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På nästa sida kan Ni ta del av nästa års program. 
Ev ändringar kommer att meddelas medlemmarna 
i kamratföreningen.

Ordförandens sida 2016
Tiden går väldigt fort nu för tiden. Pensionärstiden verkar ha färre timmar på dygnet än för 
de som fortfarande är kvar i arbetslivet. Jag kommer ihåg när man höll på med något tråkigt 
på jobbet och tiden nästan stod stilla. Ibland kände man sig som den törstige som stod och 
väntade utanför systembolaget en tidig morgon. Tiden gick väldigt långsamt och till slut ut-
brast han ”fan va tiden går sakta, är det n´ån jäkel som håller fast timvisarn på klockan?”
Här på muséet går tiden också väldigt fort. Det är svårt att hinna med det som skall göras 
under våra sedvanliga arbetsträffar på måndagar och tisdagar. Det har i alla fall hänt en hel 
del under året som gått. Ett rum på övre våningen i muséet håller på att fyllas med gamla 
uniformer och avsikten är att göra detta rum till en liten utställning där våra besökare kan 
se hur vi gick klädda när vi var i tjänst. Ute i verkstaden har ett nytt rum isolerats och gjorts 
i ordning med hyllor så att det går att få bättre kontroll över våra verktyg och maskiner. En 
vindmätarmast har flyttats från fältet och monterats i anslutning till muséet.  Vår helikopter 3 
har rengjorts och flyttats till hangar 85 där den kommer att målas under vintern m.m. m.m.
Vårt museum har blivit väldigt populärt bland barnfamiljer. Lekhörnan och våra trampflyg-
maskiner har varit igång kontinuerligt. Besökarna i fjol uppgick till 10.394 personer, vilket är 
nytt rekord, och hittills pekar det på att vi kommer upp i ungefär samma antal besökare även 
i år. Detta år har vi haft besökare från USA, England, Australien, Nya Zeeland, Thailand, 
samt från flera länder i Europa och naturligtvis från hela Sverige. Några besökare har kom-
mit med eget flygplan.
Vi har haft vår sedvanliga höstmiddag för de som jobbat i muséet under året. Det blev som 
vanligt dukat långbord på bana 30 och i år var vi cirka 50 deltagare som åt med god aptit.
En planerad vårresa fick ställas in då det var för få anmälningar. Det verkar som om resor till 
Åland är de enda som kan fylla en buss och om intresse finns kommer naturligtvis det bli fler 
sådana.
Flygvapnet fyller 90 år i år och i samband med det åker den nye flygvapenchefen, gener-
almajor Mats Helgesson, runt och besöker alla nedlagda förband. Vårt besök genomfördes 
torsdagen den 10 november och det blev stor succé när vi fick en uppskattad medverkan från 
fyra karoliner.
Jag skickade en skrivelse till HKV i fjol och uttryckte en önskan om att vi skulle få allt mate-
rial som behövs för att kunna informera eventuella kandidater till att ta anställning i flygvap-
net. Det har nu kommit ett försiktigt svar om att sådant material kan vi inte få direkt, utan det 
måste levereras via något förband. I vårt fall betyder det F21 som är vårt värdförband nu-
mera. Naturligtvis kommer jag se till att vi får detta så att vi kan bidra till att det kan bli lite 
fler Hälsingar, Gästrikar, Dalmasar m.fl. i vårt flygvapen. Risken är stor idag att det enbart 
kommer ansökningar från de som bor i närheten av ett levande förband.  
Jag vill tacka alla som har medverkat under året så att vårt museum har kunnat hålla hög 
klass vilket gjort att antalet besökare har ökat. Utan er medverkan finns det inget museum. 
Det behövs trots det alltid fler guider och andra som kan hjälpa till i muséet.
EN RIKTIGT GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR TILLÖNSKAS ER ALLA. 
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Tid                Händelse                    Upplysning

Mån-tis        Arbetsdagar på museet          Museet öppet                                                  
08.00 – 12.00 

22 februari        Årsmöte          Plats: eso                
Onsdag              
           Annonseras i Föreningsnytt,
           Kuriren V 5    
              Anmälan på telefon 14284    
           Årsmöteshandlingar tillgängliga    
           på museet f.o.m 4 februari 

Januari (datum eso)      Berättarafton          Plats flygmuseet                                              
Kl 18.00           Fika
 
Maj (datum eso)        Vårresa          eso 

September (datum eso) Säsongavslutning          För personal som arbetat under           
Kl 1700           sommaren  med middag  

September (datum eso) Höstresa          Resmål enligt senare uppgift. 

Oktober (datum eso)  Berättarafton          Plats flygmuseet                                    
        Fika

  
Ev kan ytterligare berättaraftnar, sammankomster eller filmaftnar ordnas under året. 
Detta annonseras då under föreningsnytt i Kuriren. Samt mun mot munmetoden.

OBS! OBS!
Du som inte har lämnat din E-postadress till Kamratföreningen. Gör det!
Skicka ett mejl till lars-erik.larsson@soderhamn.com så lägger jag in den i 
Kamratföreningens adresslista.

Detta händer år 2017.



Nyheter på Flygmuseet.
Av Helge Ljungström         

                                       
En promenad om dagen försöker jag och min fru att genomföra. Den promenad som dock är den viktigaste 
om året är den då jag skall gå igenom museet för att dokumentera årets nyheter. Varje år tycker man att det 
väl inte har hänt så mycket men det visar sig alltid att det är mycket som hänt, så även i år. Jag börjar som 
vanligt i receptionen. Det, som är det mest iögonfallande är en stilig docka klädd i en häftig mjukisoverall 
med flygvapenmärken av olika slag. Naturligtvis till salu. Inte dockan utan overallen alltså. På hyllorna, kan 
man konstatera, finns det ett flertal saker att köpa, som tillkommit under året. En bra inkomstkälla, som des-
sutom gläder barn och även vuxna.

      Mycket att välja på.

     Snygga grejor.

Inne i traditionsrummet står en ny docka i överstelöjtnantsuniform och väntar på en bättre placering i fram-
tiden.

Så går vi ut i flygplanhallen där vi som vanligt hittar vårt fina cafe ´som har blivit ändå bättre utrustat än 
tidigare. Stort utbud av kakor och bröd, goda våfflor, platser att slänga burkar och skräp, glassbox och kylen 
för dricka är flyttad hit. Finns säkert mer, som jag inte har koll på.

         Operabaren .   Släng Dig i väggen.                                     Mona ( även andra) håller standaren hög.
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Något , som är verkligen påtagligt är att belysningen i hallen är annorlunda. Skenet från taklamporna har 
tonats ner och det har blivit mer spotbelysning. Det arbetet är väl inte helt klart utan får väl ta sin tid att för-
finas. En belysning, som nu får anses klar är ban-och taxibanbelysningen. Det är verkligen häftigt, speciellt 
inflygningsljusen med blixt och horisonter. En bild på en 37-a med strålkastarna tända, som ser ut att om ett 
par sekunder sätta sig på banan, tar nog priset vad gäller utställningsobjekt.

                                       ”Olle 37. Klart landa. Vinden i banan.”

           Huvudbanan.                                                               Taxibanan.  
Vi fortsätter vandringen och kommer till vårt dagis. (Ej att förväxlas med gubbdagis som är 
en helt annan sak) Mycket nya saker för barnen att leka med. Ett staket inramar platsen så att 
föräldrarna kan hålla säkrare koll på de små.

                                                             Nöjda besökare

På ett bord längst bort i hallen kan vi se ett litet underverk. Där står en DBU och det vet ju 
alla vad det är för något. Den visar en stor bild av nedre Norrland , där man kan se alla flyg-
plan i luften och hur de rör sig. Den satt i kontrollcentralen i tornet och är naturligtvis i funk-
tion, som det mesta i vårt museum. 



                                             Koll på luftläget

Luftbevakningsutställningen börjar nu närma sig fullbordan. Belysning för att visa med-
delandeflödet från luftbevakningstorn genom LFC-KC till flygplanstart håller på att införas.

I verkstadsdelen jobbas det år efter år med att bygga nya lokaler och att måla om och ar-
rangera verktygen så att allt blir mer lättjobbat. Ordning och reda och snyggt är det.
På andra våningen har vi också nyheter för besökare och för oss själva för den delen. Det är 
en uniformsutställning (förråd) där ett stort antal uniformer, overaller, mössor mm visas.

  

Loppiset, som funnits tidigare har utvecklats betydligt och är ett populärt ställe för många.
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          Mycket grejer är det.

Utomhus har det hänt en del. Helikoptern som sett mer och mer skabbig ut har tagits in i 
hangar 85 för att snart se ut som ny. Det arbetet utförs av en grupp från Gävle, som ingår i en 
förening kallad Gästrike militärhistoriska förening i Gävle.

 

       Otvättad  HKP                                                                               Tvättad HKP

Ute på fältet står en väderkur med utrustningar till hjälp för meteorologen. Den har vi brand-
skattat på masten med vindmätningsutrustning på. Den har placerats på ett stag vid hangaren 
och ska ge synlig information i Kommandocentralen, simulatorn och TMC i rummet för 
ordersal, meteorolog och trafikledning.

                        Visar vindriktning och styrka

Så var det året till ända. Spännande fortsättning i nästa nummer. Utkommer dec 2017.



Barnens Museum
Av Lars-Erik Larsson

Flygmuseet har gjort en satsning som går ut på att det ska komma barnfamiljer som besöker 
oss. Ett antal saker för att locka barnen har gjorts, en flygsimulator för barnen, lekhörna, 
visning av filmer för barn, ”trampflygplan” mm. Stickan Unosson som är vår meste guide har 
full huggning när barnen vill flyga i simulatorn.
    

