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

Boris Bjuremalm berättar om
sina uppvisningar med J 35
sid 10

Korea

Karta över upptäckta infiltrationstunnlar i den demilitariserade zonen mellan
Nord- och Sydkorea

Ordföranden har ordet
Bilden är från vår ordförandes deltagande i den svenska övervakningsdelegationen i
den demilatiserade zonen mellan Nord- och Sydkorea.
Här befinner han sig i infiltrationstunnel nummer tre. Totalt har fyra tunnlar som är
grävda under den demilitariserade zonen upptäckts. Den här tunneln ligger 44 km
från Seoul med en längd av 1653 meter och är 150 meter under mark på djupaste
stället. Tunnel 3 upptäcktes i oktober 1978. Idag kan den beskådas och är ett populärt utflyktsmål för den som får komma in i området.

Försvarsmakten kämpar fortfarande för att ekonomi och
målbild kan anpassas med de krav som ställs på vår nationella
och internationella verksamhet. Vi får hoppas att det infinner
sig viss ordning och att den materiel och personal som behövs
för våra åtagande kan tillgodoses inom alla områden.

P

å lokal nivå är vi äntligen i
hög grad verksamma med
projekt 35221 (vårt Drakenplan). Vi skruvar och fejar nästan
dagligen. Då ett antal vitala delar
(fena, radom, spak) blivit stulna
och huven spräckt måste vi leta
igenom förråden i Sverige så vi
får ett komplett plan. Vi behöver
reparera alla trasiga detaljer. Ett
antal sponsorer (PEAB Friluftsstaden, Beckers, Biltema och Stensö
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Billackering) ställer upp med
materiel, arbete etc. för projektet.
Vi behöver fortfarande kontanta
medel för att betala vissa arbeten
samt inköp etc. Nu hoppas vi på
alla våra medlemmar och ser fram
emot ett stort frivilligt bidrag. Projektgruppen planerar för invigning
under senare delen av 2009.
F 18 K amratförenings framställningar till kommunen ger inga

Styrelsen kan också konstatera
att bidrag från våra stödjande förband har minskat eller helt utgått.
Av den anledningen kommer vi
att från F 18 Kamratförenings sida
föreslå en ordförandekonferens där
vi just diskuterar vår ekonomi och
våra övriga uppdrag/funktioner.
Om Försvarsmakten vill att vi
skall vara traditionsbevarare och
föra historien in i framtiden borde
också vissa anslag ges till föreningarna för detta ändamål. Till
konferensen bör även berörda beslutsfattare inbjudas. Detta är ett
ypperligt tillfälle för dessa att ge
sin syn på deras stödjande roll samt
på verksamheten som kamratföreningarna bör och skall bedriva.
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resultat. Det finns för närvarande
inget som tyder på att Botkyrka
Kommun har något intresse av att
bevara den flyghistorik, som finns
på Riksten. Allt skall rivas och förstöras till förmån för hus och vägar.
De minnesmärken vi vill bevara får
vi med hjälp av andra.

Omslagsfoto Hans Bladh
Grafisk formgivning
Cobran Grafik, saga.ashage@swipnet.se
Tryck
Bomas Tryck, Sollentuna
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En nostalgisk träff efter att frivilligverksamheten flyttat från F 18

Försvarsmaktens
frivilligverksamhet
Text och bild Gunnar Persson

Figurbod vid stora skjutbanan på F 18

På väg till kamratföreningens projekt 35221 stannar jag
till vid stora skjutbanan på gamla F 18 område. Strax intill
finns en gammal skjutbod som användes som figurbod
när aktiviteten bedrevs med värnpliktiga på F 18. Jag ser
att det ryker ur skorstenen på boden.

