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Bli medlemi F 17 katnratJituening'
F 17 karffatfttreningbildades 1979och har
sedandessutvecklatstill en ftirening som
idag har ornlsing 550 medlemmar.
Andameletmed fdreningensverksamhetar
aft verka liir och stiirka samlddgheten
mellan personal som tillhdr eller tillhdn
Blekinge flygflottilj
och Ronneby
gamison, att bidra till virdandet av
traditioner fiin flottiljen och gamisonen,
att gagnaett gott karnratskapoch att vara
en liink mellan gamisonenochbygden.
Fdrcningens aktiviteter omfattar i stort,
studiebesiik eller ftredrag avslutat med
niddag, dzirtill kommer resor samt
museiarbete.Se program och inbjudningar
pa sistasidan.
Medlemskap ?ir dppet fdr alla Fdrsva$mallens kategorior, militltra som civil4
sav?il altiva som pensionsavgengnaer
viilkomna" Vid pensionsavgengar fdrsta
6ret avgiftsfritt, ett medlemskort 6verldmnasnumeravid pensionsavtackningen.
Vi dnskar Ie fler medlemmar som fortfarandeiir i aktiv diinst, men dettasker inte
automatisld.Om du vill b1i medlen ber !'r
dig dlirlbr sjlilv kontaktanegoni styrelsen
Ibr ditt medlemskap.
Enklasttar du kontaktvia e-post
medlemmar@flTkamratforenine.se
eller
stvrelsen@flTkamratforenine.se
Amavgifteniir 80 k ftir huvudmedlemoch
40 ls ldr familjemedlempe sammaadrcss.
I 8navgiften inger ftir huvudmedlemtve
:nlumnerav B r eddkr a bI a d et.

Mycket v?ilkommeni kamratlcetsen!!!
Stlrelsen

F 17 KAMRATFORENING

tidigt lbr valberedningen att han inte
itnskadebli omvald. Sjiilvklart blev jag
som vice ordftirande tillfidgad om att ta
dver 'klubban". Jag tyckte inte det kendes
riktigt riitt att gdla det, eftersomjag visste
att jag skulle vara utomlands sju veckor
under vAren och dessutomvara hemiian
under septemberoch stor del av olitob€r,
Valberedningen falm inte negon annan
kandidat. Arsmdtet besldt att into v?itja
dhrmed var
negoq ny styrelseordfldrande,
vi eter pe ruta ett ig€n. Det vill sega att
vice ordbranden skulle ftrngera som
stlaelseodfiirandeftam till fusmdtet2010,
Styrelseordfi)randeBennyHellstrdm
Det har vadt ett nagot omhrmlandeer ldr
kamratftireningenoch dessstyrelse.
Ftilst men jnte minst har vi uppDenen viss
mognad efter alla dessa 30 er. Jubileet
firadesden 16 maj med en festlig middag i
milit?irestawangen,6ljt av jubileumste a
med avecpl Bred6lcamdssen.
Dessverre var det bara ett hundratal av
ftireningens totalt 530 medlemmar som
kom. Detta er ett prcblem ftf oss att se fA
suiller upp pA de evenemangsom ordnas.
Detta lil sn sak som sq.relseoch 6wiga
medlemmarmiste l66dka finna en ldsning
pA.
Under erct som gett har vi Svenhurmitmed
att b)4a ftireningsordftirande.Traditionen
pebjuderatt C F17 :k fireningsordfiilande.
vid 6lsmdtet i mars invaldes s&ledesvAr
nye flottiljchef Ov Mats Helgessotrsom
ftireningsordftirandefitn dabm 6r flottiljchefsbltet vid halvaGskiftet2009.
Vi tackar Niclas Karlsson Idr gott samarbeteunder de gengna6renoch hoppaspA
eft lika go$ samarbeteftamdvermedMats.

Problemet ldstgs genom att Her$ert
Lindblom erbjod sig att, under vlren gA in
som adjungqadstyrelseordftiande.
Vid ett konstituerande stlrelsemdt€ 21
apdl besldts att undertecklad skulle leda
styrelsen i sitt a6€te som styrelseordIiirande med Ulf Alderliif som vice fram
dn na$a e6matte.
Som nyilltr',idd stFelseordf6randg med
bara ett par ars edareDhetfteo styrelsen,
kanner jag naturligtvis behov av stdd pe
alla plan. Lyckligtvis finns Herbert med
som redalldr och ansvarig utgivare liir
k€dekabladet. sasamarbetetfortsetter.
StFelsen hoppas nu att vi ska fb en
givande och altiv period framdver med
flera intressanta besdk och sammankomster.vi blir precissebrA som vi sjelva
anstdinggrossatt vam.
Betrliffaade museet finns liir niirvarande
inte nAgotnytt au rupport€ra.Vi iir dock
fortfaralde optimistiskaaB det ska l6sa sig
pe ett bra s?itt.
BennyHellstrdm

Byte av stlrelseordibrandeblev en sver ndt
att kniicka-H€rbertLindblom ItirKarade

RONNEBY GARNISON
Den stora fragan f6r oss idag lir aonarshur
det skall bli med utbil&ingen av soldater
til flygbasbataljonen.Det finns en beslutsindktoing som arger att utbildningen skall
centraliserasoch lbrttggas till en enda
geogmfiskplats.
Aven hur atenfoltsatta reformeringen av
F6$va$matiten skall sk€ er €n viktig frega
ftr oss. Vera peEonalrarnarkommer att
lslrnpa och 6vetr vgra gkonomiskaramar
komm€r att rclativt nuleget att bli mindre.
Hiir har vi en stor utmaning fi'an6r oss pA
F 17 och RoDnebyGamisotr.

KaDrater !
Den 26 juni tog jag, Mats Helgesson,6ver
rodret vid F17 och RonnebyGamisonefter
Niclas Karlsson Niclas gick vidarc mot
nya utnadngar som chef vid Hogkvart€retsproduktionsplaneringsavdelning.
Sjalv kommerjag nnrmastfiAn jobbet som
stabschefvid d€o flygtaktiska stab€n,FTS,
i Stocltrcln. Desslbrinnan har jag bl a
tjenstdort som csDtral flYgchef i
Hitgkvartoret,divisioDschefpe GustavBle
och som flygfttrarc i divose befattoingar
pe Ole Ritd och Olle BIA- Jag ldrsdker
dhja-t hau" -ie I nygdm se att jag kan

framftraveraGripar.
Jag fick lit€ av en brysk start efter
av en
i ochmedatt vi drabbades
s€meotem
olyckai form av en buklandningi ftrsta
veckani augusti.Pilotenklaradesig utau
skadormen flygplanctfick en del skador
och ollckan uteds just lru av statels
Jag16rvlintalmig att vi
haverikornnission.
fer deiasrapportomcaett halvfu.

Det brtd€r ockse mycket amat PA F 17,
under hosten kommer vi att fe etr
uppgraderingav vira Gripen-flygllaa som
96r det mdjligt fd! oss anvetrdanya och
beftp vapen i form av ny IR-tb (IRIS-T)
och GPs-sq/rdabombe!. Detta iir str viktig
och efterft8gadf6rmlga
P& Gamisonen (3 l{L"skv) har vi ocksi
haft eft officieut vdlkomnande av en nY
helikoptemodell" HKP 15 AugustaA109.
Det var mltrga er sen senastvi fick €r1ny
helikopterb? till ossvi har haft bes{ik av den samlade
attachekgreDi Sverige, och som vauligt
imponeradesbesdkamaav v& effeltivitet
och vebk6tta mat€riel. Den 15 ssptemb€r
hade vi zu's m iterkommitte med ganle
Of ffetao SyrenI spetsetr.Han tiUtriid€r i
november som EU's m itnrtommiues
chef.
Det lr mycket som henderpi flottiljen och
det er menga utmaningar som skall
hant€ras.Jaghoppasatt vi kan fofsetta ha
en gott och givande samarbete meuan
kasrratftreningenoch Flottilje!.
Med bestafl ygarhalsningar.
Mats Helgesson
Gamisonschef

Flygspaningtill F17 S37division siittsupp
Spaningsnyget genomgick stora organfuationsf6rtndrhgar efter riksdagsbeslutet 1975
dl Fl1 skuue hggas ned. Awecklingen pA Fll, omskohing ti|l ry flygpl&ntyp S37 och
utlokalisertug ti|l andra llottiljer Fl3 och F17, vilka kom att bli blandflottiljer med jaktoch spaningsdivisioner. Svetr-Bertil L66w och Per-Olof Erlcsson berittar i tre avsnitt
om spaningsdivisionen pl Fl7, om personal osh utbildninb om havsovervakning och
underrittelsetjnnst samt om taktik och systemutvecklltrg.Her ftljer del l.

SpaningsJlwdivisionQvintusBld 198|. Divitio rch4en Mj Sven-BertilIndN i nitten, Jranltu nosknna. En
spaningsdivition satteruW tvd krigsdivisioneroch ar darJdrst6ne An moavamndejak- och ottacryIwdivision.

Riksdagsbeslutoch bakgrutrd

F1l awecklar

1975, i maj, fattade riksdagen beslut att
flyglottiljen Fl1 skulle awecklas. Detta
stadsfiistesi fiirsvarsbeslut197. diir ockse
Fl och F12 skulle awscklas.

Fl1 aweclladesi sambandmed att S37
division€masattesupp. 1976sattes&n
6lsta 33? divisionenupppAFl3 samtidigt
som tve divisionerpA F1l ladesner, en
S35 division (3.div) och en S32 division
(s.diy). Nista S37 division sattesupp pe
(l.div) pe Fl1
F17vawid S32divisionen
ladesner,PAFll fannstru enS35division
kvarftam till i979.

Fll var spaningcflygetsvagga med Sna
spaningsdivisioner,tve S32 och tue S35
divisioner. Ynerligare en S35 division
farmsot F21.

F17 tar emot S37SpaningsviggeB
Ofrciellt levereradesde te ldrsta flygplanenden 28 augusi 1978fien F13.

Nilsson och Oskar Wem€rsson.Freri
"Sigurd BU" (2.div F1l) kom Dick
NiklassoD,
MalteHallgreGLeif M6ll€r och
Rolf Pelssotr.

