
 

Här försvinner 
Hufvudstadsjakten
Med ett rött utropstecken mot den blå himlen försvann Kungliga 
Hufvudstadsjakten den 27 juni i år. FI8 i Tullinge lades ned. Inspirerade 
av bilder i Mach målade divisionen en av sina Drakar röd inför den allra 
sista flygningen. Till glädje inte bara för de inblandade utan också för 
landets alla militärflygentusiaster, 
och en passande hyllning till en färgstark division!
Text: Peter Liander 
Foto: Peter Liander, RolfWesterberg,Saab, Krigsarkivet och FV-nytt.

Petter Röd har sitt ursprung i tredje divisionen ur 
Västmanlands flygflottilj, F l i Västerås. Flottilj_n 
sattes upp redan 1929 men uppdelningen i 
divisioner infördes först 1936 när en ny 
organisationsplan för flottiljerna togs i bruk 
inom Flygvapnet. . 

F l skulle enligt planerna bli en medeltung bomb 
flottilj och tillfördes från slutet av 1937 och under 
några år framåt det tyska bombplanet Junkers Ju 
86. Det kunde ta ett tons bomblast och hade fyra 
mans besättning. De två motorerna, vars typ 
varierade påolika versioner, gav det en marschfart 
omkring 360 km/t. I Sverige fick planet beteck-
ningen B3 och,kom att bli en riktig trotjänare under 
krigsåren och senare som transportplan en bit in på, 
5 O-talet. 

Från Västerås till KaIlax- . 

När andra världskriget bröt ut i september 1939 
fanns det endast ett fåtal B3 :or vid den tredje 
divisionen på F L På våren 1940 utgjorde den en 
skoldivision och blev således inte direkt inblandad 
i de svenska beredskapsaktiviteterna när tyskarna 
anföll Norge och Danmark. Den uppgiften föll 
istället på flottiljens övriga två divisioner. 

Kriget kom dock att påverka divisionens 
verksamhet i allra högsta grad under de följande 
åren. Det innebar många ombaseringar runt om i 
landet, beredskapshöjningar och mycket utbildning 
av personal. 

På försommaren 1941 ombaserade man till 
Kallax utanför Luleå för en utbildningsperiod med 
bombfällning och skjutning påprogrammet. En tid 
efter hemkomsten till Hässlö beordrades högsta 
beredskap med anledning av det tyska anfallet mot 
Sovjet. Såsmåningom stabiliserade sig läget oph 
beredskapen minskades till en mer normal nivå. 

I början av 1942 var divisionen återigen baserad 
i Norrland för övningar, _na gång i Kiruna. Samma 
plats var bas en kortare period vintern 1943, 
liksom Boden. _Fr'amemot sommaren var de i 
Fårösund, _men redan i 

Fortsättning på nästa sida! 
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B3 fotograferad på Frösön (överst) och en vinterkamouflerad B3 ur Fl tredje divisionen: fo tograferad i 
Piteå 1943. De två andra planen är av typen J9.
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Nästa gång divisionen anlitades inom nöjes-
branschen. var när filmen "Det rätta virket" gick 
upp på bio i Stockholm förra året. I sam band med 
premiärfestligheterna ställde några av piloterna 
upp och svarade på flygfrågor. Filmen handlar 
som bekant om de första astronauterna, och 
affischen till filmen gav inspiration och iden till 
det sista julkortet som kan ses här intill. 

Tillkomsten av alla dessa arrangemang kan ses 
som resultatet av den fina divisionsandan, även 
om det i just dessa fall knappast har handlat om 
själva flygtjänsten. Det gjorde dock den sista av 
Petter Röds "specialare" i allra högsta grad, den 
rödmålade Draken som användes vid 
Hufvudstadsjaktens,*sista flygning den 27 juni. 
Iden kom däremot inte från divisionen den "här 
gången utan från teknikerna yid stationskompaniet 
på F 18. 
Inspirerades av Mach 

