själva
tjänstgöringen flög vi upp till F 18 och väl
uppe i Stockholm fick vi göra studiebesök
på Kungliga Slottet för att se avlösningen
Bullertinen

Krister Sörhede, efter pågåendet, i samspråk
med övlt Kjell Helmersson från Flygstaben.

Patrullchefen gör halt.
”live”. Vi inkvarterades i en kasern på
F 18 och nästa dag transporterades vi in till
sta’n med buss som fastnade i trafikstockningen innan vi kom fram till Sergelstorg.
Det såg ut att bli katastrof... Men det klarade sig och avmarsch skedde på utsatt tid
från Sergelstorg. Undertecknad råkade vi
utmarschen från torget ut för ett smärre
missöde. Det stod ett litet träd med lågt
hängande grenar precis vid rampen där man
går upp till gatan. Jag fastnade med ”spiran”
på fanantoppen i en gren... (jäklar anamma!)
Men, ett kraftigt ryck gjorde susen och jag
var loss på nolltid! En polis som stod intill
såg väldigt road ut innan missödet hände.
Det var kanske så att han hade sett fanförare
förr som fastnat i de lågt hängande grenarna?

M

arschen till Kungliga Slottet gick bra,
men vi fick ett möte med Frälsningsarméns orkester på Slottskajen. Det började
guppa betänkligt i skåningarnas led men
det redde upp sig ganska snabbt. ”Frälsisorkesterns” tamburmajor skulle i alla fall
ha haft vett att slå av när de mötte Högvakten, tycker man! Avlösningen på Kungliga
www.f10kamratforening.se

Slottet gick bra med ett undantag... det var
Fanföraren, d v s jag som blivit instruerad
hemma på F 5 att stå i ”Lilla hälsningen”
vid ”Parad för fanan”. Detta var fel och jag
hade det på känn, men protesterade inte
eftersom instruktören på F 5 måtte väl veta
vad han lärde ut, tycker man... Så inleddes
vårt spännande högvaktsdygn på Slottet.
Som Fanförare har man inget att göra efter
själva ceremonien och därför ingick undertecknad i Patrullen men även som Post nr
4:1 vid Logårdstrappan och på (det som
på den tiden) var Postställe nr 2 vid västra
slottsvalvet. Kanske det fortfarande är så?
Det enda anmärkningsvärda som hände där,
var kl 4 på morgonen, då en kille ramlade
ur en taxi och kom vinglande och raglande
mot mig på poststället och undrade på tyska
om Drottningen var hemma... Han var tysk
men hade blivit av med alla sina pengar...
och eftersom Drottningen var tyska så
skulle hon säkert hjälpa honom hem..!

I

Patrullens åtagande på sena kvällen var
att gå runt i de närliggande kvarteren i
Gamla Stan som gränsar till Slottet. Gliringar förekom ganska rikligt från överförfriskade människor och var i stil med:
”Tjena... Vet du om att du har fått äggskal
på huve’t?” e t c. Detta var ett oerhört spännande dygn som man ser tillbaka med glädje
på. Finns säkert något jag glömt, men det
får vara förlåtet eftersom det är mer än
30 år sedan! n
23

”Robot 68-dagen”
Den 10 september i fjol
anordnade Ängelholms Flygmuseum
och Göran Brauer en dag som gick
i Robot 68 Bloodhounds tecken.
Denna artikel skulle varit med
i förra Bulle[r]tinen men fick
tyvärr stå över p g a
utrymmesskäl.

Deltagarna
under ”robotdagen”som
varit knutna
till Rb 68
divisionen
på F 10.

Text & foto: Tor Netterby

T v ser vi Göran Brauer som
berättar om programmet för
dagen. Göran hade tagit
initiativet till Rb 68-dagen.

T h ser vi Gunnar Nilsson
(95 år), även känd som
Balling. Han presenterade sig
och berättade att han hade varit
i det militära innan de flesta
andra av deltagarna var födda!
Det bär verkligen respekt med
sig! Gunnar hade en lång och
gedigen karriär i flygvapnet.
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L

ördagen den 10 September bjöds F 10
Kamratföreningsmedlemmar och andra
flyghistoriskt intresserade till en Robot 68dag på Ängelholms Flygmuseum.
Göran Brauer inledde dagen och redogjorde
för programmet. Ettt mycket omfattande
program som verkligen tilltalade deltagarna.
Göran blev den som kom att avsluta Rb 68epoken på F 10 i form av dess siste
divisionschef. Det kom ett flertal deltagare
från olika delar av landet. Deltagarna fick
höra om hela Rb 68:as historia i FV. Det
var allt från inköpen till underhållet och
naturligtvis användningen vid flottiljerna,
samt även när F 10 Robotdivision sköt 3 st
skarpa robotar i Vidsel 1971. Hans Ferhnström var på plats och om berättade om bygget av det stora dioramat över en Rb 68
grupperingsplats som var uppställt i hangaren. Ett sannerligen imponerande bygge!