Tregryppsn 'Qvintus BU 14, 57 och 39"
fl6gs av Urban S6rme, Birger JohanssoD
och Sven-Bertilkiiiw.
Vid kssebo uppvaktadesgnrppen av en
rote J35 Dlakeu ftAn l jaktdivisionen Fl7
ftjI eskorttill dennya basen.Klockan 1410
flitg gnppen 6v€r Fl7 pe sydlig kurs fdr
att visa upp sig dv€r Kallinge och
Romeby. Prcss€n var pe pbts och
f6revigade Viggenleveraosen, vilket
uppm?irksemnades
i de flesta sydsvenska
tidningar samt SvT Sydnytl Pl plattan
mdtte C Fl7 Ov tric SpAngbergupp och
halsadeviilkomnaMj Ufiat Sannz,
frAte chefpnsdivQvintutBb
Divisionschefvar Urban S&me som flugit
pe F13 sedm 1976. Stellfdreffidande
divisionschef var Sv€n-Bertil L66w som
flugit pe F13 under 10 mAnad€r. Som
instruktdrer deltog Birger Johanssonoch
Aaden IsakssouF13.
Teoriskede och simulatorflygning pl
tr'13,TIS:A bdrjsr,
L f r /, uv Enc spangDe4 va&)mnaf aejofsr
landande537piloEma,In Birger Joha'sson,
Sven-BertilIn6u och Urban SSme

Spaningsdivisionen
organiseras
Mtndagen den 20 november sitts
2.spaningsflygdividionen
upp. LddageB
deD18novembe!fl6g S32Lansenfttr sista
gAngensamtidigtsoml.division Fl1 lades
ner. Under hosten1978 hade2.stationskompanietpA Fl7 ma*omskolats. Fdr
detla,indamelhadei smygen S37 flugits
tiv€r&AnFl3, veckaneflErmidsommar.
De fl€sta medlemmamatill 2.sdiv kom
fi€n'1kue Rdd" (l.div F1l). Dessavar
Gdran Engdar, Sam Lundgreq Jdrgen
BerggreqJan Johanssoo,
Kjell Fransson,
Jan LandiD,Hans Bjiimerhag Per-Ake

Fdrarutbildningenpe S37 Viggen startadei
Norrk6ping med markomskolning och
simulatorflygning. Detta skede kallas
Epinskotning, TIS:A lbr de som redan
flugit kigsflygplatr och planerades fram
till ochmed april 1979.
I dennakun ingick aven Giiran Langemar
Fl7 och Rolaud Sterner Flygstabe,n.Rolf
Perssondeltog i orienteringskun och fick
tve pass i SK37. Var flygchef Herbert
Lindblom deltog i utbildningen fram till
nAgra pass i Ek, 6r att kunna fodsatta
omskolningeDundq hiiste!, d! C E1 s6
boslutat. Oklarhet ridde om flygchef
behdvde flyga alla pi "blanclflottiljer"
fdrekorrmandekigsflygplaD. J35 och S37.

Flygonskolnitrgetr fortsn$or pAFl 7

Underrittelsepluton

Efter nyaret och k€ttonhelgen 1979 kom
flygstyrkan till Fl7. InstruktatrerftSn Fl5 i
Sdderharmkom ned med ett antal SK37
fttr inflygning i dubbelkommando,Dk.
Varje elev fick fem pass i Dk iDnan
flygaing i enkelkommando,Ek. F6$te man
somEk flygare var Giiran Eagdar.
Under verert 1979 g€nomgick F17
jaktpiloterna Hrkan Rob€rtsson, Kjell
Dahlberg, Bertil
Rystrand, 'Tido"
Johanssonoch tnf Alded6f omskolniagtill
spaningssyst€metpA kvarvarande S35
division€n pe F11. Dessavar iDllugoa pA
flygplan 35. Efter deDnakuls geiromfiirde
RobcrtssoD, Dahlber& Rystrand och
JohanssoaTIS:A och GFSU:A S37pAF17
medan Alderldf
pg
fick
tiinst
underrettelsepluton.

Pluton€n som i dagligt tal kallad€s
Undplut, var nera lauten till spaningsdivisionen men var ett €get 6rband- I frcd
tillhdde den Flygavdelrfngen mm som
kigs6rband ingick deu i Basbataljonen.
Underrettelseplutonvar mobil och bestod
av framkallnings- och tolkvagn samt
servicekontain€r.
Uppgiftema var att ftamkalla film samt att
utvfi€ra och tolka- Att ge svar pi de
uppgifter bestEllareobegerde.

S37i tv{ versiorer, SH och SF

Undplutvsr nAra btnat n divisionentverksaitha
WfAdeddfvid Uusbodet i tolbagnen-

Fotovettionat SF37hadeobjel,awnstpj Jbr
avst nds-,hig- och sidatt \era saftt hhltcr rtr
laddtlingplundiag ayflnkasexer i nosparna.

Flygplan S37 fanns i tue verion€r, SH37
och SF37. SH stAr ftir havsdvervahing
och flyg)lanet hadeen radari nosenmedan
SF star frr fotoversion med ett fledal
kamercr. Esn utan radar. Man kunde se
skillnaden pA utfomningeD i noseD,
klarade man inte detta sA hmde matr titta
pe numretpe fsnan. SH37var uddaoch SF
j&nt nurnrerade.

Operativch€f OB, C El och MB var alltid
in&Essendeav awikels€r i normalbildcn
till sj6ss,i fttGta haud.Awikelser rapporteradesbrtldpand€ av flyg6rbanden i den
dagliga flyg-/dvningsvedcamheten men
kunde ockse szhskilt bcstenas under sA
kallad spaningsbercdskap.
Mer om spaningsberedskap
och undemettelseiDhilmtningkolnmer i n5staavsnitt om
verksamhetenvid 2.sdiv.
Divisiorschefer p& F17, Qvintus Bli
Mj UrbanS6rme
Mj SYen-B€rtilL66w
MjcoraoEngdq
MjPer-OlofEricsson

1978-80
198G.84
198+92
1992-93

Divisiorsmirke
Det nya divisionsme*et ritades av L€if
Mitller. En Viggen med en omritad tve4
fdr den 2.a divisionen. Kransen av ek,
Blekinges landskapshii4 som ik ritat som
ett Q, F17 signalbeteckning.Himmeln dr
ljusbE och havet/markeniir mitrkbE i ett
rutudDster,som i ver simulator som fanns
pe F13 i Norrkdping.
Satter upp tvA ltrigsdivisiorer
Varje ftedsdivision inom spaningssystemet
satte upp we lrrigsdivisioner. VAra divisione! var 172. och 173. sdiv. Dessa var
baserade pi O-basema (ordinarie bas)
Byholna respektiveUrAsamed T-basema
(tillfiillig bas) Kosta och Hultsfred. Varje
kigsdivision hade chef, $ellftirehedare
och 8 ftirare. Detta innebar att en fredsdivision var Ilggot stiine 6n eD motsvarandejakt- eller attackflygdivision.
Vidareutbildning och insatstbrmlga
Den ldpandev€rksarftaen vid divisiorert
var att utbilda till och Mlla hdg niva pA
kigsfbrbandet samt att uppfitthella anbefalld beredskap.

mett pe divisioaens liirmdga under mer
Hvande och lsigsliknande fdrh6llanden.
Taktikuweckling och ftirbattrad teknik
ingick ockst som en natwlig del i att 6ka
divisionensftirm6gai olika uppdngstype!.
Derutdver fatrns behov och uppdrag att
genomtira GFSU, Crundlaggandeflygslagsutbildning.Ett antal omgingar, stora
som sm6, fick hiir sina kunskeer och
fitudigheter till kigsplac€rad spaningsflygare pi S37. Det b6r ocks6nenmasatt
viss stabspeFonal hade sin alhgtlna
flygtening fdrlagd till 2.sdiv.
Ett totalhaveri har itrtrntfat
Under spaningsdivisionEnstid pe F17
intrdffade ett totalhaveri med dddlig
utgeng. Det var Per-Gdran EkdaN som
omkom under en spaningsiildng &ir
uppgiften var aft fotografera Nogersunds
hamn med en SH 37. DivisionEn skulle
flyga mel et en lottakus, liirdagEnden 5
septernber1981och i sambdrdmed deDna
skulle spaDingsuppgift€r
l6sas.
SpaningsepokengAr mot sitt slut pe F17
Und€r hdsten1991och viren 1992pigicl
inf6! fdrsvarsbeslut FB92, en vedtabel
ping-pongmatcb,med vilket som skulle bli
nesta nedlaggningsbrband. SFiden stod
mellan F13 och F6. Fdga visste vi dA att
det skulle bli beggeoch vi kom att drabbas
av en kantboll. Den bestod i att Fl3 JA37
division skulle flyttas till F17 och vi,
spaningsdivisionenskulle fly$as till F10.
I ett tidigt skedeskulle hela divisionen til1
F10, sedankom man pA att personalenvar
ansilld pt flottiljen och inte p6 divisionen,
inneberandeatt man inte kunde kasta runt
personalhu! som helst. De flesta skulle f:i
omskoloingtill JA37.

Divirionschq Mj G6runEnsAarbmnar av dtll

Ti[dmpningsdvniogar,
avseendeovning i
beredskapshdjande
etgerd€r,irklusive ombaseringarsamt taktiskt uppffidandeav
ftifrandet gav seviil god dvning som ett

Per-Olof Ericssontilltedde divisionscheGbefathfngen den 1 maj 1992 och hade
endasthwmit med tve menaderpa posteD,
de beslutetkom som en kalldusch,Mycket
tid etgick dltrefter till personalvArdoch

efter ett tag planering fttr fortsiittningenpe
F10. De fyra ftirsta flygftirama l?imnade
ossveren19936r GFSU:AJA37pe F13.
Det var Mj Johan Lindevall, Kr Tomas
Bituna!, Kn Jim Boistrup och Kn Johan
Karhson

Sven-Bertilli6u'
Per-Old Ericsson
Bilder:Fl7 och SvenBenil li6w
Redigering:HerbertLindblom

Till Flo lbrflyttades Mj P-O Eicsson, Kr
Bo Hagertz,Fk Richard Bon4 Fk Christer
Westerlundoch Fk Per Stridh.
avslutadespA F17 den 18
Spaningsepoken
juni 1993.En gnrppmedPer-OlofEricsson
som gmppchef,startadefr6n Fl? ca 1300
mot Hallands Viiderd. dtu en division
bildades.dA en rote ft6n F13 och on fidn
F6 ansliit.
Efter namnbytetill JohanR6d 1-8, leddes
vi av en rote J35J,med flygchefFlO Ovlt
Rolf Rimsbysomrorechef.fAn Viiderdin
6ver F10 diir vi landade1330.Divisionens
ankomst slogs upp stoft i pressen, med
artiklar i bland annat Helsingborgs
Dagblad,Nodvesta SkanesTidningar och
SydsvenskaDagbladet.
En cerernonifdljde nu med dverumning av
Q 57 loggboktill C E1, Gmj Bed Stenfeldt
med orden. "General. Fdrure och flygpla:r
ur Qvintus BU har landaf'. Diirefter
dve iimnadesl.divisionens F10 fana med
devisen'The showmust go on" och spdks),rnbol€ntill Per-Olof Ericsson som nu
blev stellfdretrEdandedivisionschef fdr
1.sdiv Fl 0. Difmed var spaningsdivisionen
6verflyttad till F10 och spaningsflygepoketrpe F17 avslutad.

