F18 Kamraten

Nr 51
Juni 2015

Tidning för F18 kamratförening medlemmar ur
Kungl Södertörns Flygflottilj/Flygvapnets Södertörnsskolor

INNEHÅLL

Innehållsförteckning..................................................2
Ordföranden har ordet................................................3
Fototräff 22 januari på STRILS..........................4
Radargruppcentral Björnen O5/S.....................5-7
Utbildningssimulator för stridsledning..........7-10
LSS STRILS Uppsala...................................10-11
J 34 Hawker Hunter kommer till F 18..........11-13
Återbesök till RRGC O5/S...........................13-14
Anders Thunlöf haveri.................................15-17
Fikaträffar.....................................................18-19
Årsmöte 2015...............................................19-21
Protokoll årsmöte 2015................................22-23
		

Rekrytera medlemmar till F 18 Kamratförening
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Bli medlem och stöd vårt arbete med att bevara minnet av den tid då flygflottiljen var en del av vårt luftförsvar
med en aktiv incidentberedskap och stridsledning för övervakande av vår territorialgräns.
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Nu kan vi lägga ytterligare ett år bakom oss. Nu grönskar det och alla vaknar upp efter vinterns dvala.
föreningen blir mer och mer engagerad i olika projekt och det ställer krav på oss medlemmar att ställa
upp och delta. Våra kaffeträffar är välbesökta och fyller föreningslokalen på onsdagar udda veckor.
Under våren har vi iordningsställt en lokal som vi får låna i STRILS byggnaden för vårt ”kuriosakabinett” eller traditionsrum. Göran och Ingegärd ställer rummet till vårt förfogande. På STRILS har vi
även hängt upp den J 22 som byggdes och blev klar i höstas.
Medlemskapet i SMKR innebär också att vi har möjlighet att delta i olika konferenser och möten. Vi
kommer att delta på det Nordiska mötet i Danmark över midsommar. Det blir Jan-Olaw Persson som
representerar föreningen. Under hösten kommer verkställande utskottet att delta i det centrala mötet.
Här har vi stora möjligheter att påverka riksförbundet och hur vi vill att de skall företräda oss.
I slutet av året kommer vi att få den modell av J 28 Vampire som vi beställt av modellklubben. Var
eller när vi kommer att placera ut den blir en fråga för 2016.
Jag vill framföra ett stort tack till Svea Nilsson som slutar i styrelsen. Svea har varit i styrelsen sedan
starten 1984. En gedigen insats för föreningen. Lycka till i Jämtland och vi hoppas få se dig vid något
tillfälle när du är i Stockholm.
Årsmötet var välbesökt och Alvar Nyrén kåserade om sin tid på hufvudstadsjakten. Ett mycket bra
och omtyckt föredrag som vi väntat länge på. Årsmötesdeltagarna var även villiga att åta ta sig funktioner i styrelsen. Vi ser fram emot ett nytt år med många aktiviteter och många nya medlemmar.
Jag önskar er alla en härlig sommar med mycket sol och bad, god mat och trevlig samvaro med familj
och anhöriga.
Väl mött i höst på kommande fikaträffar.

Ordföranden vid veteranmonumentet på Djurgården.
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FOTOAFTON PÅ
STRILS

aktiviteter hos Göran och Ingegerd.

(Text Gunnar Persson, foto Leif Ström)
Torsdagen den 22 januari träffades vi för att se på
en film som Gunnar Söderberg har arbetat med
under många år och som redovisar arbetsplatser
och anställda på F 18 under perioden 1974-1986.
Filmen har bara visats vid något tillfälle tidigare
och det är många som hört av sig och visat intresse av att få se den.

Till kvällen kom nästan 60 besökare för att på
Efter filmen samlades vi i det nyöppnade kaffet
plats få träffa och höra på Gunnar och se filmen.
för att inta kaffe och macka. Kaffet drivs av Göran och Ingegerd. Här kunde deltagarna även inhandla vårt mynt och boken om F 18.

Det blev verkligen en minnesvärd afton och vi
fick även tillskott på medlemmar till föreningen.
Efter ombyggnad har nu lokalerna på STRILS
TAST blivit alldeles utmärkta för träffar av detta slag. Vi kommer även framledes förlägga våra
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F 18 Radargruppcentral
O5 Syd
(Text Börje Nilsson)

Arbetsplatser kan se väldigt olika ut. Inom den
militära organisationen är de av högst varierande slag. Luftförsvarsanläggningarna inom flygvap-net är en mycket speciell miljö att vistas i.
Systemutveckling och funktionalitet har, från
1970-talets mitt och framåt, varit av nästan ofattbara mått. Datoriseringen har varit till stor nytta
för att lösa ställda uppgifter.

F18 Radargruppcentral i Grödinge, Rrgc O5
Syd, togs i bruk i slutet 1960-talet och gick i
graven 1992 (av organisatoriska skäl övergick
anlägg-ningen 1983 till F 13 i Norrköping). Huvudupp-giften i fred var att bedriva incidentberedskap inom luftförsvaret (luftbevakning och
stridsled-ning). Vid ofred ingick man som radarRrgc O5/S första chef, förvaltare Olof Roslund, ge- gruppkom-pani i F18 strilbataljon.
staltad på flygnavigatören/radarjaktledaren Sven
Norlings illustration från 1970.