Det visar sig att det har gett resultat över förväntan. Barnfamiljerna har strömmat till, för-
skolor har besökt oss, dagmammor med barn, mormor och morfar farmor och farfar med sina 
barnbarn har lagt sin del av dagen på flygmuseet. Det är en ny rymd som har skapats i mu-
seet tack vare barnen. Tidigare var det på det viset att barnen ville gå hem för att det var så 
tråkigt medan föräldrarna ville vara kvar och titta på utställningarna. Nu är det raka motsat-
sen, vid flera tillfällen har föräldrarna nästan släpat ut barnen för att de har så skojigt och inte 
vill lämna museet.
Det finns inte roligare än när vi får brev med teckningar på hur barnen har upplevt besöket, 
det är med glädje som alla teckningar sätts upp på väggen i barnhörnan. Kojan som är från 
noskonen på ett Viggenplan är mest uppskattad enligt barnens teckningar.
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Under detta år 2016 så är 25 % av alla besökare barn, dvs cirka 2500 barn har besökt museet 
under året. Detta inspirerar oss till att göra det ännu roligare och barnvänligare, det är en del 
saker på gång inför nästa säsong. 
    
 

    Trevligt besök från Sandarne förskola

Har försökt att komma med i Hälsinge Turisms broschyr ”Barnens museum i Hälsingland” 
men har ännu inte fått komma med, tycker verkligen vi lever upp till att få vara med i denna 
broschyr. Men vi försöker igen till nästa år.



Nya skjutdörrar 
Av Lars-Erik Larsson

Vi tyckte att den nya skjutdörren till flygsimulatorn skulle uppmärksammas på något sätt så 
besökarna skulle veta var man skulle gå in. Efter en stunds resonemang inom museigrup-
pen beslutade vi att dörrarna skulle prydas med en bild där simulatorn är i drift. Ringde till 
min bror i Järvsö, Stigges Reklam och undrade vad det skulle kosta att dekorera dörrarna 
med den bild vi bestämt oss för. Han svarade: skicka bilden med det mått som ska vara 
så ordnar det sig. Efter någon vecka ringer han och undrar om vi ska klistra bilden själva. 
Det har vi väl tänkt svarar jag lite osäkert. Det är nog lika bra att vi kommer ner och gör 
det så det inte är någon gubbe som fastnar bakom dekalerna svarar han. Vi kommer ner 
en fredag så fixar vi det, jag tar några kompisar med som får titta på museet under tiden.                                                                                                                                    
Fredagen den 20 maj kom åtta Järvsöbor.                                                                                                        
Flera av våra instruktörer ställde upp denna dag så alla besökarna fick flyga ett pass i simula-
torn, vilket blev mycket uppskattat.
  

Lars-Erik Pettersson flög med den förre landshövdingen Lars-Erik Eriksson som numer är 
Järvsöbo.
  

    Stefan klistrar skjutdörrarna.                                    Gruppbild innan hemresa

Det blev en mycket trevlig dag vi hade tillsammans. Skönt att vi fick hjälp med att klistra 
dörrarna, vi hade aldrig lyckats med det själva.

11



12

Otur, tur och skicklighet
(En essä om tillbud och haveririsker i flygtjänsten) 

Av Hans Mikaelsson

I förra numret av  Getabocken berättade Helge Ljungström om ett kollisionstillbud som hade 
kunnat sluta illa. Enligt OSF (Ordnings och Säkerhetsföreskrifter för  Flygning) skulle det 
säkert ha definierats som ett allvarligt tillbud som kunnat leda
till haveri.
Under mina år som navigatör har jag upplevt ett tiotal tillbud av olika svårighetsgrad i fly-
gtjänsten. Jag har cirka 2500 timmar i luften på olika flygplanstyper varav ungefär 1600 tim-
mar med Lansen. De flesta tillbuden har inträffat med Lansen varav några kan bedömas som 
allvarliga. Att drabbas av ett tillbud kan väl betraktas som otur och utgången kan bero på tur 
och skicklighet hos piloten eller båda kriterierna. Allvarligaste tillbuden uppstår när fåglar 
eller främmande föremål kommer in i luftintagen till motorn eller vid kollisionstillbud med 
andra flygplan eller moder jord.

Lansen var ett bra flygplan med hög driftsäkerhet, lättfluget och fungerade bra i alla väder 
tack vare en bra radar och två mans besättning. Motorn kunde kanske ha varit lite kraftigare.
Jag skall här berätta om några tillbud, som inträffade under åren på F15 där jag tjänstgjorde 
1961-67, först på andra division och från hösten -61 på första division.
 
Fågelkollision strax före landning på F12 och följdberättelse
Sommaren 1961 flög jag på andra division och vi låg på Halmstad för att öva bombfällning 
med Lansen. Den här dagen gällde dock instrumentflygning med
inflygning för landning med egen navigeringsutrustning på F12 – Barbrolandning kallad.
 
Förare var kapten Lasse Carlander, som flög förskärmat, d v s skärm över hjälmvisiret-
medenhan såg bara instrumenten framför sig. Flygningen förflöt enligt plan och på höjd 100 
meter skulle inflygningen mot F12 avbrytas och stigning påbörjas för fortsatt navigering mot 
F14.
När landstället togs in hördes en kraftig smäll från motorn följd av en  kraftig pumpning, 
sannolikt på grund av att vi kolliderade med en måsfågel, som sugits in i motorn. I det läget 
hade vi cirka 2 kilometer kvar till landningsbanan och motorns dragkraft räckte inte till för 
att nå banan.
Lasse tog snabbt bort förskärmningen (ett skinnskydd som täckte hjälmglaset och bara tillät 
ett synfält som räckte till se instrumentbrädan), fällde ut landstället igen och sa att vi skulle 
landa på taxibanan, som gick ut från den civila flygplansplattan och fram till startbanan..  
Så vi hade tur att den taxibanan fanns. Annars hade det blivit fråga om utsprång med hjälp 
av katapultstolarna eller att landa i terrängen minus banan och utanför flygfältet. Det senare 
hade kunnat leda till skador på flygplanet.

Inkommen till en av divisionslokalerna kom en kollega till Lasse fram och hälsade på oss. 
När han hörde anledningen till vårt besök utbrast han: ” Ja, du brukar ha tur, Lasse”. När jag 
frågade Lasse vad han menade, berättade Lasse att han varit med om ett allvarligt tillbud 
med flygplan J21 i slutet av 40-talet på F15.



Vid en kollision med ett annat flygplan hade hans flygplan hamnat i flatspinn och han kunde 
inte använda sig av katapultstolen på grund av att huven inte gick att kasta.
Samtidigt snurrade propellern för fullt utom kontroll.
Lasse bröt sönder ventilationsluckan och delar av  huven samt lyckades pressa sig och fall-
skärmen ut genom den öppningen och gick fri från den snurrande propellern. Höjden var väl 
förbrukad då men fallskärmen utvecklade sig normalt. En av skorna saknade klack, men var 
den försvann, kan man bara gissa. Otur, tur och skicklighet.

Hårresande tillbud efter fågelkollision i starten på F15
En fågel som går in i motorn under en start kan få ödesdigra följder för alla jetflygplan som 
drabbas. Lansens räddningssystem fungerade först när flygplanet kommit upp till minst 50 
meters höjd. Den höjden kunde man nå om man nått 280 km i timmen. Men marginalerna 
var små. Därför var rutinerna den att landstället skulle fällas in först vid 320 km/tim. Då 
kunde man vid motorbortfall nå tillräcklig höjd för att utnyttja räddningssystemet. I själva 
verket var det nog så att man under 20-25 sekunder efter pådrag passerade ett fartområde där 
farten för att utnyttja räddningssystemet var för låg och chansen att landa säkert på  startban-
an blev låg på grund av för hög fart vid ett tidigt motorbortfall.

Den här dagen flög jag med divisionschefen, Ebbe Severinsson, och övningen var förbands-
flygning i division. Vi startade som första rote på bana 12, det vill säga mot sydost. Just som 
stället fälldes in utbrast Ebbe: ”Fåglar!” och så hördes en kraftig smäll från motorn. Farten 
var nästan 340 km. Vår rotetvåa passerade och jag förstod att Ebbe försökte få med sig mot-
orn.
Avdrag till marktomgång gällde följt av ett långsamt gaspådrag för att få med sig varvtalet. 
Men det gick inte, trots flera försök. Några hundra meter efter banändan
börjar terrängen att stiga varför det inte var lämpligt att fortsätta flygningen i startbanans 
längdriktning med en dåligt fungerande motor. Ebbe valde att svänga vänster och runda en 
i östra banändan .ganska högstammig skog, samtidigt arbetande med att få med sig motorn. 
Jag trodde att han skulle försöka nödlanda på gräsfälten som nu dök upp. Att vi var lågt 
hördes från flygtrafikledaren, som bad någon av divisionskamraterna som nu skulle starta, att 
se efter var Röd 1 tog vägen.
Kamraterna på banan hade sett eldsflamman som slog ut från motorns utloppsdel och vän-
tade bara att få se ett rökmoln, som bekräftade att vi hade slagit i marken bortom banändan.
Jag såg snart att nödlandingsfältet var för kort och såg att farten fortfarande var över 320 km 
i timmen, varför jag ropade. ” Det här går inte. Vi har 320. Vi stiger och hoppar”.
Ebbe insåg också att ”nu var det kört”, så han drog åt sig styrspaken för att lägga

flygplanet i stigning samtidigt som han desperat sköt fram gasspaken. Precis när flygplan-
ets attityd ändrats till stigning, hördes motorn långsamt öka i varvtal och oändligt långsamt 
segade vi oss upp från den slybeväxta marken. Ingen av oss sa något och vi passerade fab-
riksskorstenen på Sandarnefabrik under långsam stigning. På cirka 1200 meters höjd vände 
vi tillbaka mot flygfältet och påbörjade en nödlandning. På 600 meter låg vi i rätt läge för en 
bedömningslandning och då frågade Ebbe. ”Tror du att vi klarar det nu?” Javisst svarade jag 
med många övningar från nödlandningsvarv i minnet.

