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Tidningen utsands till alla medlemsadres- 
ser samt laggs ut pa arbetsplatser inom 
Ronneby garnison. Dessutom gar tidningen 
till flygvapnets kamratforeningar och mili- 
tara kamratforeningar i Blekinge samt till 
Svensk flyghistorisk forening, Flygvapen- 
museum och Marinmuseum. 
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Saval text som bilder fran lasekretsen ar 
mycket valkomna. Skicka garna in ditt 
material via e-post eller CD/diskett. 

Flygvapnet ovar utomlands. Omslagsbilden 
visar JAS 39C ur F21 under ovning Red 
Flag 2008 pa Nellis AFB, Nevada, USA. 
Foto: Gunnar Akerberg 

Bli medlem i F 17 kamratforening 

F 17 kamratforening bildades 1979 och har 
sedan dess utvecklats till en forening som 
idag har ca 500 medlemmar. Andamalet 
med foreningens verksamhet dr all verka 
for och starka samhorigheten mellan per- 
sonal som tillhor eller tillhort Blekinge 
flygflottilj och Ronneby garnison, att bidra 
till vardandet av traditioner fran flottiljen 
och garnisonen, att gagna ett gott kamrat- 
skap och att vara en lank mellan garni- 
sonen och bygden. 

Foreningens aktiviteter omfattar i stort, 
studiebesok eller foredrag, ayslutat med 
middag. Dartill kommer resor samt musei- 
arbete. Se program och inbjudningar pa 
sista sidan. 

Medlemskap ar oppet for alla Forsvars- 
maktens kategorier, militara som civila, 
saval aktiva som pensionsavgangna dr 
valkomna. Vid pensionsavgang dr forsta 
aret avgiftsfritt. Annan person utanfor for- 
svarsmakten kan bli medlem efter ansokan 
till styrelsen. 

Vi onskar fa fler medlemmar som fort- 
farande ar i aktiv tjanst, men delta sker inte 
automatiskt. Om du vill bli medlem, ber vi 
dig dad& sjalv kontakta nagon i styrelsen, 
se hemsidan, eller satta in arsavgiften pa 
plusgiro nedan. 

Enklast tar du kontakt via e-post 
medlemmar@fl 7kamratforening.se 

Arsavgiften aviseras med kallelsen till ars- 
motet. For nytt medlemskap inbetalas 
arsavgiften till plusgiro 855979 - 1 

Ange "ny medlem" samt namn och adress. 

Arsavgiften dr 80 kr for huvudmedlem och 
40 kr for familjemedlem pa samma adress. 
I arsavgiften ingar for huvudmedlem tva 
nummer av Breclakrabladet 

Mycket valkommen i kamratkretsen !!! 

Styrelsen 
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F 17 KAMRATFORENING 

Styrelseordforanden Benny Hellstrom 

Sedan foregaende Bredakrablad har det 
hant en hel del. Vi har i manga ayseenden 
haft en harlig sommar, med manga varma 
och soliga dagar. Hosten har som vanligt 
praglats av regn och rusk, men ocksa dess 
emellan sol och varme. 

Kamratforeningen har bland annat deltagit 
vid nationaldagsfirandet i Ronneby brunns- 
park samt arrangerat resa till Linkoping i 

samband med aterinvigningen av flyg- 
vapenmuseum och flygdagen pa Malmen. 

Under de ar som Bredakrabladet givits ut, 
har det varit den basta kontaktytan mellan 
foreningens styrelse och medlemmama. Vi 
i styrelsen är mycket tacksamma for det 
arbete som redaktionskommitten astad- 
kommer for att producera en bra medlems- 
tidning. For att vii framtiden ska kunna ha 
denna kontaktyta, ar det viktigt att foren- 
ingens medlemmar ar beredda att lamna 
underlag till tidningens innehall. Bade text 
och bilder valkomnas av redaktionen. Jag 
paminner ocksa om att vi behover fler 
medarbetare som kan hjalpa till i arbetet 
med att ordna upp i F17 fotoarkiv. 

F17 fOrbandsmuseum, som tidigare sam- 
lade och forenade manga medlemmar, 
ligger fortfarande i "malpase". Trots 
manga fors& fran foreningens sida att fa 
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tillgang till lampliga lokaler, har detta inte 
lyckats. Vi sag en mojlighet till lokaler i 
kasern 8, nar en ny beredskapsbyggnad 
skulle byggas. Det var planerad byggstart 
under varen 2009 men av flagon anledning 
blev starten forsenad. Sedan i somras ar 
dock bygget i gang. Nu kan vi bara hoppas 
att F17 kan ge klartecken i lokalfragan, vi 
kanner i alla fall stod fran flottiljledningen. 

Ett av foreningens syften ar att behalla och 
om mojligt starka sammanhallningen 
mellan medlemmarna. En del i detta är att 
lasa eller medverka i Bredakrabladet. En 
annan del ar att komma till de studiebesiik 
eller foreningstraffar som anordnas. Vara 
traffar ar oftast i form av nagot foredrag 
med efterfoljande fortaring, inte sallan med 
en fragestund med foredragshallaren. 
Problemet ar att ganska fa av med- 
lemmarna kommer till vara mOten, oftast 
inte mer an 20 - 30 personer. Dessutom ar 
det vanligtvis samma manniskor som 
kommer, gang efter gang, liten fornyelse 
alltsa. Styrelsen onskar naturligtvis fler 
deltagare. Vi har diskuterat detta 
forhallande vid ett flertal tillfallen. Vi 
valkomnar alla medlemsforslag till hur vi 
ska agera for att skapa intresse och Oka 
narvaron vid vara sammankomster. 

I dagarna har foreningens ordforande, ov 
Mats Helgesson, tillfalligt lamnat oss for 
uppdrag i Afghanistan. Vi onskar honom 
lycka till i detta viktiga uppdrag och hdlsar 
honom hj artligt valkommen tillbaka. 

I foregaende Bredakrabladet skrev jag om 
hogkvarterets utredning om stod till landets 
kamratforeningar. Forslaget skulle present- 
eras senast 30 juni 2010 men vid denna tid- 
punkt hade utredningen inte paborjats. Hur 
utredningens arbetslage ar for narvarande, 
kanner jag inte till. Det firms sakert 
anledning att aterkomma i detta arende. 

Benny Hellstrom 
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RO1\1NEBY GARNI S ON 

Mr jag satte mig ner for att forfatta denna ut- 

Ova av "Chefen har ordet" passade jag ph att 

backa bandet till september forra aret. Jag ldste 
mitt motsvarande brev fran september 2009 
och tittade igenom mina anteckningsbocker 
och min kalender. Den omedelbara re- 

flektionen jag fick var att det ar otroligt mycket 
som hant pa ett ar. Samtidigt ar det en hel del 

som ar Arligen aterkommande i \tart arbete. For 
ett ar sedan slipade vi ph vara argument i bas- 
bataljonsfragan. Manga moten kretsade kring 
de kommande anstallda soldaternas utbildning 
och roll, vi kampade for att fh till var bered- 
skapsbyggnad och vi stod mitt upp i de beslut 
om ny inriktning av Forsvarsmakten som vi nu 

skall genomfora. Sett i ett perspektiv av ett ar 
ar det darfor mycket som har hant, men manga 

av dessa handelser paghr an. Jag misstanker att 
jag, d5. jag Or motsvarande aterblick om ett hr, 

kommer att forundras over hur mycket som 

hant aven under det kommande ket. Just nu 

kanns det som det ar full fart i Forsvarsmakten. 

Tio dagar ar kvar, i skrivande stund, tills att vi 

alla skall ha tagit stallning till den inter- 
nationella tjanstgoringsplikten. Faktaldget ar 

kommunicerat och publicerat pa webben och 
EMIL. Det ar det faktaldge vi far fatta beslut 
ph. Jag har fattat mitt beslut sedan lange och 

jag respekterar sjalvklart varje individs val, 

baserat ph sina egna forutsattningar. Givetvis 
skall vi stalla alla de fragor vi har. Men ph 

vissa omraden finns inte alla detaljer klara, 
utan beslutet far tas ph mer principiellt 
grundade svar. 

Vi har just ayslutat Flygvapenovningen 2010. 
For var del innebar det ett forsta steg till Ater- 

tagen formaga i nationellt luftforsvar. Vi har 
fatt manga bra erfarenheter och jag vet att vi 

gjort ett stort jobb med att analysera resultaten 
fran ovningen. Delta ar "forsta" steget i en ov- 
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ningsserie som stracker sig Over ett flertal 5.r 

framat. Vara insatser under ovningen har varit 
mycket bra och det var ldngesedan jag sag sa 

manga glada miner samtidigt. Vi behOver ova, 
ofta och med raft utrustning, personal och led- 

ning. Vi har mycket valfortjant berlim for vara 
insatser under ovningen. Det finns dock en hel 

del kvar att Ora. Sammanstallning av erfaren- 
heter och "lessons identified" phgar som bast 
just nu. 

Vi har ocksa just ayslutat arbetet med att vara 
vardar for ett Wiendokumentsbesok. Denna typ 
av besok ingar i de fortroendeskapande och 

konfliktforebyggande atgarder som skapades i 

samband med jarnridans fall, Sovjetunionens 
upplosning och den nya sakerhetspolitiska 
situationen som da uppstod i Europa och de 

forna Sovjetstaterna. Vart femte ar tar Sverige 
emot den typen av besok som vi bade hos oss. 
Syftet var att visa verksamhet och utrustning 
"en belt vanlig dag" pa flygflottiljen. Bade vi 

och SWEDEC, som besoktes dagen efter oss, 

fick mycket fina omdomen och vi lovordades 
bl a for var ordning och reda. Ett bra jobb av 

alla inblandade vid flottiljen! 

Blickar vi framht sa har vi room kort bl a ov- 

ningar, planeringsarbete, fortsatt inforande av 

PRIO och inte minst arbetet med FM ORG 11 

att fortsatt jobba med. Hosten blir verksam- 
hetstung och administrationstung. Det ar ddrfor 
extra viktigt att vi gor det som ar viktigast 
forst. Det kommer att bli mindre Mgt priori- 
terad verksamhet som reduceras i omfattning 
nar det under hosten blir klart i alla detaljer 
omfattningen av t ex NBG ovningsserie. Det 
kanske viktigaste i delta sammanhang ar att vi 

gor medvetna val nar vi prioriterar for att inte 

hamna i "det-bara-blev-sa"-situationer. 

For min egen personliga del Or jag nu ett 
uppehall (okt - maj) i min tjanstgoring pa F17, 

nar jag room kort stalls till Utlandsstyrkans 
forfogande i sex manader. Ov Johan Svetoft 
tar under denna tid Over rodret och Ovlt N-G 

Bernebring blir tillforordnad stallforetradare 
och mj Bo Johansson blir tillforordnad stabs- 

chef. Med denna starka ledningskonstellation 
kanner jag mig mycket trygg. 

Mats Helgesson 
Flottilj-/garnisonschef 
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Flygvapnet i Nordic Battlegroup 

Nordic Battlegroup, NBG 11 är EU:s snabbinsatsstyrka under forsta halvaret 2011. Det 
är andra &igen Sverige satter upp och leder en si.dan styrka. Erfarenheter &fin upp- 
byggandet av NBG 08 samt en djupare insikt i uppgiften har medfort saval organisa- 
toriska fdrandringar som ekonomiska besparingar. 
Flygvapnets formagor är samlade i en organisationsenhet - Expeditionary Air Wing, 
EAW, vilken ingar i den nordiskt sammansatta stridsgruppen NBG 11. 

EU beredskap med NBG 11 

NBG 11 dr EU:s snabbinsatsstyrka, i be- 
redskap och insatsberedd tiden 1 jan-30 
juni 2011. 
I styrkan ingar Sverige med preliminart 
1600 man, Finland 200, Norge 150, 
Est land 50 samt Ir land med 140, totalt 
cirka 2150 soldater under svenskt ledar- 
skap, med brigadgeneral Stefan Andersson 
i spetsen. I insatsstyrkan ingar flygvapnet 
med forbandsenheter i EAW om drygt 260 
personer. 