Personal från Rrgc O5S under ett samverkansbesök
vid R130 på Gotland i mitten av 1970-talet. Foto:
Börje Nilsson

Incidentberedskap vid Rrgc O5S i slutet av 1970-talet, med opera-törsplatser och luftägestablå. Foto:
Försvarsmakten

Förutom egen fortbildning, bedrev personalen
vid anläggningen ett otal värnpliktsutbildningar
och olika befattningskurser inom systemet i samverkan med F18/STRILS. Man hade också en
omfattande växeltjänstgöring mellan strilanläggningarna inom luftförsvarssektorn, som var till
gagn för alla parter, luftoperativt såväl som driftmässigt. Ett väl fungerande samarbete mellan berörd taktisk personal och teknisk driftpersonal var
en grundförutsättning för att kunna uppfylla de
operativa kraven.
Under 1970- och 1980-talet var flygövningsverksamheten intensiv i Östersjön – framför allt från
dåvarande sovjetunionens sida. Kalla kriget pågick fortfarande i full skala. Inom incidentberedskapens gällande ramar följde vi och övervakade
ideligen ansenliga kolonner av attack- och bombflyg – många gånger med aktiv störsändning som
inslag. Detta kunde ske oavsett tid på dygnet. Aktiviteterna satte oss på flera prov – men intressant
och spännande var det tveklöst.
Utöver detta genomförde västmakterna en kontinuerlig signalspaningsverksamhet över Ös-
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S32C Lansen och två divisioner S35E Draken),
var det många gånger man upplevde situationen
som en stor bisvärm över Gotska sjön. Med regelbundna mellanrum spanades hamnarna av i Baltikum, huvudsakligen med S32C. Det gällde att
ha god kontroll på förändringar och avvikelser i
den s.k. normalbilden, vad avsåg antal fartyg och
tonnage.

ter-sjön. Efter kalla krigets slut minskade den
mili-tära flygverksamheten markant. Dessvärre,
visar dagens situation oroväckande tendenser,
även om den pekar på ett reviderat taktiskt uppträdande. Svenska flygvapnets resurser har sedan
kalla kri-gets slut förändrats på ett genomgripande sätt. Dagens befintliga resurser bör rimligtvis
koncent-reras till nationell säkerhet – läget i vårt
närområ-de kan i en handvändning förändras.

F18 sista jaktflygdivision, utrustad med J 35B
Drken, lades ner 1973. Det var ett trist konstaterande att inte längre få se några IK-svar med
anropssignalen ”Rudolf” i lufthavet på operatörsplatsernas PPI-skärmar. Trots denna realitet måste arbetsuppgifterna inom vår del av flygvapnet
alltjämt fortgå.
För att huvudverksamheten skulle fungera fullt ut
vid radargruppcentralen behövdes ett antal stödVy från ett av kontorsutrymmena i bergrumsmiljö funktioner, utöver de som redan tidigare nämnts.
i början av 1980-talet. Foto: Börje Nilsson
De viktigaste som bör nämnas i sammanhanget
är stabs-, vakt och bevaknings-, växel-, maskin-,
lokalvårds- och förplägnadspersonal, inklusive
de olika värnpliktskategorierna inom respektive funktion. Förplägnadspersonalens förtjänster
hade nog en särskild plats i våra hjärtan. Råvarorna beställdes och hämtades vid F18 kök och
tillagades med stor finess. Måltiderna var minst
sagt stående höjdpunkter och deras insatser kändes som pricken över iett.
Teamkänslan mellan de olika personalkategorierna var mycket bra. De värnpliktiga kom överlag
in i sin tjänstgöring på ett bra sätt och gjorde ett
synnerligen utmärkt jobb. I centrum för radargruppcentralens gemensamma verksamhet var
upprätt-hållandet av anbefalld luftbevakning och
stridsledning, såväl på lägsta höjd som på högsta
höjd. Uppgiften i första hand var att följa civil
flygtrafik och att upptäcka och övervaka militär
flygverksamhet över Östersjön. Med hjälp av ett
antal radarstationer/sensorer observerade vi i stort
sett det mesta inom aktuellt täckningsområde. Då

Systemutbildning vid Rrgc O5S i samverkan med
STRILS. Här ses lärare från Rrgc O5S och elever
från STRILS utanför en av anläggningens byggnader i mitten av 1980-talet. Foto: Börje Nilsson
Vår flygverksamhet under 1970- och 1980-talet
låg även den på en intensiv och hög nivå , allt
från dagliga flygövningar till större flygvapenoch krigsförbandsövningar. När bland annat F11 i
Nyköping påbörjade sin dagliga verksamhet med
sina fyra spaningsflygdivisioner (två divisioner
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Utbildningssimulator för
stridslednings- och luftbevakningspersonal

och då uppträdde det amerikanska spaningsflygplanet SR-71 över Östersjön på drygt 20 000 meters höjd, med en hastighet på Mach 3. Den höga
farten och höjden medförde att svängradien blev
mycket stor, varvid större delen av norra Östersjön berördes.

(Text Anders Steen)

Under årens lopp tjänstgjorde den taktiska personalen i omgångar vid F18/STRILS som kurschefer och lärare. Utbildningarna hade varierande
tidslängder beroende på kursens inriktning. Efter
att grundutbildningen vid STRILS var genomförd, fortsatte utbildningen vid någon av flygvapnets strilanläggningar i Sverige. Så här i efterhand
kan man känna en viss tacksamhet, eftersom man
i samband med tjänstgöringen fått möjligheten att
se stora delar av vårt land – från norr till söder.
Sammanfattningsvis hade de mångsidiga arbetsuppgifterna, vid Rrgc respektive STRILS, en positiv inverkan på den individuella utvecklingen.
Utan tvivel fick vi en större förståelse för helheten inom strilsystemet. Att dessutom få vara med
under den systemutveck-ling som skedde var
En datorstyrd utbildningssimulator för utbildning
mycket tillfredsställande.
av stridslednings- och luftbevakningspersonal
beställdes i november 1969 på uppdrag av Chefen för flygvapnet av Försvarets Materielverk hos
dåvarande Standard Radio & Telefon AB. Detta företag ombildades 1970/71 till STANSAAB
Elektronik AB, som då övertog ansvaret för tillverkningen av simulatorer. Bland underleverantörerna kan nämnas Decca, som bidrog med en
radiosimulator. AB Teleplan har medverkat i den
systemmässiga utformningen och i projekteringen.
Fortifikationsförvaltningen lät uppföra en byggnad speciellt utformats för att ge en god utbildningsmiljö för både enskilda operatörsplatser och
gemensamma lektionssalar (Bild 1). Berörd personal fick i hög grad lägga synpunkter på huset
genom företagsnämndernas medverkan.
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Det blev en imponerande anläggning. Gott om
utrymme, vl valda färger, treglasfönster med
värmeisolerande kopparskikt. Huskropparna har
lagts terrassformigt i bullerskydd bakom en bergknalle – flygverksamheten får inte störa utbildningen.