T

vå entusiastiska samlare av fakta,
Håkan Wall och Fredrik Lagerlöf gör en
dokumentation över alla installationer/anläggningar som gjordes för Luftvärnsrobotsystem 68 på 1960- och 70-talet, berättade om
sitt arbete. Dokumentationen omfattar såväl
freds- och krigsgrupperingsplatserna.
Det var allt som allt en trevlig och givande
dag! Nu har Robotdivisionen bidragit med
denna dagen.
Vi lämnar nu över stafettpinnen till de andra
flyg-, bas-, stril- och verkstadsenheterna som
fanns på F 10. n

Ovan: Hans Fehrnström var på
plats och berättade om bygget av
sitt diorama över en Rb 68 krigsgrupperingsplats, som dagen till
ära fanns uppställd i flygmuseet.

T v: Nils-Olov Karlsson från det
som förr hette Telub.
Han berättade om hur underhållet
av Rb 68 sköttes.
www.f10kamratforening.se
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SFF-årsmöte

Många voro församlade...
Text: Tor Netterby Foto: Tor Netterby
& Tuve Boëthius

Sven Stridsberg håller sitt Ordförande BengtOlov Näs omvaldes.
föredrag om Draken.
Pär Cederqvist i Biltemas Spitfire.
Som vanligt blev det en lysande uppvisning!
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D

en 22-23 april var årsmöte för SFF
(Svensk Flyghistorisk Förening) på
f d gamla F 10 i Ängelholm. Föredrag
och årsmöte hölls i det s k Nya Skolhuset
(som det hette på F 10-tiden) och som idag
tillhör Valhall Park & Konferens.
Församlingen på drygt 80 deltagare fick
först lyssna på ett mycket intressant föredrag av Sven Stridsberg om F 10:s alla
Drakenversioner. Efter det var det förre
flottiljchefen Tomas Fjellners tur som höll
ett fördrag om tiden som stridspilot, tiden
som flottiljchef och sedan utblickar mot
omvärlden idag.
Vid stämmoförhandlingarna valdes Sven
Scheiderbauer att leda mötet. Allt på agendan betades av grannlaga och snabbt.
Till ordförande omvaldes Bengt-Olov Näs.
Minglande och något läskande från baren
på Valhallmässsen inledde kvällens
övning. En ypperlig tvårätters middag
serverades och alla deltagare lät sig väl
smaka. Efter att taffeln brutits fortsatte
minglandet kring baren och så avslutades
denna dag i flyghistoriens tecken.

S

öndagen bjöd på mer. Sven Scheiderbauer inledde söndagen med information om F 10 Kamratförening. Detta
programinslag verkar ha gjort susen eftersom det resulterade i att sex stycken blev
medlemmar i kamratföreningen med alla
de fördelar detta innebär. Vidare genomfördes en rundvandring museet och som
grädde på moset blev det en flyguppvisning av Pär Cederqvist i Spitfire.
Pär hade på lördagen av SFF fått motta
Nils Söderbergs plakett! Grattis, Pär! n
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Bertil Bjäre 90 år!
Text & foto: Tor Netterby Foto: Krister Sörhede

Bertil väntar i museets butik
på den stora anstormningen
av gäster.
Margit och Bertil Bjäre med en bokgåva.

Förre C F 10 Rolf Clemensson håller tal till jubilaren.

D

en 20 april 1927 föddes Bertil Bjäre i
Höör. Bertil Bjäre har haft flyget som
sin livsgärning och levt för flyget. Redan som
ung visste Bertil vad han ville. Bertil var
medlem i en modellflygklubb på hemorten på
30-talet. Bertil var luftbevakare under andra
världskriget, han segelflög i unga år och var
Flygpojke på F 10. 1947, efter studenten var
det dags att som aspirant på Ljungbyhed att
flyga motorflygplan och efter flygförarexamen
blev det ytterligare utbildning. Efter kadettskolan i Uppsala blev Bertil fänrik 1950 och
sedan fortsatte karriären till höjdpunkten
som flottiljchef, sektorflottiljchef vid F 10 och
försvarsattaché i Moskva.
www.f10kamratforening.se

Bertil hälsar gästerna.

Bertil är också en av initiativtagarna till
flygmuseet och är Hedersstyrelseledamot i
F 10 Kf. Tala om karriär!

D

en 20 april 2017 var det dags att jubilera
och många inbjudna kom till Ängelholms Flygmuseum för att hylla jubilaren på
90-årsdagen. Alla från barn och barnbarn
till gamla kolleger från flottiljen och gamla
vänner strömmade dit. Vid sin sida hade
Bertil även sin hustru Margit som deltog i
det stora firandet med alla vännerna.
Redaktionen för Bulle[r]tinen framförde
också sina hjärtliga gratulationer till Bertil
Bjäre på födelsedagen! n
27

Claës Henrik Nordenskiöld
De gamla
flottiljcheferna

Sonen till ”ikonen”
blev chef för F 10!