Sven-Bertil Latiiw bijide i Flygvapnet
1962 som fiiltflygarelev. Efter genomgAngenGFU pA F5 blev det attackflygutbildning pe A32, med placeringF6.
1966-696ljde studie! pe Fd$varets likove* i Uppsala.Efter officersexamen1971
pe F20 placeradesSven-BErtilpe F1l och
dvergick darmedtill att bli spaningsflygare
med flygjdnst pA ftint S32sedanS35.
1977tilltrfide han tj?instensom divisionschefpeF11,S32division.
1978 inleddes omskohingeo ti[ S37 pe
Fl3 irlnan flytten tiU Fl7. 1980utniimndes
Sven-Bertil till divisionschefpi spaningsdivisionen Qvintus BU, en tjrnst han
irmehade till 1984 de d€t var dags fiir
Militlirhdgskolanshdge ku$.
Darcfter fttljde stabsbefatuingar pA Fl7
samt Flygstabenfot alt 1992 etsr placeras
p5 Fl7, dA som baschef. KaEieren
avslutades med en tjiinst vid FMUhC
Fdrsvarsmaktens underMllscentum l
Karlstad,tiden 1999-2001.
Sve*Bertil avgick med tjiinstepensionften
Flygvapnet2002.
Per-Olof Ericssonkonmer att pres€nterasr
avsnittav Fl7 spaningsdivision
kommande
Redahionen

Rapport frfln QvintusBli: Mfllet utplflnat
Vi var en liter grupp e[tusiaster,om ir hArt hilna, somfrck borja bekant! ossmed de
nera bomb- och skjutmalen,vilka utgick frAn den andra divisioner, detrarorik& bl6, pA
F 17 i Kallinge pAtidigt 1950-td.Vid timliga ochpassbetrignadvtritrgarlag malennara,
vid ovningar av storre format, se till exempelvarje h6st, blev det andra bullar att
Ibrsokabita i ochhrgre avligsna.

1.div.frrdig afrbemonna
A 32A LansenpdF 17,19561957
Hiir nedan drges pilot€rnasoch signalisternasnarE, elder,fddelselandskap
och
senarci livet arbetsomiede.
Franz Bj6rklund, 20, Skine, (Jtrikesf6rvaltoingen).
21,Smebtrd.(Linjeflyg)
SvenClaessoD,
K E Hu ,20.Ve$ergittland
@ilprovningen)
StenHolmstedt.22.
Skene(SkyLines).
Cslt Ekstom 20.Smeland.(Madne0r).
Nils Litrdborg.20.
Blekinge.@yaapac).
( LinjeAyg).
LalleNilsson21.SkAne.
OveNilsson.21.Uppland.(Marinen).
Bsrt PeEson.2o.Sklne (senareStenfeldt)
(Flygvapnet).
HolgerWestnan-23. Jemtfand.( SAS).

Konstigt nog ftngerade allt tillftedsstiillandeunderjust vera er ell€r nemare
besuiratf& flygplanT 18 B 1953-56och
sed6rfdr A 32 A Lansenft'amtills det i
vadefall jag sjelvkastadein min handduk
klokt ell€r inte, till ldrmenf6r det civila
viren 1961.Det blev sedanett haher tin
vfuen 1962, m€n de rffde det sig om
helikoptsr.
Jemgnnget1953-56
En grupp med tio ambitiiisafdltflygare
utgiode kemaupp€n.De hadekommittill
F 17 hdsten1952ochpibti{at GFSU:1.
Ff. VAren1953kom yfterligarefem flygsignalistor&en skoloma i Va$Eres aft
tilhdra glupp€n. GFSU:I, Ff resp.
GFSU:I,Fsig somblevvfu beteckning

ffin signalskolan
v6renFlygsignalistema
53 i Vii$eres.
23.Nonland.( IBM ).
AndersGiirausson.
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Harald HoLn.2o.Nordaod. (SAAB Aircraft).
Gert Nilsson 24. Skene.(senareColbin).
(FlygYapnet).
l,smarl Redgerd.
22.Sk6nc.( Flygvapnet).
tlf Wiberg.20.Gotlatrd.(SAABAircraft).

skeoskasydkust€noch Sk€nholm€npa
norddstraGotland.
Hemmaochbortr

Bombm6l
Mtrlen varierado.dels med Arstid men
ocksemed 6vningensallvar, med utbildningsstatus,me.d flygrlantyp och med
dvningamas
art av vardag,skdrpningeller
som ven}t de stiindigt eterkommaDde
hdshandvranoa,
ka$ke fttr att skiD0ma
ryssam4fdr dessasadesofta vara med i
lekenvid nr 9 eller 10i endivision.
Radamvarinte dAftir tidenvadmanskulle
ha dnskatoch faktiskttroddo.PS -18 var
en liten apparatungefiir som eII tilndsticksaskpA h6gkart och den nytta man
kundeha av denminirelilangelnvar h6gst
maryioell.
Det var till exempelsvertatt skiUamellan
det eko en ftda mellanHelsingborgocb
Helsingdrgavoch6n Vetr.

H€mmavid var det oftast mekn vid
Hellevik, BoUOma,Lindd och Tote, som
giilldg, men 6ven Storc mossgnorr om
basennyttjadesliksomTomersjd6sterom
Halmstad.
- Ndr detgdlldeniira bombmdlsd var det
Lind6 ( L Kfikan) son rat vanligast,
sedanBolld, menpd slutet skbt i mest
al<anochrukzter,bel€fiarldldlygarenNils
Edk Lindbor&medarbetsnannet
Hobwg,
somfortsetten

NilsElik HoburgLindbolghat th,e4
wd.otsom
jordbrtwgare i Esln
- Sto/eMosse nyttjade vi frir trtining i att
fiilla Napalm, det ill sAga 8 kilos
cementHumryr En gdtg rdkadejag triifa
kanske mossens etda sto/a sten och
Humpenshtdsadeupp i nosenoch slog in
pd spanarplatsen.En skiirva triifade mig
pd tummen sd att blodite uwstod. Yid
dyAbonbfillning gick vi som rcgel in pd
1800 metery hbjd och 45-50 graders
dykrinkel. I'/i jdllde och tog upp pd 1400
meter och gick ut i planlykt p'd 1200
metet-MAI som ldg lLngre bort mensomi
nyttjade dd och dd var Aski i Stocklolms
slrdrgdrd, Tdnnersjdmossedster om F 14,
Landdama tatanfdrBromalla, Hattefuron i
Yiinem, Enebdget i Viitten och Kobuso
6stel om Ystad.

SAABT 18 B ned 57 mma*ar nontemd

T 18 B och enstakaex€mplarav B 18
hiingdemed till vArco 1956, dA kapten
HansRehnvallkom &6n SAAB med vart
6rsta exemplarav A 32A.
Diire&€rkomvarabomb-ochskjutmelofta
att liggalito m€raavliigsetin tidigareoch
blev ocksi fiille till antalet.Vid negot
tillfdlle anAillvi snDngtbort somi Lube
skerg&r4i sj6n Glar! Kabusa p& den
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Mtlet utpEnrt

Bombmdl€|rut{|r b€tydelse

- En gdng an!6ll vi i gnry pd Lirdd,
minnsHoburg och fortsitter:
- Jag l@mlite 6er och medsibkorset 40
aaer ,ttinuspd pyrumiden tryclaejag pd
happet och tog uW med be G, svtingde
vA\ster och hunde ialdtoga tedslagetBombenta tog i Hwp ,tagon meter minus
nilet och sopade ut heta brddhdgen i
havet. Rdda och gula planhor 1169 i
vdgona och skqparen, kapten Einat
pe Hjdlparen fck lite extra
Itilleih
arbete att gdra- Ddrpd trycbe jag tn
happen och anmAWe: - qvintus BA,
mdlet utpldnat! -

Nu i moderntid har de gamlaskjut- och
bombmilen fttrloral sin betydebg meo
?bnukan man se aletbestbevarademelet
uteDA6n TotestAdllr liksomettmonum€N1t

Pd 6n ToE utattld Galmr da b:astbevdrode
bonbnAkt

Ejdlpara i G6han 'ei 4er sdnderbonbatnAl

- Gissa om jag blev (in-)populnr blaad
personalenpd Linddndla, ilt,a hode att
snabbt byga upp ett nytt sdd4nt?Det vor
irfiessdnt och roligt att ftlla och stjuta
enslcih,met att anJlygaoch dyla i ldrband
fude alltfir ofa vara ladvaxde dag som
nafr, och egentligenlil det underligt att det
inte int1fade fler hoverieL Incidenternqs
afiol vot Jbrhdllondevisfi, om taan ocksd
iblqnd qnfrll i rcte, gupp, division och hel
Jlottilj plus en stobsgrufu som e$tra
ftNfirhting. Da hnde vata 28flyplon i
Wet samtidigt och pd vitg till sarma
ndlonrdde och iblatd ytte6t ave yrligt.
Jag talar nu om tiden 1953-56ochJ$g an
7188.

Bonbsnlgan,kanadat lhge dau sonnarlnzspd
Nabbetti Kortda4 i stort sea bgdov bnblMor i slutet oy lglGtaleJ avtloailjas frBte talegrofgt Bjdrt*rbt

opev€rkatav tid€0roch naturrns kafter
eveonErhdst-ocb valstormamas6tleri!,
havetger vitt och spolar6v€rbMe sker€t
och byggnad€o.Hii! fiDns historia att
minnerochh?iodelset
attbedttaUlf Wib€rg
B dlr:
F l7 , Ulf Wib.rg ochBo Mil.vit
Redie€ringi
IDgvSrSvcdsson
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Simulatorflygningviktig del av flygutbildninsen.
Med datateknikens utueckling kunde
simulatorertas ftam som giorde der mdjligt
att simulera niidsituationet och trena
taktiskt upptradande. Det var ett
kostuadseffektivt hjiilpmedel. En flygtimme sirnulator kostade bara en brAkdel
av priset fiir en flygtimme i luften och en
simulato!bamen brakdelav ett flygplan.

ftir
en sadan i
hangarer eller
divisionslokalet utan
ett
siirskitt
simulatorhus projektemdes och byggdes
1973-74.Den arkitekt som anlitats ftir an
rita simulatorhusen i Flygvapnet hade
modema influenser och det innebar au
byggnadenfick en miingd soeda vit*lar
och det var latt att hitta till simulatom dA
det hte fannsdesslike pi flottilierua.

Med J35-systemet kom de fdnta
simulatorernatill Flygvapnet.De fiirsta sju
var av analog t,? och var av ett mycket
komplext uddrande. En simulator bestod
av rdrliirstiirkare med totalt 2-3000 rdr, ett
par hundm sgrvon, negot tusental releer
etc. 1961kom den 6lsta J 35A simularom
till F 16 i Uppsalafdr att ftljas av 35 B,D
och F1. Dessasimulatoret levereradesav
Cutis-Wright i USA. De sista t€ 35 F2simulatoremavar digitala och levererades
av Singer-Linki USA.

pAF 17
Simulaturbyggnaden

Simulator 107 var den sista analoga
simulatomoch den levereradesften F 3 DA
Malrnenmed Tp 84 Herculestill F 17.Den
driftsatt€s den 18 november 1974. Den
digitala teknikeninftirdes till viss del under
de kommanderiren.