NBG 11, eller delar darav, skall kunna vara 
pa plats i operationsomradet inom tio dygn. 
All materiel som inte behovs for utbildning 
är sa langt mojligt packad och forberedd 
for lastning. NBG 11 ska kunna sattas in i 
konfliktomrade inom en radie av 600 mil 
fran Bryssel samt ha en uthallighet om 30 
- 120 dagar. 
Insats sker forst efter framstallan av EU 
och efter svenskt riksdagsbeslut. 

Samre fcirmaga och lagre ambitioner 

Da Sverige organiserade och satte upp den 
forsta snabbinsatsstyrkan, NBG 08, ingick 
en flygplatsenhet AB 01, Airbase Battalion 
01. Enheten skulle ha formaga att driva 
flygplatsverksamhet for vara flygforband 
vid tva flygplatser, strategisk respektive 
taktisk flygbas. Detta visade sig vara bade 
dyrt och omfattande, varfor rationaliser- 
ingskrav kommit in, vilket medfort att per- 
sonalstyrkan mer an halverats. MOjligheter 
skall ocksa sokas att losa uppgifterna pa 
annat sat och med lagre ambitionsniva. 
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Inriktningen ska nu vara att inledningsvis 
klara NBG 11 behov av flygtransporter och 
flygbasbetjaning. 

EAW NBG -11 
264 personal 
varav 54 i chefs/ 
stabsbefattningar 

Rationalisering och anpassning till lagre krav har 
varit styrande. Personalstyrkan har mer an halv- 
erats i jamforelse med flygvapnets del i NBG 08. 

Storsta delen fcirband &fin F 17 

EAW är flygvapnets samlade formaga 
under en ledning och under chefskap av 
overstelojtnant Stefan Wilson. Forbandet 
omfattar, som tidigare nanints, drygt 260 
personer plus tva hundar. Till detta 
kommer flygplan, fordon och ovrig materi- 
el for att man fortsattningsvis skulle kunna 
verka fran tva flygplatser, en huvudbas, 
Main Operation Base, MOB, och en 
framskjuten bas, Forward Operation Base, 
FOB. Tidigare benamningar var strategisk 
respektive taktisk flygbas. 

F 17 saner upp ett stort antal forband och 
har produktionsansvar for foljande enheter. 
- forbandsledning med stab (Head Quarter) 
- basbataljon (Air base Unit) 

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

http://www.cvisiontech.com


- stridsflygenhet (Fighter Unit) 
- helikopterenhet (He li Unit) 
- underrattelseenhet (Mission Support 

Element) 
- flygtransportenhet (Air Transport Unit) 

salts upp av F 7 och finns dar. 

Grupperingsprinciper 

Pa MOB:en finns huvuddelen av personal- 
en med bland annat delar av basbataljonen 
samt enheter som transportflyg, stridsflyg 
och underrattelseenhet. Flygbasen antas 
vara val utbyggd och kunna erbjuda 
exempelvis civil flygtrafikledning, driv- 
medel, raddningstjanst med mera. 

EAW uppbyggda Forward Operation Base, FOB, 
pa Ljungbyhed under ovning Joint Challenge i maj. 

FOB:en ar av betydligt enklare karaktar 
och kan ligga pa ett maximalt aystand av 
60 mil fran MOB:en, huvudbasen. Pa den 
basen finns ursprungligen inte alla flyg- 
platsfunktioner, utan dessa tillfors ur bas- 
bataljonen. Har baseras aven helikoptrarna. 

Operativa ramvillkor 

NBG 11 och EAW ska kunna verka i 

allmant normala till mer komplexa mintier. 
Forbandsenheter ska kunna losa uppgifter 
som att avbryta strider mellan parter och 
stabilisera laget, forebygga och hindra 
konflikter samt klara evakuering av perso- 
nal och ge humanitar hjalp. 

Ingfiende enheter och uppgifter 

Basbataljonen ska pa MOB:en uppratta en 
flygplatsterminal med passagerar- och 
godsmottagning, precis som pa en vanlig 
flygplats inklusive sakerhetskontrollen. 
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Den ska ha formaga att to emot och hantera 
gods fran, forutom egna Tp84, tva C-17 
altemativt en AN-124 per dygn. 

Bataljonen ska kunna uppratta en FOB, och 
tillfora resurser for flygtrafikledning, radd- 
nings- och sambandstjanst. Den ansvarar 
ocksa for underhallstjanst, som exempel- 
vis drivmedelsforsorjning. Vidare ska en 
framre tankningsplats, (FARP) kunna upp- 
rattas. Bataljonen har aven ansvar for 
sakerheten runt FOB:en. 

Mission support element, MSE, ska inham- 
ta, analysera och delge underrattelselaget. 

Flygtransportenheten (2 fpl) ansvarar for 
och ska kunna genomfora taktiska flygtran- 
sporter med Tp84 Hercules av bade per- 
sonal och materiel for NBG rakning mellan 
MOB och FOB. Den ska kunna genomfora 
tva pass med tva flygplan per dygn aven 
under IMC/morker (instrumentflygvader). 

Tp 84 dr en skyttel mellan MOB och FOB, men har 
ocksa uppgifter som fallning av materiel och for- 
nodenheter. 

Helikopterenheten (6 hkp) med Hkp-15 ska 
vara baserad pa FOB. Den ska kunna 
genomfora fyra pass med fyra helikoptrar 
per dygn, momentant sex helikoptrar. 

Hkp 15 Or en viktig resurs i EAW 
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Helikopterenheten ska kunna genomfora 
taktiska transporter, overvakning, underrat- 
telseinhamtning samt sjuktransporter och 
undsattning av personal i stridszon/kon- 
fliktomrade, aven i forhojd hotmiljo. 

Stridsflygenheten, JAS 39 division (8 fpl) 
ska kunna genomfora tva pass med rote per 
dygn, momentant tre-fyra rotar. Den ska 
over angivna omraden flyga och visa 
narvaro sa att hotfulla situationer dampas. 

JAS 39 Gripen ska kunna ge flygunderstod room 
hela systemets forma gebredd i alla hotmiljoer 

JAS 39 Gripen ska kunna samverka med 
markstridsforband bade vad galler att, via 
radio, formedla lagesinformation i strids- 
omradet och kunna ge eldunderstod. 

Materielsituationen 

Ledningsmaterielen (sambands- och dator- 
system) har anvants i utbildningen av yarn- 
pliktiga, vilken ayslutades i juni. Tids- 
planen ar snay. Materielen ska samlas in, 
gas igenom, modifieras och sedan fordelas 
pa respektive forband. 

Laget bedoms vara under kontroll, trots 
forseningar. Materielen kommer till stora 
delar att vara pa plats da NBG-forband 
ovar for forsta gangen och allra senast till 
den 1.december, da all utbildning ska vara 
genomford och certifieringen klar. 
- Nagon upprepning av de omfattande 
materielproblem som vi bade vid fori-a 
NBG-beredskapen blir det inte, sager gen- 
eralmajor Gunnar Karlsson, chef for FM 
forbandsproduktion, i Officerstidningen 
6/2010. 
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Intensiv ovningsverksamhet 

NBG bar under aret 2010 genomfort ett 
flertal enhets- och funktionsovningar. 
Under hosten inleddes en omfattande 
ovningsserie. 

Forst ut var ovning Bold Lightning, dar 
delar i stridsgruppen ovade forflyttning och 
transport av materiel och personal till ett 
"skarpt" insatsomrade. Darefter foljde en 
samovning av hela stridsgruppen, i vilken 
aven utlandska soldater deltog. Slutligen 
genomfordes en ovning, med realistiska 
och utmanande andamal, som syftade till 
en certifiering, ett godkannande av stipu- 
lerade formagor. 

F 17 deltog med forband i EAW i de tva 
ayslutande ovningarna dar Ronneby och 
Hagshult baserna ingick, totalt cirka 750 
man i ovningen pa vardera basen. 

Initial Effort genomfordes 19 - 27 oktober 
och bade som syfte att forbereda och var- 
dera markstridsforbanden, Core Battalion, 
i NBG, inf.& den uppgift den kan komma 
att stallas inf.& den 1 januari 2011. 
Varderingen var en kontroll av inter- 
operabiliteten, formagan att kunna fungera 
effektivt med andra landers styrkor. 

Joint Action gick av stapeln 8 - 18 novem- 
ber och var sjalva slutprovet, eller finalen. 
Under ovningen kom alla ingaende enheter 
att ovas i de utmaningar som det innebar 
att anlanda till och verka i ett insats- 
omtide. 

I beredskap, vidmakthalla formaga 

Viss personal är forlagd pa. F 17 under 
beredskapshalvaret, men kommer inte att 
vara sysslolos. Ett antal ovningar och 
repetitioner ar inplanerade for att vidmakt- 
halla kunskaper och fardigheter. Den 30 
juni ar uppdraget klart, oaysett insats eller 
ej, och den 30 september skall forbandet 
vara avvecklat. 
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Globalt transportflyg kontrakteras 

Som tidigare framgatt ska MOB kunna ta 
emot C-17 och AN-124. Dessa flygplan 
hyrs in for NBG rd.kning och skall vara 
klara for insats med korta tidsforhallanden. 
Flygplanen dr riktiga "bjassar" med en 

lastformaga och rackvidd pa 77 ton och 
530 mil for C-17 respektive 150 ton och 
1600 mil for AN-124. 

Sammanstdllt av: Herbert Lindblom 
Forsvarsmakten F 17 

Bilder: F 17 

C-17 LANDAR PA F 17 

Den 11 juni mellanlandade en C-17 pa 
Kallinge pa sin vag fear' Papa i Ungern till 
Malmen for visning under Forsvars- 
maktens huvudflygdag pa sondagen den 13 

juni. 

Boeing C-17 Globemaster III har en maximal start- 
vikt pa 265 ton. Landning är mojlig pa icke 
permanentade banor, kortaste landningsstrackan 
uppges vara 600 meter. 

C-17 ar det storsta flygplan som landat pa 
Kallinge nagonsin. Planeringen for att 
kunna ta emot flygplan av C-17 storlek 
inleddes redan 2009. Nu skedde parkering 
pa den civila plattan, men taxibanan i non 
har breddats och kan efter semesters i ar 
anvandas, bade till taxning och uppstall- 
ning for lastning. Flottiljen Papa har tre C- 

17, som anvands i ett internationellt 
samarbete, kallat Heavy Airlift Wing, ddr 
tolv Lander ingar, ddribland Sverige. 
En svensk kontingent om 25 svenskar, 
arbetar pa Papa Air Base. Tva fore detta 
F17-flygare, Niclas Akesson och Anders 
Ericsson, och naturligtvis manga fler, har 
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Lastrummet i C-17 rymmer 154 passagerare eller 
108 fullt utrustade soldater eller 39 barplatser. 
Alternativt kan lastas olika typer av containrar, 
stridsfordon eller lastbilar pa tva rader. 

sina familjer nedflyttade och barren gar i 

skola i den lilla staden Papa, en trevlig 
liten stad ungefar som Ronneby, berattar 
Niclas. 

Niclas Akesson, fore detta F17 pilot, framfor sin 

arbetsplats. Besattningen bestir av tre piloter och 

tva lastmastare. Forre C F7, overste Fredrik 
Heden, är steillforetreidande flottiljchef men ocksa 
pilot pa C-17. 

Text och foto: Gunnar Mossberg 
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Flygspaning. Teknik- och taktikutveckling 

I den ayslutande delen, del 3, av spaningsflyget vid F17 berattas om S37 system- 
utveckling. Erfarenheter och analyser &fin ovningsverksamhet gay ideer om och forslag 
till tekniska losningar, vilka gay taktiska fordelar. Spaningsdivisionen utbildades till att 
ocksa liisa sival attack- som jaktforsvarsuppgifter i sin framtida roll med AJS-piloter. 

Flygplan S37 status, biirjan 1980-tal 

De flygplan som mate oss da vi paborjade 
GFSU i borjan av 1980-talet var, nar det 
gallde SH37, en na.got forbattrad AJ37 
(attackversionen) men inte mycket mer. 
Vad gallde SF37 var det en upphottad eller 
trimmad variant av en S35E (Draken, 
spaningsversion). SF37 hade dock auto- 
matiska kameror, eget navigeringssystem 
samt nagot langre rackvidd an S35E. 