Vid utbildning till radarjaktstridsledare skall
eleven i ett grundläggande skede lära sig att efter
egen bedömning leda jaktflygplanet till kontakt
med olika typer av fientligt förband.

För radarobservatörer består uppgiften i att lära
sig upptäcka ett flygplanseko samt bedöma dess
Anläggningen togs i bruk 1974-07-01, då flyg- kurs, fart och höjd. Talrapportering sker sedan till
vapnets stridslednings- och luftbevakningsskola en simulerad luftförsvarscentral.
(STRILS) vid F2 i Hägernäs flyttades över till
F18, Flygvapnets Södertörnsskolor i Tullinge.
Simulatorns utbyggnad
Anläggningen på F2 hade blivit föråldrad och
drog för stora underhållskostnader. Det lönade Simulatoranläggningens kärna, databehandsig inte att flytta den till F18 från F2.
lingsutrustning är uppbyggt kring två datorer,
STANSAAB Censor 908 och Censor 932. Den
förstnämnda är speciellt konstruerad för adminisUtbildningens omfattning
tration av stora informationsmängder för presenStridsledningsutbildningssimulatorn, som fick tation på radarindikatorer och bildskärmar. Cennamnet TAST (Trainer – Anläggning – Stril), är sor 932 är avsedd för beräkningsarbeten i realtid.
en simulatoranläggning vars kärna består av en Databehandlings-utrustningens minneskapacitet
dator, kompletterad med telefon- och radioutrust- är ca: 68 000 ord i primärminne av kärnminnetyp
ning. Med datorn kan man simulera ett stort an- (1 ord = 32 bitar eller binära siffror), varav ca:
tal flygplan som antingen förflyttar sig i förutbe- 4 000 ord används i radarsimulatorn. Dessutom
stämda banor eller som kan dirigeras individuellt finns ett sekundärminne av massminnetyp (skivfrån operatörsplatser. Flygplanmålen presenteras minne), vars kapacitet är 500 000 ord.
på ett antal bildskärmar – PPI. Presentationen
sker på sådant sätt att den efterliknar radarinfor- Utrustningens primära uppgift är att så verkligmationen i stridsledningssystemet. På så sätt kan hetstroget som möjligt efterlikna och presentera
en effektiv grundutbildning ske av radarobserva- den miljö som med avseende på radarbildspretörer, av målföljningsoperatörer och av radarjakt- sentation upplevs av personalen på verkliga luftstridsledare utan att man behöver ha ett stort antal bevaknings- och stridsledningscentraler, samt ge
flygplan i luften.
lärare data som hjälpmedel för at utvärdera elevernas arbetsprestationer.
Den taktiska målsättningen för TAST anger att
simulatorn skall användas för grundläggande ut- Programsystemet består av 11 delsystem som tillbildning av personal. Dessutom skall krigsplace- sammans realiserar simuleringen samt de taktiska
rad personal i vissa befattningar kunna utnyttja funktionerna. Samarbetet mellan de olika delsysanläggningen för taktiska luftförsvarsspel. Av temen styrs av ett operativsystem.
kostnadsskäl uteslöts vissa funktioner, t ex möjlighet till datastridsledning samt utrustning för Vidare finns en speciellt konstruerad radarsimuhel- och halvautomatisk målföljning. Denna ut- lator. Den kan med ledning av beräknade ekodata
bildning sker på respektive strilförband. Ca 500 från datorerna efterlikna de eko- och brussignaler
som erhålls från valfria typer av spanings- och
elever per år grundutbildas i simulatorn.
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10 höjdradarobservatörer och 10 kartritare samtidigt utbildas. Vid övningens start anges på en
simulatoroperatörsposition (Bild 3) vilka flygplanrörelser som skall utnyttjas. Data om flygplanrörelserna presenteras på bildskärmar vid två
lärarpositioner. På dessa presenteras också vissa
elevaktiviteter.

höjdradarstationer. För distribution av i radarsimulatorn genererade ekosignaler finns ett signalbehandlings- och distributionssystem som medger komplettering med fasta ekoområden och
väderekosignaler. Dessutom kan elektronisk kartbild presenteras

.

I simulatoranläggningen kan samtidigt simuleras
tre planradarstationer och elva höjdradarstationer. Alla simulerande flygplanpositioner mäts in
en gång per antennvarv. Beräkning av ekodata
sker med hänsyn tagen till stationens prestanda
och flygplanets radarmålyta och rymdavstånd.
Om flygplanet är inom radartäckning överförs
ekodatat till radarsimulatorn som simulerar ”ekoträffbild”. I anläggningen kan samtidigt 136 flygplanekon representerande flygplanrörelser för
sju olika flygplantyper presenteras. Flygplanens
rörelser planeras i förväg och lagras i skivminnet för att hämtas upp av databehandlingsutrustningen under en övning. I skivminnet finns plats
för 50 000 flygplanrörelser och 500 förberedda
övningar.