Man efters$vade att gitra simulatormiljdn
sA lik flygplanets som m6jligt. Fdrarer
skulle vara flygklaidd med hjalrn, e-drak!
syrgasmask och flytvlst. Kabinen var
be$ensat rdrlig i roll- och tippled och
ljudsimuleringen gav fdraren en uppfatuing om att taxa pe marken och hdra
ljudbruset i luffen och hdla avfrming av
robotar och
kanonet. Simulatorverksamheten
i Flygvapnetleddesav major
Pelle Haglind som gjorde ett flertralresor
till
USA under uWecklings- och
anskaftiingsfasenav simulatorema.

Simulatom skdftes om av &iftingenjdr€n
Hugo Persson som kom fr6n F 18 i
Tullinge, driftingenjitren Ewald Lii6v och
ingenjdr Gdsta Bolander , bada f6n F 3 i
Malnslatt. Loggboken litr
samtliga
simulatorpassfinns bevarad pi flottiljen
och den lotala flygtiden till den 16 februari
1981kl0900 blev 16412,9flygtimnar.

J 35 rimulator
Med ombeviipningentill jaktsystemetJ 35
F ffiljde iiven att en simulator skulle
installemspe F 17.Det fannsinte ut ymme
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flygningen kan genomftiras i varierande
vfiersituationer och rmderbddedageroch
mftker.
F 17 fick aklrig nAgonegen S37-dmulator
dll 2. divisionen ombevepnadestill S 37systemet 1978. Det faDns endast en
simulator SH 37 i Flygvapnetoch den var
placeradpe F 13 i Breva[ia.Det imebar att
bAde simulatodnstuktorer och flygbrarc
fick &lta till Nor*itping fbr att flyga
simulator.
Simulatorflypningama ft;r
spaniqspilotema skedde pA detta sAtt tills
dMsionen ombevdrnadestill JA37 1993.

J 35 Fl sinttldompd F 17. Foro c^sta Bdander

Chef for flyginstruktdrcrnavar Bertil
ValterssoD"
PiloternapA divisionemafick
instukto$utbildning och fick sedao
tielstgdrasomltrue till 6vdgapilotersom
kutrdevara bide l?irareoch elevEr.Med
dettavar]nmanatt fustuktdrcrname$eha
djupakunskaper
i badeteknikochtaktik.

JA37-simulator
Med flygplan JA37 nidde komplexiteten
hos speciellt avioniksystemetoya hdjder.
Hit fanns nu etrfnslone sju stOrre
delsystem med egna datorer i ett starkt
integr€rat totalsystem och med cn
datodseradstyrautoEat som var kopplad
till det c&nlraladatorsystemet.Legg dfttil
en mycket intrikat pulsdopplenadaroch ett
starkt utitkat elekhoniskt pres€ntationssystem med bland annat elektonisk
kartpresentationoch man ldrster aft med
dcnna omfattring av datotq och
information var det ett mandomsprovatt
utuecklaen flygsimulator.
Pddenvisuella sidanfannsda lcav pt viss
jaktstridssinulering som visade sig mdjlig
att upprylh mod ny teknik och till
banterbarakoshader.

KapEn Bertil ]Grsma* och Koptan lars
Efcrlygning.FotuGdsta
Bolonder
lohanssotL
SE37-simulator
Med ViggensysterrteD i Flygyapnet
vidarcutvecklades de digitala flygsimulatorcma och st&re rd ighet byggdes
i! i systemen,T€knikcn medgav aven att
en visuell ftrarkabin kunde utuecllas. Det
imebtu dt $raren fdr eo realistisk
uppfatuing av omviirlden badepi markcn
och i luften. I{an ser taxibanor och
hangarerdii brn taxar ut ffn plattan och
mllbana och omgiuingar eir typenligi
utrolmadepe den flygbas han startariftAn.
I luften kan taktiska rrAl Dr€s€Nrteras
och

Totalt s€tt fanns nu mdjligbet€r att
utveckla qn simulator med en grad av
realism, samtidigt som iDstuktionsfunktionerna kunde lyftas ennu ett steg.
Konstetr var bara att kulma fdrena alla
goda egenskaper i et sammanhiJlen
leverans tjll ett dverkomligt pris. I d€n
anbudstlivling som fiiljde valdes SingerLink Division ftr simulaton msda!
McDonnell Douglas Electlonics Company
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valdes fiir det visuella systemet.Beda
firmoma i USA.

En JA 37-simulator 6verbrdes ffin F l3
Brevalla 1993til F 17. Chef fdr simulatortjinsten blev ddfuingenjitr Urban Blomqvist.

Tle simulatorer levererades aprilseptembcr1980till F 21, F 13 och F 4
medandenfdrde och sistalevercrades
till
F 171982.

Flygning med JA 37 simulatompegick t'rll
2002 di den skotades pi F l7 och vissa
pe F 4 och F 16.
dehr etemnveindes
Rp lo-simulrtor
Fdr SupqpumaDHkp 10 anskaffadesingen
simulator i Sverige utan bsgtuingama
fick tka till Helikopter Servic€i Stavanger
f& att trlna"
Leif Bergqvist bqiittll att simulatom var
av typ "dusk simulator" det vi[ sega att
omviirlden presenteradesi skymning och
att det var mycket begransademdjlighet€r
till manrie[ ruvigering. Simulatoms
cockpit var en staadardSuper Puma och
inte en I{e 10. Detta medfdrdedock ing.
skilre problem fitr inshument flyming
eller procedurtiidng. Vid typinAygning pA
Hkpl0 CIIS) fl6g man 12 timmar simulator
ftir att sda[ arligen flyga 5 tirlnlar som
6rare och 5 timmar som andreDilot.

JA3Tsin laton FoaoGdstaBollander

Vid Fi7 utitkadesAvenorganisation
till 5
p€rsoner.Chef blev driftsingenjdrEwald
L66v och till f6rfogandeingenjitremaG
Hansson,G Bolander,B Olssonoch A
GraDshdm.
Viirda av simutatorflygningvdrderades
hitgt och vade pilot tilldelades fulig
simulatorflygidpi sarnmasattsomflygtid
i luften.Detvar sjelvklat roligaE att flyga
flygplanoch om det blev konkurrensom
vad mar skulle flyga sA frck simulatortr
"stApemarken".
I b6rjanav ombevdpningen
till JA 3? i FV
var det b,liLdkorhnrens om utbildtringsplatser@fiir att fi flyga in sig pa det
modemaste
systemet.J€ arbetadcd.i pi
Flgstabens Ftygavdehing och fick
chans€natt omskolamig till JA 37 1984.
Det imeba. aft jag fick lesat€od pa F 4 i
ostenund flyga sirnulatorpA F 17 och
s€daoflyga JA 37 pA F 2l i Ldee. Det
blev mAngalangarcsor men det var det
verkligcn vitt ftr att fa flyga det
planeti Flygvapnet.
modemaste
JA 37- simuletomflyttades1986till F l5 i
Uppsalaochdiirmedgick EvaldL66v 6ver
till ADB-avdelningeo
f& att bygga upp
dennapi flottiljen. G6staBolanderfick
denstsomflottiljfotograf och GiistastuIa
flygbikler finns spriddai tirlskriffer 6ver
helavtrlden.

Cocpit och instruhifsstdioh
montage.Foto IPif B?qqvist
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i samrrra r^rliga

Leif Bergqvist ber?ittar om ett tillbud i
simulatom de en vamingslampa tiinds i
cockpit och ldk trlinger in i den. Di de
litmnar den iir hela simulatorhallenfylld av
oterok som kom fiin ett sdnddgt
hydraulsystemtill simulatom. Man kan htt
fiirsti vad konsekvensemaskulle bli om en
gnistaantiint oljedimman.
I slutet av 1990-taletvar belastningenpi
simulatomi Stavangerse passhdg att man
leasadeen simulator av SchweitiskaFV pe
icke Ii?instetid.Den var placeradi Emmen
negra kilometer utanfijr Luzem i en
mycket vacker omgivning. Den var
modernare och hade betydligt bathe
visulator.

Uyfrn domesimulatDr
PETRA.
Den modema tekniken har gion att r&lig
cockpit iir borta och det er i ste[et visulatorema som ger omverdsFesentatioo l
domsimulatorer.Kenshn fdr pilotema att
vara i riktig flygmiljd upplevs som mycket
realistisk. JAS 39 snabbavinkelhastigheter
(6ver 300 graderper sekundi rolled) dr ej
heller mdjlig aft simulera.

NA$a er senare eterviinde Sverige till
Stavanger som dd hade en modifierad
visulator.
simulator med lifbaftad
Sannolikt var priset avgdrandellir val av
simulator.

Cockpit i 35- och 37-simulatorcma var
er
flygplanlika medan 3g-simularoremas
replikabyggda och inslxumenteringeniir
flygplanlik. Datorkaften kommer fi6n
vanliga PC som kan kdpas i aUmADna
handeln.

Numeraflyger wenska piloter llkp 10 i en
simulator utanfdr Madrid som tillhtir
spaDskaFv. Den har berydligt stitrre
miijligheter till taktisk flygning i
stridsmiljd.
JAS 39-sinulator
I samband med ordnybyggnation av
hangar 47 2002 besldts att simulatorverksamheten even skulle fl'tta dit.
Lokalemamellao de badadivisionemafick
disponeras och den fdrsta simulatom
avseddfiir JAS 39 A togs i bruk november
2002.
I den modema viirlden skall allting
ben?illlrlas pA engelska och simulatom
benemnsnu MMT JAS 39. (Multi Mission
Tniner) och den byggdesav fdrctagetHiQ
i A$oga
Den m€r utveckladesimulatom fiir JAS 39
C togs i bruk 2006 och kallas ftjr PETRA.
(Plannilg Evaluation Training Rehearsal
Analysis). SAAB har konstmerat och
levercratden.
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Simulatortjibstenleds nu av ingenj& Mats
Nilsson med hj61pav Lars Holmqvist och
Kristina Lindfors.
Bokftird simulatortid nr till I oktober2009
fttr MMT 39 A cirka 2000 tirirmar och ftir
Petra39 C cirka 1000timmar.
I Fygvapnetfinns idag 8 simulatorcr. F 7
har 2 domesimulatorerFMS (Full Msston
Simulation) &t bland aDnatjahshid kan
trihas samt2 MMT 39 A.
F21 har en MMT 39 A och en Peta 39 C,
sammasomF 1?.
Boo-WalterEriksson

Kunglig inbjudan med hjilp av F 17

De bfulapiloternapi "Spiit ofMichiga ", John nvisaks och Oxo von RosenBakgrundq till denna bertttelse Ir hbjudatr rv det svenskakungaprret till firr|ldet av
'I\tew Swedetr-88' I USA-