13



14

Skjutmålet vid Noran.
Av Helge ljungström

”Noranmålet Olle 36 Kommer med rote. Last 4 örak (övningsraketer) per flygplan,”
”Olle 36  Noranmålet  klart för skjutning med örak.”
 Efter några minuter.”Noranmålet Olle 36 anfaller.”” Olle 36 klart anfalla.”
 Efter anfallet kunde det i vissa fall låta så här. ”Olle 36 Målträff.” Så kunde fikat efter passet 
smaka extra gott.
 Norans skjutmål användes av oss i många år. Målet öppnades 1972 .  F15 hade tidigare un-
der historiens lopp haft två skjutmål. Det första var Långvindsmålet under tiden för J21,  J28 
och J29. Då vi skolades om till attack med A32 behövdes ett mål med större kapacitet och 
Hornslandet togs då i anspråk. F15 svarade också för ett skjutmål i övre Norrland nämligen 
Granträsk strax norr om vår krigsbas Gunnarn (fält 28). Dessutom ordnade F15 tillfälliga mål 
tex utanför Utö i Stockholms skärgård, i havet utanför Långvind för lysbombfällning och i 
Älvdalen.
Noran kunde användas för både skarp- och övningsammunition och utnyttjades av hela FV 
men det var ju vi, som använde det mest, så klart. Då flottiljen lades ner 1998 upphörde 
verksamheten efter några år och Noranmålet har sedan dess stått, som ett förfallet minne av 
flygvapnets storhetstid. De två spektakulära mättornen har stått där som rymdskepp och det 
har väl inte funnits några planer på vidare användning av dem. Vårt flygmuseum hade vissa 
planer på att få ett för något ändamål, med det hade fört med sig orimliga kostnader.   
Nu var det alltså dags att avveckla det, som återstod av anordningarna på målet, nämligen 
de två Futurohusen, som de kallades.  Det var ju ett finskt företag, som tillverkat dem för att 
användas till bland annat sommarhus. Det tillverkades 60 stycken, varav två alltså fanns på 
Noranmålet. Fortverket är ju ägare till UFO-na och har nu tagit ner dem och skänkt ett till 
Flygvapenmuseet i Linköping och det andra var till försäljning till hugade köpare. Det var ju 
inga billiga grejor. Vid någon försäljning utomlands kostade de några 100 tusen. 

Väl på plattan konstaterades att motorns utrullningstid blev mycket kort. Jag minns att kände 
mig lite skakis när jag steg ner på instegningsstegen.  Ebbe sa senare vid ett tillfälle att vi 
varit så lågt att han kunde räkna barren på tallgrenarna.

Väl inkommen på divisionen tog vi en kopp kaffe och väntade in övriga kamrater.
Vi hade haft tur. Vi lovade varandra att inte säga något till våra fruar, men det höll bara tills 
dess att Eva och Ebbe på kvällspromenaden träffade en av flygledarna, som frågade hur det 
kändes och så fick våra fruar reda på tillbudet. Deras oro för vår flygverksamhet fick tyvärr 
lite näring.

Flera år efteråt sa Ebbe att detta var det svåraste tillbud, som han varit med om under hela 
sitt långa flygarliv, vilket blev långt. Vi var ”bara sekunder från totalhaveri”.
Erfarenheterna från  tillbudet och budskapet till divisionskamraterna var att ”försök att hoppa 
så fort möjligheterna att nå utsprångshöjd är tillräcklig”.

Tyvärr drabbades F15 våren 1970 av ett liknande tillbud vilket slutade med haveri och två av 
våra fina flygkamrater, Staffan Troselius och Karl-Göran Eriksson, omkom



                      Foto: Anders Nordlén

Utsikten från tornen var magnifik. Dels, naturligtvis över målområdet men inte minst över 
Hälsinglands och Gästriklands milsvida skogar. Här en sista utblick innan nedmonteringen 
skulle börja.
Torsdagen den 21a april hade en jättelyftkran kommit på plats för att optimistiskt ta ner 
globerna. Det var visade det sig lättare sagt än gjort.  Det ca fyra ton tunga huset satt fast 
ordentlig i den översta betongringen vilket man inte räknat med.

 Det stora lyftet      Foto: Anders Nordlén

         Det gick ju bra.        Foto: Anders Nordlén
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Avsikten var att kunna ta den med helikopter till Norrsundet för vidare transport till Nor-
rköping på en flotte men det visade sig inte vara möjligt så det blev lastbil istället. Ett 
vågsamt äventyr att köra dem på den väg som går från målet och ut till E-4an. Flytten blev 
inte av förrän en ljus sommar natt i början av juni. E-4an stängdes av och folk som blev stop-
pade gjorde troligen stora ögon och en och annan funderade nog på att ringa tidningarna och 
meddela att UFO hade landat vid Tönnebro värdshus för fikapaus.

     Lastning pågår på flotten.     Foto: Fredrik Björkman

    Till havs med Norrköping som mål.              Foto: Fredrik Björkman 

    Tur att det inte blåste storm med höga vågor. 
    
Ett av husen har levererats till Flygvapenmuseet enligt plan. Det intressanta var ju vart det 
andra skulle ta vägen. Fortverket ordnade auktion på det andra, som ropades in för 500000: 
- av en dam i Jönköping. Hon avsåg att använda det tillsammans med ett annat udda hus hon 
köpt. Nebotornet, ett litet tegelslott med tinnar och torn. som ligger i Halland. Skall kanske 
användas, som sommarstuga eller utställningslokal. Skall bli intressant att se vad det blir för 
framtid för vårt lilla UFO.



Studiebesök på Klasses kontor.
Av Stefan Karlsson

”Scandinavian 945, runway 01 left, cleared for take-off!”
Det stora Airbus 330-planet skjuter fart från Arlanda och snart är vi i luften och efter en 
vänstersväng sätter vi kurs mot en punkt i trakten av Röros och stiger upp mot 36000 fot. 
Slutdestination Chicago. Men hur kommer det sig att jag sitter här i cockpit på väg till en av 
världens mest trafikerade flygplatser? Vi får söka oss tillbaka i tiden, ja till ett annat sekel till 
och med.

Året är 1975. Platsen är Ljungbyhed. Efter ett lysande uttagningsår för uttagningskom-
missionen, UTK, hade samma kommission levererat flygvapnets framtid. Vid Herrevadsk-
loster och vid Krigsflygskolan, F5, kunde aspiranter, kadetter och elever av synnerligen hög 
kvalitet skådas. Där fanns Janne som sedermera hamnade i Alfta, Torsten från Arbrå, Peter 
Sq från Uppsala, Hagge som pillade på muntaschen, Lars från Äppelbo, Peter född i Röste 
och så Kilafors storhet. ÖB kunde se framtiden ann med tillförsikt medan kamrat Brezjnev 
sov oroligt i Kreml.
Emellan de olika kategorierna på F5 var det en ständig kamp och viss rivalitet- ivrigt påhejat 
av idrottslärarna Hansson och Crona. Man höll sig i sin grupp och det skulle vara nåt extra 
om man skulle prata med någon i en annan kategori. Så var det för alla utom för en- en kille 
från trakterna runt Mjölby. När han inte gick på händer, vilket han gjorde mycket frekvent, 
gick han gärna runt och småpratade och ställde frågor till alla. Hans namn var Klas Vikman 
och han var Strilelev. Efter en karriär inom Strilorganisationen sadlade han om och utbildade 
sig till Viggenpilot så när jag jobbat ett år vid Hälsinge Flygflottilj kom denne sociale Klas 
till förbandet för att genomgå TIS-utbildning och därefter placering på Olle Röd. 
Efter det har vi hållit kontakten i alla år så därför blev jag inte förvånad när han ringde en 
fredag i början av september. Frågan var dock lite förvånande; ”Ska du med till Chicago 
på söndag?” Passet var fortfarande giltigt, ESTA´n (elektroniska visumet) också OK så 
självklart hängde jag med och där har Ni förklaringen till varför jag sitter längst fram i Air-
busen.
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Innan start har vi checkat in på besättningskontoret på Arlanda och befälhavare Klas har fått 
förutsättningarna för flygningen, tex väderprognoser och färdplanen. Ca en timme innan 
start sitter vi sedan på plats i maskinen och ett intensivt knappande påbörjas för att mata alla 
datorer samtidigt som många vill ha info på olika radiofrekvenser. ”Fem kommer sent från 
Paris, väntar Du?” ”7 ton bränsle i yttertankarna, blir det bra?” ”Ska vi försena ytterligare 
10 minuter?”  Antalet beslut som befälhavaren ska ta är många så det känns befriande när vi 
kastar loss och påbörjar uttaxning och han enbart har sin styrman och en flygledare att kom-
municera med. Kommunikationen med flygledningen sker inte bara med radio utan även via 
CPDLC (Controller-Pilot-Data-Link-Communication) ett slags SMS som vi skickar mellan 
oss flygledare och piloter.
Efter att ha passerat vulkanerna på Island, sett isberg som kalvat från polarisen kring Grön-
land och 8 timmars flygning närmar vi oss O´Hare. Förutom fem parallella banor finns ett 
antal banor i olika riktningar och vi gör en inflygning utan större försening. På marken slås 
jag av det imponerande bansystemet och antalet flygmaskiner och terminaler. Skönt att slippa 
jobba här.

Vad hann vi då göra på 24 timmar i Amerikas tredje stad? En kvällspromenad, en rejäl ameri-
kansk frukost, en långpromenad i den 30-gradiga värmen avslutad med en kortare simup-
pvisning i Lake Michigan. Kul att komma till ytterligare en världsstad som i de kvarter vi 
promenerade i inte levde upp till sitt rykte om våld och gangsters. 

Behållningen för mig på den här resan var dock inte Chicago utan att se arbetet i cockpit 
och höra hur mina kollegor –flygledarna- arbetar utanför Sveriges gränser. Miljön i förarhyt-
ten är efter att man kommit i luften klart trivsam så länge allt går som det ska. Det fikas lite, 
småpratas, äts lite mat men man har hela tiden fullständig kontroll över nästa steg.