Ett par av teknikerna hade sett några spe-
cialmålade västtyska plan på bilder i Mach, och 
tänkte att något liknande skulle vara kul att måla 
upp även här. Färgen var ju given med tanke på 
divisionens namn! Målning och märknmg av 
Flygvapnets plan regleras dock 
genom mycket stränga bestämmelser och nu 
gällde det att få tillstånd att måla ett plan helt rött. 
Man hade' valt ut ett plan med 
.endast ett fåtal gångtimmar kvar till det skulle 
skrotas, och färgen skulle en välkänd färg-
tillverkare som börjar på A bidra med. Skat-
tebetalarna skulle med andra ord drabbas 
minimalt, vilket nog får anses vara ett villkor i 
sammanhanget. Så småningom hamnade ärendet 
hos flygvapenchefen Sven-Olof Olson, som efter 
viss tvekan gav sitt sam'" 
tycke. Till glädje inte bara för de inblandade" utan 
också för landets militärflygentusiaster. 

Det röda planet flögs bara en enda gång av 
Petter Röd, och den lycklige piloten var givetvis 
divisionschefen själv, majoren Alvar Nyren. Vid 
avskedsflygningen ledde han sin division i en stor 
formation bestående av nio plan. Rutten gick via F 
18 mot Stockholms slott, vidare till 
moderflottiljen i Uppsala och åter över Stockholm 
erisista gång, för att avsluta med utbrytning ur 
långflank över Tullinge. . 

Håll med om att Petter Röd har varit en 
färgstark division! 

Petter Röd... 
varit lite speciella. Eftersom det inte är särskilt 
långt mellan Tullinge och F 13 i N orrköping me'd 
den första J akt-Viggen-divisionen har Petter Röds 
Drakar ofta fått agera fiende vid den taktiska 
utvärderingen av JA 37. 

F 18 i Tullinge skall ju som bekant också läggas 
ned och från den l juli i år finns det inga plan 
baserade där. Nu när det inte längre finns någon 
jaktdivision baserad i Stockholmsområdet finns 
den närmaste jaktflottiljen i Uppsala. 

Kungliga Hufvudstadsjakten 
När Adam Gul flyttade från Västerås till Tullinge 
1981 döpte piloterna inofficiellt sin division till 
"Kungliga Hufvudstadsj akten", eftersom de var 
det enda jakt flygförbandet i Stockholmsområdet. 
För att göra stockholmarna medvetna om sin 
existens hyrde de ett litet plan som drog ett 
reklamsläp över stadens centrala delar. 

Detta var upptakten till en rad skojiga 
arrangemang som ordnats av piloterna. Bland 
dessa kan nämnas en serie välgjorda och påkostade 
julkqrt. 1982 anlitade man Larry "JR" Hagman 
från "Dallas", som stående i förarsätet på en_ J35 
på ett foto hälsade alla God Jul. Tidningen 
Expressen utsåg omgående julkortet till årets bästa! 
(Se även Mach 13). 

Några månader senare drog de än en gång 
blickarna till sig när de som" Adam Gul Band" 
uppträdde sjungande på ett Drakenplan i TV -
programmet Nöjesmaskinen. Låten som 
framfördes hette "Balett i Mach l", vilken också 
gavs ut som singelskiva. Likt alla andra artister 
gjorde de naturligtvis en 
'Video till låten! En sådan anses numera inom 
musik branschen vara ett måste för att få upp-
märksamhet, och det var tack vare denna som TV-
fr.amträdandet blev möjligt. 

Kaptenerna Björn Uggla och Harry Joki pustar ut 
i Hufvudstadsjaktens fikarum "efter ett hårt
luftstridspass.
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Repetition inför Adam Gul Bands framträdande i 
TV-programmet Nöjesmaskinen. 

Kungliga Hufvudstadsjaktens sista julkort, en 
hyllning till grabbarna av "rätta virket". 

Sista divisionsfotot. Du som läser det här och 
möjligen undrar vad grabbarna heter är inte 
ensam om det - utländska tavelförsäljare gör 
detsamma. Därför publicerar vi inte namnen. 
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Stockholms luftförsvarefterden första juli? Piloterna . 
John Larsson och Bosse Engberg över luftstrid på Pet 
ter Röds TV-spel. 