1988firades3so-ersfnnet av gunaana*
av den fdmta svenskakolonin, 'Nya
Sverigs-',vid Dslawareflod€ni USA Ar
1638.PrcsidentNixon och s€nat€nutlyste
er 1988somSverigceri US,rt-Sverigeoch
wersk industi anordaadestoia a(angernangi USA underjubileumsedochh6jdpuDktenvar d€twcnskakugaparctsrundrcsd pe 17 <lagartill dc olika "sve6kstat€rna".
Eft€'rlom Cbarl€sLindberg var 6dd i
Mchise, kom man pe id€n att g6ra
kungpar€ts hbjudan till dettajubileum
och frdodet 8v stat€nMichieansgrundande 61 1506r sedan,someoadaBtflygniry.
Nu 60 er senar€ockseBed ett €nmotorigt
fly$lan ochddpttill "Spirit of Michigan"

i sEllct 6r Lhdberg8"Spirit of St Luis".
D€ma ggngm€d €o rcsa pt 7 dagaroch
med tve pibt€r, Otto von R6sen(60-fig
bronon till Carl4ustaf von Ros€n)och
kirurg
JobnYlvisaker(67-6rigp€nsion€rad
med ett sjuArigtflygpertifikat).FlygplansB.
typenvaren PiperComanche
Plrneringen
Planedlg€r av sjilva flygniagenb6rjade
p! vAren1987<tAOttovon Roseutog kontalc medATS Kalmar.firklatad€sitt lr€nd€ och drukade fe hjab mcd lite
pe Obnd i
till BorglaDda
"radarguiclance"
juni.
btnvisade
dt till
Kalmn
mittcn av
i
RoDnebyRKC, varifrln radartjensben
Kalmar termioalonride sk6tt€s.UDd€r-
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ning via Kalnar var nitdvandig. Jag hade
ocksefett uppgiAerom starkasydvindarpi
hdjd, si jag bad honom att de skulle starta
minst en kvafi ftire planeradtid, fiir att ha
lite tidsmarginal.
Men inte kom de iveg ffin Ka stad i ftrvaig,utan tvartom ett par minuter sent.Jag
hadefiitt fiirdplanen ftan Malmd ACC och
starhid€n fick jag via Kalmar TWR. Nu
fttrstodjag att det var 'Aitrt" med tidhAllningen 6r dverlimnandet av inbjudan till
kuogaparet.Det skulle drdja innanjag fick
kontakt med flygplanet och darfdr hadejag
ganskagott om tid att ft.uldera6ver uppkomna situationen.Tarken ddk dll upp om
mdjligheten att radarledadirekt mot Borghot! utan att ge via Kalmar. Vadret dver
Kalmar hadejag uppdaterathela tiden och
diir molnbasen varierade oegot mellan
1.500- 1.700ft, sill 6ver 10 lm. Enligt
meteorologenvar det i stolt sett samma
molnbas pe Borglanda Jag hade tidigare
ha.ft kontakt med kungens adjutant, som
var pilot i flygvapnet och iogde honom
igen diir han befam sig pe Solliden och
tegade honom om han kunde beskriva
molnhimlen, 6 -7l8 cumulus blev slaret,
vilket giorde mig dvertygadom att mojligheteofanls att ge rakt mot Borglanda-Jag
ftirklarade liir honom min avsikt, om pilotema godtogdetta"att radarledadirckt mot
Borglandape grund av rnotvindenoch den
seoa starten fidn Karlstad Han lovade
ockse att ringa mig niir han kom ut till
flygplatsen.

teclnad Er di handleggaitendet och von
Rosen och jag kommer dvercns om att
planedngenmAstei grundenskesom en inflygning til iGlmar flygplats och derefter
"radarguidance" i Kalmarsund upp till
Borgland,aflygplats. Vi kom dverens om
att jag skulle skicka dver kartunderlag,sevel luftrumskarta 6ver sddla Sverige liksom flygplatskort ftir bide Kalmar och
Borglandaflygplatser.

Kartbild 6verKalmarsundoch Borglanda
Ctka 14 dagar fdre flygningen ringer von
Rossnoch meddelaratt allting 96r planenligt och att de skall startaden 12juni ffin
Pontiac Aiport i OaHand och sedatranliinda till Borglandader 18juni med landning kl 15.00 och di l?imnaiiver inbjudan
till kungQaret. Vi gtu eterigen igenom
sista inllygningsdelen och olika ftirutsdttningrr, liionar aktuella radioftekvens€r
och kom dver€drsom att han skulle ta
kontakt med mig AAn Karlstad pe fttmiddagenden 18 juni, som var sista mellaulandningeninnan Borglanda.
Den 18 juni pe morgonenvar iDte vA&et
det alba besta med lettandedimmoh och
status med en motrbas runt 300 - 400 ft.
Enligt meteorologsl skulle det dock l6tta
mer underdagenoch go stackmolnmed en
molnbasrunt 1.500ft. Det varju en positivL beskedoch innebaratt grundplaDeringen giillde med inllygning via Kalnar och
sedanupp undermoh via sundettill Borglanda. Ner von Rosenringde vid 1o-tiden
fick han vlderprognosen samt att inllyg-

P*810, pulsradar pd L-bandet
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Till mitt fdrfogande hade jag en PS-810
statior! pulsradarpe Lbandet, belegenvid
Vissefnrda sttd€r om Er|rlraboda med en
Egtiickning ne! till ca 300 - 400 ft 6ver
Kalmarsund och Borglanda" Radioteckningen var mi'st lika god med bade
snlldarc och motiagarc pe Kdmar
flygplats, ferrstyrda fren RKC i Ronneby.
Legsta radarledningshojd 6v€r land i
trorddst'adelen av Kalmar TMA var 1.800
ft QNH och dver havetoch sundetI .000 ft.
@6 den tiden tog vi inte hlinsF till TMA
undersitlamed 500 ft soparation.Med PS810 sngvi alla flygrlalsekon, evende utan
traDsponder).

RonnebyKontrollcenfial trfr I 980-talet
Jag fick flygplanet radadverlennat ffin
Malmd ACC strax $id€r om Hultsfreds
flygplats, "loleast" i h6jd och sida och
"ing@ kiind trafk i okontolle(at luftum".
Nit sedanflygplaDetropadeupp mig ftirklaradejag den uppkorma situationenmed
tanke pA fdnodngen &6n Karlstad. Gav
dsm aktuelt viider Kdmar och att det beddmdes som likalydande pe BorglandaForklarade 16r dam att mdjligheten fanns
att jag radarleddedirekt mot Borglandafitr
att sedao{a ma*sild dvq Kalsu$und. ca
10 miles 6rc flygplatseD-Det blcv q|st pe
Edior en shrod och sedatrkom beskedet:
"Led ossdirekt till Borglandaldr dAhar vi
chaDsenatt komma till kungen i tid". Jag
fick disponen d€'n norddstra delen av
Kabrar TMA och sj6nkinitialt till 2.000ft.
Hade fiirdli$en med fotpunktenpe BorglanrlaudagdpA rudarskirmenoch gav kurs
dirckt mot flygfiiltet. Ingen marksikt ptr
2.000 ft och n:ir flygplanet passeradeut

<ivErKalmarsund sj,itnk jag till 1.200 ft.
Det &ttjde inte leoge itir*in von Rosen
meddeladeunder moln och med marksikt.
Som vi korurit 6verq$ om se gjode han
bestiimmelsemEssigt
r,ltt och canselerad€
sin instrumentfiirdplanoch dvergick "visuellt". Nu giillde det att fe dematt hitta flygfitltet. Sollidensslott$uin tycktejag var ett
bra lardmerke q?irde Ug 6ver sundet,men
dar hittado de inte till att bdda med, utan
jag fick ta till "stdrre puckat'' och ftAgade
om de seg Borgholm stad vid viken till
viiDster.Jo, det lypkadesoch sedangick det
av€n att € kootakt med slottsruineD.Fdrklarade att de skulle passeraalldelessdder
om ruinen och dercft€r en vag och stax
bortom den fanlls flygfdltet. Gav dem
foftldpande informatioo och niir de enligt
mitt radarundsrlagpasseradevaggn, Aegade jag om de seg flygfiltet. Oj ingen
kontakt, men ner jag lbrklarade att de
me$e [gga rah dv€r, sekom det efterldngtade svarct att de hade flltet i sikte. (De
hade sak€rt i sin sinnesbild tiinkt sig ett
negot store flygfdlt). Vilken gliidje ombord och even hos mig. Klockan var uu
15.00 och de gjorde en sv?iirgaiver fiiltat.
Avslutade sin Iiirdplan i luften innan de
landadeoch parkeradefiamfdr kungaparct
samt dverumnadeinbjudan ti[ jubileumsfestligheterna i samband med 'N€w
SwedeF88" i USA. Adjutantenringde och
sa: 'Mitt i prick" och pilotema von Ros€n
och Ylvisaker var mycket tacksaruna 16!
all hjAlp. vilket de uttrycktebAdepAradion"
per telefon och i brev efter&.
Kungaparet eterv?indetill Solliden helt
ovetandcom att en flygledare fren F 17
vcrkligen varit inblandad i den lyckade
landningenoch tidhillningen vid den luftbuma inbjudan ffn det stora landet i
vdster.

Gunnar Mossberg
Bildel:

F17
Sv€nska
Flygfrilt

Luftftirsvarssektor Svd
Ft7
Stril 60

Stril 50 blir snabbtftrdldrad
Tiden stalldenya klav pAteknik och
arbetsfom. Det somkundehiirasfran
luftbevakdngscentral'erblev ett minne blott:
"Johan34 , 36, och 43 zirJohan35. Johan34,
36 och43 bort!" Fdrbindelseproven
medvira
mindrendamtationersomvar "stickprov"
medBiet pa Olandoch "bromsprov" med
Bromsenpd Sandhammaren
liirsvanni sin
muntligaform. Rappc, Bovak, Cobsersattes
av modemasystemi form av smalbandsdverfiiring av radardata,milftiljning och
datarapportering.Radargruppcentraler
byggdesoch tjiinade som filter av information
till Lfc. Norr om Karlskona etablerades
Radargruppcentral
Rrgc 52 Syd merakiind
som"MYRAN". Hziransldtsradarstationer
vilkas underlaganvandestill luftbevakning,
stridsledningavjakdlyg, iivewakning av
attackiiretag, luft viimsledning,alarmeringstjiinstfiir detcivila sami?illetsamtmeldatarapporteringtill Lfc vilket var besluts-

ftir Stdl 50 ersattesnu av
Ledningsplatsema
nybyggdamodemaanlaggningarsom inrymdeinte
barafunktioner ldr Stril
60 utanavenandm
betydande
verksamheter.
Antalet l€dningsplatsef
och ftir
rcducerades
sddraSvedgeintog Lfc
31 - Kobranansvaret.
Vissa gamlaLfc modifieradestill Lfuc medkapacitet
aft ledaegensektordelsamtatt var bereddaatt agera
vid ffirdndringari strilnivan. Lfc 52 fick finna sig i att
intemodifierasoch&irmedsaktatynaborttrotsOvlt
Klenen Nilssonsfantastiskaftirmiga att h611a
levand€.Diiremotfick sektor
luftbevakningscentralen
52 en hdgmodemradargmppcentral, Rgc 52 Syd Myran.
Ett Rgc 52 NoIr planeradesvid Allgunnen menpga
min&e nogriiknadefiguranteri Krigsmaktenfick
dennaanleggningutga.Mycket av Stdl 60 avsldjades
till andramaktervilket gjordeatt systemetfick
modifierastill myckethdgakostnader.
PSl5. PS08.PS65ochPs 66
Rada$tationema
ombesdrjdeluftlegesinformationenpAbide 169och
hits hdjd..