Har Du funderingar om Airbus 330/340, långflygningar eller livet i SAS är jag övertygad 
att Klas kan berätta lite mera för Dig när Ni träffas på nästa Lillejul. Han är också en fena 
på USA eftersom han varit där ca 325 gånger och besökt alla delstater. Behöver Du tips om 
New York så har han varit där 125 gånger. Intressant är även att höra om hans sista Viggen-
flygning. Den med Carl Bildt....
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Omgång 653 andra kompaniet F4. 
Av Lars-Erik Larsson

Ett telefonsamtal med okänt nummer ringer. Svarar och rösten säger, tjena kommer du ihåg 
mig Bosse Lannerhjelm? Jag känner ingen med det namnet så nu blir jag fundersam, ett nytt 
trick för telefonförsäljning? så jag säger att jag ska inget ha. Om jag säger Bosse Sjöström 
blir det lättare då? Men är det du, det var inte igår. Innan samtalet hade vi inte träffat varan-
dra sedan värnplikten på F4 1966.
Det blev många minnen som flöt upp till ytan allt eftersom vi pratade med varandra. Det 
var så trevligt att vi beslutade att vi skulle träffas, jag var snabb att föreslå flygmuseet som 
mötesplats. Den 7 april träffades vi 714 Slottsborg, 728 Sjöström(Lannerhjelm), 912 Sjöqvist 
(Wilson)och 823 Larsson.
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Vet Du att:
– Klas flög på F15 1979-1986?
– han har flugit AJ/SK37, SK60, SK50 och SK61 i FV? Idag har han totalt  
          17000 flygtimmar.
– om han startar med en fullastad Airbus 34 (ca 275 ton) så måste han  
          dumpa ca 80 ton bränsle innan han är nere på max landningsvikt  
          och kan landa? Det tar ca 80 minuter.
– hans äldste son genomgår just nu flygutbildning i Flygvapnet.
– Klas gick på händer runt gympasalen i Ljungbyhed.
– leksingen Bosse Säbb är en annan gammal F15´ing som flyger Airbus  330/340 åt 
          SAS.
– artikelförfattaren kommer från Kilafors.



823 Larsson, 728 Lannerhjelm, 912 Wilson och 714 Slottsborg
Vi hade en mycket trevlig dag tillsammans där vi drömde tillbaka med gamla minnen som 
flöt upp till ytan allt eftersom dagen gick. Bland annat minns vi en gång under vårvintern 
1966 när en J29:a havererade i trakten av Stugun i östra Jämtland. Vi fick åka buss ut till där 
man trodde haveriplatsen låg. Med att åka skidor sökte vi och efter någon timme fick vi se 
att träden i en gata blev kortare och kortare. Efter några hundratal meter hittade vi flygplanet. 
Lyckligtvis hade piloten hoppat och klarat sig oskadd.

Fredagen den 13 augusti var det 50 år sedan vi muckade, det skulle väl vara trevligt och vara 
på plats och känna nostalgin. Sagt och gjort så beslutades det att vi skulle träffas på F4:s 
värnpliktsparkering kl 1100 nämnda datum.
Prick klockan elva träffas vi. Vid första anblicken så var det inte mycket som vi kände 
igen. Vi mjukade upp oss med en promenad innan lunch med att gå mot byggnad 17 
Brylunda som på den tiden var skolsalsbyggnad, idag precis lika som för 50 år sedan.                                        
Första inryckningsdagen samling i denna byggnad och fick av kapten Björk veta vad vi som 
soldater hade att rätta oss efter, ”värnplikten är som en fotbollsmatch, jag är domare och ni 
spelare”, tydligare kunde det bli.

        Byggnad 17 Brylunda 

20



Dags för lunch på Murklan, ingenting sig likt där heller, matsalen har byggts om till en fan-
tastiskt fin restaurang ihop med en nybyggd hotellbyggnad. J29:an på bilden får ”branta på” 
bra för att ta sig över taken. 
   

Med fin utsikt över Storsjön, Oviksfjällen och inbjudande bar smakade lunchen alldeles 
utmärkt. Märkligt nog gick det inte att betala maten med kontanter, (hur tänker dom? har det 
spårat ur totalt?) kort eller swisch gick bra. Tänkte för mig själv, utan kort eller swisch hade 
man väl blivit utan mat eller fått åka till Östersund och käka. 

   Barack 31       

 Mätta och nöjda fortsatte vår promenad på området. Telefonstolpen som överfurir Bohlin 
tränade oss att hälsa på medelst honnör när vi marscherade förbi stod stod kvar. Av rekryts-
kolans baracker finns bara barack 31 kvar, vi knackade på och steg in. Numer är det Samhall 
som bor i baracken. Mycket trevliga damer där inne som vi berättade för att här bodde vi för 
50 år sedan.
   

    Kasern 22
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Kasern 22 som var vårt hem efter rekrytskolan var helt oförändrad, användes nu som förläg-
gning vid idrottsevenemang mm. Sängarna och plåtskåpen var utbytta mot modernare inven-
tarier. 714 Slottsborg som bor i Östersund hade lånat nycklar av en dam på fastighetskontoret 
så vi kunde komma in och titta på logementen. Som tack förärade vi henne med en flaska 
rödvin vilket uppskattades när det var fredag. Markan och matsalen hittade vi inte men fick 
veta att dessa revs när man hade byggt den nya Murklan.

   Hangar 81

Andra kompaniet ”vår” hangar 81 ser man knappt nu för den nya hangaren 92. Invändigt i 
81:an hade inget hänt, till och med fikarummet för oss värnpliktiga fungerade fortfarande 
som fikarum. Enligt uppgift ska hela byggnaden rivas. Vår stationsavdelningschef var en 
mycket sträng och bestämd förvaltare som tyckte att elmekarna vilket jag var hade för lite att 
göra. När det var något skitjobb på gång jagade han oss. Ofta skickade vår troppchef in oss i 
batteriladdningsrummet och vi fick vara där tills han hade gått förbi och faran var över.
                   

      
                                
   Omgång 653

Femtio år har gått och man minns det mesta av sin värnplikt som det vore 
igår. Det var en viktig utbildning att lära sig vara beredd på att försvara fos-
terlandet om det skulle behövas. Tack och lov har vi inte behövt göra detta.                                                                                                                      
Cirka 20 unga män som levde tätt tillsammans i samma logement innebar att ta hänsyn och 
visa respekt för varandra, en mycket viktig del av sin framtida utveckling i livet. Hoppas att 
detta återskapas i någon form nu när det är aktuellt att våra ungdomar ska mönstra och bli 
soldater i det svenska försvaret. 
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Omgång 633 1 kompaniet F15 

Av Hans Sundgren

I augusti 1963 klev jag för första gången in genom grindarna på F 15. De första 3 veckorna 
ägnades helt åt soldatutbildning och därefter följde ett antal veckor med halvdag soldat-
utbildning och halvdag befattningsutbildning. Befattningsutbildningen för min del var till 
flygplanmekaniker eller som det stod i inryckningsorden FMMOT1. Fråga mig inte vad 
det betydde. Efter ca 3 månader överlämnades vi till respektive kompani och för min del så 
hamnade jag på ”första” dvs 1 komp med kapten Karlbom som chef och förvaltare Albert 
Schwartz som stationsavdelningschef.

Fredagen den 22 november gick jag på min första beredskapsvecka och kl 00.00-02.30 
gjorde jag mitt livs första vaktpass genom att vandra runt hangar 81 (nuvarande Flygmuseet) 
med skarpladdad kpist. Mörkt var det och svinkallt och det var väl ingen kaxig 19-åring som 
halv tre på natten gick mot korsningen vid kanslihuset för att avlösas.
Det första den pågående vaktposten säger när vi möts är:  ”-Dom har skjutit Kennedy!”  Ni 
som kommer ihåg den tidens världsläge minns säkert det spända läget mellan öst och väst 
med bl a Kubakrisen året före. Bara att erkänna att det var med skakiga ben jag gick upp till 
flottiljvakten och gjorde patron ur den natten.

Sommaren 1964 asfalterades huvudbanan och Olle Röd bedrev flygtjänsten på F 7 några 
veckor innan jag muckade. Där blev jag, utan att jag hade ansökt, anställd som hjälptekniker 
av öv. Olov Knutsson men det är en annan historia.

  Muckarfoto 1 komp omg 633
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Äntligen 
AvAnders Almgren

Har turen kommit till vår helikopter, att få lite omvårdnad efter många år på gräsmattan 
bakom flygmuseet och dessförinnan har den verkat på F16 i Uppsala.
Det är en Hkp 3B som användes för transporter och flygräddning. Första flygning med typen 
var 1960 och pensionerades 1998. Vad som hänt hittills är att Hkp 3:an har fått hjulen 
monterade och bogserades med hjälp av Arne Linding och hans stora traktor till museets 
framsida där den tvättats omsorgsfullt av Lars-Erik Larsson, Christer Kronstedt och under-
tecknad, den blev riktigt fin. Nästa steg blev med hjälp av Arne en ny transport till hangar 85 
där den nu står och väntar på reparation och målning som skall utföras av ett gäng entusiaster 
från Gästrike militärhistoriska förening i Gävle. Nu väntar och hoppas vi på en fräsch och fin 
Hkp 3:a fram emot sommaren.

