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Ordförande har ordet

Olle Schylander, chef observatörsgrupp Golan, Gunnar Persson
och representanter från utrikesdepartementet

F

örsvarsmakten har fått ny ÖB, General Sverker
Göransson. Hur styrningen av FM kommer
att påverkas vet vi inte riktigt ännu. Sverker
Göransson har en gedigen nationell och internationell
bakgrund. Måhända kan den internationella
verksamheten få fördelar av detta med tanke på
att Göransson erhöll ÖB-tjänsten tack vare sina
internationella meriter. Vi önskar honom lycka till och
ser med stor spänning på vad framtiden kommer att ge.
På lokal nivå sliter vi med projekt 35221. Vi har
genomfört ett antal möten med Friluftstaden och
kommunen. Jag anser inte att placeringsfrågan ännu är
avgjord. I samband med möte den 28 april presenterade
vi en bild på flygplanet framför kanslihuset vid gamla
busshållplatsen. Jag hoppas att vi sådde ett frö hos
kommunens representant. Själva tycker vi att det är
rätta platsen för flygplanet. Vi är annars inne i en fas
där mycket arbete pågår och vi hoppas att målning
kan komma att ske under juni och början av augusti.
Fundament och pelare på plats i början av september.
Invigning är planerad till den 26 september.

Föreningen genomförde en ordförandekonferens
för Flygvapnets kamratföreningar på Hemvärnets
Stridsskola i Vällinge den 2-3 april. Det blev en mycket
lyckad konferens och vi lärde oss mycket om varandras
föreningar till nytta och gagn för framtiden. Även FM
högste produktionschef, genlt Jan Salestrand, deltog
vilket visar betydelsen av denna konferens.
Vi hoppas detta var startskottet till en inventering
och en utveckling av våra kamratföreningar, både
vad avser verksamhet och medlemmar. Se artikel i
tidningen.
I samband med konferensen bildades ett representantskap, som skall företräda FV Kamratföreningar
i arbetet tillsammans med stödjande förband och
FM. Gruppen består av mig själv (sammankallande)
samt Göran Brauer F 10 kamratförening samt Ingvar
Järderlind F 3 kamratförening.

Jag vill passa på att önska er alla en trevlig
och avkopplande sommar
Gunnar Persson

F 18 Kamratförenings jubileumsbok fortsätter att växa
fram. Vi räknar med en bok på omkring 250 sidor.
Utgivning är beräknad till 2010. I nästa nummer av
tidningen kommer vi att ha mer information.
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Gripen är unik och mycket lämpad för nationer, som vill ha ett slagkraftigt
och kostnadseffektivt flygvapen. Gripens driftssäkerhet och tillgänglighet
gör att man med färre flygplan kan utföra fler och mer avancerade
uppdrag.

Foto: Frans Dely

Gripen – beskrivning
JAS 39 Gripen är ett flerrollsflygplan som även har
förmågan att i luften byta roller mellan jakt-, attackoch spaningsuppgifter. Gripen är dessutom ett mycket kapabelt informationssystem. Idag opererar JAS
39A/B i datalänknätverket FV2000. Gripen är ett
enmotorigt deltavingat flygplan med rörlig nosvinge,
dubbla bakkantsroder och konventionell fena. Flygplanet har även klaffar längs hela vingens framkant och
två stora luftbromsar långt bak på flygkroppssidorna.
Luftintaget är placerat på sidorna med D-formade
öppningar. Flygplanet är dimensionerat att använda i
belastningar upp till 9 G.
JAS 39A är ensitsig och JAS 39B är två sitsig. Flygplanet är mycket fältmässigt och är konstruerat för att
kunna operera med eller utan taktiskt stöd från marken. Det kan landa på och starta från rullbanor med
endast 800 m längd.
JAS 39C/D (delserie 3) började levereras till Flygvapnet 2003. Flygplanet är bland annat utrustat med
informationsskärmar med färgpresentation i förarkabinen och kan lufttanka. JAS39D, den nya versionen av
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den tvåsitsiga Gripen har utvecklats för att användas i
konflikter från år 2010 och framåt.
JAS 39 Gripen har ett elektriskt styrsystem som är lätt
att underhålla. Flygplanet kan bära cirka fem ton vapen och yttre last på åtta balkar placerade under vingarna och flygkroppen. Lasterna kan kombineras så att
flygplanen under ett och samma uppdrag kan användas
i alla tre rollerna: jakt, attack och spaning.

Gripen i operativ tjänst
Efter att kommit i operativ tjänst på F7 1997 är idag
sex divisioner i Flygvapnet omskolade och drygt 200
förare har genomgått utbildning på Gripen. Dessutom
har fler än 20 förare från Tjeckien och Ungern genomgått utbildning och sedan 2005 står Gripen dagligen
i högsta beredskap inom NATO’s luftförsvarssystem
tack vare de 14 Gripen-flygplan som Tjeckien har i
operativ tjänst. Sex flygplan, av totalt 14, har hittills
levererats till Ungern och utbildning pågår av både förare och teknisk personal. 2005 skrev brittiska Empire
Test Pilots School, ETPS, kontrakt på att använda två
Gripen-flygplan för sin utbildning av provflygare från
hela världen, ett val som fallit väldigt väl ut. 2008 le-
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Jas 39 Gripen

vererades 28 Gripenplan (19 ensitsiga och 9 tvåsitsiga)
till det Sydafrikanska flygvapnet.
Sedan introduktionen i svenska flygvapnet har Gripen deltagit i otaliga internationella övningar med
mycket gott resultat. Nu står även en division från
Swedish Air Force Rapid Reaction Forces, SwAFRAP,
ständigt till förfogande för att kunna delta i internationella fredsfrämjande operationer.