STRIL 60 blev en integrationav modema
flygsystemetJ 35 Draken
ledningssystem,
samtluftviimsrobotsystemet
Rb 68
Bloodhound..
Verktyg ftir telekigftiring etablerades
ocksi ldr
att gemensamtmdta invasionshotet.

ombesddde
Lutbevakningsgruppcentmler
kigesmpporteringvia OPus-systemetmed
LS.
observationerfr6n luftbevakningsstationer,
F6r Fl7 och sektor32 stodnu ansvarctatt under
pe Lfc 51 genomftiraluftbevakning,
insatsledningen
luftviimsledning
samtalarmeringi
stridsledniog.
samti kig.
incidentberedskapen

12a

Den gamlaindelningenav luftIiirsvarssektorer
. - Sambandfi)r incidentberedskapen.
Iiiriindradesoch blev till 4 storsektorer,Sektorsvo.
SektorMin. SektorNN samtSektorO\
J 28 Vampirei hiigsta
Liigg m2aketill
telefonappaEtm-/37
genomvilken man
t sektorON
erhi,ll stafiorderfian
Lfc ON
JalellerTrajal.

I

(

r
1

SektorNN
Lfc NN

Incidentberedskap
luft kom aft delasupp inom
landet.Antingenktirde manberedskapen
sektorviseller sekoncenterademanflera
sektorer.Redannu medgavkommunikationssystemenledning6ver stiire omdden.
Lufllaget i nonland kunde(kan) medenkla
medelpresenteras
i Lfc Syd.
Eftersom man bytte ledningsplatsofta innebar
dettaaft manvar tvungenatt gijra mangaoch
storaomkopplingari sambandsnaten.
Fungeradeinte dennaomkopplingkonekt
kundedet innebiaaatt manblev "blind" '
centalema som dvervakadeluftrummet.Det
var i dessasammanlangstrilsambandsothcerenbdrjadev:ixa in i dentaktiska
ledningen.Hiir har vi setten fantastisk
utveckling fr6n de gamlakoppatuadarnafiarn
till dagenslP-moln.

SektorMitt
Lfc M

SektorSyd
Lfc S

L uftlb rcvarets kommuni kati onssystenl
Fiir att siikerstiilla
Stril 60 uppbyggnad.
lednings-funktionema
Den storafiirzindringenfiirutom de tekniska
inom luft-fiirsvaret
losningamavar tillkomsten av radargruppanviindesi fiirsta hand
centralersamtutiikad samverkan.
FiirsvaretsTelenat.
Deftabestodav egna
resurseri ett radioliink-L
i
+
systemsombenzinmdes
,
l:1
l
FFRL - Fdrsvaretsfasta
radiolzinloatsant
nd.
a{)
resurseri dAvarande
--'
itl
|
nat.D€ssa
televerkets
,l
Ll
l:
kundevara Agdaav Fiirsvarsmakteneller liirhyrda.
()
r:
Ledningscentralema
och sensorcmavar anslutna
.',i
,]
medaltemativasarnbandsvagar
fiir att skapa
-n' t
sambandssiikerhet
och uthellighet.Dessanzit
.4€.
administrerades
och underhiillsav Marktelet.!i.
'/t'.
----T
kontoretmedansambandsofficerare
p6
t
I
strilltirbarden taktiseradei dessanat.
L]

*!r

'),

ll-.'

Fl0/SeHor Syd

Fl2/F17 Rrgckompani

I och med storsektomsinliirande
genomiiirdesledningen1i6n
sektorflottiljen
FlO. Sektorstab
Syd
fiedsgrupperades
inledningsvisi
bergetmen fl)4tadesenarein till
flottiljenF10 i Angelholm.

171.Stilbataljonen
Fl7 Strilbataljonvar en av tle bataljoner
understiilldaC SektorSyd. De tle
bataljonemavar synoilymtmed de garnla
sektorema
Sl, 52 ochW2.
Efter sektorsammanslag[ingen
utnyttjades
lokaler inne pi FI 7 som ledningsplats.
Strilbataljonchefemape Fl7 arbetadehert fitr
att skapaen bathe ledningsplats.
uv[ HaKanbtennow,meo
mangakontakterpi
milostaben,var den som fann
ldsningen;ett bergrumi
morka SmAhnd.Bergrwnrnet
var ett aw ftin en nedlagd
strilanliiggningochhade
diimed utnarkra verktyg fdr brbandsledning.
Taktikum, sambandoch allt i dvrigt gav en
platsmed stor uthe{tghet.

Myran
Radargruppcentalen
S2S,Myran, har tillsammansmed Lfc Syd,
Ko.bran,haft ansvaret
fi)r luftbevakningen
och stridsledningen
inom sektorsyd.Pi bilden flAnadav B Darwall)
Olsson,Siw Svensson
servi Iled/IbiMagdalena
(Kalle)
Ekvall.Detkrinr iga
ochChristian
inslagetvar markantvid stril. Civila och militiira
gick handi handftir an ldsa
belatmingar
uppgifterna.H2irnedanett axplock:

,ri

Ulla Jedssn, Brift-MDe Andenso4 Bngina MagnueG IngeFMaj
Prlmquis! Berit Pete6son,Agrela Andesson,Cn Glslavsor! AnnMdget Cdl$on, Ann-Brilt Sjdberg Lena Edlwd, ltrg! Ande6on. Birgit
Harf. M&ime .lohessoo. Cunilla Johassor! Susdne Knce, Siw
ochHeleneIngelsson.
Svensso..

'ljejema

blev mycket velutbildadei denmiliuira
miljdn. Underkalla kriget levdevi urder
kAmvapen-och ABC-hot och litrberedelsemafdr
att m6ta dettagAIde alla.
lreneAhlun4 EwaBjdletud, vivi
UllaJedssorlMonaK&lson och

(rvlt tllennow och hans smlbataltonstab

arbetadehirt och
skapadeen
professionellstab
som utvecklade
arbetsformema.
LeifArbin, vAr evige stabschef,leddestaben
med iiimhand.ConnvNiibelin och Mats
Svenssonhade
frontpositioneri
taktikmmmetoch ledde
stdl- och sambandsfun}lionema vid
bataljonensfldrband.

Genomftimndetav
i
incidentberedskapen
Sydfi
sken,
sdd& Sverige,
har ofta koncentreratstill
tugc S2S."Sydfisken"var
ett sedantansva$omrade.
vid Myran fick ocksd
Beredskapen
bendmningen"Lillfi sken"

a21-

Myrans kompanichefer

Ov LarsLundell
bemannarJALpositionen
pa Myran.

fugc S2Sbyggdesunder60-taletoch blev taktisk
anleggning1969-70.Rollenvar att i ftirstahand
filtera radarinformationtill lfc. GenomArcn
IiirZindrades
uppgiftemamedstdre
ansvarstagande
liir att skaparedundansi
strilsystemet.
Det var inte enbafi denvardagligarutinenmed
incidentberedskap.
Samarbetetmedjaktdivisionemavar stor da
stridsledningenfrdn Myran var omfattande.
Tillsammans
medlfc samverkade
manmed
jaktdivisionema
franF10,Fl2 och
Fl7 i dendagliga
dvningsverksamheten.
Ofta sdgvi Kn
RolfSvensson
somCrrjalellerJAL i
taktikrummet.
M6ngaijvningar av varierandestorlekar
genomliirdes
under70- och80-talet.Beredskapen
var myckethi,g i och meddetta.

Av de chefersom "regerat"
Myran finns inte nagonkvar pe
F 17. Flerahar tagit nya utmaningari nfingslivet
eller tagit pension.LennartEbenharthar t)'v?ilr
l2imnatossftir gott.
Bo Waldemarsson
finnsvid FMV,4iiD och
saljerJAS,HeleneLindewall-Ingelsson
tjzinstgiirvid HKV&IUST och Yngve
DeBourgarbetaridagvid Kustbevakningens
avdelning.GlennPenersson
iir
flygoperariva
glad pension:iroch vandrarhemslijrestindare
i
Karlskrona.

rtf
.'{t.!c.
ii*

|

ll-ENilsson

Fotbollslaget

ffiI

f
Bo Fedrilisson.Aden Sedenbee;
Jm One*trod GenBe.Bsson.
WallerA.deNsoa,
Eilen Davilsson.
MatsSlensson.
P, bildenslina
Lds-Cord Lill-MunkenJonsson

Stril F12lF17begivadesmedett mycketbra
korpfotbollslag
somvandrade
uppit i senetabelle[i Karlskona.

A'LJ

il

RadarstnPS 860

N6graav kompanichefemapi Rrkomp

la9,9.3.

Spaningsradar
PS-860/T
anskaffasI 980. Stationen
er tnnsportabeloch
grupperasfr:imst i
skyddadeanleggningar
medhdj och siinkbarmasvantenni silo. I
telehyddor
finnslednings-ochteleutrustning.
Strilradaranlaggning
PS860kanbestyckas
liir
fleraolikaledningsfall.
Tillliirselav OP-hydda
ochtelehyddagerutdkadledningsiiirmiga.
Radamkan :iven grupperasfristiende ovanjord.

'

Benn!H.lhtr.'n! Bengtd\eldal PaulOlofsen-ToreRota

Drift ochunderhillpi dentidensvarade
radarkompanietlijr med ett brett verksanietsH:ir
omrideochmedhdgkompetens.
drift av
genomliirdes
krigsiiirbandsutbildning,
transporftj:inst.
rada$tationer,sambandstjiinst,
Materielverk
skedde
medFdrsvarets
Samverkan
vid modifieringaroch iiirflyttningar av
radarutrustning.

RadarctnPS 870
Spaningsradar
PS-870/T
anskaffas1988.
Den anviinds
I
ftir ldghdjdsoch )'lspaning

Verksamhetenvid drift och dvningarsiikades
av AssarEricssonochPelle
underhalls-miissigt
Flygvapnet
ochMarinen.Denersatte Mattsson.
tomradarstationen
PS 15,denberiimda100meteNmasten
medklumpeni toppensomvi sett
utmedvarakuster.

atbade

pd
pAfleraolikasiiftberoende
PS870grupperas
vilkenskyddsniv6
somkrZivs
idagav FMLOG
Driftenav PS860/870ombestjrjs
Ledtek.

var omviftnatangeendefordonsRadarkompaniet
Den hiiga standarden
ochtransporttjzinsten.
ochsedermera
erhiillsgenomLars-ErikSvensson
JanneCarlsson.

kdls vexelvislitr att ge
Radarstationerna
luftlagesinlormation
till stril ochsjtibevakning.