SF 37 Viggen liknades vid en upphottad S 35E Dra- 
ken. S37 pa bilden ar utrustad med MSK samt ving- 
placerade motmedelskapslar Foto: Ake Andersson 

SH37 hade en radar, PS-371/A, som var 
vidareutvecklad fran AJ37 med bland 
annat utokat matomrade fran 120 km till 
160 km samt ett flertal storskyddskretsar. 
Radarns frekvens kunde styras inifran 
cockpit genom en omkopplare "krig/fred". 

Yttre utrustningar, foto och motmedel 

SH37 kamerakapsel SKA-24D, aystands- 
kamera, var fast monterad under fram- 
kroppens hogra sida, medan morker- 
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spaningskapsel, MSK, var placerad pa 
vanster sida, aven den fast monterad. 
I ovrigt var systemen lika med dem i AJ 
37. Kapsel KA, den aktiva storsandaren 
som sedermera blev U22, vilken aven 
kunde anvandas som ovningskapsel samt 
kapsel KB for rems- och fackelfdllning. 

En liten parentes var att nar U22 skulle 
anvandas pa ovningar sa skulle den stallas 
in med en kod. Denna kod var viktig for att 
inget skulle ayslojas for eventuella sig- 
nalspanare. Koden skulle stallas in bakom 
en kkomstpanel dar det satt fyra tumhjul. 

SF 37 liff,geri. 

3 Pt:6,2,Itrortim; t lamereazo 
5 V.arr Ulpts,elset 
6 6.16,,,art,..6.,. tse 

S 11679 67%.,ZuctNs'Ht 5,37.1tt4var 

SF hade kameror inbyggda i nospartiet medan SH 
(radarforsedd) hade pahcingda kamerakapslar. SF 
kunde to tva morkerspaningskapslar, MSK medan 
SH endast en samt en kamerakapsel SKA-24D. 
Flygplanen var likvardiga betraffande motmedels- 
kapslar och jaktrobotar. 

Kn Leif Moller kom pa den ramsa som 
gjorde att jag an i dag kommer ihag tum- 
hjulens installning. Det skulle sta CDEF 
overst och 002B darunder. I Leifs remsa 
hette det "Ce De E Fest och inga mellanOl" 
00 blev inga och fon- i tiden hette mellanol, 
klass II B. 
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Programvaran, CK-15 

Senare infordes CK-program 15 i S37. 
Detta var den mest omfattande utveck- 
lingen hittills pa vag till ett battre 
spaningssystem. Omvarldspresentationen 
forbattrades nu aysevart. Med den nya 
"rutafunktionen" matade man in hornen pa 
ett omrade som sedan ritades upp pa cen- 
tralinstrumentet (radar-skapet). Samtidigt 
kunde fler mal matas in och lagras i 

datorns minne. 

Instrumentpanelen i SH37. En ny dataindikator har 
tillkommit i blickfanget overst pa hoger sida. 

En ny dataindikator gjorde att presentation- 
en av mal samt navigeringsinformationer 
blev lattillganglig, i blickffinget. Antal ma! 
som kunde "skuggas" utokades fran 2 till 
10. Det vill saga de kunde matas in via 
radar pa langt hall och efter en viss vantan 
Ater maim in, varefter man direkt kunde 
lasa dess kurs och fart i knop. Manga fler 
brytpunkter i navigeringssystemet kunde 
anvandas och definieras som mal eller 
vanlig brytpunkt. Riskaystand eller minsta 
aystand till mal eller brytpunkt kunde aven 
laggas in om man sa onskade. 

Aven taktisk information tillkom som gav 
styrkommandon mot malen, beroende av 
vilken uppdragsprofil eller vilket kamera- 
system flygforaren eller bestallaren hade 
valt. Efter dessa modifieringar blev 
systemet riktigt bra. Nasta stora uppgrad- 
ering, namligen AJS-modifieringen (attack 
/jakt/spaning) kom forst efter att spanings- 
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systemet lamnat F17 for F10, mer om detta 
langre fram. 

Hotbild och taktikutveckling 

Vad hande da med det taktiska upptradan- 
det och hur tankte pilotema? Tidigt insag 
vi att, pa grund av allt stone LV-robothot 
fran WP, maste den gamla taktiken med 
hogfoto mer eller mindre overges. Ett mer 
utpraglat laghojdsupptradande kom in, med 
nagot som blev kallat "nackskott". 

Vad är dA ett nackskott? Jo, det ar att man 
flyger over hav mot kustgrupperat mal men 
gar vid sedan av, dar motverkan bedomdes 
mindre pataglig. Fortsater sedan in over 
land och foljer terrangen sa dolt som 
mojligt, for all darefter vanda och ga mot 
malet bakifran, ut mot havet pa lagsta hojd 
och med hogsta fart, M 0,94+ (1200 km/t). 
Data kallades for kustangoring mot 
hamnar. Uppdraget utfordes med en SF 
som var "blind" over havet, i aysaknad av 
radar. Risken att flyga pa nagot &logs- 
fartyg var stor, sa taktiken utvecklades med 
att SH, radarforsedd, lotsade SF over havet 
i rotesamverkan. 

Ett annat salt att undvika hot var genom 
aystandsfotografering, pa aystand mer an 
50 km fran malet, men den metoden ar fran 
vadersynpunkt kanslig. Den kraver mycket 
goda siktforhall-anden. 

Det utpraglade laghojdsflygandet gav ne- 
gativa erfarenheter i ordets rata bemark- 
else. Den nodvandiga terrangfoljningen, 
tick till foljd att SF37 drabbades av valdigt 
manga negativa lastfaktorer. Skrovet risk- 
erade fa utmattningsskador. Sjalv hittade 
jag pa en egen taktik som jag larde ut till 

manga GFSU-elever, namligen att stalla 
flygplanet pa hogkant eller pa flygarsprak 
banka 90 grader over en kulle och sedan 
lata flygplanets nos falla ner och darefter 
rolla raft pa vingarna igen. Pa sa sat kunde 
antalet negativa belastningar minimeras 
vid terrangfoljning. 
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Ovning mot realistisk hotbild 

Under tidigt 80-tal fick spaningssystemet 
en egen ovning som var sprungen ur nagot 
som kallades Ravlundativningen. Man flog 
mot skjutfaltet i Ravlunda dar armens luft- 
yarn, var grupperat. Ovningens namn blev 
FOCUS, lite fyndigt med tanke pa 
kamerors objektiv men ocksa att det gallde 
att skarpa sig. Den forsta ovningen gick 
mot Gotland dar LV och andra arme- 
stridskrafter var grupperade i olika mal- 
omraden. Det gallde att med flagon listig 
taktik narma sig malomradet sa osedd som 
mojligt. Ovningen var realistiskt upplagd 
genom att "Fi" tillampade WP-taktik samt 
fingerad, representativ materielstatus. Jag 
kommer ihag att vi var grupperade i Hu lts- 
fred med flygplan och underrattelsepluton i 
BAKOM, bakre klargoringsomrade. 

Exempel pa spaningsfoto fran SF37, bakre klar- 
goringsomrade pa Hultsfredsbasen 1992. 
Bild: SFF arsbok om Viggen 

Det skall villigt erkannas att det inte dr latt 
att flyga mot Gotland, da dess topografi 
inte ger sarskilt stora mojligheter att flyga i 
"mask" det vill saga dolt, da den hogsta 
punkten pa Gotland dr soptippen utanfor 
Visby. 

I ovningen ingick dven motverkan fran 
jaktflyg i form av J35J ur F10. Vi blev inte 
riktigt kloka pa hur de hittade oss i vart 
laghojdsupptradande. Det visade sig sedan 
aft jakten flog pa 1500 m hojd, spanade ner 
och sag "kolvattnet" efter oss. Mr man 
flyger lagt sa blir det en strimma i vattnet 
av de virvlar som flygplanet alstrar. Dock 
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fanns det da inga vapen som bade verkan 
mot oss pa den laga hojden, om man bara 
var kall nog att stanna pa ldgsta hojd. 
Jakten forsokte naturligtvis locka oss till 
strid genom att momentant lasa sin radar 
bakifran. Nagra gick pa det och akte dit. 
Man klarar sig inte ensam mot en rote J35. 

Uppdragsanalys genom FOA 

Vid varje uppdrag under FOKUS skulle 
protokoll foras, datakamerafilmen (DKA) 
utvarderas samt skickas in for utvardering 
av LV-hotet. 
Utvarderingen gjordes av ett team frail 
FOA (forsvarets forskningsanstalt) med 
Bdir Ove Kallin i spetsen. De matade in 
alla varden i flagon stor dator som testade 
flygningen mot det WP-hot som spelades. 
Resultatet kom sedan divisionsvis pa VHS- 
kassett, med kommentarer och statistik. I 
borjan fick vi vanta manader pa resultaten, 
men det blev snabbare med tiden. 

Det arbete som FOA drev var embryot till 
det som sedermera blev FASA, Foretags 
Analys Spaning och Attack, ett dator- 
baserat planerings- och utvarderingssystem 
som vi fick till divisionen 1992. Senare 
version av FASA kom aft innehalla en 
datorstay. Planeringen kunde da goras pa 
divisionen och medforas till flygplanet. Nu 
var det med andra ord slut pa att "knappa 
in" sin flygning, men det kom i och med 
AJS-modifieringen. 

Ovningsverksamheten breddas 

FOCUS-ovningarna vaxte genom aren. 
Dessa leddes av C El och involverade sa 
smaningom hela El (1. flygeskadern). 
Saval attack som spaning som JA37 i 
attackrollen deltog. Man kan saga att 
FOCUS-ovningen fick storlek av en flyg- 
vapenOvning, FVO. Detta till skillnad mot 
de sektor- och flygkommandoovningar 
som genomfordes, dar vi fick begransad 
ovning i var egen taktik. Ofta flogs sd. 

kallade ABBA-uppdrag, dvs vi flog fran 
egen bas som A-sida till flagon punkt dar 
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IK (signal for igenkanning) slogs ifran, 
skiftade radiofrekvens till B-sidan och 
malgang paborjades. Efter att ha natt nagot 
fiktivt mal genomfordes utflygning mot 
nagon punkt, for att aterigen skifta till A- 
sidan for hemflygning och landning pa 
krigsbas. Ofta skulle WP-taktik enligt 
TTHJ (teknisk-taktisk hotbild jakt) till- 
ampas, vilket som sagt gav litet eller inget 
ovningsutbyte i den egna spaningstaktiken. 

Systemkurs for attack- och jaktuppdrag 

Datidens vapensystemkurs spaning bru- 
kade avhandla antingen kameror och dess 
funktion eller flygplanets radarsystem. Mot 
bakgrund att leveransen av JAS 39 Gripen 
blev fordrojd samt att nagra av JAS- 
vapnen redan fanns framtagna, tex Rb 15F, 
kom nya tankar. Fran stabshall funderade 
man over att skillnaden mellan ett attack- 
och spaningsuppdrag var ca 20-60 
sekunder i malomradet. Detta faktum att 
tidsskillnaden var sa liten, provades 
ovningsmassigt med gott resultat under den 
vapensystemkurs som jag deltog i. For 
forsta gangen avhandlades inte taktik kring 
kameror och radar, utan vi flog attacklopor 
och ovade fanning av Rb 04E, eftersom 
den redan kunde hangas pa SH37. 

SH37 kunde bara 2 Rb 04E. Flygplanet pa bilden 
eir en AJ37 som var likvardig i detta ayseende. 

Vi flog luftstridsuppdrag med kurvledning 
pa lag hojd mot kolonnmal samt insats fran 
sparrbana. Detta ledde sa smaningom fram 
till att vi forstegsutbildades. Nar det blev 
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dags for AJS-modifiering av S37 sa var 
forarna redan utbildade. 

Sjalv var jag bland de fyra forsta pa divi- 
sionen som fick genomga GFSU:A attack 
pa F7. All kraftsamling lag pa upptradande 
i malomradet samt gruppflygning. 
Det blev manga skjut- och bombvary med 
eller utan last. Saval ovningsammunition 
som den skarpa varianten falldes eller 
skots. 