Industrisamarbete
Export av militära flygplan är liksom många stora civila affärer med andra länders myndigheter normalt
förbundet med åtagande att medverka till utveckling
av landets relativa konkurrenskraft. Inom marknadsföringen av Gripen möjliggör sådana åtaganden också
bildandet av unika nätverk och möjligheter för övrig
svensk exportindustri och tekniskt kunnande långt
utanför flygindustrin.
Saab har ett gott renommé när det gäller att leverera industrisamarbete. Dessa samarbetsprogram har
anpassats till varje lands behov och har uppgått till ett
värde som är minst lika högt – i flera fall högre – än
det som kunderna investerat i nya flygplan.

Gripens viktigaste egenskaper
• Nätverksanpassad • Gripen är utvecklad för att
kunna fungera i ett modernt nätverk tillsammans med
övriga aktörer och beslutsfattare i en modern konflikt,
såväl militära som civila. Saab har utvecklat datalänkar
för flygplan sedan 1960-talet. Gripen har idag världens
mest avancerade digitala datalänk för kommunikation
mellan flygplan och med markbaserad personal. Detta
möjliggör att föraren får en oslagbar överblick över det
aktuella luftläget, även innan flygplanet ens har lyft
från marken.

• Sensorintegration • Gripen har ett fullt integrerat avioniksystem som kommunicerar på fem 1553B
digitala databussar. Detta bildar en sammanvägd helhetsbild av all den information som de olika systemen
samlar in och ger på så sätt föraren en ökad möjlighet
att utföra sitt uppdrag.

• Smart digital cockpit • Information finns idag ofta
i överflöd, men en långt driven människa-maskinintegration med bland annat tre stora färgindikatorer
och ”HOTAS” (Hands-On-Throttle-And-Stick) ger ett
avancerat beslutsstöd som förser föraren med endast
den information som behövs just för tillfället – ”Don’t
need, don’t show”.
• Överlevnadsförmåga • En kombination av liten radar-, IR- och visuell signatur tillsammans med Gripens

Data/prestanda
Mått
Längd 14,9 m Spännvidd 8,4 m Höjd 4,5 m Vingyta
30 m2 Spårvidd 2,4 m Hjulbas 5,2 m
Vikt
Starttomvikt 7 000 kg
Max yttre last fördelade på åtta balkar 5 300 kg
Max startvikt 14 000 kg
Prestanda
Max fart Mach 2
Max fart Mach 1,2 (vid havsytan)
Räckvidd > 3 000 km
Belastning 9 G
Startsträcka 400 m
Landningssträcka 500 m
Tid från start till 1 000 fot < 1 min
Bränsle
Internt 3000 L
Extra tank 3300 L

avancerade sensorintegrationen, ger med precisionsvapnen Gripen en mycket hög stridsförmåga.

• Effektivitet • Deltavingen och den rörliga nosvingen, i kombination med det elektriska styrsystemet ger
Gripen en mycket god manöverförmåga. Flygegenskaperna innebär också unika start- och landningsegens
kaper där Gripen kan starta och landa fullt utrustad
på mindre än 600 meter.
• Tillgänglighet • Gripens höga tillförlitlighet, korta
klargöringstider och minimala kringutrustning leder
till en hög tillgänglighet, vilken i sin tur gör att beslutsfattare kan klara fler uppdrag med mindre resurser.
• Kostnadseffektiv • Gripen har idag den klart lägsta
driftskostnaden av alla moderna stridsflygplan. Detta
har endast varit möjlighet att uppnå tack vare en kombination av avancerad systemutveckling, nyttjande av
moderna högtekniska komponenter och inte minst den
mycket driftsäkra Volvo RM12-motorn.
• Utvecklingspotential • Gripen är byggd för att
kunna uppgraderas och anpassas till de krav en förändrad omvärld eller nya kunder ställer. Många förbättringar sker genom att införande av ny programvara.
Detta innebär att modifieringar är mycket enklare att
utföra och att hårdvaruförändringar kan minimeras.

Läs om Norgeaffären på sidan 6 och 7
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Norgeaffären

K

samtidigt som man anser att Gripen är dyrare än vad
som sägs i Saabs offert. I Nederländerna lutar det också åt Joint Strike Fighter, medan den danska regeringen
ännu inte har bestämt sig.
Här är länderna som står bakom Joint Strike Fighter:
USA, Storbritannien, Italien, Nederländerna, Turkiet,
Kanada, Australien, Danmark och Norge.
Thailand har köpt sex Gripenplan, som ska levereras
2010. En tilläggsbeställning av ytterligare sex plan ser
ut att bli avbeställda då thailändska regeringen måste
minska försvarsanslaget.

Gripen i aktion över Baltikum
Svenska JAS 39 Gripen har för första gången satts in i
Baltikum av det tjeckiska flygvapnet, som bevakar de
tre baltstaternas luftrum längs den ryska gränsen. Ett
civilt flygplan hade kommit in i flygförbudszonen och
svarade inte på radioanrop. Gripenförarna följde planet
tills det landade i Litauen. Baltikum saknar egen möjlighet att skydda sitt luftrum. Patrulleringen sköts av
Nato. (Svenska Dagbladet 26 maj 2009)

Copyright Gripen International

rigsmaterieltillverkaren Lockheed Martins
stridsflygplan F-35 spränger alla budgetramar,
konstaterar den amerikanska kongressens
revisionsenhet GAO. Totalkostnaden för de 2 456 plan
som det amerikanska försvarsdepartementet beställt
ligger nu över tusenmiljarders-gränsen (dollar), inräknat inköp och livscykelkostnad, enligt kongressens
revisorer. Den totala inköpskostnaden beräknas nu till
300 miljarder dollar och livscykelkostnaden med drift
och underhåll 760 miljarder dollar. Sammanlagt 1060
miljarder dollar. Omräknat per plan i svenska kronor
blir inköpskostnaden mer än 1 miljard kronor per plan
och den totala kostnaden med inköp, drift och underhåll 3,8 miljarder kronor per plan.
En miljard kronor per plan är mer än dubbelt så
mycket som ett JAS 39 Gripen NG skulle kosta i inköp, enligt offerter som Saab lämnat till Norge och
Danmark. Livscykelkostnaden på 3,8 miljarder kronor
är mer än tre gånger så mycket som för JAS Gripen
NG.
F-35 utvecklas samtidigt i versioner för den amerikanska marinenkåren, det amerikanska flygvapnet,
den amerikanska flottan samt åtta samarbetsländer,
bland andra Danmark och Norge. I USA heter planet
Lightning II och i samarbetsländerna Joint Strike Figh
ter, JSF. Samarbetsländerna väntas köpa 730 plan. I
Norge har regeringen bestämt sig för F-35. Den norska
regeringen hävdar att man fått ett bra pris på F-35