C

Flygstaben 1966 en post han innehade till
1970 då han lämnade flygvapnet. Under
några månader 1968 var han tillförordnad
flygvapenchef.
CHN hade en liten statistroll i Hasse
Ekmans film ”Första divisionen” från
1941. CHN var under kriget på besök i
bl a England och en ”8th Air Force Base”
där, samt besök i Finland under det s k
”Fortsättningskriget” 1942.

En tidig bild på Claes Henrik tillsammans med pappa Bengt.

HN var den förste av F 10 flottiljchefer som direktrekryterats till
Flygvapnet. CHN blev som tidigare
konstaterats överste och C F 10 1960.
Under CHN:s tid som chef fortgick
utbyggnaden och moderniseringen
av luftförsvaret i södra Sverige. F 10
gynnades av goda resurser i fråga om
personal och materiel. Det tidigare
påbörjade samarbetet med den civila
luftfarten resulterade i att Linjeflyg började
sin verksamhet i Ängelholm 1960.
CHN var personligen mycket intresserad
flygtjänsten. Han flög ofta med vid
divisionernas övningar i luften och
bodde tillsammans med den flygande
personalen i barack vid övningar utanför
förläggingsorten och delade i alla
avseende deras villkor.
CHN deltog ofta framgångsrikt i
tävlingar vid flottiljen och han var även
en god skytt. Han hade många intressen
utom tjänsten och kanske främst
segling, där han hade stora framgångar
bl a vid ”Gotland runt” och även den

Här kommer artikeln om F 10:s
fjärde chef, överste Claës Henrik
Nordenskiöld, son till förre CFV
B G Nordenskiöld. Claës Henrik
innehade chefsskapet över F 10
under två år.

laës Henrik Bengtsson
Nordenskiöld, född 28 juli 1917 i
Stockholm och död den 11 november
2003 i Guadalmina, Spanien. C H
Nordenskiöld (i fortsättningen: CHN)
genomgick militär flygutbildning och
utnämndes till fänrik i Flygvapnet
1941. Under åren 1943 till 1945 var han
biträdande flygattaché i Washington
DC. Flygvapnets bomb- och skjutskola
(FBS) på Malmen ledde han 1954-1956.
Chefskapet över Skånska flygflottiljen
F 10 hade han 1960-1962. CHN beklädde
posten som Flygstabschef 1966 till 1970.
Han blev generalmajor och chef för
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Aspiranterna Rolf Westerberg, Claës Henrik
Nordenskiöld och Anders Grönberger på
Ljungbyhed 1939.

CNH och en J 9 på Roma flygfält, Gotland.

CHN på studiebesök i Finland krigssommaren
1942. Claës Henrik är 4:e man från höger.
bilden är tagen 19 maj 1942 i Värtsilä, som
under hela fortsättningskriget huvudbas för
Blenheim-flottiljen Lentolaivue 42.

internationella ”Guldpokalen” i England.
Under sin relativt korta flottiljchefstid
blev han uppskattad vid flottiljen för gott
ledarskap, klara order och raka besked.
Han förflyttades 1962 till Försvarsstaben
i Stockholm och han blev 1966 chef för
Flygstaben och därmed generalmajor.
CHN begärde avsked i januari 1970. Detta
på grund av, enligt utsago, ”missnöje med
försvarets organisation och vissa tendenser
i Sverige”.
C H Nordenskiöld fick flyga P-51
Mustang till Barkarby 1944
Den 4 augusti 1944 nödlandade två
amerikanska P-51B på Ljungbyhed. ”Hot
www.f10kamratforening.se

CHN sitter längst t v. Tvåa från höger är
den norsk/amerikanske flygöversten
Bernt Balchen.

Pants” hette den ena och den andra
”Some Joke”. Den 6 augusti nödlandade
en P-51 i D-utförande på Bulltofta
eftersom den hade ett oljeläckage. Det
var ”You´ve Had It” ur 339th FG vid
Fowlmere (nära Duxford) och pilot
var 2nd Lt. Franklin D. Talcott. Nästa
Mustang landade helt oskadd vid
Lomma den 25 augusti tillsammans med
ytterligare en Mustang som däremot
skadades svårt, då den buklandade.
Piloten i den oskadda Mustangen ”Mary
Ann”, hade antagligen för avsikt att
plocka upp sin kollega i sitt eget plan och
därefter åter starta. Men svensk militär
kom snabbt till platsen och de
29

Studiebesök under kriget vid 8th Air Force,
England. Längst t v. Prins Bertil, tredje man
från höger är Frank Cervell och tvåa från
höger Claës Henrik Nordenskiöld.