I stridsledningsdelen finns 18 elevpositioner och
18 ekostyrarpositioner. De övningar som används
är uppbyggda enligt två metoder. Dessa kallas
sekvensspel och allokeringsspel. I sekvensspel är
åtta utgångslägen för jakt respektive mål förprogrammerade för varje elevposition. Denna metod
medför att alla elever får exakt samma svårighetsgrad i kontaktövningarna. Allokeringsspel
(tillämpade övningar) innebär övningar där jakt
sätts in från en bas mot anflygande mål. Jakten
kan vara baserad på 10 olika baser och startas mot
lämpliga mål. Ekostyrarpositionen utnyttjas för
att verklighetstroget styra jakten efter radarjaktledarens anvisningar. Från varje ekostyrarposition
kan två jaktenheter styras. Positionerna har skrivtangentur och bildskärm. Från skrivtangenturen
styrs ekona genom att svängar, höjd- och fartändringar beordras. På bildskärmen visas flygplanens
aktuella värden. Dessutom presenteras en ”siktesradarbild” som är en kombination av verklig
siktesradar och optisk spaning, för att styraren
skall kunna ge verklighetstrogna informationer
till radarjaktledaren. Varje radarjaktledarposition
har en bildskärm placerad till höger om PPI. På
denna bildskärm presenteras data om jakt- och
målflygplan samt de kontaktdata som eleven skall
lära sig bedöma. Bildskärmen är avsedd för den
personliga instruktör som finns på plats i grundutbildningen. En sammanställning av dessa bilder
finns dessutom på huvudlärarplatserna (två i varje skoldel). Vid allokeringsspel har huvudlärarna
dessutom möjlighet att välja en jakttablåbild som
visar aktuellt väder och flygplanstatus på tio baser.

Hur bedrivs utbildningen?
Utbildningen bedrivs i två skolavdelningar, en
stridsledningsdel och en luftbevakningsdel.
Stridsledningsdelen är uppdelad i två separata
delar. Verksamheten inom de tre skoldelarna bedrivs oberoende av varandra.
I luftbevakningsdelen kan 20 radarobservatörer,

9

Ett ledningsuppdrag kan när som helst ”frysas”.
Ekona stannar då på vald plats men fortsätter att
presenteras på PPI. Från frysläge kan ekona antingen startas igen och kontakten fortsätta efter
diskussion, eller backas tillbaka i 1 till 5 minuter,
varefter uppspelning kan beordras. Härvid återuppspelas såväl flygplanrörelserna som elevernas
talkommunikation synkront. För detta ändamål
finns 18 anpassade talbandspelare i telerummet.
Denna ”frysning” kan utföras obegränsat antal
gånger.

Strilskolan i Uppsala
(Text C STRILS, övlt Hans Tibell)

Mellan åren 1974 och 1994 låg Strilskolan (StrilS)
i Tullinge. Sedan 1994 har skolan varit belägen i
Uppsala. Skolans organisation har ändrats genom
åren. Sedan januari 2013 består StrilS av 21 fasta
befattningar och 4 rörliga befattningar (används
för inlån av lärare under ca 1 år). StrilS är en del
av Luftstridsskolan och en av Flygvapnets fem
skolor.

Vi som arbetar på StrilS är mycket nöjda med lokalerna och utrustningen på skolan. Byggnaden,
som vi delar med LSS Utvecklingsenhet, är ändamålsenlig och i bra skick. Anläggningen som
består av filmsal, konferensrum och lektionssalar
används ofta av andra organisationsenheter ur
FM. Dessutom förläggs varje år delar av övningen CJSE eller VIKING i byggnaden. I lokalerna
inryms också vår ledningsträningsanläggning
Sammanfattning
som används i vår egen utbildning av operatörer
i strilsystemet och av Strilbataljonen för övningsEfter ett antal mindre modifieringar fyller simulaverksamhet. Vi är mycket nöjda med vår StriC-sitorn de krav som ställs på den. Den relativt stora
mulator som är driftsäker och ger en realistisk
ekonomiska investering (ca: 30 Mkr, varav ca:
utbildningsmiljö.
10 Mkr byggkostnader och 20 Mkr elektronikutrustning) som Chefen för flygvapnet gjort genom
anskaffning av denna simulator, kommer att betala sig med tanke på den i dagens läge dyrbara
flygtiden. Dessutom kommer det knappa antalet
flygplan i framtiden inte att räcka till för att träna
stridsledningspersonalen så att den kan upprätthålla erforderlig standard. Resultatet hittills visar
att simulatorn utnyttjas mer och mer av förbanden för träning.
Under ett utbildningsår genomför vi programbunden utbildning och ett antal yrkes- och befattningskurser (YBK). Den programbundna
utbildningen genomför kadetter ur Specialistofficersutbildningen och Officersprogrammet. Spe-
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cialistofficersutbildningen består av en termin
vid MHS i Halmstad och två terminer vid StrilS.
Officersprogrammet består av tre terminer vid
MHS Karlberg följt av två terminer vid StrilS
och avslutningsvis en termin på Karlberg. Under
tiden vid StrilS, som sammanfaller tidsmässigt
för dessa två utbildningsinriktningar, genomförs
bl a operatörsutbildning som antingen luftbevakningsoperatör eller flygstridsledare. De YBK som
genomförs är bl a inriktade mot olika befattningar
i strilsystemet, eller inriktade mot ny eller modifierad teknik.

ett stort antal studiebesök varje år.
StrilS är en mycket trevlig arbetsplats med ambitiös och motiverad personal. Vi har en bra blandning av unga och erfarna medarbetare. Under
senare år har vi märkt en ökad vilja från strilpersonalen i Flygvapnet att arbeta vid skolan. Vi har
därför lyckats bemanna StrilS med rätt kompetenser och vi har bara enstaka vakanser. Jag är
både stolt och tacksam för att jag får chansen att
arbeta på StrilS. Jag genomförde själv mitt första
år i Flygvapnet på Kadett- och Aspirantskolan på
Tullinge, med ett antal kurser på gamla StrilS.

Kraven på utbildningen har förändrats sedan det
nya personalförsörjningssystemet infördes 2008.
Främst påverkas vi av att Officersprogrammet är
en akademisk högskoleutbildning. Här ställs det
nya krav på genomförande, examination, mm (text: Göran Hammargren, foto: Försvarsmakfrån Högskoleverket. Vi har dessutom infört en ten, F 18, Kamratföreningen, wikipedia, Helsinginternetbaserad utbildningsplattform för att möj- borgsbilder)
liggöra att en del av utbildningen genomförs på
distans.