Gripen nedvärderad av Norge
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Foto: Per Kustvik
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Norska Stortinget fört bakom ljuset
Den norska regeringen förde Stortinget bakom ljuset
när man hävdade att det amerikanska stridsflygplanet
F-35 var avsevärt billigare än svenska Gripen. Det hävdas i det norska tv-programmet Brännpunkt.
Under den timslånga presskonferensen den 20 november förra året slog statsminister Jens Stoltenberg
fyra gånger fast att amerikanska F-35 inte bara var det
bästa flygplanet som Norge kunde välja utan också det
billigaste, skriver Brännpunktsredaktionen i en artikel
på Norsk Rikskringkasting:s hemsida. 48 stycken Joint
Strike Fighter skulle inte kosta mer än 18 miljarder norska kronor mot 24 miljarder för svenska Gripen NG.
Det var den kalkylen som regeringen presenterade
för Stortinget. Men vad man inte sade till Stortinget var
att kalkylen bygger på en valutaomräkningsmodell från
januari 2008, när den amerikanska dollarn bara kostade
5,40 norska kronor. Men till skillnad från den svenska
offerten med fast pris på det svenska planet bestäms
inte priset på det amerikanska planet förrän 2011 – och
då väntas kursen på den amerikanska dollarn vara helt
annorlunda.
Brännpunkt har använt sig av storbanken Nordeas
valutaprognoser som angiver att 2011 väntas den amerikanska dollarn kosta 6,75 norska kronor. Samtidigt
som den svenska kronan blivit några öre billigare. Det
gör att den överraskande stora prisskillnaden mellan
Gripen och F-35 på 6 miljarder kronor till Gripens
nackdel plötsligt krympt till måttliga 600 miljoner norska kronor.
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Så räknar Norge
I brevet till svenska ambassaden listas norska räkneexempel avseende Gripen NG. Norge erbjöds ett fast inköpspris om 20 miljarder norska kronor, men har gjort
egna påslag.
Norge begärde en offert på 48 plan, men har själv
värderat priset på 57 plan. Man har inte frågat FMV
vad en större order skulle innebära i pris. Man begärde
en offert baserad på 20 års användning. 30,4 miljarder
norska kronor har lagts på inköpspriset för utrustning
Norge anser att Gripen behöver. Livscykelkostnaden
har beräknats som ett procentuellt påslag på dessa uppskattningar. Driftskostnaden för Gripen har baserats på
kostnaderna för F-16, det äldre plan som Norge har i
dag, inte utifrån Sveriges erfarenhet från 120 000 flygtimmar med Gripen. Norge har lagt på 10–15 procent
för vidareutveckling av planet.
Källa: Ny Teknik

Källor till artiklarna om Gripen har varit:
FMV, Gripen International och Ny Teknik.
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Projektgruppen för
35221 besöker
Uppsala (F 16)

Fr. v.: Daniel Karlsson, Jan-Olaw Persson, Göran Hawée, Jarl Åshage, Thoms Starrin, Gunnar Persson, Roger Wikholm, Mats
Lennartsson och Göran Sjöholm. Saknas gör fotografen Thomas Lagman.

D

en 17 januari 2009, var stora delar av projektgruppen i Uppsala på före detta F 16. Göran
Hawée tog emot oss med nybryggt kaffe och
hembakade bullar i Gula villan. Efter kaffet gick vi
över till Garnisonsmuseet och tittade på flygföremål.
Nedre våningen består av flygplanssystem som använts
under de 60 år som flottiljen fanns till. Övre våningen
visar flygets utveckling från pionjärtiden och tillkomsten av flygfältet vid Ärna. Här visas fältpost, sjukvård,
soldatutbildning, flygtrafikledning, stridsledning och
samband. Museet är mycket fint och välordnat.
Vi fick med oss många ideer hur vi ska kunna utforma
vårt Kuriosa-kabinett, kamratföreningens utställning
under före detta värnpliktsmatsalen.
Efter Garnisonsmuseet åkte vi till en jordkula vid
fältet och tittade på F16:s andra museum som innehåller flygplan. Här står bland annat en J 35A, nr 35051.
Den enda bevarade J 35A med kort bakkropp. Tillbaka i Gula villan gick Göran igenom alla detaljer, som
bör monteras ur 35221. Vi talade också om vaggan, en
modell i trä, som Göran har konstruerat. När den är
tillverkad ska den fästas vid vår 35:a och i pelaren. Vi
har fått vaggan godkänd av SAAB och den kommer nu
att tillverkas. Fenan kommer att målas som ett ACRODeltas-flygplan.
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Mats Lennartsson sitter återigen i en bogserbil
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Information om projekt 35221

P

rojektgruppen arbetar oförtrutet vidare med
flygplanet. Vi har tagit bort luckor, som döljer
alla olika apparater som vi vill få bort för att lätta planet. Jobbet har inte varit enkelt. Mycket rostupplösningssmedel har gått åt, eftersom skruvarna sitter
fastkorroderade. En del skruvar har vi fått borra bort.
Vi har använt både slagskruvmejsel och mutterdragare
(med bitshylsa). Nu pågår arbete med att få bort all
lack så att Stensö Lackcenter kan börja lacka. De lösa
plåtarna lackas under sommaren. Vi har fått ett prov
och det ser mycket bra ut.
Våra sponsorer
Före lackeringen måste vi få bort all färg. Biokleen bidrar med ett mycket effektivt och miljövänligt färgborttagningsmedel. Beckers bidrar med lackfärg.
Flygplanet måste också behandlas mot korrosion.
Dinitrol sponsrar vad som behövs. Vi har fått verktyg
av Biltema och Tumba Järn. Bauhaus lånar oss vagnar för transport av yttervingar inför målning. Vi har
blivit lovade ett mycket välkommet bidrag på 50 000
kr av Botkyrka kommun.

