F21:s förban smuseum
/IIJ Htt.io~ IJeN$t #ä44&oHt, l' 21
1'oto: !UlM tÅ/.l~~o"
Den 17 juni invigde C f 21, överste Roland
Sterner, officiellt f 21:s förbandsmuseum i
samband med flottiljens familjedag. Museet
är mycket komplett eftersom föremål både
från flyg, stril, bas, samband och väder finns
representerade. Lägg därtill en omfattande
dokumentation.
Tanken på att ordna ett för
bandsmuseum vid F 21 är några
år gammal. Under förberedel
serna i nför F 21:s 50-års j ubi le
um 1991 bildades på initiativ av
överstelöjtnant Alf Bengtsson,
avdelningsdirektör Karl-Gustav
Andersson, major Anders Jons
son och kapten Gunder Karls
son en museikommitte, som på
chefen för F 21:s uppdrag skulle
arbeta för att ett förbandsmu
seum kunde skapas på flottiljen.

Kommitten konstituerade sig i
maj 1991 med Alf Bengtsson som
ordförande. Då Alf Bengtsson
lämnade F 21 i januari 1994 för
tjänst inom högkvarteret i Stock
holm tog major Bernt Häggbom
över som ordförande.
För att få stadga och kontinui
tet i museiuppbyggnaden tillträd
de Karl-Erik Ekström som musei
föreståndare i januari 1994. Han
började med att även få Länssty
relsen i Norrbottens län intresse-

rad av museiprojektet och fick ur
medlen för regional projektverk
samhet 45.000 kr i bidrag till
start av förbandsmuseet. Han
har också varit den eldsjäl som
fått hjulen att rulla trots många
käppar, bland annat i form av
upprepade vatten läckage i bygg
naden på grund av ett föråldrat
värmesystem. Först sedan nuva
rande flottiljchef grep in löstes
detta problem och arbetet kunde
gå vidare och framåt. Det arbete
Karl-Erik Ekström tillsammans
med Anders Viklund, Karl-Gus
tav Andersson, Anders Jonsson
och Allan Carlsson nedlagt går
inte att värdera, men så har
resultatet bl ivit därefter - ett
mycket fint och uppskattat för
bandsmuseum.
F 21 :s Förbandsmuseum är
inrymt i en gammal expeditions
barack som uppfördes 1940-41
på dåvarande baracklägerområ
de. Efter det att Flygbaskåren
1949 fått sin första egna flygdi

vIsion (en spaningsdivision, då
benämnd
"S-div")
flyttades
baracken från barack lägret till
nuvarande plats och användes
under många år av "S-div" som
stationsavdelningsbarack. Bygg
nad 32, som baracken officiellt
heter, har sedan hyst bokförråd,
bibliotek, fritidslokal för värn
pliktiga samt expedition för ar
betstagarorganisationerna . Hös
ten 1992 kröntes dock byggna
dens historia med utnämningen
till förbandsmuseum.
Museibaracken är på cirka
130 m2 fördelade på fem rum
och korridor. I det största rum
met, som är på cirka 50 m2 , har
förmåls- och fotoutställningen
ordnats tidsmässigt från för
bandsuppsättningen 1941 och
fram till idag. Här finns även en
stor monter med modeller av
alla flygplanstyper som F 21 dis
ponerat under årens lopp. Dessa
är i skala 1:72 och utsökt fint
byggda av Rune Malmberg i
Luleå .
Föremål och foton från stril,
samband, väder och övrig verk
samhet har ordnats i två andra