AJS 37 konceptet ovas och priivas 

I avvaktan pa den stora AJS-modifier- 
ingen provades de olika taktikema pa ett 
antal ovningar, med gott resultat. Vi deltog 
med SH37 i attackrollen samt SF37 i 

luftforsvaret under dager VMC (goda sikt- 
forhallanden). 

Vad gallde attackrollen "kopte" vi bara de 
profiler som fanns i ANFA (anvisningar 
for attackflygutbildning). 
Vad gallde luftstridsdelen utvecklades den 
pa F13 och byggde i stort pa gammal J35- 
taktik. Kurvanfall utfordes med talstrids- 
ledning, aven kallad "angstridsledning", 
under VMC dager ph lag hojd i rote. I 

aysaknad av mojlighet till datastrids- 
ledning infordes ett planerat alternativ med 
en sparrbana vid en viss geografisk punkt. 
Intraffade radiostorning gick vi bara till 
den forberedda punkten och etablerade en 
sparrbana. Det var darfor viktigt att fa med 
sparrbanepunkten i startordern. 

SF37 (AJS modifierad) under start i uppgiften 
jaktforsvar VMC dager. 

SF37 kunde bara fyra jaktrobotar Rb24J pa 
de inre balkarna och tva. Rb28 pa de yttre. 
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Efter AJS-modifieringen kunde 6 robotar 
Rb24J eller Rb74 baras pa valfri plats. 

Sista ovningen for F17 spaningsdivision 
kommer jag speciellt ihag, den ph Byholma 
1992. Da var vi redan ett AJS-forband med 
fokus pa A och J. Under dagtid hade vi en 
rote SF37 i luftforsvaret och nattetid ge- 
nomforde vi haysovervakning med SH37. 
Under ovningens slutskede ombaserade vi 
till baser i Vhstergotland, frhn vilka vi flog 
attackuppdrag med Rb 04. 

Som kuriosa kan namnas art vi tillverkade 
en skylt med texten 172. sdiv GOR IDAG. 
En i cirkel placerad pil kunde vridas till tre 
sektorer JAKT, ATTACK eller SPANING. 
Skylten hangdes upp i taket pa BasC 
utanfor den gemensamma ordersalen pa 
Byholma, naturligtvis for att psyka 171. 
jfdiv, som vi var samgrupperade med. 

AJS 37 blev fullt utvecklad under mitten av 90-talet 
och blev darmed ett enhetsflygplan for alla flygslag. 
Kunskaper som senare OverfOrdes till JAS 39. 
Bilden visar vapenalternativ som kunde medforas i 
olika uppdragstyper. 

AJS-modifieringen genomfordes under ti- 
den 1991-94 och omfattade totalt 86 flyg- 
plan (13 SF, 25 SH och 48 AJ37). 
Efter overflyttning av F17 sdiv till F10 
sommaren 1993 var det bara F10 och F21 
som kom att ha varsin AJS 37-division 
fram till avvecklingen 2002 resp 2005. 

Per-Olof Ericsson 
Bilder: SFF arsbok om Viggen 
Redigering: Herbert Lindblom 
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Per-Olof Ericsson 

Per-Olof, "PeO" Ericsson borjade i flyg- 
vapnet 1978 som officersaspirant i flyg- 
tjanst. Efter TIS 37 1980 pa F15 och 
officersexamen 1981 pa F20, kom PeO till 
F17 fOr GFSU S37 pa 2. sdiv. 

Efter MHS allmanna kurs 1987-88 och 
efter olika FBS kurser, utnamndes han -92 
till divisionschef pa F17 2. sdiv. PeO ledde 
1993 overflyttning av sdiv till F10, °Mr han 
1993-94 var stf divch ph l.sdiv F10. Sedan 
folj de nagra dr pa milostab S. 

1997 inledde PeO karriarvaxling mot tran- 
sportflyg, forst med tjanst pa trafikflygar- 
hogskolan i Ljungbyhed, darefter 1998 
flytt till F7 och transportflygdiv med flyg- 
tjanst pa bland annat Tp 101, Beech Super 
King Air. 

Mj Per-Olof Ericsson slutade i FV 1999 for 
en civil flygarkarriar i Sterling Airlines 
darefter som flygkapten pa irlandska Jet 
Bird Ltd. Numera hr PeO engagerad i 
frivilliga flygkarens verksamhet och som 
motorflygchef i Blekinge flygklubb. 

Redaktionen 
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Raddningsavdelningen gar i vantans tider 

Raddningsbil Typ 3 med 500 1 slackmedel ar forst framme vid en haveriovning pa F 17. 

Nar bana 01/19 togs i bruk var raddnings- 
stationen belagen vid "raddningslanken" 
Oster om banan och bestod endast av en 
liten byggnad for personalen. Den 25 

januari 1977 invigdes en ny raddnings- 
station vaster om banan. Den omfattade 
bade garage for fordonen och isolerad 
personalbyggnad. Placeringen har sedan 
drygt tio ar haft dispens, p g a att bygg- 
naderna skar igenom hinderytan. I ovrigt är 
de nedslitna och behovet av nybygg- 
nation har varit stor. Nu har byggandet 
antligen pabOrjats. Byggnaden skulle ha 
varit klar i december 2006, men det 
datumet har hela tiden flyttats framat. Nu 
har vi fatt lofte om inflyttning under forsta 
delen av 2012. 

Raddningsavdelningen bestar idag av 32 

civilanstallda brandman och 8 officerare. 
Under vinterhalvaret tj anstgor brandman- 
nen aven som fdlthallare med huvuduppgift 
snorojning. F17 ar just nu den enda flottil- 
jen i Sverige som anvander sina brandman 
pa detta kostnadseffektiva sat. Falthall- 
ningstjansten indelas i en dagtidsvecka och 
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darefter en beredskapsvecka i hemmet. Vi 
ar stolta Over att vi, trots en hard vinter, har 
kunnat halla flygplatsen oppen utan av- 
brott. 
Brandmannens vardag bestar av standig 
traning, indelad i raddningsovningar och 
fysisk uppbyggnad. Vi indelar veckan i 

cykler om en dag med traning/ovning och 
nasta dag 19 timmars skarp beredskap. 
Med den uppdelningen klarar vi att halla 
flygplatsen med raddningstjanst k105.00 
och 24.00 varje dag utom lordag. 

Typ 1, 6x6 Volvo, med 7400 1 slackmedel. 

Under foregaende ar fick vi oss tinfoil en 
ny raddningsbil fran Volvo/Floby. Det ar 
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ett fordon som innehaller 7400 liter slack- 
medel. Med bilens takkanon kan man avge 
4000 liter/min med en kastlangd pa 85 
meter. Bilen kan ocksa med sin utrustning 
lyfta, vinscha och klippa upp havererade 
flygplan. 
Pa var ovningsplats pagar ett projekt for att 
tillverka en attrapp av ett stort passa- 
gerarflygplan. Om vi vill ova mot ett stort 
flygplan idag maste vi aka till Halmstad 
och Goteborg. Vi har kopt in tva jattelika 
oljetankar, som kommer att bilda stommen 
till flygplankroppen. 

Realistisk raddningsovning pa F 17. 

Under hosten 2009 utbildades tre civilan- 
stallda brandman till insatsledare. Det dr 
forsta gangen i F17:s historia som civila er- 
hailer den utbildningen. Insatsledare dr for 
narvarande en sallsynthet inom flygvapnet, 
vilket har fatt till foljd att vi periodvis far 
hjalpa bada Uppsala och Halmstad med 
den tjansten. Vi har ocksa under ett antal 
veckor haft insatsledare ombord pa flottans 
fartyg ndr de ovar landning med fartygs- 
baserad hkp. Visst ar det bra att vara efter- 
fragad, men det kan bli mycket betungande 
ibland. 

Framtiden for oss har pa Basraddningsav- 
delningen ser ljus ut. Vi har fatt 1Ofte fran 
hogre chefer att var avdelning ska fortsatta 
jobba enligt de former som sker idag. Till 
detta kan vi da ocksa lagga inflyttningen i 

nya lokaler, vilket alla ser fram emot. 

Sedan nagra ar deltar vara brandmdn ocksa 
i utlandsmissioner. Vi ar representerade i 

Afghanistan, Kongo, Bosnien och Kosovo. 
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Da har jag inte raknat med kortare utlands- 
uppdrag i en mangd europeiska lander. 
Allt detta gor att vi har en mycket 
intressant och spannande tjanst har pd 
Basraddningsavdelningen. Alla vi som 
jobbar har stortrivs. 

"Rei-bil 3,7 FT" (FlygTransport) , med 3700 1 

slackmedel. 

Lars Dahlstedt 
Redigering och bilder: 
Gunnar Mossberg 

Lars Dalstedt borjade sin militara karriar 
med varnplikten pa Kustjagarskolan 1975 
och jobbade kvar ddr ytterligare 4 hr. Pa 
egen begaran flyttade han sedan till KA 2 
for att omskolas till trafikldrare och artil- 
lerist. 
Sedan 1990 har han innehaft tjanst pa Bas- 
raddningsavdelningen pa F 17, under 17 ar 
som insatsledare/raddningsledare/flottilj- 
polis och de senaste tva aren som 
kompanichef for avdelningen. 

Redaktionen 
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Frivilliga i luftforsvarets tj anst 

Flygvapnets samarbete med frivilligrorelsen har efter 1948 i huvudsak omfattat 

frivilliga som ingick i luffOrsvaret och da framst i stridsledning- och luftbe- 

vakningsorganisationen, stril. Frivilliga hade och har fortfarande viktiga och 

nodvandiga uppgifter i vart forsvar, aven om uppgifterna och numeraren for 

flygvapnets del har minskat vasentligt. Frivilligverksamheten utgor en vardefull 

lank mellan forsvaret och svenska folket. 

Landstormen De i lbo ingaende kompanierna samlades 
fran 1942 i luftbevakningsbataljoner. 

Ar 1903 borjade man utbilda befal till den 
nyupprattade Landstormen, vilken bestod 
av armeforband med de aldre arsklassema 
varnpliktiga, da benamnda bevaringar. 
Bela let utbildades till stor del pa frivillig 
vag. Detta kan sagas vara embryot till 

dagens frivilligorganisationer. 
1924 bildades Sveriges Landstormskvin- 

nor (SLK) som stod till Landstormen. 1942 

togs namnet Riksforbundet Sveriges Lotta- 
karer, fortfarande forkortat SLK. Till en 

borjan verkade lottorna i huvudsak i 

forplagnadstjanst, men uppgifterna kom att 

bli Hera, sasom i expeditions-, sjukvards- 
och signaltjanst. Efterhand tillkom en 

mangd frivilligorganisationer med skiftan- 
de inriktning inom forsvaret. 

Flygets utveckling medforde behov av 

bevakning av luftrummet, dvs luftbevak- 
ning. Uppgiften lades pa Landstormen. 
Fran 1917 blev behovet mer patagligt. 
Nationer som deltog i forsta varldskriget 
krankte emellanat svenskt territorium 
genom overflygning, bl a av ryska flyg- 

plan baserade pa Aland. Luftbevakningen 
utnyttjades ocksa redan fran borjan som 

underrattelsekalla for handelser pa marken. 

Krigshot - ny organisation 

1933 inleddes, med borjan i Skane, en 

omorganisation av luftbevakningen. Lan- 

det indelades i luftbevakningsomraden, 
lbo, dar luftbevakningsstationer, Is, skulle 
rapportera till en luftbevakningscentral, lc. 
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Lslotta vid observationskikaren 

Andra varldskriget 

For att forbattra jaktflygets forvarning ut- 

nyttjades fran 1940-talets borjan radio i 

viktiga omraden, dar radiols upprattades. I 

ovrigt utnyttjades telegrafverkets nat, med 
de fordrojningar det medforde. Man ut- 

nyttjade visserligen foretradesratt, luftfor- 

svarssamtal, men medan samtalet kopp- 
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lades skulle rapport skrivas pa sarskilt 
formular och sedan lasas upp av lsposten 
och skrivas ner i lc. 