Val av pelare
Det har varit en del diskussioner om val av pelare för
vårt plan. Förmodligen blir det en åttameters H-balk,
som skruvas fast i ett bultband i fundamentet. Det blir
ingen krage i balktoppen utan vinkeln läggs direkt i en
stålplatta i balkens topp. Vaggan skruvas direkt i stålplattan.
Var ska planet stå?
Det är ännu inte helt klart var flygplanet ska stå. Ett av
de senaste förslagen är den gamla delen av F 18. Kanske nedanför kanslihuset, som ska bevaras.

Invigning den
26 september 2009 ?

Saknade delar
Vår huv är skadad och kommer att bytas mot en hel
huv som finns i Arboga vid robotmuseet. Fenan fattas
också, som vi tidigare meddelat, men även några plåtar. Dessa delar finns på Vidsel och vi avser att hämta
dem där under sommaren.

Om allt går enligt planerna kommer invigningen av vår 35:a
att ske den 26 september

Arbete pågår

Vår förhoppning är att vi ska hinna bli färdiga till den
26 september i år. Vi kommer då att ha ett invigningsarrangemang. Meddelande om invigningen kommer att
skickas och finns då även på vår hemsida, f18.se.

För den som saknar det gamla mindre
miljövänliga Bums, är Biokleen 203
en mycket bra ersättare. Äntligen något som fungerar vid färgborttagning!
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Vårutflykt till F 11 flygmuseum och Femörefortet
Tisdag den 5 maj startade vi turen från Tullinge station.
Det var inte en klar och solig dag, men en dag med
förhoppningsvis trevliga besök. Totalt var vi 14 personer.

Text och bild: Gunnar Persson

V

äl framme vid F 11 museum togs vi emot av
Jan-Erik Berg som snabbt delade in oss i grupper och vi fick en guidad tur i museet. Jan-Erik visade och berättade om F 11-tiden med hjälp av alla
minnessaker som fanns i museet. Museet består av tre
delar, hangar med flygplan och kafeteria, en komplett
underrättelsepluton (stabsvagn, vagn för hantering av
film, kraftaggregat samt en administrativ vagn) samt
själva museet. Vi fick en mycket givande genomgång av
underrättelseplutonen genom Åke Jacobsson, som var
oerhört kunnig och intressant att lyssna på. I hangaren
hade en Sk 61 Bulldog precis hissats upp i taket. Trots
många flygplan var det gott om utrymme i hangaren.
Vi fick även en välkommen fika i den nyligen tillbyggda
kafeterian.

Här bevaras kameror som har använts
i underrättelseverksamheten

Spaningsversion av Viggen

E

fter intagen lunch åkte vi så vidare till Femörefortet strax utanför Oxelösund. Här togs vi
emot av Per Rödseth, som först visade oss spaningsradarn som var placerad på höjden med spaning
över inloppet till Oxelösund och Norrköping. Vi kunde se Vikbolandet på andra sidan Bråviken. Därefter
fick vi se de imponerande kanonerna som skulle riktas
och avfyras mot fiendens fartyg i händelse av anfall
och invasion.
Då det var regnstänk i luften och kallt var det skönt
att få gå ner i underjorden och se på alla intressanta
utrymmen och all materiel som behövdes för att få
”kulan i målet”. Här fanns förläggningsutrymmen för
60 soldater samt officerare, komplett kök och matsal,
verkstad, drivmedel för drift cirka 90 dagar, gångar
till de tre kanoner som var utplacerade med cirka 200
meters lucka, eldledningsplats, ammunitionsförråd,
sjukvårdsavdelning och mycket mera.
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Nedgång till fortet
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Det var en bra och intressant förevisning som vi kommer att minnas och tänka tillbaka på när vi befinner
oss ute i skärgården och ser de gamla bergknallarna
som kanske har innehållit just en sådan här anläggning. För bevarande finns en förening som bildats och
som genom förevisning samt sponsorer kämpar för att
bevara fortet i ursprungligt skick. Funderar du på en
aktivitet och en liten utflykt så rekommenderar vi både
F 11 Museum och Femörefortet som mål för utflykten.

Gamla befästningar

S

tockholm är omgivet av en hel ring med gamla
bunkrar, övergivna cementvallar och löpgravar.
Den kallas korvlinjen efter sina långsmala överbyggda infanteriställningar. Dessa kan kallas för moderna fornlämningar. De borde kanske städats bort,
men de står kvar där som militärhistoriska monument.
Förlaget Fort & bunker har givit ut ett bokpaket –
Militär utflykt – i två delar, vilka tjänar som vägvisare
till militärhistoriska sevärdheter i Sverige.
Författarna är ivriga bunkerspanare. Leif Högberg är
gammal reklamare, driver förlaget, ger ut en tidskrift
med samma namn och har skrivit flera militärhistoriska böcker. Jan Erik Ohlsson har varit reservare i flyget,
jobbat i vvs-branschen och i mer än fem år farit runt
och plåtat det han uppfattat som sevärdheter från Vittangi i norr till Smygehuk i söder.