Nu levereras BK90

Daimler-Benz Aerospace AG
(Dasa) har i juli till FMV (För
svarets materielverk) levere
rat det första serieexemplar
et av bombkapsel DWS 39
(svensk beteckning är BK90).
Leveransen ägde rum vid en
"roll-out"-ceremoni, som ar
rangerades av FFV Aerotech AB,
som är en av flera svenska
underleverantörer till Dasa.
Bombkapseln ingår i Viggens
och Gripens vapenalternativ. Bil
den t v visar en provfällnings
sekvens med BK90.
BK90 är ett attackvapensy
stem som innehåller ett 50-tal
substridsdelar försedda med ra
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darzonrÖr. Vapnet är avsett att
'bekämpa ytmål som luft,land
sättningsförband, fordon, heli
koptrar och flygplan på mar
ken.
BK90 är 3,5 m lång och
väger cirka 600 kg. Omedel
bart före fällningen får kapseln
sina slutliga måldata från det
fällande flygplanets databuss.
Kapseln glidflyger sedan, på
en i förhå Ilande ti II terrängen
förinställd, låg höjd. Med hjälp
av det interna navigationssyste
met letar sig kapseln fram till
den utpekade målytan. Det fäl
lande flygp.lanet har då hunnit
svänga undan för att undgå
•
fientlig bekämpning.
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rum. Ett rum delas mellan en
logementmiljö från 40-talet och
en
uniformsutställning.
En
mycket omfattande samling av
publikationer och dokument
upptar ett eget rum och skall
även fungera som forskningsbi
bliotek. I korridoren har några
montrar innehållande diverse
gamla föremål satts upp. Här
finns även en specialutställning
om F 19, den svenska frivilliga

flygflottiljen under vinterkriget
1939-40, för vilken F 21 nume
ra har traditionsansvaret.
Något som också är mycket
uppskattat av museets besökare
är det informationsprogram om
"F 21 förr och nu" som en elev
grupp från multimediautbild
ningen vid Centek i Luleå har
producerat i samarbete med
F 21:s Förbandsmuseum. Pro
grammet finns i en dator på

museet och här
kan besökarna själ
va på dataskärmen
i form aven instru
mentpanel
välja
olika områden som
man vill utforska.
När det gäller flyg
divisionernas flyg
planstyper får man
utöver teknisk in
formation även se
hur planet flyger
samt lyssna till hur
planet låter. Häri igt
motorljud från bl a
Mustangens 12-cylindriga Mer
Ii nmotor.
Utanför museet har den
gam la radarstationen PS-41 fT
ställts upp i sin specialhydda.
Den är ännu inte i funktion men
skall liksom en del annan mate
riel senare kunna beskådas i
drift. På samma område finns
även en flyglarmsiren, moln
höjdmätare, luftbevakningstorn
och en s k Helixantenn, som har

använts för mottagning av vä
dersatellitbilder.
Samlingarna omfattar också
tre flygplan, S 29C Tunnan, S 35E
Draken och SK 50 Safir samt två
äldre räddningsfordon, haveribil
914 och räddningsbil 918.
F 21:s Förbandsmuseum Iig
ger något otillgängligt beläget
för allmänheten. Det är placerat
mitt i flottiljområdet mellan
jordhangarerna 81 och 82. Av
sikten med museet är dock
främst att vara flotti Ijens kollekti
va minne samt att för anställda
och värnplMiga skapa gemen
skap genom att visa den histo
riska bakgrunden till dagens för
band. Men allmänheten är gi
vetvis välkommen på besök och
planer finns på att försöka göra
förbandsmuseet tillgängligt för
en större allmänhet på en fast
tid några timmar en lördag eller
söndag varje månad.
Välkommen till F 21:s För
bandsmuseum!
•
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Högkvarteret svarar

Värna om våra frivilliga - NU!
Krigsförbandet

i

centrum.

Lägg pengarna på krigsförban
den, fredsorganisera likt krigs
förbanden etc. Detta är den
sanning vi måste leva med.
Men vem ger oss pengarna?
Pengarna fördelas av regering
och riksdag som i sin tur väljs
och påverkas av den allmänna
opinionen. Det innebär med
andra ord att det är svenska
folket som ger Försvarsmakten
sitt mandat - det är de som ger
oss pengarna.
Folket vill ha valuta för
pengarna i form av moderna
och väl fungerande krigsför
band! Hur kan vi inom För
svarsmakten på ett enkelt sätt
påverka den allmänna opinio
nen - har vi något forum för
detta?
Ja, det har vi - genom våra
frivi II iga försvarsorgan isationer.
Medlemmarna är oftast både
mycket intresserade och krigs
placerade: Krigsförbandet i
Dessa människor
centrum!
finns på alla nivåer och i alla
samhällsskikt. Deras entusiasm
för Försvarsmakten smittar av
sig på omgivningen. Ju mer
positiv den allmänna opinio
nen blir till vår verksamhet,
desto lättare blir det att motive
ra våra anslag i budgeten. Des
sa medlemmar är alltså lika
mycket värda att satsa på, som
att direkt lägga pengarna på
krigsförbanden; det blir en
form av "indirekt krigsför