Vi fick en fråga…… 
Av Lars-Erik Larsson

för cirka ett år sedan från Liza som driver lunchrestaurangen vid Söderhamn Eriksson. 
”Det skulle vara så trevligt med lite bilder från flygmuseet att pryda väggarna med, är det 
möjligt?” En chans till sådan marknadsföring kan man väl inte missa tyckte jag och tog kon-
takt med min bror och förklarade hur vi ville ha det. Fyra bilder i storleken 75x45 blir bra. 
Skickade några förslag och en vecka senare fick jag hämta dem. Liza tyckte att det blev så 
fint att hon gärna ville ha några till. Nu har vi satt upp fyra till så museets åtta bilder pryder 
matsalens väggar. Inte en besökare kan undgå att se bilderna. För säkerhets skull har vi också 
satt upp en skylt som talar om att det är F15 Söderhamn flygmuseum bilderna kommer ifrån.
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Om sparande

Bengt Olsson

Vi ondgör oss ofta om försvarets svindlande affärer och kapitalförstöring, exempelvis skrot-
ning av ett nittiotal JAS Gripen plan, visserligen till förmån för 60 st JAS 39E. Jan Björklund 
Liberalerna vill ha 100 st.
Men jag kände en som kunde hushålla med kostnader. Minns ni Annie Jonsson på kassan? 
Känd för att med rödpenna stryka en del av kryddade reseräkningar.
När F15 fick den nya bogserbilen 959, ett exemplar för utvärdering och för prov under en 
vecka så fick jag förtroendet att köra ner den till F16 i Uppsala för samma sak där. Tågresa 
sedan tillbaka till Söderhamn. 
Med reseräkning i handen frågade jag Annie om hon sett någon mindre reseräkning. Min 
endagsförrättning var på 36 kr. Hennes svar: ”Jasså du har varit på F16, då hade du kunnat 
äta subventionerad lunch”, så blev det rödpennan och ändrat till 24 kr.

Årsmötet 2016.
 Av Helge Ljungström 

Vi kan väl nästan kalla Ferdinand för vår klubblokal efter alla årsmöten vi hållit där.
 I år samlades vi där igen den februari för stadgeenligt årsmöte. Samma trogna gäng som 
brukar deltaga ca 40 st hade mött upp. Samma muntrationer, som vanligt med gratislotter, 
fika, glatt humör och prat om gamla tider gjorde kvällen till ett angenämt avbrott i den kulna 
vinterperioden. Den rutinerade styrelsen drog igenom årsmötesförhandlingarna utan större 
diskussioner allrahelst, som ordförande i vanlig ordning bestämt allting i god tid före mötet.   
Ett vackert foto av styrelsemedlemmarna strax efter utnämningarna och deras belåtna ansik-
ten visar att de var nöjda med valet. 

                                                                                                                                
Från vänster ser vi Laila, Anders, Torbjörn, Jörgen, Lars-Erik, Leif, Märtha, Stig. 
Fullständiga namn och befattningar inom styrelsen ser vi årsmötesprotokollet nedan.
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Försvarsutbildarna Gävleborg

av Elin Gidmark 
Alla foton tagna av Hans Wandér

Försvarsutbildarna Gävleborg genomförde för första gången i länet en Military Weekend, ( 
http://www.frivilligutbildning.se/militar/mw  ) som är en prova på helg för ungdomar som är 
intresserade av Försvarsmakten eller en frivillig försvars  organisation.
Eleverna hämtade sin utrustning i Gävle innan fordonsmarschen upp till Flygstaden. Under 
fredagen fick eleverna lära sig om Försvarsmaktens värdegrund samt grunderna i exercis.
Första natten bodde man i F15:s ursprungliga logement.
Lördagen bjöd på information av Försvarsmaktens yrkeskoordinator löjtnant Anders  Lund-
gren i ordersalen på Flygmuseet i Söderhamn,, vilket var mycket uppskattat.
Arne Linding på Flygmuseet visade eleverna runt inne på museet, något som eleverna tyckte 
var mycket intressant.
Samtidigt som eleverna guidades runt så lagade hemvärnets kokpersonal middag till del-
tagarna.
Efter lunchen genomfördes ett stationssystem vid gamla bränsleslingan på Flygstadens om-
råde, där eleverna fick prova på olika specialiteter inom hemvärnet, såsom CBRN, sjukvård, 
FRO och fordon. En grupp insatssoldater genomförde ett fartfyllt övningsmoment skydda 
och bevaka.
Därefter genomfördes en fordonsmarsch tillbaka till F15 Flygmuseum där kokpersonal från 
hemvärnet serverade middag till eleverna.

Dagen fortsatte med skytte på Julbergsbanan. Eleverna fick skjuta med AK4B. De övernat-
tade sedan i tältförläggning vid Julbergsbanan. På söndagen revs tältförläggningen och dä-
refter blev det materielvård. Innan lunch genomförde eleverna ett  fyspass, där de fick känna 
på några av de fyskrav som Försvarsmakten har.
Efter lunchen utvärderades helgen, och sedan var det muck.
Tack vare den kunniga personalen på F15 Flygmuseum, och deras brinnande intresse för 
Försvarsmakten. kunde vi genomföra en mycket lyckad Military Weekend.
Stort tack!

Elin Gidmark
Försvarsutbildarna Gävleborg
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Besök av SPF från Färila.

Av Lars-Erik Larsson (Jarseflake)

Fredagen den 7 oktober efter att de ätit lunch på Funemässen hade vi besök av ca 30 person-
er från SPF i Färila. Många av herrarna hade gjort sin värnplikt vid F4, F15 och Fönebasen, 
nostalgin flödade när vi vandrade runt i museet.
Detta kunde man läsa i Ljusdal-Posten den 12 oktober:

                            

                 

De var mycket nöjda med dagen i Söderhamn och tyckte att vi har ett mycket fint museum. 
Extra trevligt var det för mig som är en Jarseflake (Järvsöbo) att få guida Falatomingar 
(Färilabor). Detta är gamla sockenökenord som användes förr med visst allvar mellan sock-
narna. Används även idag i skämtsam form. Ljusdalsfessingar är Ljusdalsbor.
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Berättarafton på Flygmuseet.

Av Laila Eriksson

          

Tisdagen den 10 maj fick vi lyssna till Bengt Sundström, ordförande i Söderhamns 
naturskyddsförening. Han berättade om Ljusnebon och konstnären Lennart Plan Ljusne.
Han var en konstnär som tog tillvara på naturens produkter och förvandlade dessa till 
konstverk.  

        Han hade en liten stuga i skogen vid   
                 Bränningesjön dit han cyklade och    
        tillbringade all sin lediga tid. 
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Lennart arbetade i Ljusnefabriken men hade ett stort intresse för natur och djur. Ett exempel 
på vilket arbete och tid han lade ner på detta ”andningshål” var att när han skulle mura upp 
en öppen spis i stugan cyklade han med 10 tegelstenar i ryggsäcken tills han fick det behövda 
antalet. Taket är klät av takspån som han själv tillverkat.

Djuren hade stor betydelse för Lennart, under vandring i skogen en dag hittar han en 
grävlingsunge så liten att ögonen inte hade öppnats. Lennart blev som mamma för den lilla 
ungen som blev tam, lystrade till namnet Buster och sov med honom i stugan. En dag när de 
leker råkar han bita Lennart i armen, blir en liten rispa som han senare blev tvungen att  
uppsöka vårdcentralen för. Rispan ledde till blodförgiftning.
I en damm utanför stugan hade han tama abborrar som åt ur handen när han matade dem. 
Tyvärr så var det några mindre nogräknade som fiskade upp dem för honom.  
Den tama staren Putte som åt ur munnen var en god vän till Lennart. Han hade även en grå 
jako, en ara och en kakadua.
Han var också duktig på att härma fåglarnas läten, inspirerad av visselkonstnären Jan 
Lindblad. 
Många besökte Lennart i sin stuga genom åren. Den gode vännen Helge Sandström kallades 
för ”Gajen” var en flitig besökare. Han lagade maten till Lennart när han var ute i skogen och 
letade ”ämnen” och när maten var klar blåste Gajen i en pipa.

      Geishan, enligt Lennart själv den bästa han gjort.
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Den 3 augusti
Av Lars-Erik Larsson

Den 3 augusti hade vi besök av hälsingesonen från Gnarp, Överbefälhavare Micael Bydèn. 
Vid resa från föräldrahemmet till Stockholm stannade han till hos oss på Flygmuseet. Efter 
rundvandring i museet var det dags för ett flygpass i simulatorn under ledsagning av Göran 
Hansson och Lars Forsberg. Passet genomfördes utan anmärkning. Som bevis tilldelades ÖB 
ett diplom för väl genomfört flygpass. 

Genom åren tillverkade han ett oändligt antal konstverk i form av djur
skålar, ”ansikten” m.m. 
Samlingen skänktes till naturskyddsföreningen i Söderhamn och visades sommaren 2015 på 
Söderhamns museum och i år har samlingen varit utställd under ”Jungfruveckan” i Ljusne.
Bilderna ovan är hämtade från utställningen vid galleri Kraftstationen i Ljusne 2016.
Söderhamns kommun har beslutat att bevara hans konst. Lennart Plan dog 2009.
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           Micael Bydèn gjorde TIS 37 1986 vid F15                              Efter genomfört flygpass
  
  

                                  Rundvandring i museet

Efter flygpasset gick ÖB runt och samtalade med personal och besökare. Han har inte 
varit här tidigare men hade hört av andra besökare vilket fint museum vi har, vilket han också 
tyckte.

Studiebesök hos stadsträdgårdsmästaren. 
Av Laila Eriksson 

Sista arbetsdagen före sommaruppehållet gjorde museigruppen ett besök hos stad-
strädgårdsmästare Rickard Roos.
Han guidade oss genom alla växthus och vi såg så fantastiskt fina växter och planteringar. 
Vecka 23 ska tulpanerna bort från parkerna och ersättas av sommarplanteringar.

      

I det ena växthuset fanns det ett stort antal pelargoner av skilda sorter.
Rickard berättade att det totalt var 10000 st och de flesta var frösådda och uppdrivna i
växthuset.



     
Andra blomplantor som t.ex marguriter och nejlikor köps som ”skott” och fortsätter att växa 
i stadens växthus innan det är dags för utplantering.