___________________
J 34 Hawker Hunter

Ett annat synsätt som utvecklats är vårt förhållningssätt till kadetterna. De får idag ett mer kollegialt bemötande med inställningen från personalen på skolan att vi tillsammans ska se till att
utbildningsmålen uppnås. Det ställs högre krav
på att kadetten själv tar ansvar för sin egen utbildning.
Antalet kadetter har varierat under åren. Vissa år
har vi haft ca 20 kadetter. Under innevarande utbildningsår har vi endast 5 kadetter. Det är behovet av rekrytering till Strilbataljonen som styr
antalet kadetter. Utöver detta genomför ca 50-70
personer någon YBK vid skolan under ett år.
Vi har också haft elever från andra länder. Under 2012 deltog danska elever i vår flygstridsledarutbildning och under 2013 genomförde flygstridsledare från Thailand en 8 veckors utbildning
i flygstridsledning i StriC. Dessutom tar vi emot
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Det är nu 60 år sedan J 34 Hawker Hunter levererades till Sverige och Tullinge. Den 27 augusti
1955 landar den första J 34 Hawker Hunter på F
18. Pilot var, major Dick Stenberg, flygchef på
F 18 och sedermera flygvapenchef. Flygvapnet
kom att få 120 stycken J 34:or med fördelning 60
stycken till F 8 Barkarby och 60 stycken till F 18.

nitton länder.
Flygvapnet kom att sätta upp tre uppvisningsgrupper och den mest kända är "ACRO HUNTERS"
från F 18. Gruppen existerade från 1956-1962n
och blev en publikfavorit.

År 1955 levererades fem flygplan, 1956 levererades 65 flygplan och till den 31 oktober 1957 50
stycken. Värt att notera är att F 18 fick sitt första
Hunterflygplan den 4 oktober 1956. J 34 kostade
2,4 miljoner kronor stycket. Den var mycket lättflugen, hade oöverträffade svängegenskaper, god
roderharmoni, trevliga flygegenskaper och lätt att
landa. Flygplanet blev mycket populär och omtyckt av piloterna. En dröm att flyga - ett pilotens
flygplan.

F 8 hade "DYRSSEN
-GRUPPEN" 19571958. F 9 Säve i
Göteborg hade
"GÖTA BLUE
HUNTERS" 1964.
Gruppen gjorde en
enda uppvisning på
F 6 i Karlsborg.

Med rätt taktik, 2 robotar RB 24 Sidewinder och
de fyra kraftfulla 30 mm automatkanoner som
tillsammans sköt 80 stycken granater per sekund
var J 34 svårslagen i luften.

F 18 Acro Hunters samlade

Dern svaga punkten var den alltför svaga motorn som dessutom saknade efterbrännkammare
(EBK). Den hade därmed sämre stigprestanda.
Under 1958 gjordes mark och flygprov med EBK
med goda resultat. På grund av hög bränsleförbrukning och därmed alltför dålig aktionsradie
avbröts projektet i juni 1958.
Hawker Hunter blev en framgång med närmare
2000 tillverkade flygplan och exporterades till

Efter försvarsbeslutet 1958 stod det klart att
flygvapnets fredsorganisation skulle reduceras.
Jaktdivisionerna vid F 8 kom tidigt att drabbas
av indragning. Från maj 1961 och till april 1962
överfördes F 8 samtliga J 34:or till F 9 Säve. F 8
blev flygkår 1963. F 18 började ombeväpning till
J 35 B Draken i juni 1962. En stor del av F 18:s
J 34 överfördes också till F 9. I ett första skede
1961-1963 överfördes 70 stycken J 34 till F 9 varav fyra stycken ställdes i krigsreserv (malpåse)
på F 14 i Halmstad. En fjärde flygflottilj kom att
få J 34 nämligen F 10 i Ängelholm. Mellan december 1962 till april 1963 fick andra divisionen
vid F 10 (Johan blå) 20 stycken J 34 från F 18.
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Återbesök på Radargruppcentral O5 Syd

Efter fyra år på F 10 (1967) överfördes dessa till
F 9 eller ställdes i krigsreserven på F 14 i Halmstad. Ett flertal från F 8 och F 18 ställdes direkt i
(Text Leif Ström. Foto Leif Ström och Fortress)
krigsreserven på F 14 utan att användas vare sig
på F 9 eller F 10. 1963-1968 kom F 9 med sina J
Tidigt förra hösten fick jag kontakt med platsche34 att svara för en stor del av incidentberedskafen på företaget IP-Only som idag har delar av
pen - sydfisken - i södra Sverige. De baserades då
sin verksamhet i fd Rrgc/F O5S (Björnen). Han
på F 12 respektive F 17.
visade sig vara väldigt positiv till ett besök då han
var intresserad av att få del av tekniken och den
Den sista förbandsflygningen i storformat med tre
tidigare verksamheten.
divisioner J 34 flögs den 27 april 1967 över Västsverige. Den 11 februari 1969 flögs J 34 för sista
Företaget har sedan 1999, då berganläggningen
gången i flygvapnets tjänst. När Ivar Röd 05 lanköptes för en relativt liten penning, investerat
dade på F 9 var Hawker Hunter epoken slut och
stort för att skapa serverhallar med mycket stor
även jaktflygverksamheten vid F 9. Tre stycken
säkerhet i berget.
J 34 kom att sparas åt eftervärlden. Ett finns på
Flygvapenmuseet i Malmslätt, ett på Svedinos
Utvändigt har man byggt en ny vaktlokal, instalFlygmuseum i Ugglarp norr om Halmstad och ett
lerat säkerhetshöjande åtgärder och baracken revid F 18 som ett monument över svunnen epok.
noverats och utökats med fler kontor, konferensJ 34 vid F 18 kom att överföras till USA i april
lokal och logimöjligheter.
1982 i en köp-bytesaffär där flygvapenmuseet
fick en Spitfire. Fyra stycken J 34 såldes 1976 till
Schweiz. Ett antal såldes till danska flygvapnet.
Många flottiljer använde J 34 vid bogseringsövningar och som brandövningsobjekt. Resterande
flygplan skrotades vid F 14, F 9 och Kolbäck utanför Västerås.
Vid flygdagar kan man ibland få se Hawker Hunter i luften. Det är Swedish Air Force Historic
Flight som håller ett 20-tal propeller och jetflygMer information om deras verksamhet finns att
plan som funnits i svenska flygvapnet i flygbart
läsa på denna länk. http://sartryck.idg.se/Art/
skick. Veteranflygdivisionen är baserad på F 7 i
IP-only_1_NOK182004.html
Såtenäs.
Vi är några gamla arbetskamrater som har försökt
att hålla kontakten genom att träffas och äta lunch
och gemensamt minnas tillbaka på den tid då vi
arbetade som tekniker (TVAK) på Rrgc O5S.
Även önskemålet om att få besöka anläggningen
har stått högt på vår lista.
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I november 2014 var vi sex ”gamla TVAKr” som
tidigare arbetat under delar av den tid som anläggningen varit i operativ drift och som kunde
delta vid besöket.