-

TtanRs

F17 RadarkompaniPS860ES 870
pa Fl7 harett
Radarkompaniet
ursprungfi6n mitten av 60{alet de
manbeviipnade
medRobot-68,
Bloodhound.
Vid awecklingenav
robotsystemetutn)'ttjadesrcbotens€darsystem
PS44fitr spaningi speciellaonrAdendZir
radarstiimingmedmagnetremsorfiirekom. PS44
sAldes
sedantill England,PS860anskaffades
i
biirianDe1980-talet.

BenilOlsson,Knut Pe$son.Lds Cdltq ChnnerGeorg$on.
KennetErldd$o^ Bo Sudstrom
ChrislerBohnsack,

Tekniskdriff och underhdllsiikadesav giinget
ovan.Hzirfannsstor teknisk kunskapom radar
mastsystem,
elkaft .....
ochtelekonmunikation,

6\1

KFo PS860/ R 108
Slutod fran fldrfattaren.
Jaghar i tva artiklar beskrivit
dentidjag tillbringati
Flygvapnetsom
sambandsoffi
cer.Tiden har
uteslutandetillbringats inom
stril. Det finns mycket att
beretta,jag vet att det finns mangamiinniskol
Sreendefran vhl$er:
som bordetagits liarn r
och mitrga hZindelser
ChrisrerCorgsson,KennedPalmge..SDsmn€
Kn€r, Erlmd Svenmm.
dennaberettelse.
PcFErilManson,comy Nobelin
Jagmastebarafi niimnaen personsomhar
Mals Svensen, Rolmd Fracsics, Roben Bjdnvall-Jons Bessier,Peter
haft stor betydelsefftr sambandsfunktionen
Fo6l und, Ken.el Erl andsson
Ovlt Hdkan
ochosssambandsofficerare.
Mengaslutdvningargenomfiirdesav mdarBlennow,strilbataljonchef,lyfte fram
kompanieti sambandmed att lijrbandsf,mktionensom ingenannangjort varkenftin
utbildningen
avslutades.
DervarGKOpaOland.i
ellersenare.
ftir
Smalandsskogamai Skane.Feltmessiga
d\aJngar Jagharinle nzirnntsambandsftjrbandet
ftir bide viimpliktiga och officerare.
stdlreserven,upprefiandegn.ppen/RAl,inte
denoptiskaluftbevakningen LOMOS. Det
kanskefinns qn sidadver i nagotkommand€
F<irbanden
nummer.
bemarmades,
ledningsfunl<tioner
med stab
och sambanduppriitlades.
Under andraviirldskiget visadesstor respekt
Ovningamagenomftirdesdver
mellan officeramai respektiveallians.Pa
Atlantenh:ilsadebefiilhavarnavia morse
liingre tid som gav ett mycket
stort utb)'teftir alla involverade varandramed"Gott Mit You"
Ake.la.n€rydlbd|ntar signor

GMY

T"1o6nt,-

"Jojje" diskuteraren
altemativtaktisk
sambandsldsning
m€d"FBI"

h r-5

Fl7 KAMRArrOnmuNc UNDER:oAn. D79-2009
F6reningenhar den 16 maj 2009firat sitt
3Girs jubileumrnedstor festniddagi Fl7
matsal.Hit fttljer kort tillbakablick.

Fdreningenbildadesden 5 november1979
pl initiativ av dllvarandeflottiljchefen Ov
Eric Spengberg.Medlemstalethe haft en
stabil tillviixt fi"m till i bdrjan av 2000talet djl antaletmedlemmarvar drygt 600.
SedaDtycktes taket vara Detl i<lag ligger
sifrao pe ca 550.

FdrcningsMffaroch sh.diebesdk,
lbljt av
middagochsamvarosamtresorar+x€Erpel
pe verksaEhet€r
som genomfdrtsoch som
skaparqemsDskap
ochsamhdrighet.
1993 tog flottiljchef Ov Boo-Waltq
Erikssoninitiativ till skapandet
av ett F17
fiirbandsmuseum,
till vilket kalrratftr€[l.
ingeirvar engivenresurs.
Nu kom traditionsbevarande
arbete och
pe ett
fi6andshistodain i verksamheten
naturligt sett. Museet kunde oppnasfttr
visningartill hdsrEn1995.Sedaukom deu
fdrddandematsalsbrandEn
i mars2002,de
museilokalenfdrst6rdes.I dag fiI|ns inget
museum,meohoppfinnsDaturligtvisattny
lokal anvisas61 ateruppbyggnad.

De somgjode pia4jamrbetet e.dFl7frrbai^nuteun var,fr v GdE Sjdblom, StureOkso4
BengtAlrizso4 GOtePetErsson,Grrntar Eri*tso4
Inrs-Eric SvetLrson
och B6de GarunssonEj n"i
pA biH Ane Sv€,Lrron.
Bildenfrdn 1998.
Presidietvid Arsnbht 1992, fm syrelseordJbmnde
B6i e Gdranrson,Jbrenkgsodfr rande Boo- Walkr
ErilJson och sebeterare Stig,rohrnson

Verksamhetensyftar ytterst till att stiirka
samhddghet€nsevd inom som mellan
och flottiljen, gamisonensamt
att bidra till vArdandetav traditioBe! och
befordraett gott kamratskQ.

Kanraffaf 2002 Bl Tlwuppvbning ochJbrenrag

Utbytemedveramilitnra grannfdrerdngar,
BlekingebataljonochI(A2 kamratfdrening
har funrits med tidigt pA s€naretid even
Flotta$ MeD-Vi samlades
dAoftas kring
ett studiebesdkeI€r ett fdrcdragfdljt av
middagochtrevlig,berikandesamvaro.

Kamran tiddag i dat Aanla fimplilttnatsalqt,
ja",!^ri 2002 n"n i'bjdnaJbeniagar i BleHnEe.

F6reningenleds av en styrelsesamten
fdreningsodlbrandesom aDligttraditionen
tu flottiljchef€o. Arsmdtet hills normalt
uader mars mAna4 vilkei f6reningsodfitnnden- C F17 leder, FoNvarsinfomation inglr som eo staendepunk i fusmdtesFograrDmet.Kvellen avslutasmedklassisk
tuhniddag och kamratlig samv&o pA
massen.

34-drtjubileunivarnp

ul'''aaalett 16nq 2N9

Forsning€nhar idag te hedersmedlemmar.
Gunnar Erikson, HSkan Lundqvist och
I{erbert Lindblom.
Fiiljande tidigare hedermedlemmar till
milme. To$t€n Rapp, Edc Spengberg
Sv€nK.allquistoch Bdrje Gdransson"
Stfrelsat,hvad vid bsnotet 2007.FrvW
Auerlnt IEif Possue, RurePettersso4
Allarl
Lindgen,Hertu Lindl'Ioa lars Lunddl,Benny
Karlsson,
RonnyHattssonochNilsOttoOlssoLEj
,redpd biu BennyEellstr&n
i'drcnlngsordfbrrtrde
1979 Edc Spingbc.g
1984 RoUClemenbsotr
198? GrnDrr $nhl
1990 B-WEnl<$soD
1999 Irnn,It P€thsson
2001 IlIs JobaDsson
2003 lals Luodell
2008 Niclas Karls.son

Styr€ls€ordlbrrndc
1979 Bj6n Halb€r8
1980 B!'mo Cadssotr
f986 ED:kBerg
1969 B6rje Gdrancson
2001 Hcrt€rtl-itrdblom
2m9 B.ntryHelbtrdm

2009 Mats

F17kanratf6re.ning
er anslute,ttill riksfttrbundet,SMKRsedan1983.Fdrening€n
har
i 6wigt r€presqrt€rat
vid NordiskamittnB
kamratfdreniugsmdt€a
Flygvapenmuseum
kod€rens€rmedm€ra"

varfiBtz h"ne6nen|en, Gen"ral Todta' Rapp

Under Bre,ningensforsa er var kontoGa$€tet rclativt litet och kundodi geaomfdrasav ordfdrande.
sekrctcrare
ocbkassdr
'aemmakontoret"
pA
m€d mojligbct att
peF17.
kopieraochgdrapostutskick

Dd ntd kontoretunla mababnva, iiJWiWHaft 4tz/ senesten204.

Nordbb n'68 i Helshglbtt 2005.Awanch 6er
bois\edbgning vid hjalEgsvann pd ff.kog&dat vid Sandudd.

Forening€n
har genomArengenonftrt jubileumvarfemteer.i fl€rtaletfall i sambald
medF17flygdagelleranh6ligdag.

Det frrst8 fastakontorctkom 1994dt €n
avbdkningiredd€c i detsomskullebli det
nyaF17ftt$andsnuseum.
I dagdisponerar
fdrEningeneget kontor under d€n nybyggdamatsal€n.
S,mmrnst;Utav: HerbertLindblom

GENOMFORDVERKSAMIIET
Kamratioreningen frar 30,irs jubileum
Ldldag€n d€n 16 naj inbjdds till jubileumsniddag i Fl7 vlimptiktsDatsal. Viilkomst&ink och mingel samt utrd€rMllnitrg
av KA2 oktetteninledde f€stlighetq!&
Styrelseordbranden Herbqt Lindblom
giorde €n kort resume6ver f6reninge,ns30
6r och SteveGuonarsson,SMKR vice ordftirande deladeut dksbiblmdets ftt4ienstt€cketrtil velfttdaota medlemmar.
Sedanvar det dags att gA tiI bords und€r
Blekinge flygfl ottiljs marsch.

Yannrafiatserveras,Hossisklflt$ldnenaqong
nt?t klrfpotatb ochbinnaisetas.
Under sence delen av middagen passade
inbj'dfia fdrerdngar pA att gratulera F17

kamnt6rcning tiu de 30 er€n samt 6verlEmn' pres€nt€r.
C F17,6v NiclasKarlsson
fi'amftirdeavslutdngsvisgasternas
tack fdr
i'm:n
niddag€n
dst var dragsf6r en kon
promenadtill Bre<lAkramtssea<lnr det
kaffeochtlrtaserverades

KA2ofuetteispeladeochskapade
en6tcbt fn
ochfirdig hratMiLg aevArtjtfile@4.

Konungens
skil utbringades
6!i avkungssAngen,ackompojeradav KA2 oliett€n.
Ver frrcningsordbrandcNiclas Karlsson
hglsadevilkommeir tiU bords och ett
serskilt v?ilkommsDtill inbjudna gnster
frAnF17, SltILR, Bl€kiqe bataljo&KA2
k8mratbr€,ningFlottas Man i Karlshona
Kadshmn samtSIF Blekinge.
rpspektive

KA 2 ordfrra e Pa Engqvistgauleror och6rerl6n'ar standaroch bok titurtutingsoldlbtutde
Niclss Karltson.