Vi fick också titta på stamfuchsiorna som är så imponerande. Rickard berättade att flera av 
dem är mellan 65-70 år gamla! Helt fantastiskt.
I växthuset fanns också vinrankor många kaktusarter med fantastiskt vackra blommor.
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Där hängde också amplar med vackra blomarrangemang som Rickard berättade om att de 
hade levererats till blomsteraffärer inför Mors dag!

Det var en trevlig och intressant förmiddag och vi tackade Rickard med att lämna över ett 
presentkort på en flygtur i simulatorn.



Vandring till Lennart Plahns stuga 
Av Lars-Erik Larsson

När Bengt Sundström höll sitt föredrag om Lennart Plahn den 5 maj erbjöd han sig att guida 
besökarna till Lennarts stuga om det fanns intresse. En lista lades ut i museet och den fylldes 
snabbt och det beslutades att vandringen skulle ske den 13 juni när grönskan var som finast.

 25 vandringssugna samlades vid resecentrum för avfärd med bilar. Strax innan Norrbrännin-
gens rastplats svänger Bengt till höger och vi följer grusvägen mot Gullgruva någon kilo-
meter sedan till vänster och strax var vi framme en tom lastplats för virke där vi parkerade 
bilarna. Inte ett spår av någon stig kunde vi se men Bengt manade att vi skulle följa honom. 
Hittade stigen och nu var vi på väg, stämningen blev mer trolsk allt eftersom vi vandrade. 

Plötsligt vid ett träd sitter en figur, ett ansikte av ett troll och ett till, Bengt sa till att vi nu 
skulle hålla ögonen öppna för nu händer det saker.

Den ena figuren efter den andra, fågelholkar som såg ut som lyxbostäder för fåglarna.
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Framme vid Lennarts stuga blev vi stående och betraktade alla figurer och saker han tillver-
kat. Fantastiskt vilket arbete denna man har lagt ner på sitt drömställe i skogen.

Härbret vid utloppet på dammen bytte han åt sig mot en gammal chiffonjè i Maråker. Mon-
terar ner det gamla härbret och själv fraktar det till sin stuga och sedan monterar upp det. På 
den tiden fanns ju inte vägen utan han fick ro med stockarna sista biten över Norrbränningen.

Här skulle man kunna gå runt hur länge som helst, nya föremål dök upp hela tiden, allt till-
verkat av det naturen har att erbjuda. Man känner sig liten och rörd när man tänker på vilket 
arbete han har lagt ner för att få till ett så vackert ställe. Tänka sig att med allt material han 
behövde, att cykla från Ljusne över Storberget och sedan byta till båt och ro sista biten över 
sjön.
Som avslutning på dagen vandrade vi till en vacker plats där Lennart ofta satt och medit-
erade. En liten kulle mellan två tjärnar vilket gav en fantastisk utsikt. Där fanns på den tiden 
bla tranan Poppi och fiskljusen Bo som var hans vänner.
 Fika måste man och bättre plats än denna kan man inte tänka sig.

Dagen går mot sitt slut och vi vandrar tillbaka för att skiljas åt vid bilarna.
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Vad händer nu med Lennarts paradis? Troligtvis ingenting utan naturen kommer att ta till-
baka detta paradis som under cirka 60 år skapats av denna konstnär och naturmänniska. Man 
ser redan att taket på stugan börjar att läcka in, någon har lagt en presenning för att tillfälligt 
skydda, dammen växer igen, bron över bäcken håller på att falla samman, med andra ord 
naturen har redan kommit långt med sitt återtagande.
Rekommenderar varmt ett besök vid denna vackra plats men gör det snart nog innan det är 
för sent.

Berättarafton den 23 november.
AV Lars-Erik Larsson

Den andra berättaraftonen under hösten gästades vi av Ronny Olofsson och Sture Österlund 
från Njurunda respektive Alnö.  

                                                         
  Ronny Olofsson                        Sture Österlund

Ronny berättade om nedskjutningen av Flygvapnets DC 3.
 En vacker försommardag fredagen den 13 juni 1952 sköts Flygvapnets TP79001 ned av 
ryskt jaktflyg.  I bra flygväder startade man från Bromma för att utföra som det hette en 
rutinmässig navigeringsövning över Östersjön. Vid elvatiden uppfattade man på flygflottiljen 
F2 ett avbrutet anrop på kortvåg. Trots upprepade anrop kunde F 2 inte få någon kontakt med 
den okända sändaren. En överenskommen positionsangivelse vid ett bestämt klockslag ute-
blev och man anade på Bromma att det inte stod rätt till. Efter klockan tolv startade en Cata-
lina från F2 för att söka efter flygplanet men fick ingen kontakt varför man avbröt sökandet. 
Flygplan med besättning om åtta man återfanns inte. Det sägs att besättningen i verkligheten 
bestod av 9 man varav den nionde mannen skulle vara en amerikansk signaltekniker



Bakgrunden till den hemlighetsfulla flygningen var den tilltagande utvecklingen i 
Östersjöområdet. 
Sovjetunionen hade börjat bygga upp flott- och marinbaser och radarstationer mm på den 
östra sidan.  Det svenska försvaret hade ett givet intresse av att följa vad som hände.  

År 1949 inköptes två DC-3-plan TP79001 och 79002 som specialutrustades och döptes till 
”Hugin” och ”Munin”.  Bara ”Hugin” var 1952 utrustat för den typ av elektronisk signal-
spaning som bedrevs mot sovjetiska objekt. 
Signalspanarna ombord tillhörde FRA och flygningarna genomfördes rutinmässigt längs i hu-
vudsak samma rutter. Spaningar efter det försvunna flygplanet från flyg- och fartyg blev först 
resultatlösa.  Tre dagar senare ledde den intensiva svenska flygverksamheten till en ny sam-
manstötning med ryskt jaktflyg. 
En svensk Catalina besköts av en Mig-15 på internationellt luftrum men kunde nödlanda på 
vattnet och besättningen plockades upp av ett västtyskt handelsfartyg.

Den 10 juni 2003 lyckades fartyget MS Triad från Marin Mätteknik AB finna vraket. Strax 
efter midnatt den 19 mars 2004 lyftes sedan flygplansskrovet upp på HMS Belos.
Fyra kroppar från besättningen fanns kvar i vraket.
Vraket av TP79001 finns att beskåda på Flygvapenmuseet i Linköping.

Sture Österlund ”chaufför” åt Ronny som han presenterade sig är hemmahörande på Alnö 
och började flyga som 14-åring och har passerat gränsen 50 år som pilot. Han berättade 
om sin tid som stridspilot på F1 i Hässlö där han bla. flög flygplan 35 Draken. Det visade 
sig att han var kullkamrat med Lars-Erik Pettersson och Tord Kvartsèn som satt med bland 
åhörarna. De tog sin flygexamen på Ljungbyhed den 3 april 1969. Lars-Erik berättade att han 
och Sture ofta var kvar på skolan över helgerna. På söndagskvällarna förberedde de sig inför 
måndagens övningar genom att titta på barnprogram vilket gjorde att de kände sig lugna och 
avslappnade.

Efter en lång tid som stridspilot i Flygvapnet började Sture i april 1981 flyga passagerarplan 
på Kramfors Sollefteå flygplats.
1985 började Sture flyga SAAB 340 och har passerat 15 000 timmar med den flygplantypen.
 Sture hade 2008 flest flygtimmar med detta plan i hela världen.
Sture är bland annat känd för sina flyguppvisningar med SAAB 340 och från landningen på 
Åresjön,

Kvällen avslutades med sedvanligt fika och ”eftersnack” som det alltid blir efter en trevlig 
berättarafton.

Flygvapnet 90 år
Av Jörgen Rystedt

I somras kom det en skrivelse om att flygvapnet fyllde 90 år och att flygvapenchefen gen-
eralmajor Mats Helgesson skulle göra en rundresa och besöka alla nedlagda flygvapenför-
band. Planen var ursprungligen att besöka Östersund F4 och Söderhamn F15 samma dag den 
24 oktober. Jag förklarade det olämpliga med att göra detta då tanken var att flyga först till 
Östersund och sedan flyga till Söderhamn. 

38



39
Problemet är att flygplatsen är nedlagt och eftersom det inte finns några landningshjälpme-
del så är man helt beroende av fint väder. Även om gamla F15 var den flottilj som hade bäst 
flygväder, så kan man ju ändå inte garantera att det alltid går att landa.
Jag föreslog att lämpligaste färdsätt naturligtvis var med bil för då var man oberoende av rå-
dande vädersituation. Datumet fastställdes till den 10 november. Nu visade det sig naturligt-
vis att vintern startade lite tidigt och det ställde till en del problem med snöröjning framför 
minnesstenen där ceremonin skulle hållas. Arne Linding fixade dock snöröjningen på ett 
elegant sätt.
Besökarna från Stockholm med Mats Helgesson i spetsen och besökarna från F21 i Luleå, 
som är vårt värdförband, med ställföreträdande flottiljchefen Tommy Henriksson som ledare 
anlände strax före klockan 1100.
Totalt kom sex deltagare från F21 och från HKV kom fyra deltagare. Vårt kommunalråd 
Sven-Erik Lindestam fanns med bland gästerna och hade bjudits in via flygvapenchefen. Det 
hade dukats fram fika för alla på bana 30 i muséet. I samband med fikasittningen berättade 
jag lite om muséet och framförde även att jag för drygt ett år sedan skickat en skrivelse till 
HKV med begäran om att vi på muséet skulle kunna bli en plats dit intresserade skulle kunna 
vända sig för att få information om olika yrken inom flygvapnet och om hur man söker de 
olika tjänsterna. Mats tog omedelbart till sig min önskan och beordrade en av sina medföl-
janden, min före detta granne Peter Gustafsson, att ge oss ett svar inom en vecka. Peter är nu 
stabschef på PROD FLYG inom högkvarteret. Mats höll sedan ett litet tal och berättade om 
sina minnen från tiden på F15. Efter fikat blev det tid för simulatorflygning och en rundvan-
dring i muséet.