vi vid detta tillfälle kunde komplettera med både
lite utrustning och dokument. Dessutom blev det
en hel del historier och händelser berättade och
som förhoppningsvis gav platschefen svar på
hans önskemål inför vårt besök. Vi var alla väldigt nöjda med besöket och på det sätt vi blev omhändertagna.

Från vänster ser vi: Eje leijdebjer, Lennart Pettersson, Jörgen Johansson, Tom Jaxhagen och
Leif Rönning. Bakom kameran står Leif Ström
För en av oss var det ganska exakt 50 år sedan han
började sin anställning i anläggningen. Stötvågsdörrarna och det karakteristiska ljudet vid öppning och stängning fanns kvar men i övrigt så var
det mycket stora förändringar genomförda. Vid
rundvandringen visade det sig att alla de miljoner som lagts ned i renovering/ombyggnation,
skyddsåtgärder, reservkraft, kylanläggning, m m Ovan ser vi Ps-15:U som var markmonterad och
som användes för utbildning av teknisk personal.
förändrat innanmätet väldigt mycket.
Radarn var placerad på berget ovanför själva anläggningen

Från vänster ser vi: Leif Rönning, Lennart Pettersson, Tom Jaxhagen, Jörgen Johansson, Eje Här ser vi bilder av soldater från Kalmar regemente som maskinchefen Grundemark lät måla
Leijdebjer och Leif Ström
i korridoren ner till matsalen
I baracken har man skapat ett minimuseum som
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Planet dök – utan kontroll
(Text o foto, Tommy Schönstedt, Expressen)
1970-1980
När Gunilla, 23, kom till jobbet på flygflottiljen
F18 i Tullinge fick hon beskedet:

- Det är ingen idé att råna mig. Jag bär aldrig
pengar på mig.
Fotbollsstjärnan Ralf Edström, 20, var kallsinnig
mot proffsvärvarna och bad dem återkomma.

Expressens ledarsida manade - långt innan Miljöpartiet ens var påtänkt - att "havet får inte miljö- Din pojkvän Anders har kraschat med sitt Draförstöras."
kenplan. Han är räddad och har, svårt skadad,
förts till Karolinska sjukhuset.
Bodde i Södertälje
Tidigt på måndagmorgonen satte sig fänrik Anders Thunlöf i sin J 35 Draken på flottiljen F 18 i
Tullinge, söder om Stockholm.
Han och kompisarna från flottiljen skulle delta i
den stora krigsövningen Neptun vid kustbandet
och över Östersjön - och fiendeplan väntade...
Vid åttatiden på morgonen kom hans flickvän Gunilla till jobbet.
- Jag jobbade på värnpliktsdetaljen på F 18 och
bodde i Södertälje. Anders bodde också ett tag
i Södertälje och en kompis till honom frågade
Fänrik Anders Thunlöf, 25, klarade sig - men
om vi kunde samåka till jobbet, berättar Gunilla
många av hans kolleger miste livet när de kraschaThunlöf.
de med både Draken och Viggen.
42 år senare håller sig Anders till traktorn...

Det var så de träffades och blev ihop. Gunilla var
tämligen förtjust i Anders mustasch.
"Jag tuppade av"
Men nu var det alltså måndag morgon och hon
fick det förskräckliga beskedet om att Anders
hade kraschat med Draken, och ingen visste hur
svårt skadad han var.

Olyckan inträffade tio i åtta, ungefär tio minuter
Måndagen den 9 oktober 1972 berättar Evert Tauinnan Gunilla kom till jobbet.
be i en stort uppslagen artikel i Expressen om hur
några ungdomar försökte råna honom. Det missAnders Thunlöf, 66, berättar:
lyckades.
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- Jag minns ingenting från själva smällen. Det var Vi hittar den pensionerade örlogskaptenen Tom
kraftiga krafter och jag tuppade av. Jag minns att Ellerth, 70, i Nättraby i Blekinge.
jag satte mig i planet och stack i väg. Nästa minne
har jag av när jag vaknade upp på lasarettet - ja, Det är klart att han minns.
Karolinska sjukhuset, menar jag.
- Vi var ute på ubåtsjakt, på låtsas, det var övning.
När Anders och hans rote kom ut över Vindbådar- Det var disigt av bara sjutton och vi satt i en helina nordost om Huvudskär i Stockholms skärgård kopter 4, den sorten som nu är borta. Vi "pingade"
möttes de av "fiendeplan".
med hydrofonen som vi hade sänkt ned i vattnet.
Plötsligt hörde vi något dovt ljud, det lät som en
- Då gäller det att snabbt försvinna och gömma torped och vi sa, att "det skulle ju inte vara med
några torpeder i övningen."
sig i skydd av molnen, säger han.
- Men så fick vi ett nödmeddelande från den lilla
helikoptern som var med. Den killen hade sett hur
Han visste att Drakens hydraulik var för klen för en fallskärm kom genom luften och då förstod vi
att planet skulle göra hastiga svängar i väldigt att det var ett flygplan som kraschat och orsakat
ljudet.
hög fart. "Servostall", kallades det.
Rodret lydde inte

Anders dök som en pil rakt ned mot molnen, men
när han var på 5 000 meters höjd och han var på
väg att spränga ljudvallen när olyckan hände.
- Jag drog i spaken för att kunna stiga, men rodret
lydde inte. Planet fortsatte rakt ned, och då finns
det bara en sak att göra - skjuta ut sig med katapulten, säger Anders.