Ett vAloidDatoch Epres€Nfativtjubileum er
till ends- Vert gemensernmatack till jubilcumskommitt€nmed fl€r4 f6r eil fin och
minnesviirdkvall-

Ut SteeeOl6anso4 SMKR th ddar 4 fdrlidrnttecLq tillfn Bavty Helltton, Allon Lindga
RunePettersson,MaE SrenssonochEwa Anbrat d-

En uwskattudochtevlig sanvambbg k$eboda
ai Breld*nntssat
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Karlshona kommunhdlsadevalkommeu.
Ma6ohen fortsattesedaotill narinmuseum,
&ir kommunenbjM pi f6rftiskningar.

Den 19 maj satlevi punkt ftr virterminens
verksamherinom styrelse och fdrcning.
Och att samlas6r en enklarelunch fdr alla
invalda fdredngsfiroktioniirer har blivit
traditio!, tack alla som jobbat, stort som
litet riiknas. det tu det samladeresultatet
sombetydcrntgot,

Deltagarcfrdn BlekingeposerarframJbr Rosenbom.
KA2, Flota, Mat och F 17, i balre rudat sfnsIr v
Batny HeE t6n ochA an Lindgren.

Andra dagen var 6rsvarsmaktens dag.
Under fdrmiddagen bes6ktes F 17, dir
helikoptrar samt JAS 39 med utrustnirgar
visades. En flyguppvisning fanns ockstr
inlagd somtyver utgick pga tehisll fel.
F 17 besttket avslutadesmed €n myck€t
uppskattad{iiltlunch, serv€radi H 82.

F,.eningsfunktitnArer samladeJ& firarsll/t och
tuich vid Kafi restauronAeni Ronnely.

Nordiskt m itirt kamratllirenirgsmote
Dcn 11-14juni avh6llsdet 32:anordiska
kamratftrening$ndteti Karlsl(rom- Norge,
DanrnarlgFinland och Sverigedeltog med
ett 60-ta1 deltagarc p€r Dation" Ur ver
Ibrcning deltog Be,tmyHellsftiim och Allao
Lindgren.

Under eftemfddagen besdktesMarinbasen
diir farty& vapen och utbildningsarcdningar visades upp. Dagetr avslutadesmed
gamisonschefens
mottagling.
Tredje dagen egDades et verldsarvets
Karlslsona- Pe Frmiddagen besdktes
Kungsholrn forg &ir entusiastiskaguido
visade och berettade. Sedrn ftUde en
stidsfltrcvisning av Blekinge lels henvernsbataljon.Efter lunch var det lterftrd
till Trossd diir deltagamasanlades f6r att
bevittna€n knosnedliiggningtiU sjdss

Karlshoaa bar faktiskt tidigare $ett som
v&d. Fdr 40 er sedangenomftirdestflr, det
i ordningetr12:em6tet.
Niistatillfitlle, 2011blir Norgevirdnation-

Tmditio eaiig nationsuppsfi nhapdSto.toeet,
i bakgunden Ftedrikrslt r*an.

Efter en pampig invigning pi bastion
Trolles kasemgArdhdlls korum i Amiralitetskyrkan.Sedanfdljde paradnarschmed
Flottansmusil*fu i t iten till stortorget,dA!

En caanonifir att helra saqa.lesou4teroch
sjo at, lca rredldggningttll sjdss
frdn postatten
Hiorten.
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medatt lands
Eftemiddagenavslutades
h6vdirgGunvorEngstsdm
togemotsamtpe rcsidenset.
liga deltagarc
i
Pekveueninbj6dstill storh6gtidsbaokeft
Repslaga$anaD"
Afton€n avslutadesmed
att"storttapto"spelades.
eFades et
Sistadag€D,sdndagsmorgon€n
fiukostochavsked.
M6t€tgavett ofitrglomligtminne.
Tert: Beuy Hellsfidm
Foto:Beuy HellstrdmochOlIeMelia

Har vtns pd ett6lndig ition n/I8l 3. Krigsw
vid Leipzig1813underNqokonbigal

Resatill Skine
Tidigt pe morgonenden 9 septqab€rgck
resanmedpiggaoch 6rventansfirllam€dlenrmartill Afillerimuseet i Kdstiaostad
samtdAr€ftertill Autoseumi Simrishamn-

Vefi gemeDsammatack 16r en Eycket fitr

visningmedhistoriskbakgrundt l ver8
guid€rl,eif MAdeDsson
ochlars-G6ra.
VArtandraresmil ftir dagmvar Autoseumi
Sindshamn.Eft€r en vebmakmdelunch i
angrtusaDderestaurarg, kunde vi ftitt
vandrarunt och njuta av aua gamlabilar,
motorcyklaroch mopedersom faonsuppsteud4avsnflygplanfaDnsa$ beskAd&

Vid itfartett ri mLs.iomrddet,vqe$knliafrr
KtngL Vatdet Anilleirqene
e.

PA.A3 gamla onr&de i N Asuoq har s€da!
1993saalats, hte bara kanon€rutan ocksA
fordoD, sambandsnateriel och anmt.
S,mlingarna skall visa artillerisystemet i
sin helhetfr6u 1700-talettill vlra dagar.
Mus€et har s€dm 2008 statligt skkl och
ingAri Sverigesmilitarhistodskaav.

Innei tafrUniqsMlana ndter i frrst de"tta
va.ba bil, atlratLenanDe Dion Boutol 1905

hocFllI flygbnrglingsgrupp
Studiebesok
Torsdagefrermiddagden 8 oktobcrhadevi
n6jet att besokaoch fil en genomgtngom
bargningsdykamas
arteteochutustDingar.
FM centralaonhetar fdrlagdtill F17 under
chefskapavKn K4 Bergqvist
Flygtelmiskbakgun4 sta* fysik och god
vatteovanaiir gnmdlrav fdr d€ss88 man
som ingAr i dsn av F17 organiserade
FdFvarsaktcqsflygbargningsgrupp.

MLrtasson guidade ots nmt oeh befiude om
swtska ddbs arti edpjdser och desshistoria-
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Hb visa. K-GBagqvi$ (rt) dylaltnsbirgar tom
ar pedonliguiusatuglbr tutt son ing& i
gwpeL

teloisk utrustni.ng
Cruppcnhar avanc€rad
6r att berga,havereradeflygrlan och
helikoptrartill sjossmenskdl evenkunna
ta hand om baveristertill lallds. D€t
p€rso[iiga a6etsskyddetar €tr visendig
del, stsorn skyddskud€roch handrkar.
Brend€ri koltrb€rmaterialoch annatgcr
farliga gaseroch stoft liksom vrakdelars
vassakantef,kar skadavid dykbelgniug.

Avoncerod th1'i* rltrr/st,,ir9 J6, batgnitg av vn*.telar pd stom vsttadiq. M,o{nS, hets ,,asktttztt
pd Uhla sontser, spolar ratt och grper tag i vr*dcl$ sod skall upp ti,/ fta Dat tuvigaas rat
nel hjalp dt CPS sant har datdstdd i ,vrigt frr
sjalva arbetet

B€rgqvist MJtade ocksA om nlgra haverier som nedia tidigare report€rat om och
som vi bara kand€till r€rf aUnADt.Veckor
till menad€rsa$ete ligg€r bakom ett hav€ri
innrn alla rrakdelar tagits omhaud och
dokument€rats,AIt traEport€rass€drn och
laggs upp i Halmsiad fttr SHI1 StaleDs
haverikommissionsvidare aft€t€ m€d att
rcda ut o$akssanmaDhangoch konsekven-

s€r.
Storttack till KC B€rgqvist6r en myckd
fia och6ppenredovisniugochhte nimt fdr
inhyck och
hanspersonlig sntt att berrntta
erfaEnb€tqfrenotka hav€riplaa€r.
Penonalarhdller sin Qtvin gercn nrliga 20-25
dyhriagaLdyLdjrynqt ti$ narinalt 40neQz

pl mlsseomed
Fdrcningsffiffeoavslutades
pytt
med&,ak ochkafe
eu e*lal€ urAlti4
samtnah[ligtvis litc cfteEoackoch tsvllS
sarnvatro.
Tcrc,dnridtc aDDrtargivib: H.rtcn Undblom
Foto: F17,HcrkLildbloE, HcrErtrPe&ro!,
B€my HclbtraE ochOllc Mclin.

M&nganedlerno4 hb t H17 ordettal, ta Jbr at!
l$sna och lara-

KOMMANDE VERKSAMIIET
Program och inbjudan
11 december2009,kl (D15 i hangar 47

Negotrdagunder april mtnad 2010

F 17 inbjudet ktmrutforeningeis med2009lemmartill flottiljns dngenomg'd.ng

id Ktstbevalotiqgeni
Shadiebesdk
Karlsbona.

C F17 angenomglngb6rjar 0945och
pAgArtill 1100.
Hqrviimets musikkermedvqkar.

Inriktningen er att gdra studiebesdkvid
fi infoanation om
leduingscentralen"
verksamhetsamt
kustbevakningens
eventuelftge ombordpe kustbev'kningsfartyg.
lnbjudanbifogaskallelsetrti[ ersmotet.

Luciategftr verfpliktiga och aust?lllda
melle 0915ided€r morgonen.KaJTerast
0945.
Kamrat{breningenmedlemmatraDslut€r
underkaffenst€n. Sernlingvid H47 0915.
ADmdlditt deltagandesenast3 dec€mber.
e-posta nalan(4flTkamratforcnins,se
ellertto 0457-14086

18 nars 2010,kl 1800i F17 auls
F17 lramratfircnings irsmdte 2010
1800 ideds eNmdtesfdftandlingama.
C F17 Iitrsvarsinfomation {bljer diireffer
underrubriken: Ozrstrzl&ierw inom
Fdrsvarsmalden.
Ca 1930inbjuds til subventiouerad
middagpi BredAlramiissen.
Sdrskildkallelsekommeratt utsendasi
slutet avjanuari menad2010.

Wefie yseridderochfrtslas?
Deltagand.a vid v&ra studiebesdk och
resor har vaierat och te densen iir
minslande, ibland sd ldgt ott pla erad
verkamhet dvetvdgts i sfiIlas. Fdr att
hamaa mer rijtt och iil@ deltagandetigen,
1nslar i fi in Jdnlag och idier till bes6L,
ellet rcsor- Lamrra gdna ditt
fi)nlag direk till rcspelaivehandldggare,
se tidigare tubju.datmm.
Tachpdldrhand

/ Sty'elser

GodJulochGottNyttAr
till6nskas

Allamedlemmar
och

lasare
Bred6krabladets
Styrelsen
Alla varmt vdlkomna!!!
Styrelsen