båda piloterna internerades. ”Mary
Ann” flögs senare till Bulltofta, där
den kom att stå uppställd. Det fanns
nu fem nödlandade och oskadade
Mustanger i Sverige. Eftersom dessa
tillhörde USAAF (US Army Air Forces)
bestämde flygstaben i samråd med
USA:s beskickning, att även dessa fem
Mustanger skulle flygas till Barkarby.
Detta skulle ske i grupp den 7 oktober
1944 med amerikanska piloter. I början av
månaden kom därför en grupp amerikaner
till Ljungbyhed för genomgång av Mustangerna, ”Hot Pants” och ”Some Joke”
som stod uppställda på F 5. Men, under
vad som senare beskrevs som den värsta
busflygningen i F 5:s historia, kraschade
den amerikanska piloten, 2nd Lt. Franklin D. Talcott, varvid ”Some Joke” förvandlades till skrot och han själv omkom.
Det bestämdes efter en kort tid att ”Hot
Pants” skulle flygas till F 8 Barkarby av
en svensk pilot. Löjtnant Nordenskiöld,
just då biträdande flygattaché i Washington,
som var tillfälligt hemma i Sverige. Två
amerikaner, nämligen flygattachén
Lt. Col. (överstelöjtnant) Felix Hardison
och biträdande flygattachén Maj. Conrady
gav CHN en synnerligen kortfattad
instruktion om Mustangens egenskaper
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F 10 officerskårs julklapp till sin nye
flottiljchef julen 1962. Bilen heter
”Blenda” och var en Ford Anglia (?).

varefter han startade med kurs mot
Stockholm. Flygningen gick utan
intermezzon, trots dåligt väder, även om
Nordenskiöld enligt ögonvittnen försökte
sig på en improviserad flyguppvisning
vid ankomsten till Barkarby.
Nordenskiöld fick även tillfälle att
flyga P-51 i England en kort tid efter
händelsen i oktober 1944, Claës Henrik
Nordenskiöld blev därmed den förste
svensk att flyga P-51 Mustang innan
Flygvapnet tillfördes typen 1945. n
CHN och
pappa Bengt
G:son Nordenskiöld vid
dottern
Monicas
bröllop, båda
i stor högtidsdräkt med
utmärkelser

Text: Tor Netterby
Foto: Bildarkivet, Ängelholms Flygmuseum
samt via Svensk Flyghistorisk Förening
(SFF). Källor: Wikipedia, https://sv.wikipedia.org/
wiki/Claës-Henrik_Nordenskiöld, Skånska Flygflottiljen
50 år, 1940-1990.
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Bildgåtan

En stjärt på ett välkänt flygplan!
Vet du vilket flygplan?
Går du bet på
”bildgåtan” så
titta på sidan 32
för rätt svar!

a
Gynn
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www.f10kamratforening.se
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MIN
bild!

På den här sidan kommer vi att
publicera din bild eller dina bilder.
Det bor nog en liten hobbyfotograf
i alla som är intresserade av flyg
och flygning. Det kan vara gamla
eller nya bilder, men vi ser helst
att de har anknytning till F 10.
Maila bilden/bilderna till:
red.bullertinen@gmail.com
Välkommen med dina bilder!

Bilden ovan fick red. av Andreas Samuelsson
som hittat bilden i bildarkivet och fotograferat
av den. Den är något udda... Är det någon
i läsekretsen som vet vem det är på motorcykeln och var bilden är tagen? På den
infällda bilden syns 1. Div:s märke tydligt.
Red.
Det kom ett mail
från medlemmen
Ingemar Lyrevall
som skrev:
Omg 703 3 komp
med kapten Björk.
Uppskattar starkt
min tid på F10.
God anda. Fin
personal. Goda
kamrater.
Mvh vpl Ingemar
Lyrevall då
Johansson.
Känns han igen?
Museets medarbetare Rolf Nilsson
vid tiden för ”lumpen” på F 10.
Red.
I det här numret av Bulle(r)tinen
är det Andreas Samuelsson,
Ingemar Lyrevall och Rolf Nilsson
som bidragit med bilder.
Rätt svar: DC-3 eller C-47 Dakota.
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Errata...

Vår styrelsemedlem Bertil Persson
tog sig an frågan om personerna i
artikeln om fanns i förra
Bulle[r]tinen. Bertil skev så här:
Torsten Rapp var CFV
1960--1961. Folke Ramström var
C E2 t.o.m. 1957 och pensionerades 1958. Således bedömer
jag inte att det är Ramström
som Rapp hälsar på?
Ramströms efterträdare på posten
som C E2 var Ingvar Berg.
Det kan mycket väl vara
Ingvar Berg som Rapp hälsar på?
(Tiderna stämmer bättre än för
Rapp/Ramström).
Se tabellen nedan:

Faksimil från förra numret.