Den södra befästningslinjen börjar vid Tullinge flygplats, fortsätter över Kvarnsjön, Orlången och Magelungen mot Skogås och Drevviken, Långsjön, TyresöFlaten och Albysjön fram till Erstaviken. Det är många
landpassager mellan dessa sjöar som alltså är fullspäckade med gamla värn.
Rikstensfortet i södra änden av Tullinge flygplats är
till stor del igenfyllt av markägaren. Bunkern vid vägen finns kvar, dold av stora granar. Stockholms gamla
yttre försvar, Rikstensfortet ligger vid södra banänden
av F18, vid vägskälet där vägen mot Lida och Pålamalm
delar sig. Det finns två bostadshus hitom den stora ladugården, där de två bunkrarna ligger. De är dolda av
några jättelika granar.

Det var så kallade landstormare som bemannade anläggningarna. Korvlinjen hängde med i försvarsorganisationen flera år efter andra världskriget. Först 1952
lämnade krigsmakten den åt sitt öde.
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Svenskt deltagande i fredsbevarande
insatser april 2009

NATO

Afganistan
(ISAF)
397

Georgien

Georgien

Observatörer
3

Observatörer
1

(UNOMIG)

OSSE

NATO
Kosovo
(KFOR)
258

Mellanöstern
(UNTSO)

Observatörer
6

Sudan

(UNAMID)
1

Sudan

(UNMIS)
5

Korea

(NNSC)

Kongo

(EUSEC)

Nepal

Rådgivare
1

(UNMIN)
2

Kongo

(MONUC)
Observatörer
5
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Tchad

Tchad

(EUFOR)

Observatörer
2

Observatörer
2

NATO-ledd insats

FN-ledd insats

Annan ledning

Kashmir

(UNMOGIP)
Observatörer
6
Medical assistent
1

(MINORCAT)

EU-ledd insats

Delegater
5

Totalt: 694 (varav 59 kvinnor)
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Internationella insatser
Text och bild via Gunnar Persson

Ä

ntligen kommer Sverige att kunna transportera större mängder materiel och personal i
samband med internationella insatser. Den
svenska personalen (även övriga länders personal) som
är organiserad som en Heavy Airlift Wing (HAW)
med stationeringsort på Papa flygbas i Ungern (cirka
12 mil väster om Budapest). Det första amerikanska
C-17 transportflygplan levereras i juni. Resterande två
C-17 levereras under sommaren 2009. Under våren har
svensk besättning utbildats i USA för att kunna verka
med C-17- flygplanen. Både förare och lastmästare har
utbildats. Det kommer att bli totalt 25 svenska familjer
som bosätter sig i Ungern under tiden som officerarna
tjänstgör i transportorganisationen. Rotationstider skulle kunna vara cirka tre år.
Styrkans första chef för Heavy Airlift Wing (HAW) är
överste John Zazworsky, från US Air Force. Ställföreträdande chef är överste Fredrik Hedén, från Sverige.
Öv Hedén är nyligen influgen på flygplanstypen för att
kunna ingå som tillfällig besättningsmedlem vid behov
och för att också ha kunskap om flygplanets prestanda
och manöverförmåga. Utöver flygande personal har
också militär skyddspersonal utbildats för att kunna
säkra området runt flygplanet vid landning i områden
med hot mot personal och materiel.
Totalt har tio NATO länder (Ungern, Bulgarien, Estland, Lettland, Holland, Norge, Polen, Rumänien, Slovakien och USA) samt två partnerskapsländer (Sverige

Gunnar Persson med flera vid ett helikopteruppdrag i Kosovo

och Finland) skrivit under ett samarbetsavtal MOU
(Memorandum of Understanding). Personalstyrkan
kommer att bli cirka 150 personer (varav 40 amerikaner). För att sköta administrativa funktioner har USA
hyrt in ca 35 civila personer. Totalt kommer 3500 flygtimmar per år att leverera stöd åt insatser i Afghanistan
samt övriga insatser inom NATO, EU och FN. Transportplanen kan även användas vid humanitära insatser.
C-17 kan transportera 77 ton materiel på en sträcka
om cirka 440 mil i varierande miljöer. Vid insatser ute i
svår terräng kan det vara aktuellt att landa på vägar eller
dylikt. Totala kostnaden per flygplan är ca 250 miljoner
dollar. Ingen billig prislapp, men med delade kostnader
från tolv länder är det förmodligen prisvärt. Huvuddelen av kostnaderna ligger på USA, som även tilldelats
mer flygtid. Amerikanska förare kommer till att börja
med att utgöra stommen vid flyginsatser för att sedan
lämna över mer och mer av verksamheten till internationella besättningar.

Årsmötet den 23 april 2009

D

eltagarna till årsmötet samlades på Lizas mäss
efter att ha deltagit i blomsternedläggning vid
minnesstenen. Det var 33 närvarande.
Ordförande konstaterade att vår ekonomi för närvarande är god. Gåvor från medlemmar har tacksamt
tagits emot. Vi genomför två stora kostsamma projekt,
Boken om F 18 och Projekt 35221, så vi är tacksamma
för alla bidrag. Dagens medlemsavgifter räcker inte till
för att slutföra projekten. Vi har fler ständiga medlemmar än betalande. Andra föreningar har samma problem och där har man börjat med en prenumerationsavgift för kamrattidningen.
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Ordförande
Gunnar Persson
Vice ordförande
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Sekreterare
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Kassör
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Ledamöter
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Livet i kanslihuset
En berättelse om hur det kunde vara att tjänstgöra i kanslihuset . . .