1941 avvecklades Landstormen. De tidi- 
gare bevaringarna och landstormarna blev 
varnpliktiga. Fran 1940 hade man borjat 
engagera sommarlediga skolungdomar som 
ersattare for landstormare och varnpliktiga, 
som da kunde frigoras for civila uppgifter. 
Den som shiver detta var under tva som- 

rot 

Under 2.vk anvandes detta formular, som 
skulle fyllas i som underlag for den muntliga 
rapporten 

marlov luftbevakare i den jamtlandska 
fjallvarlden, utan att mer an ett enda 
flygforetag upptacktes och rapporterades. 
NAgra extra overflygningar for att ova per- 
sonalen och peppa upp den kostade man 
inte pa. 
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Fram till 1948 svarade armen och, som 
var fallet i Blekinge, marinen for luftbe- 
vakningen. Nu overtog flygvapnet uppgif- 
ten. Innan dess hade man samverkat i 

luftbevakningscentralerna med officerare 
ur flygvapnet som representanter for jakt- 
forbanden. 

Stril 50 

En utveckling av luftbevakningen vidtogs, 
med motsvarande verksamhet i Storbritan- 
nien under 2. varldskriget som forebild. 
Det som kanske skulle ha kunnat kallas 
Stril 40 overgick till Stril 50. Britternas 
erfarenheter lag till grund for vidare for- 
battringar for det svenska flygvapnets del. 
Direktkopplade forbindelser skulle snabba 
upp rapporteringen. Den omstandliga och 
tidsodande rapportskrivningen behovdes 
inte langre. Ls rapporterade muntligt till en 
luftforsvarsgruppcentral, lgc, dar flygverk- 
samheten inom ett kompaniomade marke- 
rades pa en horisontell lageskarta. Fran lgc 
rapporterades vidare till en luftforsvars- 
central, lfc, dar lagesmarkering skedde pa 
motsvarande sat. 

Organisationen tillfordes luftbevaknings- 
utbildat befal frail armen och en mangd 
frivillig personal tillkom, bl a flyglottor, 
som skulle tjanstgora vid is eller i 

centralema pa olika befattningar. En 
mycket omfattande och intensiv verksam- 
het med rekrytering och utbildning, aven 
av flygvapnets personal, paborjades. 

Luftbevakningskompanierna kvarstod. 
Landet indelades i luftforsvarssektorer, 
med en luftforsvarscentral i varje sektor. 

Samarbete med frivilligorganisationerna 
är en Mgt prioriterad uppgift for en for- 
bandschef. Fore 1948 hade C F17 samma 
kontakter med frivilligorganisationerna 
som alla andra chefer, men verksamheten 
blev nu betydligt utvidgad for flottiljche- 
ferna. Frivilliga skulle mer patagligt med- 
verka i forbandens taktiska uppgifter an pa 
expeditioner, i telefonvaxlar eller vid kok- 
vagnama. En stor mangd lottor och frivil- 
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C F17, &it Rapp, med lottafunkionarer 
(omkr 1945) 

ligt befal tillkom. De senare ingick i 

FVRF, FlygvapenfOreningarnas Riksfor- 
bund, bildat 1940. F17 samverkar narmast 
med dess region Syd, en av forbundets fem 
regioner. 

F17 fick fran 1948 under sitt ansvar tva 
luftbevakningskompanier, med lgc i 

Lessebo respektive Karlskrona. For 
funktionerna svarade signalofficeren, och 
for administration och kontakter med 
frivilligpersonalen tillsattes en frivilligoffi- 

Kn Carl-Johan Johnsson (senare kameralchef 
vid F17) undervisar flygpojkar i lgctjanst 

cer, frivoff, och en frivilligassistent, 
frivass. Frivoff vid F 17 blev kapten Hen- 
ning Segaeus och frivass Margaretha 
Cranz. 
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Kort period som sektorflottilj 

1970- och 80-talen kom att bli fOrbands- 
nedlaggningarnas decennier. 1980 utgick 
Kalmar flygflottilj, F12, ur organisationen. 
F12 var sektorflottilj och svarade for sektor 
S2. F17 overtog stridslednings- och luft- 
bevakningsenheten samt, for en mycket 
kort tid, uppgifterna som sektorflottilj. Det 
som kvarstod efter denna period var det 
omfattande sektorsambandsnatet samt stril- 
enheten, med dess centraler, radarstationer 
och luftbevakningskompanier. F12 hade 
haft ansvaret for fyra luftbevakningskom- 
panier. Lessebo- och Karlskronakompani- 
ema slogs nu ihop till ett. F17 fick saledes 
fern kompanier och fern lgc att to hand om. 
Nagon luftforsvarscentral fanns inte langre. 

Lslottor rapporterar 

Kartmarkorer i lfc m/50 

Lfc S2 bergrum tomdes belt pa materiel i 

samband med att flygvapnet infOrde en ny 
typ av lfc (typ 2). Lfc S2 utgick, eftersom 
man aysag att sla samman sektorema S 1, 
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S2 och W2 till en sektor omfattande dava- 
rande milo S och milo W. 

Ledning vid F 17 

Vid F12 hade major Folke Martinsson och 
Gunvor Nilsson haft ansvaret for frivil- 
ligtjansten. De tog nu over uppgiften vid 
F17, men kn Segaeus och Margaretha 
Cranz satt en tid kvar som forstarkning och 
garanter for fortsatt kontinuitet. Utover 
dessa fyra var aven den fast anstallda 
personalen engagerad i verksamheten, for 
utbildning samt planlaggning och genom- 
forande av ovningar. Nagra befal inom stril 
hade sarskilt omfattande uppgifter i frivil- 
ligverksamheten, sasom mj Conny Nobelin 
och kn Thomas Robert. De har bada senare 
tjanstgjort som frivoff. Lt Curt Palm är ett 
annat namn, valkant for manga frivilliga 
inom stril. 

Efter Gunvor Nilsson overtogs tjansten 
som frivass av Inger Roos. 

Mj Folke Martinsson eftertraddes som 
frivoff av mj Torgny Holmberg, mj Lars- 
Erik Gullbrand och ovlt Karl Erik (kand 
som KE) Nilsson, i namnd ordning. 

Optisk luftbevakning omvarderas 

Radarteknikens utveckling hade medfort 
langre rackvidder och battre skydd mot 
telestorning. Kravet pa radartackning pa 
lag hojd, dar den optiska luftbevakningen 
hade sin framsta uppgift, ansags kunna till- 
godoses med modern radarteknik. Redan 
pa 1940-talet, nar radartekniken var i sin 
linda, hade liknande resonemang forts. Den 
optiska luftbevakningen betraktades trots 
alit fram till slutet av 1980-talet som ett 
vardefullt komplement till overvakningen 
av luftrummet med radar inom Stril 60. 

Nu ansags emellertid den optiska luft- 
bevakningen ha gjort sift och man beslot 
1992 i den allmanna besparingsivern att 
avveckla systemet. Framtagningen av 
flygande radarstationer har forstas paverkat 
beslutet. Politikerna och forsvarsledningen 
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fick dock snart kalla fotter. 1994 var av- 
vecklingen nastan fullbordad, nar man and- 
rade installning. Erfarenheter fran andra 
lander, bl a Tyskland, visade att optisk 
luftbevakning trots alit kunde ha sitt varde, 
nar radarsystemet utsatts for skador efter 
fientlig bekampning eller svar elektronisk 
storning. 

Den optiska luftbevakningen blev kvar, 
men i en ny, reducerad form. Det nya 
systemet benamndes lomos, uttytt luft- och 
markobservation. I systemet utnyttj ades 
tekniska hjalpmedel. Vissa platser forsags 
med ljudsensorer och kunde lamnas obe- 
mannade. Istallet for markering pa kart- 
bord utnyttjades datorer i bevaknings- 
centralerna. Sambandet byggde pa mobil - 
nat och radio, dar FRO, Frivilliga Radio- 
organisationen, hade en uppgift. 

Luftbevakningstornen revs och de om- 
kring 55 luftforsvarsgruppcentralerna er- 
sattes med ett 15-tal observationscentraler. 
Inga krigsfOrbandsovningar med optisk 
luftbevakning genomfOrdes langre. Ansva- 
ret for verksamheten lades pa frivoff, 
framst for att under en tid Ulla den 
aterstaende frivilligpersonalen igang. Efter 
1994 fanns ingen frivilligpersonal kvar i 

systemet, som nu helt byggde pa teknik 
Fran 2010 är det definitivt slut med 

optisk luftbevakning. Hemvarnet har tagit 
Over observationsstationerna. Av luftbe- 
vakningens uppgifter aterstar nu endast 
bevakning av verksamhet pa marken, 
ytobservation. Anlaggningar och materiel 
utnyttjas i ett system som i borjan kallades 
YOS 05. Forsok att rekrytera tidigare 
luftbevakningspersonal till det nya syste- 
met har gjorts, med varierande resultat. 
Lojaliteten till flygvapnet syns ha utgjort 
ett kraftigt hinder darvidlag. 

Kopingsvikslagret 

Kursgarden i Kopingsvik non om Borg- 
holm pa Oland utgjorde lange navet i ut- 
bildningen av FVRF medlemmar vid F12 
och F17. 
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Kopingsvik kursledningen sammantrader. 
Fr v kn Hans Johnsson, F17, och kn Alvar 
Carlsson, F12. Mannen t h okand. 

Kursgarden var platsen for utbildning av 
manliga frivilliga och lottor av olika kate- 
gorier, liksom av flygvapenungdom (sena- 
re FVRF-umgdom). 

Kursayslutning i KOpingsvik. Gmj Berndt Osth 
(t v) och C F17, ov Boo-Walter Eriksson 

Manget frivilligt befal har dar fatt en 
gedigen utbildning och upplevt ett gott 
kamratskap. Den erfarenheten har bland 
manga andra form vpl sergeanten Karl Erik 
Eriksson i Brakne-Hoby, som med sin 
bevakningstropp under ovningar bl a beva- 
kat lgc i Lessebo. 

Anlaggningen har fOrsalts och dr nu 
vandrarhem. Dess fornamliga kok och 
matsal anvands som pizzeria. 
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Kopingsvikslagret. Morgonuppstallning 

Laget idag 

Vad som kvarstar av frivilligpersonal i 
luftforsvaret ar stabslottor, FVRF-anslutna 
samt medlemmar i Svenska Brukshunds- 
klubben, SBK. Dessa har sina uppgifter vid 
vara basbataljoner. 

Fortfarande genomfors utbildning av 
ungdomar, FVRF-ungdomar. Verksamhe- 
ten har stort varde som ett led i rekry- 
teringen av yrkesmilitarer. Lt Bengt Berne- 
falk, en period bitradande frivoff, gjorde 
har fram till 2010 en fortjanstfull insats. 

Dagens motsvarigheter till de forna 
frivoff och frivass vid F17 dr alla civila. I 

flottiljens utbildningssenhet ingar en frivil- 
ligsektion med Eva Wemby (chef), Ingrid 
Lindfalk och Arne Nilsson (FVRF). Dess- 
utom finns en frivilligsektion i Halmstad, 
knuten till F17. 

Bilder: F17 jubileumsbok och Conny Nobelin 

Sigvard Forsberg 
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Hundliv pa F 17 

Fljpolis Torsten Lundell patrullerar. Foto; Flj- 

fotograf Rune Hedgren. 

Hundtjansten pa F 17 har nastan lika lang 

tradition som flygplanen. Tidigt under 50- 

talet anvandes hundar vid patrullering och 

bevakning. Under andra halvan av 50-talet 

tillfordes flottiljema vakthundar. 

Varje flottilj hade en hundgard med en 

hundgardsforman och ett antal hund- 

skotare. De fiesta var varnpliktiga. Denna 

personal skotte om hundarna vad aysag 

mat, rastning och viss traning. 

Bevakningshundarna tranades i stilla- 

staende bevakning, lydnad och spararbete 

(personspar). Vakthundarnas trailing gick i 

alit vasentligt ut pa att de skulle larma med 

skallgivning pa en viss retningsgrans - 
oftast hangarens yttervaggar eller dorrar. 