I skrivelsen rörande ceremonin hade man noga berättat om vad som skulle hända. Det är 
naturligtvis bra att man har regler, men det får inte bli för enkelt och uppstyrt. Genom myck-
et tur hade vi fått kontakt med representanter ur Gästrike militärhistoriska förening i Gävle. 
De berättade att de hade utrustning för att agera som karoliner och gärna skulle medverka vid 
ceremonin. Naturligtvis togs detta emot med stor glädje och vi bestämde att de skulle komma 
och hur de skulle agera. Problemet var att Mats inte skulle få reda på detta extra inslag i cer-
emonin i förväg. Jag blev tvungen att meddela några av hans medföljare vad vi tänkte göra 
och de lovade att inte berätta något för Mats.

Vi åt lunch på Funemässen och eftersom man inte skall ändra på gamla militära torsdag-
straditioner så bestod lunchen av ärtsoppa med pannkakor. Karolinerna hade smugit ner till 
lunchen lite tidigare så att de i lugn och ro kunde byta om till sin mundering på övre vånin-
gen på mässen.



Ceremonin började enligt fastställt program och publiken som bestod av cirka 50 personer 
fanns på plats i god tid före. F21 hade med sig utrustning med högtalare och mikrofoner för 
att kunna spela diverse signaler och musik samt att medverka till att det som skulle fram-
föras också hördes av åskådarna. I slutet av ceremonin som också innehöll en tyst minut 
för alla som omkommit i tjänsten, kom delen när flygvapenchefen skulle bära en krans upp 
till minnesstenen. Kransbäraren hade inte fått någon krans, men i samma ögonblick kom de 
fyra karolinerna intågande med en fin krans som först överlämnades till kransbäraren som i 
sin tur överlämnade den till flygvapenchefen. Kransen lades ned gemensamt vid stenen av 
flygvapenchefen och jag själv. Efter att man spelat F15:s flottiljmarsch, When the saints go 
marching on, avslutades ceremonin.

Det kändes ganska skönt att berätta för Mats att han naturligtvis måste förstå att vi på 
gamla F15 inte alltid gjorde som alla andra. Summa summarum blev att en riktigt nöjd fly-
gvapenchef och nöjda representanter från värdförbandet F21 kunde påbörja sina respektive 
hemresor. Allt klaffade perfekt och jag tror att deltagarna från HKV och F21 var imponerade 
av att så många från kamratföreningen ställde upp och medverkade. Vårt museum lovordades 
av alla besökare och det betyder att vi nu är lite mer kända i flygvapnet, än vad vi kanske 
varit tidigare.

40



41
Berättarafton den 6 oktober

Av Lars-Erik Larsson 

Olle Wärnick från Gunnarn, för oss alla på F15 en god vän och arbetskamrat berättade denna 
kväll om sitt deltagande i FN-tjänst 1967 i Gaza. En mycket gripande berättelse om ett upp-
drag som hade kunnat sluta med att han aldrig fått återvända till fosterlandet.
Läs urklippet nedan från Svenska dagbladet den 21 maj 2016 om hedrandet av svenska krigs-
veteraner: 

Reportage i Svenska dagbladet

av Jonas Gummesson den 29 maj, 2016 

Svensk Gazaveteran hedrades – 49 år 
efter dramatisk räddning

   
 

 

Olle Wärnick var 24 år och nära döden i Gaza som FN-soldat under sexdagarskriget mellan 
Israel och arabstaterna 1967. 49 år senare fick han på söndagen Försvarsmaktens medalj 
för sina insatser i samband med veterandagen.
Olle Wärnick mottog Försvarsmaktens medalj. Han hyllades av bland andra statsminister 
Stefan Löfven. Foto: Jonas Gummesson 

– Både jag och min fru tycker att det är erkännande för det var inte bara jag som har mått 
dåligt, utan det drabbade oss båda, vi var unga då bägge två, säger Olle Wärnick.

ÖB Micael Bydén till SvD:
– 1992 gick Olle och jag flygvapnets krigshögskolas högre kurs, vi skulle bli kaptener. Olle 
var en mentor för oss yngre. I slutet på kursen klev Olle fram och berättade om sina erfaren-
heter och händelserna kring Gaza 1967. För några av oss gjorde det djupa intryck. Nu är Olle 
här och han har gjort sig så välförtjänt av medaljen. 



Höstmiddag den 5 oktober 
Av Lars-Erik Larsson 

Sommaren är över och hösten är här, då är det dags för den traditionella höstmiddagen för 
alla som håller vårt museum igång. Femtiosex personer hade hörsammat inbjudan till middag 
på bana 30 i museet.
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Beslut om veteranmedaljer fattas av överbefälhavaren och nu fick Micael Bydén alltså dela 
ut en av dem till sin gamla kursare. Andra veteraner belönades det här året för sina insatser i 
Kosovo 2004, Afghanistan 2011 och Makedonien 1993. 

Olle Wärnick har hunnit bli 73 år, men minnet av dramatiken i Gaza för snart ett halvt sekel 
sedan lever kvar. Då ingick han i den svenska FN-bataljonen i Sinai när sexdagarskriget bröt 
ut mellan Israel och grannländerna i arabvärlden. Olle och två kamrater satt först fångna hos 
en arabisk grupp och sedan hos den israeliska armén. 

– Vi låg i stort sett på samma ställe som araberna när israelerna intog ett näste. Vi blev bes-
kyllda då för att ha varit med och dödat deras soldater. Jag hade gett upp hoppet om att vi 
skulle få komma hem. 

Vad hände?
– Vi var uppställa och vi skulle helt enkelt tas bort. 

Vad räddade er?
– En hög israelisk officer kom förbi och fick se vårat läge när vi stod mot en vägg och de 
hade satt upp en kulspruta framför oss. 

Istället för att bli skjutna fördes svenskarna bort och fängslades utan att veta vad som 
skulle hända. Men till slut blev man släppta och kunde slumpartat återförenas med den sven-
ska FN-bataljonen som var på väg att dra sig ur uppdraget, och senare också återvända till 
Sverige. 

– Men när man kommer hem är man inte alltid den där stora starka människan. Det kommer 
tillbaks det som hände, säger Olle Wärnick till SvD.
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Söderhamn Catering hade lagat den goda maten och för musikunderhållningen stod 
spelemännen Bengt Andersson och Bert-Ola Persson under middagen. Till efterrätten och 
kaffet serverade de ett musik-Quiz genom att spela melodier där första eller sista eller någon 
annan bokstav i titeln skulle fyllas i en ruta. När alla melodier var spelade och rutorna ifyllda 
skulle dessa bokstäver bilda ett ord, om det var rätt ifyllt vill säga. Det var inte så enkelt för 
många förslag blev det. Rätt svar var i alla fall ”SIMULATOR”. Några hade rätt svar och 
belönades med fina priser ur vår shop i receptionen. Funderar på om det inte var lite gruppar-
bete i alla fall, de satt nära varandra som hade rätt svar. Vi som satt på kanten hade flera olika 
svar.



Under kvällen firades Stig Stärkman, Gereon Myhrman (kunde tyvärr ej deltaga), Bengt Ols-
son, Yngve Unosson och Ivar Strid, fem gentlemän som har fyllt eller inom kort ska fylla 90 
år. Dessa pigga och goa ”gubbar” har tjänat F15 och Försvarsmakten under hela sina liv och 
efter flottiljens nedläggning har de varit med och grundat och byggt upp vårt fina museum. 
Det är för oss ”yngre” en ära att få vara tillsammans med dessa herrar. Det är med detta bevi-
sat att man lever länge genom att vara på flygmuseum. Något att fundera på kanske? 

Ordförande Jörgen Rystedt delade ut ett litet batteri till var och en av jubilarerna vilket ska-
pade funderingar på vad det var frågan om. Sedan överlämnades ett för museet och denna 
dag ett specialtillverkat väggur till jubilarerna och i och med detta var det klart var batteri-
erna skulle sitta. Klockorna är tillverkade av vår flygsimulatorexpert Johan Nauwelaertz De 
Agé och i endast i fem exemplar i detta utförande.
När man har trevligt går tiden fort, mätta och glada avslutades festen vid 21-tiden.  

Gereon Myhrman kunde inte deltaga vid höstmiddagen. Eftersom han var en av 90-års jubil-
arerna besökte Anders Almgren och undertecknad honom i hemmet på eftermiddagen den 17 
oktober. Present överlämnades, vi drack kaffe och åt tårta samt det berättades gamla minnen 
från tiden som både rallyförare, poliskommisarie och från FN-tjänst i bla Egypten, vi hade en 
mycket trevlig stund tillsammans. 

Besök från P4 Gävleborg.
Av Lars Erik Larsson 

På kvällen den 23 november fick Jörgen Rystedt ett telefonsamtal där P4 Gävleborg ville att 
han dagen därpå skulle infinna sig på förskolan i Norrala.
Det visade sig att man var i området och gjorde reportage och bland annat var Flygmuseet 
ett av deras besöksställen.För att ta vara på tid gjorde man en direktsänd intervju i bilen med 
Jörgen när man åkte från Norrala till Flygmuseet. Han berättade om hur museet kom till vid 
nedläggningen av flygflottiljen, F15:s betydelse för Söderhamn och hur viktigt det är att man 
känner till den militära historien allt från när ett gevärsfaktori bildades i början av 1600-talet. 
Mycket tack vare detta fick Söderhamn år 1620 sina stadsprivilegier och sitt stadsvapen av 
kung Gustav II Adolf.
1630 bildades Hälsinge regemente efter splittring av Norrlands storregemente och år 1816 
fick regementet nr 14. I samband med detta började man använda Hälsingebocken som en 
symbol för regementet som fanns på de olika fanor som regementet använde. Förkortnings-
benämningen I 14 infördes formellt 1914
1904 beslutade riksdagen att regementet skulle flyttas till Gävle och 1909 vid nyår flyttades 
det till Kungsbäck i Gävle.
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Den 1 juli 1945 bildades Hälsinge flygflottilj F15 och 53 år senare lades flottiljen ner den 30 
juni 1998.
I och med detta är den militära epoken i Söderhamn över. De flesta unga människor har inte 
en aning om att Söderhamn har varit en militärstad och det därför extra viktigt att ha ett flyg-
museum som talar om hur en del av historien har varit. Inte minst så fick de unga reportrarna 
Wenda Hajo och Carolina Grönberg en noggrann genomgång av Jörgen om Hälsinglands 
militära historia.
 Framme vid museet fortsatte radiosändningen med att Jörgen guidade reportrarna runt i mu-
seet där de med stora ögon fick beskåda ett riktigt flygmuseum.