Bruno Söderblom berättar

S

om förstaårslöjtnant hamnade jag i kanslihuset
som vapenofficer och flygchefens (R1) adjutant.
Flygchef var major Sven Lampell som ibland
kom till arbetsplatsen med C F 18 sekreterare Bielkenstam som passagerare i en svart Volkswagen cabriolet.
Jag fick flytta från tredje divisionen, som bestod av
åtta fänrikar och löjtnanter – de flesta bodde i kasern
54 – upp till kanslihuset för att lära mig grunderna till
stabstjänstens mysterier.
Jag hade en god läromästare i Sven Dahlgren. Han
visade hur man författar en skrivelse och hur man
stoppar ner den färdiga skrivelsen i kuvertet – aldrig
med den vikta kanten upp, för när kuvertet sprättas av
mottagaren är skrivelsen i två delar! Sedan stämpling,
saknummersättning, datering, diarieföring och utlottning till rätt avdelning – handläggare. Efter att handlingen behandlats lades den till övriga handlingar eller
till allmänna avdelningen för arkivering. Sedan var det
trevligt att bli omgiven av kvinnlig fägring – skrivkunniga damer som Kerstin Svensson, Gerd ”Svarta” Haglund med flera.

Som vapenofficer skulle man bland annat ansvara för
F 18 skjutmål på Askö. En incident: En dag ringer en
divisionschef från en attackflottilj och vill göra ett taktiskt anfall mot askömålets fyra tavlor. Spårljusammunition skulle användas. Eftersom ingen annan skjutning
var på gång blev svaret ”ja”. Målchefen, vapentekniker
Sjöberg, blev inte glad över mitt beslut. Han misstänkte skogsbrand. Divisionen anföll. Inte nog med att

14

fyren ”Skallran” som låg i skjutriktningen blev träffad,
utan skogen tog ju eld. Trosa brandkår blev engagerad
en vecka med att släcka skogen på södra Askö. Usch,
usch. Men denna min befattning medförde att det var
flygtjänsten som mest gällde.
Min första tjänst i stabsarbete varade drygt ett år
och det blev den sista på Kungliga Södertörns flygflottilj. I stället fick jag fortsätta som divisionschef på
andra och tredje divisionerna.
1964 skulle jag prövas i större sammanhang. Jag blev
omplacerad till Flygstabens utbildningsavdelning, förkortat FS/U2. Där satt jag och gjorde motstånd – det
var inget större nöje att ”flyga skrivbord”.
Jag placerades på F 15 Söderhamn, där jag blev adjutant till C F 15, överste Sven Lampell. Där blev jag
också omskolad till attackpilot – det var trevligt med
en navigatör i baksits som höll koll på läget.
Efter några år blev jag återigen
omplacerad, denna gång till F 8. På
F 8 ny omskolning till chefrobotledare på Robot 68-systemet. Tjänsten på F 8 avslutade jag som F 8:s
siste förste adjutant – det fanns en
andre adjutant också. Det var han
som fick ta hand om skitjobben.
RB68 Bloodhound
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Så satte ”Stockholmskarusellen” igång. Efter tio års
frånvaro hamnade jag åter på mitt gamla hemmaförband på nya Flygvapnets Södertörnsskolor, F 18 Tullinge
första juli 1974. Där placerades jag i kanslihuset som
C F 18 adjutant och chef för allmänna avdelningen –
CA. För att undvika missförståndet att vara Chefen för
armén – lyckades jag få igenom en namnändring på förkortningen till ”C Allm”. Av några arbetskamrater blev
jag kallad för ”Allmänna Bruno”.
Visst var det en allmän avdelning. Allt som ingen
ville ta hand om hamnade på denna avdelning, men
det blev en rolig utmaning och hjälp kom från många
duktiga medarbetare.
Förutom att vara adjutant till C F 18, svarade C
Allm bland annat för kuppförsvaret med vidhängande
planer.
Ett antal tillika-befattningar tillkom också. Till exempel ställföreträdande säkerhetschef under Roland
Hamrén, presschef tillsammans med stf presschefen
Christina Wedin, som var C F 18 sekreterare, underättelseofficer, fotoofficer, kartofficer, besöksofficer och
båtofficer.
Säkerhetspolisen, SÄPO, var intresserad av att övervaka den dåvarande sovjetiska sjöfarten från Landsort
upp genom Himmerfjärden, genom Södertälje kanal
och i Mälaren. SÄPO önskade hjälp med flygspaning.
För stf säkerhetschefen blev det den första kontakten
med SÄPO (men vem vet). Med en polis som passagerare i Sk 50 genomfördes flygspaning över angivet område och med radiokontakt med poliser på marken. Vi
jagade mystiska snabbgående motorbåtar, för att se vart
de var på väg. Ett sovjetiskt fartyg lastade sand länge
och väl och regelbundet från ett grustag i Kaggfjärden.
Var detta fartyg intresserat av den närbelägna radargruppcentralen i Grödinge? Lastluckorna var nästan
alltid täckta. Vad SÄPO kom fram till är för mig okänt
– de var hemlighetsfulla.
Som presschef var jag nog en av de få som fick sitta
och läsa dagstidningarna på tjänstetid. Jag ögnade igenom DN och de lokala tidningarna och var det något
om försvaret och om främst F 18, så blev det tidningsurklipp och föredragning för C F 18. Det blev många
telefonsamtal med massmedier, tidningar och radio.
Det gällde att svara korrekt på förfrågningarna. Jag
hade god kontakt med lokalpressen. Framför allt med
reportern vid Länstidningen i Södertälje, Ida Dahlgren, som blev F 18 egen ”skriftställare”. Vi hade dock
ett krav – varje gång det skrevs om F 18 i tidningen
skulle det stå på första sidan, vilket det gjorde!
Det kunde dessvärre bli lite fel ibland. Den nytillträdde chefen för F 18 önskade presentera sig i pressen för spridning till tidningarnas läsare. Vi kallade till
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pressmöte, Karin Olsson dukade fram kaffe och bullar
på Parkmässen. Dagens Nyheter, Mitt i Botkyrka och
Länstidningen kom. C F18 berättade om sig själv och
om F 18 och om förbandets framtid. Dagen efter kom
Länstidningen – återigen på första sidan – med rubriken Chefen kan inte flyga! Då var det en som inte blev
glad.
Som besöksofficer fick man ta hand om och organisera
alla stora som små besöksgrupper från olika förband,
organisationer och framför allt kanske skolor. Ibland
kunde det gälla enskilda personer. Det var en stimulerande uppgift, för besökarna var intresserade av att
få veta vad som pågick på F 18 och vad de fick för sina
skattepengar.
Så var det det här med ”båtmajoren” – båtofficer.
Som ett arv från nedlagda F 2 fick vi överta en ”flotta”
bestående av en motorbåt och åtta trissjollar. Som chef
för Allmänna avdelningen fick jag även uppgift att ta
hand om den marina delen av tjänsten. Men eldsjälen
för denna verksamhet var helt klart Karl-Henrik Fröjd,
som ställdes till min hjälp. Han kunde allt!
F 18 byggde en båthamn nere vid Tullingesjön, bredvid Tullinge segelsällskaps anläggning. Vår båtbrygga
var av pontontyp, med fyra trissjollar på var sida och
motorbåten längst ut med förförtöjning.