Wagner hade nog blivit avlöst av
C-H Nordenskiöld vid aktuell tidpunkt?
Kan rent av överstelöjtnanten vara C-H
Nordenskiöld precis innan han blev chef för
F 10 och inte blivit utnämnd överste än?
Fler bilder på C-H Nordenskiöld – att jämföra
med - kanske löser mysteriet? Bertil Persson
Reds anm. T h en bild från artikeln som är förstorad
och den ger kanske klarhet i vem det är.
www.f10kamratforening.se
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HÖSTMÖTE blir BESÖKSDAG
Söndagen den 10 september!

u Årets Höstmöte flyttas från den 15 oktober till den 10 september och blir en
BESÖKSDAG på ÄNGELHOLMS FLYGMUSEUM för F 10 Kamratföreningsoch Ängelholms Hemvärnsmusikkårs medlemmar. Du kommer att få mer information om BESÖKSDAGEN via e-post eller läs mer om detta i augusti månad på
hemsidan www.f10kamratforing.se .
u Vi vill på ett lite annorlunda sätt visa på vad vi håller på med inom Kamratföreningen, på Flygmuseet och inom Musikåren. Till detta kommer som vanligt ett antal
överraskningar! Ingen föranmälan. Det kommer att finnas möjligheter till fika och
enklare förtäring. BESÖKSDAGEN öppnar kl 11:00 och stänger ca kl 16:00.
u Ta gärna med familjemedlemmar, kompisar eller andra intresserade.
u Medarrangörer är Ängelholms Hemvärnsmusikkår och några till.
Dagens intäkter går till våra ideella organisationers verksamheter.

Styrelsen

Tryckte detta nummer
Metallgatan 21C, 26272 Ängelholm.
Tel: +46 (0) 43183440 - Fax: +46 (0) 43183450
www.tryckservice.nu
34
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Föreningsaktiviteter hösten 2017
Datum

Dag

Tid Aktivitet

2017-09-10

Sön

1100

Årets Höstmöte flyttas från den 15 oktober till den
10 september. Det blir istället en BESÖKSDAG på museet.
Se mer information på sidan 34 här intill.

2017-09-13

Ons

1900

Viggen 50 år. Ulf Edlund berättar om utvecklingen av systemet. Kapten Kurt ”Fido” Johansson berättar om sina
erfarenheter som användare av flygplanet.

2017-10-03

Tis

1800

2017-10-12

Tor

1000

2017-11-15

Ons

1900

Framtidens luftförsvar. Information om luftförsvarets
utveckling samt betydelsen av Sveriges försvarsindustri och
flygindustrin i synnerhet. Samarrangemang AFF/F10 Kf/ F5
Kf/Flottans män
.
HKP 14. Kapten Ola Nilsson med besättning förevisar helikoptern med vinschövning över hav tillsammans med SSRS.
Efter övningen sker landning utanför museet för en närmare
presentation av helikoptern. OBS tiden!
ASC 890 (Airborne Surveillance and Control). Kapten
Thomas Pettersson berättar om den svenska luftburna stridslednings- och luftbevakningsplattformen. Prestanda, uppdragsprofiler, internationella uppdrag, erfarenheter, framtid m m..

VIKTIGT!!! Anmälan till aktiviteterna görs till Lars Hedström tel 0708 – 86 86 86 helst med

SMS eller e-post till lars@hedstrom.as Föranmälan är viktig för att vi ska kunna boka tillräckligt
stor lokal. Oftast sker föreläsningarna på Ängelholms Flygmuseum, men lokalbyte kan ske.
Ändringar och tillägg i programmet publiceras på web-sidan: www.f10kamratforening.se
Bengt Lundquist

www.f10kamratforening.se
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J 35F2 ”Johan 40”– en riktig
överlevare!
Text: Leif Stenbäck
Foto: Sven Stridsberg

35550, hade flest timmar av alla 35:or. Det blev 2 565 tim
totalt, trots buklandningen på Byholma.

E

fter att flygplanet endast varit några
dagar på 2. Komp F 10 hände följande vid en mörkerflygning. Det var halt
på plattan men vi fick inte lägga på
slirskydd på bogserbilen. Då flygplanet
bogserades in i hangaren och passerade över hangarportens räls, vred sig
flygplanet så att vänster vinge slog i en
betongpelare. Skadan blev liten eftersom
vingspetsen är massiv. Efter en enkel
reparation kunde ”Johan 40” återgå i
flygtjänst.

två varpå han körde in i flygplanets
vänstervinge. En hjullastare skickades
ner för att hämta hem den buss som
kolliderat med flygplanet. I höjd med
matsalen körde föraren av hjullastaren
för fort och ”tappade” VW-bussen som
fick skrotas. Flygplan 40 fick man byta
yttervingen på.