N

umera sitter två pensionerade officerare i stugan
varje tisdag och berättar
gamla minnen som flytt på den
tiden vi kunde tala om att det
fanns en försvarlig frivilligverksamhet inom försvarsmakten. Detta
är vad som återstår av Gripsholms
Frivilligförening. Ett gammalt skjul
med en egenhändigt installerad
braskamin gamla vedpinnar som
får fungera som bord och stolar, en
gräsklippare att ansa gräset med
utanför boden samt ett stort antal
skjutbanefigurer.
På något sätt kan man tycka att
det är den vägen som försvaret
vandrat och verksamheten minimeras till i stort ingenting. När
jag stiger på möts jag av en kaffedoft som jag så ofta känt när man
varit ute på övningar etc. Värmen
är närvarande både fysiskt och
psykiskt. Det är hemtrevligt och
givande att få en pratstund med
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Rolf Bertel och Kjell Mårtensson
även om miljön kunde varit på ett
mer kontorsliknande sätt vilket det
var tills de blev av med sina lokaler
på gamla F 18 område.
Snart är även denna tid förbi och
skjulet kommer att rivas och efter
detta kan inte Gripsholms Frivilligförening fortsätta sina träffar på
tisdagarna. Vad månde det då bliva
av vår frivilligverksamhet?
I samband med mitt besök tog
jag också tillfället i akt, att avtacka Kjell för det fina arbete han
genomfört som klubbmästare i
föreningen. Han har alltid ställt
upp och gjort ett proffsigt arbete
vilket också medfört att styrelsen
förmodligen succesivt ökat i vikt
genom åren tack vare Kjells förmåga att ordna med gott fikabröd,
tårta och jättegod mat vid våra
tillställningar.
Tack Kjell och lycka till med ditt
fortsatta värv.

F 18 K amratförening önskar de
båda kamraterna lycka till i framtiden. Lev väl och försök att hitta
nya former och ställen för era
tisdagsträffar. Vi kommer gärna
och hälsar på och lyssnar till gamla
minnen från flydda tider.

Rolf Bertel och Kjell Mårtensson fikar i figurboden



Värnpliktstjänstgöring på F 18 1963
Mats Lennartsson berättar
Jag har alltid varit intresserad av flyg. Under min

uppväxt vid Rangsta brygga i Sorunda på Södertörn
kunde jag dagligen se flygplan på väg till och från F
18, från J 28 Vampire, J 34 Hawker Hunter till J 35
Draken. Min dröm var att bli fältflygare.
Mats Lennartsson

Å

r 1958 var jag på ett treveckors sommarläger på F
13. F 13 hade då som första flottilj fått J 29 Flygande Tunnan; på den tiden ett toppmodernt
jaktplan. Alla deltagarna på detta
läger hade naturligtvis som mål att
så småningom bli flygare.
Via en gemensam kamrat lärde
jag känna en av deltagarna vars
namn var Hans Rundblad. Han
var kanske den som vi andra minst
anade skulle bli flygare. Han blev
fältflygare, sedan flyglärare på F 5,
och en tid en av piloterna i gruppen Team 60. Hans övergick sedan
till civilflyget, för ca 7–8 år sedan
stötte vi ihop då han var kapten på
ett Blue Scandinaviaplan på hemväg från Madeira.
M ina planer på att bli fältflygare
grusades på grund av lite defekt
färgseende, bortgallrad redan innan
ansökan! Det föll sig då naturligt
att göra värnplikten på en flygflottilj, F 18, som låg då närmast. Jag
sökte och kom till F 18 och blev
uttagen till bilförare med inryckning 15 augusti 1963.
Rekrytutbildningen var på ca 3
månader. Chef för rekrytskolan var
fanjunkare Heimler, övriga som jag
kommer ihåg är fanjunkare Jansson ”Spanska Janne”, rustmästare
Berglund, överfurir Ragnehag.