Foto Cenneth Wedin
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Motorbåten ”Tornön” var tillåten för 20 personer och
användes som säkerhetsbåt i samband med regattor på
Tullingesjön och ute på Mälaren. Den användes också
som utflyktsbåt för F 18 personal, bland annat till Björkö (Birka). Vid behov fick den användas av polis och
räddningstjänsten. Tornön överlämnades helt oförhappandes till F 21 i Luleå. Trissjollarna fick användas under fritid av all personal på F 18. Ett annat arv från F 2
var ”Mini Baltic Race”, en segeltävling mellan F 18 och
personal från amerikanska ambassaden.

Foto Cenneth Wedin

När så majoren Roland ”Hampus” Hamrén gick i pension fick jag trappa ner en trappa och påbörja tjänsten
som chef för mobiliseringsavdelningen (mobavd). Lokalen var väl inrökt – inte mig emot – och ett kassavalv fullt med hemliga mobplaner, krigsplaceringslistor, befästningsregister med mera. Hampus hade gjort
ett gott arbete så det var lätt att komma in i tjänsten
med kompletterande av nya namn osv. Det blev inga
ändringar av grundplanerna. Jag hade god hjälp av Eva
Axelsson, men nu fick jag en ny tillika-befattning – att
vara kurschef för KKP, Kompletteringskurs plutonsbefäl, på KAS/M. Ett tu tre
blev jag lärare också.
Det fortsatte till 1984 då jag erbjöds
en tjänst på försvarsstabens attachéavdelning (FST/ATT) som var alltför lockande
att tacka nej till. Att beskriva tjänsten
där skulle nog räcka till en bok. I korthet
handlägga samtliga utrikesresor för försvaret och försvarsindustrin och i samband med flygutställningarna på Farnborough och Le Bourget tjänstgöra vid
ambassaderna i London och Paris som
taxiförare! 14 dagar varje år.

...men här är det kadetter som seglar

En annan uppgift för allmänna avdelningen var att arrangera ”festligheter” såsom Luciafirande, adventsgudstjänster med flottiljens pastorer Tove Ekegren och John
(efternamnet har jag glömt) samt årsavslutningar.
En mer grannlaga uppgift var att hjälpa efterlevande
när någon anställd på F 18 avlidit. För denna och ovanstående uppgifter fordrades deltagande av musik. Det
var trögt i början men så fick jag ett tips, försök med
Hemvärnets musikår i Handen – vilken fullträff.
När behov fanns i en eller annan form var det bara
att lyfta på luren och framföra önskemålet och de
tackade aldrig nej! Med skrivelse från C F 18 och
CFV:s välvilliga bemötande godkändes musikkårens
önskan att få uppträda i flygvapnets uniform. Musikkåren ekiperades genom Margareta Brötbackes försorg
och nu blev det Flygvapnets musikkår.

Slutligen efter en omorganisation på försvarsstaben
hamnade jag åter på flygstaben som handläggare av
flygvapnets utrikesresor. I uppgiften ingick att administrera CFV utrikesresor och utländska flygvapenchefers besök i Sverige. Jag hade god hjälp av Mark Ring,
inte släkt med Stefan Ring.
Slutligen gick jag i pension den 31 december 1991,
men jag fick fortsätta som konsult med fortsatta uppgifter med CFV resor och utländska besök. Fick även
behålla jobbet som taxiförare i London och Paris. Allt
tog slut i november 1994. Tack för mig.

Bruno Söderblom
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Ordförandekonferens den 2–3 april
Flygvapnets kamratföreningar
Under värdskap av F 18 kamratförening och på
initiativ av ordföranden Gunnar Persson hölls
den 2 och 3 april en ordförandekonferens för
flygvapnets kamratföreningar

P

latsen var Hemvärnets Stridsskola, vid Mälarens
strand i Vällinge och enkelt uttryckt belägen
mellan Södertälje och Stockholm.
Vällinge är en mycket vacker plats och en gammal
kulturmiljö med säregen natur, där kvarnrörelse en
gång uppstod vid Bornströmmen mellan den elva meter högre belägna Bornsjön och Mälaren.
När överste Gustaf Petri startat Hemvärnet under
brinnande världskrig, fick han ögonen på Vällinge
herrgård och insåg möjligheten som central utbildningsplats, där verksamheten inleddes 1943. Teoretisk
utbildning, logi och lekamlig välfärd har bästa förutsättningar i den senare tillkomna Petrigården. Praktiska övningar har naturlig plats på övningsfälten i omgivningarna. Bastu och intressant hemvärnsmuseum
fullständigar bilden.