D

en tredje incidenten med ”Johan
40” inträffade 18 maj 1974 när
planet buklandade på Fält 85, Byholma
Vid landning fick föraren en indikering
ästa incident inträffade vid en
att han glömt fälla ut landställen. Förarlarmövning när flygplanen skulle
en bedömde då att ställen inte skulle
spridas på flygfältet. Flygplan 40 skulle hinna gå ut till låst läge, så han beslöt
då bogseras ut till en annan plats på
då att landa på fälltankarna och det
fältet. På taxibanan mötte man två
lyckades han med. Vid landningen
VW-bussar. Förarna på dessa två forstyrde föraren ut flygplanet i gräset så
don hade aldrig kört på fältet tidigare.
de andra flygplanen som låg efter kunde
Dessa två förare förstod inte att flyglanda. Skadorna denna gång var två
planet tog så stor plats. Den första
förstörda fälltankar och balkar, samt
bussen svängde ut på gräsfältet, när
en övningsrobot. På själva flygplanet
han upptäckte att bogserbilens förare
blev det endast en bula. Flygplan 40
blinkade med helljuset. Detta obserplockades ner och transporterades på en
verade inte föraren i buss nummer
trailer till F 10 för motorbyte. n

N
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Välkommen 5-6 augusti!

l Modelltävling
med
fina priser!
5 år!
l Utställning
och demobygge!
l Prova på
simulatorflygning!
l Träffa piloter och tekniker!
l Föredrag!
0-17
ppet 1 rna!
Ö
l Överraskningar! båda daga

Fritt inträde för alla tävlande!
Info och anmälningsblankett för tävlande hittar du på:
www.engelholmsflygmuseum.se/f10-memorial/
Arrangeras av:

www.f10kamratforening.se
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FV ordförandekonferens på LSS
Från F 10 Kf deltog Anders Rick
(anteckningarna) och Sven
Scheiderbauer (som tog fotot)

E

tt drygt 20-tal representanter från
flygvapnets kamratföreningar möttes
29 - 30 mars i Luftstridsskolans regi för
informationsutbyte.
Anders Emanuelsson, ordf i SMKR:
u Visionen för Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund (SMKR) har
formulerats enligt följande:
”SMKR är ett nätverk som utgör länken
mellan den Svenska Försvarsmaktens dåtid,
nutid och framtid och som har sin grund i
kamratskap, samhörighet och vård av förbandens traditioner.”
u Styrelsen består av ordförande, vice
ordförade, sekreterare och kassör och 4-6
ledamöter (tillika regionansvariga). En
kanslichef svarar för verkställigheten.
u SMKR organiseras under central nivå
(inkl VU med 2 repr /region) med 6 regioner och dessa består i sin tur av varierande antal kamratföreningar, beroende
på regionens ytstorlek. Inom varje region
finns 3-4 aktiva värdförband. Till dessa
värdförband hänvisas kamratföreningarna
för stöd, samverkan mm. FMTS har en
kamratförening sig tilldelad medan I 19 har
totalt 13 föreningar att stödja. Däremellan
finns de övriga föreningarna hänvisade till
olika värdförband. I dagsläget är 117 föreningar fördelade över riket som organiserar
drygt 30 000 kamratföreningsmedelmmar.
SMKR utgör samtliga kamratföreningars
länk in i Högkvarteret, de facto PROD.
Dialogen är levande under året och kamratföreningarna kanaliserar sina synpunkter
till HKV via SMKR.
De stödjande förbanden ansvarar själva för
sina relationer och överenskommelser med
kamratföreningarna. Ömsesidiga överens38

kommelser skall ske i skriftlig form och
skall helst vara fleråriga. De dokumenteras
i DUP/VU. Det skall framgå vilka prestationer och ersättningar som gäller. Ersättning kan (efter förbandschefs beslut) ges av
FM för i föreningen uppkomna kostnader
för utförda tjänster. Dessutom kan även
ersättning betalas ut mot faktura. Förbandschef får ej vara i jävsförhållande till förening
som tecknar avtal med FM.
En diskussion förekommer just nu inom
SMKR hur formerna för regionala möten
skall vara liksom även hur olika ekonomiska
mellanhavanden skall hanteras.
Kamratskap och samhörighet sammankopplat med traditionellt föreningsarbete
skall stärkas genom att vi skall synas i vår
omvärld samtidigt som vi invärtes stärker
demokratin.
SvMM = Sveriges Militära
Minnesmärken
SvMM bildades med syfte att inventera, registrera och sköta olika minnesmärken såväl
i utlandet som nationellt. Europa är i det
närmaste färdig-inventerat. Härvid har man
funnit 325 minnesmärken. I Sverige har man
till dags dato funnit ca 730 minnesmärken
och inventeringen fortsätter inom landet.
Indelningen av minnesmärken är:

u Krigshandlingar
u Fredsbevarande
u Gravar
u Övriga.

Ytterligare kunskaper via länkarna:
www.smvu.se
www.svmm.se
www.flyghistoria.org
Kamratföreningen kan genom avtal med
SvMM få ”vårdansvar” för ett eller flera
minnesmärken. F n utgår ersättning med
Bullertinen

I Strilcentrums lokaler genomfördes
ordförandekonferensen. Här en paus i
programmet.