Anskaffningen av bevaknings- och seder- 

mera skyddshundarna skedde genom inkop 

fran Armens Hundskola (HS) i Solleftea. 

Denna myndighet hade ocksa ansvaret for 

utbildning av personalen som skulle 

hantera hundarna samt svarade aven for 

kontrollverksamheten ute pa forbanden. 
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Bevakningshundarna anvandes mest vid 

patrullering under fredsbevakningstj ansten. 

Denna patrullering utfordes av den 

davarande flottiljpolisorganisationen. Pa de 

forband som utbildade vaktplutoner fanns 

aysevart fler bevakningshundar. Dessa 

anvandes bade i fredstjansten pa flottiljema 
och ute pa krigsbaserna nar vaktplutonerna 

ovade dar. 

Vakthundama anvandes i hangarerna - 
varje hangar bestod av tva. "skepp". 

Dessutom fanns vakthundar 

tillsynsverkstaden (Hangar 84) samt pa 

davarande Avd 6 (Teknisk enhets verk- 

stad). Det gick alltsa at 8 vakthundar under 

natterna om de skulle finnas pa samtliga 

platser. Hundarna larmade genom skall- 

givning som togs upp av en mikrofon 

ovanfor hunden (skallforstarkare). I vakt- 

lokalen fanns en mottagardel som var 

konstruerad sa att det gick att lyssna pa alla 

hundar eller pa en hund i taget. Flottilj- 

polisema larde sig efterhand vilka hundar 
som kunde "tomskalla" ibland och hur det 

lat riar det var allvar. Det har sattet att 

anvanda hundar kan man naturligtvis sa 

har i efterhand fraga sig om det var ett - ur 

etisk synvinkel - vettigt satt, men ryktet 

om hundamas farlighet hade aysedd 

verkan. 

Om nagon obehorig person skulle to sig in 

i en hangar med utsatt vakthund skulle 

hunden attackera inkraktaren med sadan 

kraft att kedjan som hunden var bunden 

med skulle brista och sedan anfalla 

inkraktaren. Jag skulle inte vilja vara i 

inkraktarens kidder med en anfallande 

vakthund. Det fanns exempel pa att man 
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fatt fly upp pa flygplanvingarna da hunden 
inte tagits ur hangaren vid tjanstens borjan 
pa morgonen. 

Vakthundarna inkoptes ocksa framst fran 
Armens Hundskola; men aven direkta 
inkop "pa stan" forekom. Ett sadant 
exempel ar en vakthund pa F 17 under 
slutet pa 60-talet - borjan 70-talet. Hunden 
kallades for Bamse - ganska naturligt 
eftersom den vagde ca 50 kg vilket är 
mycket for en schafer. Vintertid fick 
Bamse rastas av tva soldater, dd, han var sa 
stark att nar det var halt kunde en person 
inte halla honom om "han ville 
nagonstans". 
Denna hund bade tagits om hand som 
valdigt ung. Nar den blev aldre kunde 
familjen i Kallinge inte ha den langre - 
man var radda for den. Nar Bamse var liten 
tyckte agarna att det var roligt att retas lite 
med den nar den at, for den morrade "sa 
roligt". 

Alltnog - Bamse vaxte till sig. Nar han var 
ca 10 manader stallde han upp familj en i 

koket och den som rorde sig fick ett 
rytande till svar. Familjen lyckades ringa 
till F 17 och personal darifran hamtade 
hunden och sedan blev den vakthund. 
Bamse bade dock tagit med sig sin 
"kansla" for att mat var viktigt. En dag 
kom en varnpliktig in och sa' att han ville 
forlustanmala en mossa och att han inte 
ville betala for forlusten. Han berattade att 
han bade glomt att kora ut Bamse i 

yttergarden och stanga luckan innan han 
gick in i stallet for att to ut matskalen efter 
morgonens utfodring. Bamse sparade alltid 
en liten gnutta mat i matskalen som han 
sedan vaktade noga. Alltnog - den 
varnpliktige fann sig snabbt och slangde 
mossan i Bamses gap nar han attackerade. 
Darav forlusten av mossan. 
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Organisationen med bevaknings- och 
vakthundar pagick med i stort samma 
uppgifter och inriktning under hela 60- och 
70 talet. 1982 var hela hundverksamheten i 

forsvaret i kris. Armen var s.k. huvud- 
stabsmyndighet och efter avveckling av 
minhundarna pa brigadnivan ville armen 
lagga ner all hundverksamhet i forsvaret. 

Davarande majoren Tommy Nilsson (F 16) 
tjanstgjorde pa Flygstabens krigsor- 
ganisationsavdelning och bade genom sift 
civila engagemang ett stort intresse for 
hunden i forsvarets '011st. Han kallade 
samman en liten grupp bestaende av It 

Wetterholm (F 10), kn Roland Sjosten 
(F 17), hundgardsforman Kurt Karlsson 
(F 13) samt it Mats Andersson (F 10). 
Gruppen diskuterade hur det skulle ga till 
att radda kvar hundarna i forsvaret. 
Eftersom amen inte ville langre tog flyg- 
vapnet pa sig att vara huvudstabs- 
myndighet for hundtjansten i forsvaret. Det 
visade sig vara ett bra beslut. 1983 
presenterade den lilla gruppen ett forslag 
till "CFV grundsyn hundtjanst". Den som 
cla beslutade att vi skulle jobba i enlighet 
med forslaget var genit Sven-Olof Olson 
(CFV). I och med den nya grundsynen 
indelades hundarna i tjanstehund 1, 2 och 
3. Tjanstehund 3 var en helt ny dressyr- 
form, som bl a innebar att hunden skulle 
kunna frispara och skallmarkera person i 

slutet av sparet. Darefter skulle hunden 
kunna kallas in med hjalp av t ex 
visselpipa. Kravet pa dessa hundars 
mentalitet var stort och innebar att de 
hundforare som skulle hantera dessa 
hundar fick en mycket mer innehallsrik 
och i tiden langre utbildning. 

Instruktorsutbildning av saval civila 
tjansteman pa hundplutonerna som 
yrkesofficerare var en stor del av 
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hundtjansten under resten av 80-talet. Det 
fanns knappt nagra yoff som hade kunskap 
om kvalificerad hundtraning. Bland de 

forsta som gick instruktorsutbildning kan 
narnnas davarande fAnrikarna Christer 
(x:et) Eriksson och Thomas Nilsson. De 

gick aven civil instruktorsutbildning room 

Svenska Brukshundklubben och hade 
tjanstehundar som de tranade kontinuerligt. 

Kn Roland Sjosten; ansvarig for hundtjansten pa 
F 17. Foto: Flifotograf Rune Hedgren. 

F 17 personal var alltsa tidigt engagerad i 

hundtjansten. 1984 genomfordes den forsta 

krigsforbandsovningen med nyorgani- 
serade basbat 85 pa Hagshult. Med en 
flygbasjagarpluton och sju narskydds- 
plutoner behovdes 64 hundar. Ansvarig for 

hundtjansten var kn Roland Sjosten. Cirka 
30 stamhundar fran flygvapnet och 35 

civila inlanade tjanstehundar anvandes 
under de tre veckor som ovningen pagick. 
Under ovningen gjordes ocksa en haftig 
uppvisning med tjanstehund 3 inf.& H M 

Konungen med stab. 

Under hela 80- och 90-talet var personal 
fran F 17 mycket aktiv room hundtj anstens 

utveckling. Genom tillskapandet av 

flygvapnets och sedermera forsvarets 
hundtjanstenhet tog hundtjansten manga 
snabba kliv i utvecklingen fran 1984 och 

framat. Vid F 17 GKO (Grundlaggande 

Krigsforbandsovning) pa Urasa tjanst- 
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gjorde bland andra Ingrid Lindfalk och 

Christina Sonberg som hundtj anstin- 
struktorer. De var markforsvarskompani- 
chefens "forlangda arm" vad aysag hund- 
arnas traning och anvandning pa pluton- 
erna. Ingrid och Christina tjanstgjorde 
sedan pa hundplutonen pa F17 under resten 
av 80-talet och en bit in pa 2000-talet. 

!994 skedde en stor forbattring for 

hundtjansten pa F 17. Da byggdes en ny 
hundgard for flera miljoner kronor som 
fyllde alla moderna krav pa uppstallning, 
hygienutrymmen och sjukvardsutrymmen 
for hundarna. 

Pa Krigsbas. Foto; Fotograf TorbjOrn Karisson. 

Efterhand har det tillkommit nya 
dressyrformer, som naturligt nog blev 

aktuella beroende pa terroristhot, men aven 
pa de internationella ataganden Forsvars- 

makten har. Hundar som kan leta upp och 

markera sprangmedel samt markera minor 

kom in i den dagliga trAningen. Utbildning 
till minhundar upphorde 1982 vid 
Hundskolan i Solleftea. Den kom senare 

tillbaka room Forsvarets Hundtjanstenhet 
pa Tullinge under 90-talet och sedan dess 

har vi haft hundar i tjAnst som kan markera 
minor. 

Hundtjansten pa 20-hundratalet 

Med de nya JAS-anpassade hangarema pa 
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F 17 Ar 2000 ayskaffades vakthundarna 
och larmfunktionerna overgick i stallet till 
elektroniska hjalpmedel och vaktron- 
deringar. 

Nuvarande chef Kn Niclas Foleby och Hebbe 6 ar. 
Foto; Boo- Walter Eriksson 

I och med att de varnpliktiga inte skulle fa 
utfora "civila" arbetsuppgifter - gra arbets- 
kraft i forsvaret - ersattes de med civil- 
anstalld personal, med borjan 2006. 
Samtidigt flyttades flygbasjdgarskolan fran 
F 7 i Satends till F 17. I dag ar nio 
dressorer anstailda pa F 17, med uppgift att 
utbilda och skota dressyr och omvArdnad 
av hundarna. 
Hunddetaljen har idag en chef (kn Niclas 
Foleby), en stf chef, ocksa yrkesofficer, 
och de nio dressorerna. Har rAder verkligen 
jamlikhet, da fem av dressorerna dr 

kvinnor. Att det ar hundvanner som arbetar 
pa hunddetaljen gar inte att to miste pa, 8. 
de fiesta har sina privata hundar med pa 
arbetsplatsen. Man far saledes inte lida av 
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allergier da man har ett jobb pa 
hunddetalj en. 

Pa manga arbetsplatser ser man fotografier 
av gamla chefer hanga pa vaggarna men 
hdr har man i stallet satt upp fotografier pa 
gamla trotjanare pa vaggen i ordersalen pa 
skolan. 

Trotjanare i ordersalen. Foto; Boo-Walter Eriksson 

Krigsorganisation och uppgifter 

Hundarna utbildas for att inga i 

flygbasjdgarplutoner och flygbassaker- 
hetsplutoner. En uppgift ar att patrullera ett 
flygbasomrade och inhamta information 
om en angripares intrangande pa basen, sa 
att den kan sparas och bekampas innan den 
lyckas anfalla och forstora materiel och 
anldggningar. 
En annan uppgift ar att flygsdkra och 
skydda ett landningsomrade infor landning 
av transportflygplan. 
En tredje uppgift dr att undsatta nodstallda 
som hamnat Mom fientligt omrkle, till 
exempel flygforare som tvingats hoppa. 
Det innebar att hunden skall kunna folja 
med i flygplan och helikoptrar for att losa 
forbandets uppgifter. 
I fred skall hundarna dessutom kunna delta 
vid den skarpa bevakningen av anlagg- 
ningar och forrad. 
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Dessa uppgifter skall kunna losas av alla 
hundar. Dessutom kan vissa hundar 
specialutbildas. F 17 har tva som ar 

utbildade pa vapen- och ammunitions- 
sokning. Speciellt inriktas utbildningen pa 
sprangmedel. I ar har ett ekipage (forare 

plus hund) fran F 17 och ett ekipage frAn 

Ing 2 deltagit i tva omgAngar i 

Afghanistan. Uppgiften var att sdkra vagar 
och vagbankar sa aft transporter kan 

genomforas pa ett sakert sat. Den har losts 

pa ett foredomligt sat och gett goda 
erfarenheter for att verka i fredsbevarande 
missioner. 