Så var det dags att flyga simulator, man såg på reportrarna att en viss nervositet började visa 
sig. Efter genomgång på stora tavlan utanför så klev den första unga damen ombord. Jörgen 
ledsagade så hon kom upp i luften och då blev det betydligt lugnare. En del lätt panikartade 
utrop gick dock ut i sändning.

På väg till Gävle var man tvungen att med framgång bekämpa ett fientligt flyg som dök upp. 
Efter att ha flugit runt över staden en stund ställdes utgångsläge för landning på F15 bana 
30 in. Några minuter senare landade hon och klev ur med lätt yrsel men med lycklig känsla 
att hon hade flugit Viggen. Nästa unga dam gjorde samma sak (även hon lite yr och lycklig).   
Efter avslutade flygningar delade Jörgen ut diplom för väl genomförda flygpass.



Tysk nödlandning i Hälsingland
- Text av Bengt Hermansson -

 

                Foto: Bengt Hermansson
På eftermiddagen den 17 april 1940 hörs motordånet från ett stort flygplan som gör några 
svängar över Undersvik i norra Hälsingland. Planet landar omkring kl 16:00 på en åker, som 
var täckt av nysnö, i Vallsta by norr om Bollnäs.
Det var ett tyskt transportplan av typ Junkers Ju 52/3m g4e Werk.nr.6664 med för dagen tre 
mans besättning: Flugfürer Uffz. Heinz Küchenmeister, Bordmechaniker Uffz Kurt Ziegert 
och Bordfunker Ofw. Günther Saegert. Flygplanet tillhörde K.Gr.z.b.V. 102 och hade beteck-
ningen SE+KC och var enligt besättningen på returresa från Nordnorge. Man hade blivit utan 
bränsle till följd av att man flugit vilse. Omedelbart efter landningen på åkern var polis och 
militär på plats. Polisman Färnlund var först tack vare att han befunnit sig i en gård i närhet-
en för att indriva obetald skatt.
De svenska ”Landstormarna” i sina uniformer modell 1910 spärrade av området runt fly-
gplanet med rep. Det samlades mycket folk runt planet, där en besökare berättade att en 
bonde kommit körande med häst och hölass på vägen mot Simeå då han sett det stora hak-
korsförsedda flygplanet på mycket låg höjd. Skarpa smällar från motorerna gjorde att bonden 
trodde sig vara beskjuten! Han stannade hästen och kröp in under vagnen för att få skydd. 
Besättningen togs om hand av polis och militär och fördes till Bollnäs för förhör.
Besättningen berättade sanningsenligt att de startat från Hartvigvann med syfte att nå Oslo. 
Flygningen gick emellertid via Narvik och över den svenska gränsen mot Storuman. Vidare 
sydöstöver mot Dellensjöarna och Orsjön för att sedan landa i Vallsta.  Besättningen interner-
ades och flygplanet flögs först till Moheds flygfält utanför Söderhamn efter att de tyska na-
tionalitetsmärkena hade målats över och därifrån till Flygflottilj F1 i Västerås. Här fick planet 
civil svensk beteckning SE-AKR. Planet flögs av en svensk besättning tillbaka till Tyskland 
den 2 september 1940. Dess vidare öden är okänt.
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     Foto: Bengt Hermansson

Artikel om varför SE+KC hamnade i Sverige

Den 18 april 1940 skrev lokaltidningen Ljusnan om händelsen: 

”Sensationen i Hälsingland i går var naturligtvis det tyska flygplanet som landade i Vallsta. 
Det syntes genast på gatubilden i centrala Bollnäs att något ovanligt inträffat. Trafiken stan-
nade av helt och folk stod stilla i grupper och pratade, dyvlade, förstorade och misstänkte, 
precis som man i dessa dagar INTE skall göra.
Innan den stora jättefågeln gjorde sin fenomenala landning i snömodden i Vallsta hade den 
satt skräck i folk uppåt Hudiksvall och Iggesund. Där hade planet gjort flera svängar över 
samhällena på mycket låg höjd och sedan förföljt södergående tåg på ostkustbanan ett stycke 
ner mot Söderhamn. Förmodligen litade inte dom tyska pojkarna på isen eftersom planet 
varken gjorde ansatser att gå ner på Orsjön eller någon annan av de många sjöar man flugit 
över.
Den stora flygmaskinen var en tremotorig Junkers avsedd för militärtransport och den unga 
besättningen bekräftade också att den forslat tysk militär till Narviksområdet och på väg däri-
från råkat flyga vilse. Det samlades naturligtvis en väldig massa människor kring flygplanet, 
men besättningen kunde till synes obehindrat pyssla med planet, demontera kulsprutor och 
smussla undan eventuella föremål utan att bli störda. Sedan fördes pojkarna till Bollnäs och 
därifrån till obekant ort. I dag skall flygplanet inspekteras av expertis från Flygvapnet.”

              Foto: Bo Widfeldt

Påståendet att besättningen tillåtits pyssla med flygplanet ungefär hur som helst blev emeller-
tid inte oemotsagt. I tidningen Ljusnan skrev man följande den 19 April:
”Endera dagen lyfter åter det tyska jätteplanet som nödlandade i Vallsta. Det har nämligen 
kommit svenskt flygmanskap till landningsplatsen där man så fort som möjligt gör i ordning 
för start.
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Först och främst behövs en tillräcklig startbana. Sakkunskapen menar att 600 meter krävs för 
att piloten skall vara på den säkra sidan. Men en 600 meter lång, något så när skaplig, start-
sträcka lägger man inte ut på så många ställen i Norrland förutsatt att man är hänvisad till 
landbacken. Men nu lär det vara så lyckligt att det går att få till denna startbana i anslutning 
till den sträcka på vilket planet gick ner. Men ett och annat dike måste givetvis överbryggas 
för att inte kolossen, när den kommer med fullt pådrag, skall stå på nosen. Enligt vad Ljus-
nan erfarit är det också meningen att planet skall få ny färg innan det ger sig upp på sin sven-
ska flygning.
Det berättas att myndigheterna och tillgängligt vaktmanskap gjorde en verkligt snabb och 
effektiv utryckning när nödlandningen skedde. Av allt att döma var det de tyska pojkarnas 
avsikt att skaffa bensin och sedan ge sig i väg. Piloten lär också ha förklarat att han, om han 
hunnit, skulle ha kunnat lyfta på den åkerlapp där de hamnat. Men svenskarna var för snab-
ba!
Polismannen var framme vid planet innan tyskarna ens hunnit samla sig efter landningen. 
Två man befann sig då utanför planet och polisen beordrade också ut den tredje. Under bev-
akning monterades kulsprutorna ner och besättningen ställdes under uppsikt sedan man för-
vissat sig om att de var obeväpnade. Sedan högre svenskt befäl anlänt överlämnades plan och 
besättning för visitering och förhör, varvid det raska ingripandet lovordades. Tack vare detta, 
framhölls det, hann inte tyskarna göra någon åverkan på flygplanet.”

                 Foto: Bengt Hermansson

Har Du hör den förut? 
    
Fanjunkaren hade lektion med beväringarna. Man skulle lära sig räkna procent. Fanjunkaren 
visade ett räkneexempel på svarta tavlan, när en klurig beväring viftar med armen och säger:
- men fanjunkar`n, det är ju bara att flytta kommat två steg!
- Ja, ja, dom där jävla tjyvtrixen kan jag också, men här ska det vara EXAKT, så räkna 
på ni, svarade fanjunkar`n.
    
Och så var det polisen som stoppade en bilist och bad honom blåsa i en liten apparat som 
polisen nyligen fått för att kontrollera nykterheten.
- Nää, jag blåser inte, jag vägrar, totalvägrar, svarade bilisten.
Varvid polisen svarar:
- Ja, gör som du vill. Jag blåser väl själv då, men du åker lik förbannat dit. 
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Div. märken från F15
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Bengt Olsson fjällymlarnas ledare fyllde den 1 juni i år 90 år. Denna unika 
grupp bildades 1972 på Bengts initiativ vid en ledig helg under övning på 
Gunnarns flygbas med en fjällvandring till Hemavanfjällen och 
Sytertoppen1792 m över havet och fick namnet Syterexpeditionen. 
Deltagarna förutom Bengt var Ingvar Gunnarsson, Ebbe Edström och Olle 
Wärnick. Ett tjugofemtal expeditioner blev det under åren.
 

Mästarnas mästare, vad är det mot 
Fjällymlarnas fjällymmel?

Bengt! Fjällymlarnas skapare och drivkälla. Sedan 1972 har du 
likt en fjällämmels envishet och mod ledsagat oss övriga lymlar 
genom strapatsrika expeditioner, genom stormar och flödande 

vårvintersol i den svenska och norska fjällvärlden. 
Detta är upplevelser vi aldrig glömmer.

Vill uppvakta dig på högtidsdagen genom att ge en penninggåva 
via Lions till cancerfonden.                                                              

Hjärtliga gratulationer på födelsedagen 
önskar

 Ingvar, Ebbe, Olle , Ove, Lasse, Åke, Sören och Rickard.
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