500 kr/minnesmärke + 500 kr för administrativa kostnader. Just nu har man avtal
med två Kf (bl a F 10 Kf). För att få delta
måste man vara medlem i SMKR.
Öv Magnus Liljegren, C Prod Flyg,
informerar:
Dagens förbandschefer inom FV är positivt
inställda till att stödja våra kamratföreningar.
En exposé över kommande verksamheter
inom perioden 2017 – 2030 redovisades.
1. Begränsningar inom pilotutbildningen
samt antalet pilotavgångar kan i kombination innebära att personalsituation blir ansträngd.
2. En kombination av begränsad nyrekrytering (alla kategorier), oväntade stora avgångar
föranledda bl.a. av nytecknande av anställningsavtal mm kan framtvinga lite udda
lösningar. (t ex återanvändande av pensionerad personal)
3. Vi måste satsa på nytt militärt flygutbildningssystem. En tänkbar lösning är att köpa
grundutbildning av annan aktör. Gångtidsförlängning av SK 60 till 2025.
4. Hkp tenderar att vara alldeles för dyr vad
www.f10kamratforening.se

flygtid anbelangar. Åtgärder planeras.
5. ASC 890 fortsatta existens övervägs.
6. Statsflygets ombasering från Bromma
till Arlanda genomförs.
7. TP 84 planeras att gångtidsförlängas till
2030+. Under REMO-tiden begränsas antalet operativa fpl.
8. Basprogrammet har tilldelats ekonomiska
extraresurser men måste utvecklas ytterligare.
9. Två Stril-60 anläggningar bibehålls i drift.
10. Tillgängligheten beträffande alla våra
system måste ses över. Utveckla tydligare
kravställning gentemot FMV. Annorlunda
arbetsrutiner inom FV – kan skiftgång vara
en framkomlig väg? Utbytesenheter/reservdelar måste få en bättre uppföljning och
målinriktning.
11. Export av JAS 39: Leds av FMV. Samverkan med Saab. FM skall lida så liten
skada som det bara är möjligt. Verksamheten inom FV sker under F 7 personal.
Personal från FMV och Saab skall förstärka.
PROD måste behöva konsekvensbeskriva
resultatet av påverkan på FM vad beträffar
bl.a. tillgänglighet av flygplan och följaktligen även flygtidsuttaget liksom operativa
konsekvenser. Detta skall vara klart under
2018.
12. Systembalans. Det är mycket viktigt att
skapa en optimal balans mellan Bas, Hkp,
TSF, Stril och Stridsflyg. Förhållandet Luftförsvar kontra Transportflyg skall särskilt
belysas.
13. GROP (grundoperationsplan). Det är
PROD Flyg som har ansvaret att lösa beredskapen. Annan aktör har därefter dragningsrätt till resurserna. Utvärdering skall ske
kontinuerligt. C F 17 är sammanhållande
under PROD Flyg ledning.
14. Implementering av ledningsutredningen
sker synkroniserat med logistikutredningen.
15. Morgondagens högkvarter kommer att
förändras. Likheten med det som fanns på
90-talet kan spåras. Det kommer bl a att
byggas upp tre försvarsgrensstaber.
Den nya Flygstaben kommer att bestå av
120 individer utöver de som behövs för
funktionsledningen. n
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Sven Scheiderbauer om:

Det lilla riksvapnet eller var
kommer tre kronor från

J

ag tror att många menar att den mest
svenska symbolen efter vår flagga är Tre
kronor, eller som den formellt heter Lilla
riksvapnet. Många tror också att de tre kronorna symboliserar Götaland, Svealand och
Norrland eller som jag också läst de heliga
tre konungar. Men så är det inte.

F

öljande text är i sin helhet hämtad från
Riksarkivets hemsida (det fetstilta är
min uthävning):

”

Första gången då tre kronor förekommer som symbol för Sverige är i Avignon,
som under 1300-talet var kristenhetens
huvudstad och påvens residensort. Vid
40

restaurering av kardinalen Gaillard de
la Motte:s palats
1982 upptäcktes en
målad vapenfris
från 1336 där trekronorsvapnet
ingår.
Frisen målades
upp inför ett möte
med förväntade
deltagarna i ett
planerat korståg
där Sverige
skulle delta.
Då var Magnus Eriksson
kung i Sverige och använde tre
kronor sedan tidigare, dock kanske mera
för att markera sina tre riken - Sverige,
Norge och det nyförvärvade Skåne. Det
ligger nära till hands att vapnet - även om
det till en början kanske var avsett som ett
personligt vapen för kung Magnus - accepterades som ett tecken för kungariket
Sverige och ingenting annat. Sedan dess
används tre kronor som symbol för Sverige i obruten följd till våra dagar.

M

”

agnus Eriksson var kung av Sverige
1319–1364, kung av Norge 1319–
1343 (Magnus VII) och kung av Skåne
1332–1360.