Rekrytering och uttagning av hundarna 

Forsvarets hundtjanstenhet har sitt sate i 

Marsta med armen som huvudansvarig och 
Svea Livgarde som stodforband. Enheten 
har en hundavelsstation i So Hefted, ddr 

man avlar fram hundar for forsvarets 

behov. Man borjade aveln 2005 och har 
idag passerat 400 fodda valpar. 
Anskaffning av avelsdjur pagar konti- 
nuerligt genom egen avel och genom 
inkop. 

Forsvarsmaktens behov ar ca 50 dressyr- 

dmnen per dr. Efter atta veckor placeras de 

ut hos privata fodervardar som far behalla 
hundarna till 18 manaders Alder, dA, de 

testas for de uppgifter som de skall utbildas 

till i forsvaret. Hundmat och veterindrvard 
bekostar staten.. Om hunden blir godkand i 

testerna gar den till de militara forbanden 
for utbildning. Om den inte blir godkand 

erbjuds fodervarden att kopa den for 1500 

kronor. For den som ar intresserad av 

hundar ar detta ett utmarkt tillfalle att ldra 

karma och kanske rent av fa kopa en hund 
till en ringa penning. Kontakta i sa fall 

hundtj anstdetalj en pa F17. 

Tjanstgoringstiden for en tjanstehund vari- 

erar mellan ca sex-nio dr. DA den utgar ur 
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organisationen erbjuds den som Ova till 

intresserade. Det dr dven hdr ett bra tillfdlle 
till att skaffa en valdresserad hund. 

Sir Arthur. Foto; Boo-Walter Eriksson. 

En ovanlig medarbetare var den korthariga 
collien Sir Arthur som skankts till F 17 av 

en kennel. Sir Arthurs och min 

pensionering sammanfoll 1998 da jag 
slutade som C F 17. Jag fick da overta 
honom till stor glddje for hela familj en. 

Framtiden 

Omorganisationerna i forsvaret torde inte 

vara slut annu. Niclas Foleby informerar 
om att man tanker avveckla de fiesta 

dressOrema och att hunden i stallet skall 

vara med i hemmet hos sin forare. Det ar 

polisens modell man tittar pa for att fa 

kostnadsminskningar. 

Hunden. Manniskans basta van. 

Manga varnpliktiga har muckat frAn 

tjansten pa hundgarden och setts gratande 

sitta och to aysked frAn sin trogna van. 

Uppgifterna for hundar i forsvarets och 

manniskans tjanst kommer inte att 

forsvinna, utan tvartom att Oka. 

Text: Boo-Walter Eriksson med underlag fran ovlt 

Roland Sjosten och Kn Niclas Foleby. 
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DivisiOnsliv pa 1950-talet 

Det var tidigt 50-tal room Kungl. Blekinge 
flygflottilj pa historiska Bredakra exercished i 

Kallinge, ett stort grasfalt med skog pa tre 
sidor. Bara at havet i soder var det nagorlunda 
fritt. Har fanns de militara anorna och en kort 
cementbana, 01-19, samt ett grasstrak, 11-29. 
Flygplantyperna var T 18 B, B 18, SK 16 
samt nagra fa exemplar av B 3 och S 14 
Storken. Nya Tp 83, SAAB A 21 R och A 32 
Lansen skulle snart komma. Man bidade lik- 
som tiden i nagot slags tillstand av "uppe- 
hallande krigforing". 

Flygtillagget pa den sparsamt tilltagna lOnen 
var 270 honor per manad for forare och 210 
for en flygsignalist. 

Det var ju sedan sommaren 1945 fred, men 
val kallt krig i flagon bemarkelse mellan de 
tva stora maktblocken och vi lag mitt emellan. 
Allvarliga varningar osterifran hade vi fan 
genom nedskjutningen av en DC 3 och ett 
spaningsplan Catalina pa forsommaren ar 
1952. Vid flygningar Oster om Gotland, med 
tyngd pa nattovningar, kunde vi da och da ana 
att Mig 15 farms i narheten och holl ett oga pa 
vara forehavanden. Radarbevis pa sadan 
nargangenhet farms ofta, merendels under de 
hostovningar som eskadrarna brukade genom- 
fora. Ib land fick vi en yarning om att ett extra 
flygplan bade anslutit ytterst i nagon av vara 
samlade divisioner, alltid forstas med slackta 
ljus. Att underskatta ryskt flyg skulle ha varit 
ett stort misstag. 

Briefing 

Ib land kunde tjansten borja redan strax fore 
halv atta pa busshallplatsen vid torget i 

Ronneby mitt emot Handelsbanken. En serge- 
ant med mord i blicken rattade till skarm- 
mossan pa en 20-arig furir, som han ansag var 
lite for aventyrlig med sin mosspatagning. 
Den nybakade furiren var jag. Sedan bar det 
av pa vagen Over Kallinge city mot dagens 
storbriefing i skolsalen klockan 0745. Vid 
vakten tog den militariske sergeanten Maxe 
emot med skarpladdad kpist. ID-kort var da 
ett okant begrepp. Uniform och det arliga 
utseendet fick racka. Regoff 1, major Rissler, 
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lamnar av till flottiljchefen, Oversten Sten 
Rydstrom, fore detta sjoofficer, en bister men 
popular herre. Givakt, manover, sitt ner, borja 
foredragningen ! 

Flygande personal fran de tre divisionerna 
narvarade, den roda, den bla och den gula. 
Chefer var kaptenerna Carlmarker, Rehnvall 
och Olin, tre resliga man som ingav fortro- 
ende. En av dem blev senare general. 
Meteorolog var for det mesta Anders, en 
hedersman som varit sjokapten i sitt tidigare 
liv. Forste trafikledaren, den lugne och saklige 
Lennart Bergen boll sin del av foredrag- 
ningen. Det visades nagra bilder pa ryska 
krigsfartyg under gang eller for ankar, vilka 
nagon olycklig fick uppdraget att identifiera. 
Ibland gick det bra, men ofta inte ails. 

For dagen kunde det galla dykOvningar mot 
On i sjon Mien, fdllning av 8 kilos ovnings- 
bomber, cementklumpar forsedda med rok- 
granater, mot den gamla cementbaten utanfor 
Hallevik eller anfall i hogervary mot malet pa 
Bolloarna. 

"Nagra fragor? Formering pa divisioner!" 
Fort ner till respektive hangarer sa att man 
ham med ett ins& vid fikabilen, en gammal 
husvagn som brukade komma fran markan 
just innan det forsta passet skulle starta. 

Manniskor man minns 

En flygspanare farms pa forbandet, major 
Holmberg fran armen, som var regoff 2. Han 
var en lugn och savlig man, markligt nog med 
signaturen Hg, den kemiska beteckningen for 
kvicksilver. De bada regoff fungerade som 
flygchef respektive amsvarig for flottiljens 
mer markbundna arenden. Jag kan inte 
minnas att de bada regoff var lika populara 
som flottiljchefen. En chef som emellertid 
hulls mycket Mgt av sin personal var kapten 
Bo Carlmarker. 

En reservare skulle introduceras pa T 18 B 
och B 3. Det var lojtnanten och SAS-kaptenen 
Knud Havel, en rese som tidigare i karriaren 
varit flygvapenmastare i kulstotning, alltid 
med skamt i blicken. Han skulle senare bli 
Boeingpilot i tyska Condor. 
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Pa var division bade vi tva mogna och 
erfarna piloter, sergeanter och sa kallade 
kategori B-are. Blomberg hade varit mekani- 
ker och Bjorkryd kom fran signalsidan. Det 
var grabbar att halla i handen nar det blaste. 

Fr h Lars Blomberg, Karl Erik Odebo, tekniker Gosta 
Malmsten och varnpliktig som vi inte har namnet 

Senare skulle Blomberg bli chef for heli- 
kopterdivisionen och Bjorkryd DC 10-kapten 
i SAS. Det var inte alltid vi tyckte att led- 
ningen tog hand om sina begaNningar pa rat 
sat, men det skulle bli bartre sent omsider. 
Utvecklingen och framforallt behovet skulle 
astadkomma detta. 

Pa massen fick man ofta flora om nagon 
trevlig upplevelse av humoristen Einar Gas- 
Pelle Pettersson. Den har dagen var det fran 
helgens gaddfiske, dar han sade sig ha fan 
fern fina gaddor. "En gay jag bort och den 
andra stekte frun till sOndagsmiddagen". 

En dag i veckan spelade flottiljens fornam- 
liga musikkar popularmusik i stora matsalen 
under ledning av musikdirektoren Ellstrom. 
Korpralen Bengt Fridfors, sittande med sin 
klarinett langst bak, blev efter manga ar 
musikchef i Ronneby. Konserterna var myc- 
ket uppskattade. 

Dag- och morkerflygningar 

Tisdag och torsdag stod som regel oppna for 
kvallsflygningar och da var det behagligast 
med en ett par timmar lang navigerings- 
flygning Over sodra Sverige. Maximalt kunde 
man MIa sig i luften med SAAB T 18 B i tre 
timmar och femton minuter. Farten var strax 
under 400 krn per timma. 

Den har dagen skulle jag flyga med 
Bjorkryd. Blomberg skulle fa nagon annan av 
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de grOnaste signalisterna. Vi skulle calla 
bomber pa Bollo. Passlangden brukade vara 
sa tilltagen att man klarade av tva flygpass 
fore lunch och tva efter. 

Efter tre vary lossnade huven i vart flygplan 
och flog ivag. Nu var stolen osakrad, varfor 
man inte fick dra i den laderstropp som 
hangde Over hoger axel, for da utlostes 
krutpatronen under stolen och man flog ivag 
mot andra problem. "Du far to radion", skrek 
Bjorkryd. "Jag hor inte vad de sager. Minskar 
farten till den lagsta for att fa ner vindbruset. 
Sag att vi gar rakt in via Ronnebyhamn pa 
bana 01 och landar!" Ingenting att hetsa upp 
sig for! 

Pa varkanten bade eleven Lindborg, som 
hela livet i flygsammanhang skulle ga under 
smeknamnet Hoburg, och jag kvaddat flyg- 
plan bla Martin efter en genomsjunkning 
under sattningen. Stallet slogs in och de bada 
propellrarna gick i marken. Planet girade 90 
grader mot Oster (vi landade pa bana 19) och 
stannade, kraftigt rykande. "Fel hastighet, is i 

pitotroret " stod det i haverirapporten. 

Faltflygaren Kaj Hedlund pa forarplats i B 3. 

Efter lunchpausen skulle jag assistera den 
duktige och erfarne faltflygaren Kaj Hedlund, 
enligt uppgift med 9,5 i flygbetyg fran F 5. Pa 
den tiden nyttjades ett strak med saval en bit 
cement som gras i riktning ost/vast. Vi skulle 
landa fran Kallinge in mot bana 29. Man 
passerade cid huvudvagen till flottiljen. 
Faltomradet var ayskarmat med ett kraftigt 
natstangsel, ett par, tre meter Mgt. Nar Kaj 
vid landningen skulle passera vagen var han 
lite for snal med hoj den och rev med sig hela 
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stangslet, som hade fastnat i landstallet. En 
bagatell vid den tidens ovningar! "San't som 
bander", sa var markstyrkechef pa divisionen, 
kapten Karl Evert Karlsson, och satte genast 
stationsavdelningschefen, forvaltaren Helmer 
Gadd, och hans mannar i arbete med att 
reparera skadan. No big deal ! 

Brottslingar 

Den sista fjardedelen av arbetsdagen var ofta 
lite "smakriminell". Da smet manga till som 
det hette andra uppgifter. Dessa var ganska 
diffusa och svavande. En kollega som var 
speciellt begavad i denna konst var det senare 
sA produktiva och framatstravande kommu- 
nalradet Roland Andersson, en gang sergeant 
och mastare i pistolskjutning. 

Klockan 1630 tidigast var det tillatet att 
passera vakten pa vag hem. Kom man tidigare 
blev man antecknad. 