Första dagens arbete övergick ganska direkt i gemensam middag, varefter sällskapet omgrupperade till
herrgårdens vackra mäss för kaffe. Under detta framförde generallöjtnant Jan Salestrand Högkvarterets
hållning till kamratföreningarna och tog emot propåer
från föreningsfolket. Kort uttryckt ställde båda parter
samma fråga till varandra, nämligen:

Vi var 22 deltagare från 15 kamratföreningar som
välkomnades av F 18-kamraterna Gunnar Persson,
Jan-Olaw Persson och Göran Sjöholm innan chefen på
stället, överstelöjtnant Torsten Hallstedt och kapten
Thomas Hillemar med bildspel presenterade verksamhet och plats.

Vad kan ni göra för oss ?
Föreningarna önskar stöd och Högkvarteret frågar sig
om dessa kan göra något för rekryteringen i den nya
form för personalförsörjning som föranletts av nedskärningar och krav på utrikes insatser. Frågan är inte
enkel och föreningarna kommer inte att få något enbart av Högkvartets välvilja.

Intensivt arbete

Slutsatser

Gunnar Persson inledde med att tala om syfte och
program för konferensen, vilket omedelbart drog upp
deltagarna på högvarv.
Kamratföreningarnas representanter redovisade
verksamhet, bekymmer och glädjeämnen. Spännvidden är stor mellan F 1 och F 10 intensiva verksamheter
och F 9, som försöker överleva trots hög medelålder
och ogin behandling från Aeroseum som förfogar över
Göta flygflottiljs kvarvarande faciliteter.
Christer Olofsson från SMKR, Sveriges Militära kamratföreningars Riksförbund, där bara någon enstaka
förening är medlem, tillstod tidigare brister och lovade
bättring. Hans Olenäs från Högkvarteret utlovade en
utredning om stöd till föreningarna och Anders Sandström informerade om Flygvapenmuseum.

Efter frukost dag två fortsatte det intensiva arbetet i
tre grupper följt av sedvanlig redovisning.

Tredje från vänster är Göran Sjöholm, i mitten med vita ärmar
står Jan-Olaw Persson och längst till höger Gunnar Persson

M edlemsrekrytering, där inte minst hemsidor bedöms
viktiga, liksom samverkansformer med en gemensam
paraplyorganisation för flygvapnets kamratföreningar
nämndes bland viktiga uppgifter. Som ett första steg
mot ett samordningsorgan utsågs Gunnar Persson,
(F 18), Ingvar Jäderlind, (F 3) och Göran Brauer,
(F 10), att arbeta med detta, liksom frågan om upprepade konferenser.
Sällskapet skildes för denna gång med den uttalade
åsikten att både konferensen och mötet mellan medlemmarna varit mycket givande.
Stig-Arne Jacobson, F 7
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F 2 kamratförening nedlagd

Text: Gunnar Persson
Foto: Gunnar Söderberg

F 2:s fana överlämnas till
ordförande för F 18:s kamratförening,
Gunnar Persson
Efter att ha varit aktiv i 65 år var det dags att avsluta
F 2 Kamratförenings verksamhet

S

tyrelsen kallade till ett avslutnings- och jubileumsfirande den 23 maj inom F 2 gamla område. Till firandet fanns allas vår general Sven-Olof
Olson med hustru, samt representanter från Hembygdsföreningen och närstående kamratföreningar. Vi
var totalt cirka 90 personer som slutit upp kring den
förestående ceremonin. Till samlingen spelade två
elever ur Täby musikklasser trumpet.
Deltagarna samlades kring minnesstenen, som finns
inom området med texten, De älskade icke så sitt liv,
att de drogo sig undan döden.
Vid samlingen talade ordföranden, William Sivebro,
i historiska ordalag om F 2 samt F 2 Kamratförening.
Efter det inledande talet genomfördes kransnedläggning samt en tyst minut för de under året avlidna kamraterna. Paul Eriksson läste en dikt varefter ordförande
överlämnade F 2 Kamratförenings fana (erhölls 1954
ur Kung Gustav V hand) till ordförande i F 18 Kamratförening för framtida vård.
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I samband med förflyttning till restaurang Pont, för
välbehövlig middag, passerade en gul och blåmålad
DC-3 på låg höjd över Hägernäsviken framför deltagarna. Det var en mycket värdig avslutning på ceremonin.

William Sivebro håller tal
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Deltagarna vid F 2:s nedläggning

Under middagen välkomnade vi F 2 Kamratförenings medlemmar i våra övriga kamratföreningar,
som nya medlemmar.
Ett sista 65:e möte kommer att hållas den 4
juni i kommunalhuskällaren i Roslags Näsby. Efter detta möte övertar hembygdsföreningen, samt
vi övriga kamratföreningar minnet och vården av
F 2 Kamratförenings traditioner. Hur det i praktiken kommer att utövas är inte i skrivandets stund
beslutat, men i någon form är min uppfattning att
befintliga föreningar måste ta ett gemensamt ansvar för F 2 Kamratförening.
General Sven-Olof Olson

Rapport från F 8

F 8:s kamratförening samlade ett stort antal intresserade lyssnare när
Boris Bjuremalm höll en föreläsning vid det sedvanliga fredagsmötet på
Majorskan. I förra numret av F 18-kamraten skrev vi om Boris mycket
intressanta liv som flygare. Boris är en mycket bra berättare, så det är
alltid lika intressant att lyssna. Han får också många uppdrag som föreläsare runt om i landet, nästan för många uttryckte han en gång.
F 8:s kamratförenings fredagsluncher är mycket uppskattade och vi
hoppas att föreningen kan fortsätta traditionen.

Boris i en Mig 21
F 18-kamraten nr 39
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Våra sponsorer

Utan hjälp från sponsorer kan vi inte genomföra projektet.
Vi riktar ett varmt tack till nedanstående.

Bauhaus Botkyrka
Beckers
Biltema Botkyrka
BIOkleen AB
Botkyrka kommun
Dinitrol
Robotmuseet Arboga
Stensö Lackcenter
Tumba Järn