Jag försökte efter en tid byta
till flygmekaniker, men det gick
tyvärr inte. När sedan bilförarutbildningen skedde parallellt med
övrig utbildning, sökte jag och blev
bogserförare; jag ville ju komma så
nära flygverksamheten som möjligt. När vi under utbildningen
var på studiebesök på 1:a komp för
att se bogserförarna nosa ned J 35:
orna i bergshangaren skulle en av
förarna imponera på oss, full fart
nedför backen och sedan uppställning exakt på de tre gula markeringarna för hjulen! Vi var överens
om att detta kommer vi att få svårt
att lära oss men alla är ju barn i
början, det gick bra så småningom.
Jag placerades på just 1:a komp
efter rekrytutbildningen. Vi var
totalt tre bogserförare på 1:a komp
med olika utryckningstider. Jobbet
som bogserförare innebar att vi
på tidig förmiddag drog upp de
plan ur berget som skulle flyga och
ställde upp dem på plattan. Vidare
upp med diverse utrustning såsom
batterivagnar, syrgastuber m. m.
som placerades intill planen.
Sedan på eftermiddagen ned
med planen igen, nu nosade vi ned
dem och det gällde att komma på
de gula markeringarna annars blev
det trångt när sista planet skulle
ned. Under mellantiden var det
inte så mycket att göra, något plan

Mats Lennartsson är nu 65
år. Han växte upp i Sorunda,
Rangsta Brygga. Efter vpltiden
studerade han och blev byggnadsingenjör. Har varit byggnadsinspektör först i Haninge sedan i
Nynäshamn, där han också var
låneingenjör och exploateringsingenjör. Är gift med Ragnhild
sedan 1972 och har två barn.
Bor i Nynäshamn. Mats fritidsintresse är förutom flyg, jakt och
segling. Familjen är nu inne på
sin femte båt.
kanske skulle kanske bogseras för
översyn, diverse småtransporter
etc.
Ä ldste bogserförare kallades
”transportchef” med oinskränkt
makt internt mellan oss att ta vilka
jobb han ville, välja fordon m. m.
Yngste fick handha traktorn vid
sidan av sin bil, men alla kom ju
högre upp så småningom. Vi satt
tillsammans med de vpl flygmekarna i ett litet trähus strax intill plattan, och när någon av teknikerna
kom och ville ha en bogserförare
fördelade ”transportchefen” arbetet
om han inte tog det själv.
De tekniker, som jag minns är
Lomsten, Andersson, Gillstedt,
fplmästare Röhr. Chef i berget var
fanjunkare Carl-Gustav Fagrell,
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Fagge, en färgstark profil.
De flygförare som jag minns
är naturligtvis deltagarna i Acro
Deltas med Claes Jernow i spetsen.
Övriga som jag kommer ihåg är
”Sangis”, Brodén, Harrysson, Thunberg, Skogsberg.
Jag hade nöjet att träffa
Bertil Skogsberg i hans egenskap
av guide på Flygvapenmuseet i
Linköping för ett 15-tal år sedan.
En gemensam bekant ordnade en
specialguidning, och jag fick även
Flygande Högvakt-boken om F 18
signerad av Bertil.
Bland episoder som hände minns
jag att en dag var det speciellt bra
mat på lunchen. Vi bogserförare
bestämde oss för att smita lite tidigare för att komma förbi kön. Sagt
och gjort, vi tågade iväg till matsalen, gick in, tog för oss av stek eller
vad det nu var, och satte oss till
bords. Då uppenbarade sig vakthavande befäl, och till vår fasa var det
en – jag minns inte namnet – som
var känd för sin nitiska tjänsteutövning. Han frågade i stort sett vad
vi gjorde där, någon av oss svarade
ungefär ”det var tal om en övning
på eftermiddagen vid banänden
så teknikerna tyckte vi skulle äta
tidigare eftersom vi ska dra ned
deltagande plan till banänden”. En
ren och skär lögn. Befälet tog våra
id-handlingar och vi gick gemensamt in till husmor som uppdrogs
att ringa ned till berget och kolla.
Vi tänkte att nu är det kört. Någon
svarade i berget och husmor sade
ungefär ”ni måste meddela oss i
förväg om sådant här, vi kan inte
bara lita på de vpl”. Vi förstod ingenting. Befälet sade att allt var OK,
och önskade oss smaklig måltid.
Under uppställningen i berget
efter lunchen sade Fagge med hög
och ljudlig röst att bogserförarna
omgående skulle komma in på hans
kontor. Väl därinne talade Fagge
mycket tydligt om för oss att så här
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gör man inte, ”jag tvingades ju att
rädda mina grabbar” (det var han
som svarade husmor i telefonen).
Sedan åkte vi på något skitjobb,
som att gå efter hela staketet runt
F 18, jag minns inte i detalj. Sådan
var Fagge ibland, han räddade oss
men hittade på något eget straff.
Han var omtyckt av oss vpl, men
kunde ge intryck av att vara lite
kärv ibland men det var nog mest
på ytan.