"Nej, ni far inte aka hem fore utsatt tid", sa 
var chef. Ni skall ut en timme och fa frisk 
luft!" - "Men jag kan oppna rutoma i min bil 
nar jag Aker hem", foreslog den kloke och 
slagfardige Nisse Hoburg. "Da far jag kors- 
drag och all den friska luft jag behover." - 
"Dumheter! Nu springer Lindborg i stallet 
trekilometersslingan vid skjutbanan och Sank- 
sjon och sedan galler bastu." Den senare lag i 

kallaren under skolsalen. 

Nils Erik Hoburg Lindborg efter ett svettigt pass i SK28 

Vid "icke flygdag" drogs det ofta en spader 
langst bak i ordersalen. Dobbel forekom ald- 
rig. De fiesta hade inte mycket pengar att 
spela om. 
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En fantastisk tid 

T 18 hade under en tidig period varit utsatt for 
en del haverier, tyvarr ocksa med omkomna. 
Under mina dr, 1953-56, inskrankte sig have - 
rierna till nagra buklandningar samt en 
handelse da besattningen lamnade sift flyg- 
plan med fallskarm Over Bornholm efter, som 
man formodade, felnavigering i morker och 
med en mycket kraftig nordlig vind. Inget fel 
pa planet kunde konstateras. 

Aren pa division, 53-61 med avbrott for tre 
vinterhalvars utbildning i Uppsala och Vaster- 
as, var pa manga satt en fantastisk tid. Anda 
hade man kanske som ung inte fOrmagan att 
uppskatta alit som var positivt. Negativt var 
forstas den nast intill obefintliga lonen som 
bara filial mat, hyra samt ett enda besok per 
manad pa det da annu inte nedbrunna 
Brunnshotellet. De allra fiesta av oss yngre 
varken rate eller sop. Men kamratskapen at 
vanster, huger och neat var god. 

Det anrika Brunnshotellet brann ned till grunden 1959 

Emellertid farms klasskillnaden uppat kvar 
och storde val inte sallan stamningen. Jag vet 
forstas inte hur det var inom andra vapenslag. 
Under helikopterskolan i marinen i borjan av 
dr 1962 marktes dock en markant skillnad i 
jamforelse med den vapengren som ju var 
yngst och modernast och darfor borde ha haft 
den mest positiva installningen till j amlikhet. 

Men, jag hade glad] en att kunna konstatera 
att det snabbt battrade sig. Men da hade jag 
tyvarr redan lamnat mitt kara flygvapen med 
inriktning pa det kommersiella for att aldrig 
mer Ora ens ett mote, och det ar nagot som 
jag saknar sa Mr pa alderns host! 

Ulf Wiberg 
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GENOMFORD VERKSAMHET 

Varayslutning i brunnsparken 2010 

Den 18 maj ayslutades varterminens verk- 
samhet inom styrelse och forening. Av 
gammal god tradition inbjOds styrelse och 
foreningsfunktionarer till lunch, denna var 
pa Brunnsparkens restaurang i Ronneby. 
Styrelseordforanden Benny Hellstrom 
framforde ett stort tack for tid och energi 
som lagts i foreningsarbetet samt onskade 
oss alla en skon sommar. 

Naturligtvis fanns utrymme for serval erfarenheter 
som nya ideer kring kaffebordet i den varfagra 
brunnsparken. 

Resan till flygvapenmuseum och flyg- 
dagen pa Malmen 

Tidigt lordag morgon den 12 juni gick en 
fullsatt buss, med forvantansfulla och flyg- 
intresserade medlemmar ur kamratforen- 
ingen och SFF Blekinge, till Linkoping och 
Malmen. Eftermiddagen var aysatt for 
besok i det nyoppnade och under dagen 
aterinvigda flygvapenmuseum som nu 
blivit dubbelt sa stort, i tre plan varav plan 
1 under markniva. 

Val framme vid museet vantade fantastiskt fina 
utstallningar om flyget i Sverige och annorsteides. 

29 

Den tidigare utomhus parkerade Tp 47 Catalina 
har nu putsas upp och fatt plats inomhus. Over den 
syns en S 31 Spire. 

Utstallningen om Det kalla kriget och ryss- 
skracken var mycket valordnad, intressant 
och larorik. 
Flygplanvraket efter den nedskjutna sven- 
ska DC-3 samt fakta kring handelsen fanns 
utstallt i eget rum i plan 1. 

Vraket av den nedskjutna DC-3 i monter med 
deimpad belysning. 

Flygplan fran Carl Cederstroms Bleriot till 
vara dagars JAS 39 Gripen fanns att 
beskada, aven stridsiednings- och mark- 
system i ovrigt fanns overskadligt utstallda 
och gav en fin historisk bild av det svenska 
militara flyget. 

Sondagen den 13 juni inleddes med en 
uppiggande fotmarsch i stralande solsken 
fran hotellet i Ryd till flygfaltet vid 
Malmslatt. 
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Bo Hagertz (th) pratar gamla minnen med Johan 
Karlsson framfOr en Gulfstream IV. 

Tillsammans med 10 000-tals ovriga be- 
sokare fick vi avnjuta en flygdag som inne- 
holl det mesta i flygdag, fran Tummelisa 
och Spitfire till Turman och Gripen. Bland 
helikoptrar kunde Hkp 14 ses och visst bor 
namnas att Breitling-gruppen gjorde en 
snygg flyguppvisning. 

Mikael Carlsson i sin replik av Bleriot XI. Origi- 
nalet flogs i Stockholm 1910 av Carl CederstrOm 
som var forste svensk medflygutbildning. 

Efter en lang dag pa faltet atervande ett 
trott, nojt och lite solbrant gang till Ble- 
kinge, val omhandertaget av var bussfor- 
are fran Skoneviks Buss. 

Tp 84 Hercules under taxning samtidigt som grupp 
JAS 39 Gripen ur F17 gor sitt uppvisningsprogram. 
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Nationaldagsfirandet i Brunnsparken 

Nationaldagsfirandet 6 juni borjade i ar 
med samling i Ronneby centrum, pa torget. 

Fanmarschen utgick frail torget, har Over soderbro 
med F17 fanvakt i taten. Foto: Thomas Landet 

Fanmarschen gick sedan over soderbro och 
ovre brunnsvagen till brunnsparken dar det 
traditionella nationaldagsfirandet fortsatte. 
Ronneby blasorkester stod for takt och ton. 
Var forening var i vanlig ordning med i 
ledet med Ulf Alderlof som fanforare. 
C F17 hade hedersuppdraget att hogtidstala 
infor en stor uppslutning ronnebybor i den 
varma och skona brunnsparken. 

C F17 Ov Mats Helgesson hade nOjet och Oran att 
hogtidstala. 

Foreningstraff med information om 
riksdagens fiirsvarsutskott 

Av olika skal har den foreningstraffen 
flyttats fram till mandagen den 15 novem- 
ber. Rapport kommer i nasta nummer. 

Text: Herbert Lindblom, Bo Hagertz, Ulf Alderlof 
Foto: Bo Hagertz, Gunnar Mossberg, Herbert 
Lindblom, Thomas Landet och F17, Alf Andersson. 
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Till minne 
Hedersmedlemmen Gunnar Eriksson 

Gunnar Eriksson har avlidit den 24 juni 
2010 i en alder av 85 ar. 

Gunnar Eriksson borjade i FV 1942 som 
flygtekniker pa F 1 i Vasteras och kom till 
F17 1945 med tjanst pa B3, och senare 
T18. Han gick mastarkurs 1950-51. 1953 
fick han anstallning vid FOrsvarets robot- 
vapenbyra, dar arbetet bestod i forskning 
och utveckling av nya robotsystem. 
1958 ldmnade Gunnar Forsvarsmakten for 
IBM dar han under resten av sitt yrkes- 
verksamma liv, cirka 30 ar, kom att arbeta 
med datorutveckling och applikationer 
inom industriell produktion. 

1990 invaldes Gunnar i F17 kamratforen- 
ings styrelse, dar han var kassor 1990-99. 
Vid uppbyggandet av F17 forbands- 
museum fran 1992-93 var han den som 
inledningsvis atog sig samordnings- och 
ledaransvar. 1995 kunde museet officiellt 
oppnas och visas upp for press och TV. 
Gunnar hade god formaga att komma ihag 
och teckna vardagshistoria, nagot som vi 
museivanner hade stor nytta och glddje ay. 

Gunnar ldmnade sitt uppdrag som musei- 
chef 2000 och invaldes i samband darmed 
som hedersmedlem i foreningen. 
Vi tackar Gunnar for hans iderika, upp- 
muntrande och malmedvetna arbete i saval 
kamratforening som forbandsmuseum. 

Styrelsen 
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Medarbetare for arkivarbete soks !!! 

Styrelsen har en positiv installning till att 
bitrada F17 i arbetet med fotoarkivet, detta 
galler i forsta hand att identifiera och 
scanna bilder for ett digitalt system for 
bildhantering och register. 

Arbetet ar omfattande och fler medarbetare 
behovs. Datorkunskap ar naturligtvis en 
fordel men utbildning ges sjdlvklart for at 
klara arbetet, prova garna pa. 

For upplysningar och intresseanmalan, 
kontakta Herman Palsson. 

Tel: 0457-24272 
E-post: herman.palsson@hotmail.com 

F17 fotoarkiv efterlyser bilder !!! 

Arkivet innehaller endast ett fatal foton 
fran flottiljens begynnelse fram till 1954. 
Forklaring och orsak ddrtill ar att flyg- 
vapenchefen Bengt Nordenskiold upp- 
manade flottiljcheferna att enbart blicka 
framat, inga bilder skulle sparas. 

Fotoarkivet vadj ar nu till tidigare F17 an- 
stallda som har bilder i privata album fran 
tiden 1944-54, om lan for kopiering till 
arkivet. 

Kontakta Herman Palsson som svarar pa 
fragor och forklarar. 

Tel: 0457-24272 
E-post: herman.palsson@hotmail.com 
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KOMMANDE VERKSAMHET 

Program och inbjudan 

13 december 2010, kl 1300 i hangar 47 

F17 inbjuder kamratforeningens medlem- 
mar till flottiljens held rsgenomgeing 2010. 

C F17 arsgenomgang borjar 1300 och be- 
raknas paga till ca 1430. 

Kamratforeningen dr valkommen aven till 
luciafirandet i matsalen Sleipner som sker 
under formiddagen med h&j an kl 0900. 

Anmal ditt deltagande senast 8 dec till 
e-post anmalan@f17kamratforening. se 
eller 0457-14086 

17 mars 2011, k11800 i F17 aula 

F17 Kamratforenings arsmote 2011 

Kl 1800 inleds arsmotesforhandlingarna. 

Forsvarsinformation kommer att folja 
direkt darefter. Amnet for dagen kommer 
att framga i kallelsen till arsmatet. 

Ca 1930 inbjuds till suventionerad middag 
pa Breclakramassen. 

Sarskild kallelse till arsmotet kommer att 
utsandas under februari manad 2011. 

Nagon dag under april manad 2011 

FOreningstraff med fOrelasning om UAV, 

obemannade luftfarkoster 

UAV-systemen far alit storre betydelse och 
dr pa bred frammarsch i forsvarsmakten. 

Lars-Olov Hansson, Materielsystem Flyg 
kommer och berattar om teknik och 
anvandningsomraden samt verksamheten i 

dag och i framtiden. 

Sarskild inbjudan planeras utsandas i 

samband med kallelsen till arsmatet 2011. 

Resa till Goteborg den 5-6 maj 2011 

Bussresa till Goteborg 
Besok vid Volvo Torslandaverken och 

volvomuseet samt 
Aeroseum flyg-/upplevelsecenter pa Save 

Narmare information om program, kost- 
nader och avresetider kommer i sarskild 
inbjudan som planeras utsandas i samband 
med kallelsen till arsmatet 2011. 

Intresseanmalan kan dock ske redan nu till 
Ulf Alderlof 0457-24674 alt 0708-578935 
Bo Hagertz 0457-21689 alt 070-5654723 

Alla varmt valkomna !!! 

Styrelsen 

God Jul och Gott Nytt Ar 
tillonskas 

Alla medlemmar 
och 

Bredakrabladets lasare 
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