S

edan 1915 används Tre kronor på svenska militära flygplan. Först svarta kronor
Bullertinen

Kronmärke m/15

Kronmärke m/27

Kronmärke m/37

mot vit botten, sedan 1927 svarta kronor
mot ljus botten i cirkel och från 1937 gula
kronor mot en blå rund platta samt från
1940 gula kronor, som den förra, men med
en gul cirkel. Sedan 1997 gäller i princip grå
kronmärken på våra grå flygplan. n

Kronmärke m/40

Kronmärke m/97

Förre ordföranden har ordet

E

fter fem år som ordförande är jag nu
avlöst av min företrädare på posten. Personliga skäl gör att jag önskar trappa ner min
verksamhet under en period, för att skapa tid
åt en annan aktivitet. Jag stannar dock kvar i
styrelsen och har accepterat att bekläda posten som vice ordförande.

F

10 Kamratförening är ju som bekant en
kamratförening som ”sticker ut”. Och
detta faktum gör mig glad. Vi är den största
militära kamratföreningen i Sverige, vi har
ett mycket uppskattat museum där såväl utställningen som museibutiken är omtyckta.
Våra simulatorer kan ge varje besökare en
upplevelse, antingen i en lättare simulator
eller i en avancerad. Vid vår- och höstmöten
kan vi, om tekniken är med oss, visa upp J 22
med brummande motor. Vårt museum bjuder
på upplevelser! Vi har en programverksamhet som väcker intresse och som fyller vår
föreläsningssal flera gånger om året. Våra arbetande medlemmar är de som gör det! Utan
den entusiasm som de visar skulle vi inte nått
dit där vi är. Allt genom frivilliga krafter. Jag
är stolt över vad vi åstadkommer.

www.f10kamratforening.se

M

en man måste inte vara sjuk för att bli
bättre. Vi står alltid inför utmaningar
som betyder förändringar och förnyelse för
att fortsätta att locka dels nya besökare men
också locka tillbaka tidigare. Våra besökares
och våra medlemmars engagemang utgör
basen för vår existens.

J

ag ser fram emot fortsatt spännande arbete
i F 10 Kamratförening med Ängelholms
Flygmuseum från min nya position.
Sven Scheiderbauer
Vice ordförande
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Vi stödjer

Dekor & Design AB, Ängelholm
Colorama AB, Ängelholm
Main Dialog AB, Ängelholm

PEAB Projektutveckling AB,
Valhall Park, Ängelholm
Wenn IT AB, Ängelholm

Sparbanksstiftelsen Gripen

Betongborrning & sågning AB,
Åstorp

Valhall Park Hotell,
Ängelholm

Eltjänst i Ängelholm
& Bjäre AB

BBÄ Glasarna AB,
Ängelholm

Bjäre Kraft Bredband AB,
Båstad

Swedbank

Urdelar, Båstad

Taxi, Ängelholm

Varje måndag njuter vi av bröd från:
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Medlemsservice

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

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

Anmäl gärna Ditt födelsedatum!

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

Medlemsregistret.

Vi är över 2 100 medlemmar och blir hela tiden fler (Sveriges största militära
kamratförening). 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 2017 får Du:
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Fri entré på vårt museum Ängelholms Flygmuseum. Visa medlemskortet!
10 procents rabatt på inköp av artiklar i museishopen.
Erbjudande att medverka vid Vår- och Höstmöten.
Tillgång till bibliotek med mycket fakta om flyg.
Erbjudanden om ett antal intressanta föreläsningar och filmkvällar.
Möjlighet till social samvaro. Måndagsmöten kl 09.00 med fika kl 10.30.
Möjlighet till att göra en insats för vårt Flygmuseum.
Erbjudanden om intressanta temaresor.
Du är även medlem i SMKR genom vår förening och har då fin rabatt på
boende på Drottning Viktorias Örlogshem på Blasieholmen i Stockholm
(bakom Grand Hotel). De erbjuder medlemmar i SMKR förmånliga priser
på övernattning. Ange det vid beställning. Tel: 08-611 01 13.

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

Svenskt flyg i metall!
/72!
sk a l a 1
J 35J i

549:-

549:-

JAS 39

549:-

40:-

i sk a l a

Beställ gärna på telefon: 0431–148 10

Vi har de flesta av
”72 Aviatons” svenska
superfina metallmodeller (die-cast)
i vår butik!
Kom och köp just dina
favoritflygplan!

395:-

1/72!

is
A JS 37

2!
kala 1/7

Ny bok 1:
Flygande
Tunnan
Mikael
Forslund

210:Ny 20-sidig skrift
om museets
tillblivelse!

25:- för Kamratföreningens
medlemmar

Vi önskar er alla
en skön sommar!
Medarbetarna på
Flygmuseet

1is
SK 6

kala

!
1/72

Ny bok 2:
SAAB 29 Tunnan

JanJørgensen

420:-

Många a
r ti k la r
m e d fö r
m å n li g a
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r
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Nästa nummer av

BULLErTINEN
kommer i december