bandsproduktion".
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Dessutom har vi ungdomsut
bildning inom flygvapnet 
Flygvapenungdom. Dessa ung
domar utgör en del av nästa
generation som ska ge oss sitt
mandat att förvalta. Kan vi då
ta hand om dem: profilera oss,
informera om vår verksamhet
och bereda dem meningsfylld
fritidssysselsättning. Det borgar
för att vi erhåller det mandat
som vi, i dessa besparingstider,
så väl behöver. Vi måste sluta
med att se ned på frivilligut
bildningen och sluta med att
ge nedlåtande kommentarer i
stil med: Varför lägga pengarna
på dem - det kommer aldrig
att fungera, de blir inte lika bra
som yrkesofficerare, osv. Vi
måste bli mer professionella
och engagerade i vårt um
gänge med frivilligrörelserna.
Dessa frivilliga blir vad VI gör
dem till, det kommer att funge
ra om VI vill att de ska göra
det. Det är klart att de inte blir
som yrkesofficerare, då sku Ile
inte vårt yrke behövas - det är
inte heller det som är målet.

Löjtnant Thomas Sjögren har i
sitt i nlägg berört frivi II igheten i
ett bredare perspektiv än bety
delsen för krigsförbanden.
Det är ri ktigt och vi ktigt att
tala om ett totalförsvar - civilt
och militärt - med folklig för
ankring; dvs att var och en
efter sin förmåga skall kunna
bidra till försvaret av vårt land.
Här har bl a de frivilliga för
svarsorgan isationerna och För
svarsmakten en viktig uppgift

Thomas Sjögren

•

Cenneth Wedin
Frivi/liga vdelningell

•

.
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Regeringen har:
~

utnämnt Håkan Bergström
att fr o m den 1 oktober 1995
vara överste. Han är placerad
vid flygvapenledningen som
ställföreträdande chef för
progra mavdel n ingen.

,."".,.
~

by som försvarsattache vid
Sveriges beskickning i Wars
zawa.
~

1. Swen Persson som chef
för operationsledn i ngen vid
södra militärområdesstaben
(Milo S).
~

1995 som chef för mellersta
flygkommandot (FK M).

placerat överste 1. Bo Rein
holdsson fr o m den 1 janu
ari 1996 som chef för opera
tionsledningen vid mellersta
militärområdesstaben (Milo
Mitt).

~

serius fr o m den 1 oktober

överste 1. Kjell
Nilsson fr o m den 1 oktober

~ anställt resp placerat överste

placerat överste Hans Hag
berg fr o m den 1 oktober
1995 som chef för F 20/
Uppsala.

~ placerat överste 1. Kjell Ko

placerat

1995 som chef för norra
flygkommandot (FK N)

~ placerat överste Hans Bjern

Grunden i vårt försvar är en
folklig förankring!

Utan den är vi som träd utan
rötter: Vi får ingen näri ng och
blåser lätt omkull och ingen
vill hjälpa oss upp, för det kos
tar för mycket. När sedan fol
ket om några år behöver lä, då
finns det inga träd kvar och
ingen vet hur man odlar dem.

att genom försvarsupplysning
och utbildning bidra till en
positiv försvarsvilja.
Svenska folkets vilja att för
svara Sverige utgör grunden för
Sveriges trovärdighet utåt. Det
är också av stor vikt att försvars
viljan är hög om och när För
svarsmaktens förmåga i orosti
der skall återtas; grundad på po
litiska beslut. Det är hela svens
ka folkets angelägenhet.
Thomas Sjögrens vitala enga
gemang och apell manar till
tydligare handlande.
•

anställt resp placerat överste
1. Curt Westberg fr o m den
1 oktober 1995 som chef för
flygvapen ledningens
pro
duktionsavdelning.
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