- Vi flög dit. Då låg Anders Thunlöf i vattnet, fallskärmen låg vid sidan om och flöt och han hade
utlöst en färgmarkering i vattnet. Vi hade inte
någon räddningsutrustning och ytbärgare med
oss. Vi sänkte ned selen och han började försöka
kränga på sig den, men orkade inte.
Hjälpte Anders på med selen

Det kan man egentligen inte i den farten - utan att
skadas. Det var precis vad han blev. Båda benen - Jag var yngst - 28 år - i helikoptern så jag fick
hoppa i från 4-5 meters höjd. Jag kände att det
slogs av och han fick fler mindre skador.
var ganska kallt i vattnet och började simma fram
Två helikoptrar fanns i området - det blev Anders till honom. Jag minns att han var ganska dimmig,
räddning. En av helikopterpiloterna fick se en det gick inte att snacka med honom. Jag hjälpfallskärm som dinglade ned mot vattnet. En av te honom på med selen och gav tecken att mina
helikoptrarna var en kilometer från den plats där kompisar skulle vinscha upp honom.
Anders hade träffat vattenytan och nu flöt med- Jag tänkte, att han hade konstiga ben som dingvetslös.
lade fram och tillbaka. I sådana lägen kan man
Löjtnant Tom Ellerth, 28, hoppade i vattnet och tänka irrationellt - jag tänkte på min nyinköpta
lyckades fästa selen runt Anders och hissa upp klocka som inte fick bli blöt. Sedan blev jag upphonom i helikoptern.
lockad av den lilla helikoptern och jag minns att
jag stod länge, länge och duschade varmt. Och
på kvällen kom blommor som Anders tjej Gunilla
"Vi var ute på ubåtsjakt"
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skickat till mig, berättar Tom Ellerth.

köra transportplan, bland annat Hercules.

Anders Thunlöf säger:

- Jo, jag har skjutsat kungligheter också, säger
han.

- Tack vare ett bra räddningssystem och duktiga
läkare sitter jag här i dag.
Nu bor Anders och Gunilla i en liten by utanför
Karlstad. Han testade att raka av sig mustaschen,
Anders fördes till Karolinska sjukhuset. Gunilla men då slog Gunilla bakut.
fick beskedet av divisionschefen.
- Min pappa kom och hämtade mig och skjutsade
mig till sjukhuset, men Anders låg fortfarande på
operation och var inte talbar så jag fick komma
tillbaka dagen därpå. Då låg han på intensiven,
säger Gunilla.
Vad var det första Anders sa?
- "Får jag en puss?"
- Anders är fortfarande stilig i mustasch, säger
hon.

Fick han det, då?
- Jo, men jag hade munskydd och Anders hade en
massa slangar och det blev som det blev, vi gjorde Anders gick i pension när han var 55.
så gott vi kunde...
Hur får du dagarna att gå?
Åkte till Kanarieöarna

- Jag håller på med veden, jag har en stor hög som
Efter en månad på sjukhus var Anders så återställd jag håller på med just nu.
att han kunde åka till Kanarieöarna med Gunilla.
Och först något år senare kunde han börja flyga Riktiga karlar har en vedklyv - har du det?
på heltid igen.
- Klart att jag har. Jag har en traktor också.
Gunilla:
Inga men efter olyckan?
- Men traktorn får Anders ha i fred, jag åker inte
med. Däremot, när det har snöat och är isigt, tar vi
- Nja, de lappade ihop högra benet så att foten fram sparken och åker tillsammans.
sticker ut åt höger, så det är lätt att spåra mig när
det har snöat... Jag blev heller aldrig rädd. Trots
att det hände dödsolyckor med både Draken och
Viggen, tänkte vi andra, att "de gjorde väl något
misstag."
Anders och Gunilla flyttade snart till Luleå och
F21, där de stannade i 20 år innan Anders började
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F 18 K FIKATRÄFFAR
(Text och foto, Leif Ström)

I oktober 2012, efter att vi fått tillgång till vår nya
lokal i gamla TL-tornet i kanslihuset, påbörjade
vi att varannan vecka träffas några timmar för en
Fika-träff. Styrelsen såg fram emot att våra medlemmar skulle kunna träffas och delge varandra
händelser, minnen och historier från gamla F18.
Det finns också förbandstidningar, tidskrifter,
flygböcker, foton, filmer, m m att ta del av. Vi såg
även fram emot att vi gemensamt skulle kunna
hjälpas åt att identifiera miljöer, byggnader, personer, flygplan, händelser, m m på alla de insamlade foton som då redan fanns.
Det har varit trivsamma samlingar med en bra
blandning av erfarenheter från olika tidsepoker
vid flottiljen. Allt från de som anställdes vid F18
år 1946, gjort värnplikten 1949-50 eller senare,
piloter, tekniker, civilanställda och de som bara
har ett stort flygintresse.
Fram till sommaren 2014 så har det varit en skara
på 6 till 12 vid varje tillfälle. Under senaste halvåret 2015 har intresset ökat och nu är det vid varje
tillfälle 16-20 besökare.
Ser fram emot att vi kan fortsätta utveckla dessa
träffar.
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ÅRSMÖTE 2015
(Text: Gunnar Persson, Foto:Leif Ström)

Torsdagen den 7 maj samlades vi för årets viktigaste möte. Det var nästan 50 anmälda till mötet
och vi såg fram emot en trevlig afton.

Vi samlades som vanligt för en tyst minut och
mindes de som inte längre finns bland oss.