Villa Pålstorp. Här bodde sedermera
Fte Eliasson med familj

Lyckligtvis hände ingen olycka på
F 18 under min värnpliktstid. Det
mest dramatiska var när dåvarande
löjtnanten Åke Christiansson,
Hoss, landade med en 35:
a på bana 15 i förmodligen för hög fart och/eller
för långt in på banan.
När han skulle fälla ut
bromsfallskärmen fällde
han i stället in landstället! Planet kanade i ett
gnisthav på robotskenorna och brandbilarna
var snart framme och
sprutade skum. Det var
allt som hände men Hoss blev väl
förmodligen lite omskakad.
En annan incident hände när
vi vintertid hade en övning vid
banänden med ett antal J 35:or, vi
hade bl a ett uppställt tält för att
värma oss i. Det var en kall dag

och vi eldade i kaminen som fanns
i tältet. Vi doppade veden i MC
77, jetbränslet, som vi förvarade i
de röda brandhinkarna! Tältet var
lyckligtvis tomt när någon kom in
och upptäckte att det brann i granriset intill kaminen, tog en hink
och kastade på elden för att släcka.
Det var det tältet det.
På försommaren 1964 hade flygbasen vid Malmbro, Fält 57, mellan
Mariefred och Strängnäs färdigställts och skulle bemannas. Av
någon anledning blev jag tillsammans med två andra vpl uttagna
till detta. Som befäl hade vi tekniker Samuelsson, ”Sam”, en hyvens
person, snäll och godhjärtad.
Vi bodde alla i en villa som Kronan
köpt in i anslutning till banan. Jag
tror den hette Pålstorp. I början
hade vi en hel del arbete med
iordningställande av förråd m m.
Bl a fick vi order att elda upp alla
bygghandlingar som entreprenören lämnat efter sig, på dessa
kunde man se i detalj hur banan
var byggd. I princip skulle vi vara
på basen för tillsyn, lite underhåll,
rensa banan

Vpl utanför ett tält vid en övning

från sten m. m. inför övningar som
skedde ibland.
Jag tror att denna period om
ca ett par månader är en av den
mest bekymmersfria tiden i mitt
liv! Eftersom vi inte hade någon
organiserad matlagning annat än



Vi flög först åt nordost, en lågsniff
över hans fritidshus, sedan söderut
på låg höjd över havet förbi Dalarö
och Nynäshamn. Jag hade innan
start informerat kapten Wiman var
jag bodde och han sade att då tar vi
en sväng förbi. Det blev en häftig
sväng på låg höjd några varv och
vi vinkade med vingarna. Sedan
hörde jag att folk i byn undrade var
det var för en galning som flög så
lågt.

Mats, Rune och fte Samuelsson

lite kaffe, något bröd m. m. som vi
varje måndagsmorgon tog med från
F 18, bestämdes att vi skulle äta
på Ulvhälls Gästhem strax utanför Strängnäs. Frukost, lunch och
middag, ofta med förrätter, middag
ibland med dessert. Krögaren serverade frukost i morgonrock!