Efter blommor och lite eftertanke vandrade vi vidare upp till STRILS TAST byggnaden.
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Vi har möjlighet att samla upp till 60 personer i
lokalerna på STRILS. Här kan vi även bjuda på
mat i olika former som Göran och Ingegerd tillhandahåller.

le komma berätta för oss hur det egentligen var.
Historierna är många men alla är inte riktigt överensstämmande med verkligheten. Genom Alvars
berättelse vet vi nu mycket mer om hur det var.
Tack Alvar för den fina aftonen.

Årsmötet gick som vanligt över förväntan och vi
hade inga svårigheter att fylla de tomma rutorna i
valberedningens protokoll. Styrelsen fick också i
år ansvarsfrihet för det genomförda verksamhetsåret. Vi tackar allra ödmjukast våra deltagare för
detta.
Efter årsmötet var det så dags för Alvar Nyrén att
berätta om sin tid som divisionschef på hufvudstadsjakten.

Inte nog med detta utan från F 18 modellflygklubb kom Kenneth med sin röda J 35 B och ställde upp utanför STRILS.

Alvar kom från F 1 och Adam gul och efter
nedläggning var fortsättningen given som divisionschef på Petter Röd, båda med samma divisionsemblem. Det blev en mycket intressant och
givande berättelse och vi är glada att Alvar vil-
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Framför STRILS byggnaden startade han upp Efter detta var det gott att få spisa den buffé som
modellen och gav fullt gaspådrag med jetmotorn. Göran och Ingegerd dukat fram.

Jag trodde (till allas vår glädje) vi hade börjat
flygtjänsten på Tullinge återigen. Nej det var bara
Alvar som testade sin lilla röda Drake.

Kvällen till ära så var också vårt traditionsrum
hyfsat iordningställt och kunde besökas av de
som inte tidigare besökt rummet. Rummet fylls
på med föremål efterhand och det blir ganska
I samband med årsmötet fick vi anledning att snart fullt av prylar. Har du vägarna förbi så säg
tacka Svea Nilsson för ett utomordentligt bra till så visar vi gärna våra rariteter.
arbete i föreningens stryrelse som revisor. Svea
har varuit engagerad i förenuingen sedan starten
1984. Nu flyttar hon upp till Jämtland och barnbarnen. Lycka till i framtiden.

Ovan ser vi en pigg jubilar med hustru Saga
Vi fick även tillfälle att hylla vår blivande
80-åring, Jarl Åshage, som fyllde år dagen efter
årsmötet. Ett stort GRATTIS.
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Protokoll fört vid årsmötet torsdagen den 7 maj 2015.
Före årsmötet samlades mötesdeltagarna vid minnesstenen för blomsternedläggning och höll en tyst
minut för att hedra de kamrater som inte längre finns ibland oss.
Plats: Filmsalen i fd STRILS-byggnaden.
Närvarande: 37 st F18-kamrater.
§1. Årsmötet öppnas
Kamratföreningens ordförande, Gunnar Persson, hälsade samtliga närvarande varmt välkomna och
öppnade årsmötet.
§2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Till mötesordförande valdes Gunnar Persson och till sekreterare Leif Ström.
§3. Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst
I F18 Kamratförenings stadgar, paragraf 9.1, står att kallelsen ska utfärdas senast 30 dagar före årsmötet. Kallelsen skickades ut den 31mars. Årsmötet fastslog att utlysningen skett på ett stadgeenligt sätt.
§4. Fastställande av dagordningen
Den framlagda dagordningen godkändes av mötet.
§5. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet och vara
rösträknare på årsmötet
Till justeringsmän och rösträknare på årsmötet valdes Inger Bergman och Berit Gustafsson.
§6. Föredragning av verksamhetsberättelsen
Verksamhetsberättelsen hade tidigare skickats ut tillsammans med årsmöteskallelsen. Gunnar Persson
sammanfattade därför endast de viktigaste punkterna. Verksamhetsberättelsen godkändes och lades
till handlingarna.
§7. Föredragning av förvaltningsberättelsen
Även förvaltningsberättelsen hade skickats ut tidigare. Kassören, Jan-Olaw Persson, gick igenom
resultat- och balansräkningen. Sammanfattningsvis kan nämnas att årets resultat blev - 10977 kr. Förvaltningsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.
§8. Föredragning av revisionsberättelsen
Revisorn kommenterade revisionsberättelsen och föreslog att mötet skulle bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.
§9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
Styrelsen beviljades enhälligt ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.
§10. Fastställande av/beslut om:
a)
Verksamhet och budget för verksamhetsåret 2015
Jan-Olaw Persson presenterade en budget i balans för verksamhetsåret 2015 som godkändes av mötet.
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b) Medlemsavgift för verksamhetsåret 2016
Årsmötet beslutade enhälligt medlemsavgiften till 100 kr.
§11. Beslut angående ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet.
Inga ärenden fanns.
§12. Val av:					
Valberedningens förslag presenterades och efterföljande val fick följande resultat:
a) Till ordförande för 2 år, Gunnar Persson
Omval
b) Till styrelseledamöter för 2 år
- Thomas Starrin				Omval
- Leif Ström				
-”- Roger Wikholm				-”(styrelseledamöterna Jan-Olaw Persson, Sten Wiedling och Thomas Lagman har 1 år kvar)
c) Revisor för 2 år
- Göran Sjöholm				Nyval
- Bengt Andersson				Fyllnadsval ett år
d) Valberedning för 2016
Claes Wase (sammankallande) och Ove Linder.		

Nyval

§13. Fråga om omedelbar justering av punkterna 10 och 12
Årsmötet beslutade att omedelbart justera punkterna 10 och 12
§14. Motioner inlämnade till styrelsen jämlikt stadgarna paragraf 11, jämte styrelsens yttrande
över dessa
Inga motioner hade inkommit.
§15. Årsmötet avslutas
Ordförande Gunnar Persson tackade alla som kommit till årsmötet och avslutade mötet.

Vid protokollet:

Leif Ström			

Gunnar Persson

Inger Bergman			

Berit Gustafsson

Leif Ström, sekreterare			

Gunnar Persson, ordförande

Inger Bergman, justeringsman		

Berit Gustafsson, justeringsman
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