Efter en tid ansåg nog de styrande
att detta blev alldeles för kostsamt,
så vi fick efter en tid åka in till P10
i Strängnäs och äta, men det var
inte alls lika roligt. Eftersom vi
åkte 3 ggr/dag gick det åt en hel del
tid att bara åka och äta!
Tiden på basen var som sagt en bra
tid. Vi hade mycket bra kontakt
med ”Sam”. Någon dag när det var
fint väder köpte vi in lite mat och
åkte alla och badade under några
timmar. Efter ca 1,5 månad efter
vår etablering skulle det vara en
endagsövning på basen, vi hade
dammsugit banan på stenar, skräp
m m.
Från F 18 kom personal, bl a en
bogserförare som man ville skulle
ersätta mig, det hade väl att göra
med utryckningstider, vad vet jag.
”Sam” frågade om jag inte ville vara
kvar till muckardagen, klart jag



ville. ”Sam” sade också att han ville
ha mig kvar, vi trivdes ju bra ihop.
”Sam” skulle avstyra det hela. ”Gå
ut i skogen och göm dig, vi ropar
när det är klart, du är inte här nu
utan ute på jobb”. Så den nye
bogserföraren fick vackert åka hem
med sin utrustning.

Jag minns tiden på F 18 och basen
vid Malmbro som en bra tid i mitt
liv, gott kamratskap, intressanta
upplevelser m. m. Just kamratskapet var gott, från rekrytskolan
till tiden på 1:a komp och sedan
tiden på basen vid Malmbro. Flera
av mina kamrater har jag stött på
senare i livet i olika sammanhang.
Nu är det tyvärr inte så mycket
kvar av F 18 sedan maskiner gjort
sitt. F 18 hade gått kunnat få vara

Fte Samuelsson flankerad av Rune och Rune inför muckardagen. Det fanns två Rune!

Muckardagen närmade sig och
de övriga, som skulle mucka hade
redan klarat av sin muckarflygning med SK 16. Jag kom tillbaka
till F 18 den sista veckan, fick då
muckarflyga med min kompanichef
kapten S-O Wiman i SK 16 nr 81.

kvar till fromma för småflyget,
kanske utvecklats med affärsflyg
som ett lämpligt komplement
till Bromma och Arlanda. När
sunt förnuft får vika för politiska
poänger och beslut blir det tyvärr
ofta så här.
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Rapport från F 8

Kungliga Svea Flygflottilj 70 år
Lördagen den 30 augusti deltog ordförande och
sekreterare i flygflottiljens 70-års jubileum.

K

ungliga Svea Flygflottilj
sattes upp den 1 juli 1938
och avvecklades 1974. Sista
jaktflygplanet var J 34 Hawker
Hunter. Flottiljen är således åtta år
äldre än F 18.
M inneshögtiden började med
ett militärt korum i Järfälla kyrka
som förrättades av kyrkoherde Per
Lundblad. Flottiljens fana fördes
fram av Klas Gröndahl och för
musiken svarade Järfälla musikkår
samt hovtrumpetare Per Anders
Erixon.
Efter förrättat korum bar det av
till Restaurang Sjökanten där det
serverades en mycket god lunch
och Järfälla musikkår underhöll oss
med vacker musik.
Under lunchen hölls ett stort antal tal, men jubileumstalet genomfördes av förre flygvapenchefen
(1982-1988) Sven-Olof Olson.
Bland gästerna märktes bland
annat Gösta Gärdin (f.d. överste 1
i artilleriet, samt son till flottiljens
första flottiljchef), flygvapeninspektören Anders Silwer, representanter från Järfälla kommun,
representanter från övriga kamratföreningar samt medlemmar ur F 8
kamratförening.
Det hela avslutades med kaffe,
kaka och mingel ute på restaurangens terrass. F 8 kamratförening
videofilmade hela jubileet vilket
sändes ut på det lokala TV-nätet i
Järfälla.
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J 35 Draken på stolpe
Projekt 35221
F 18 Kamratförening bedriver Projekt 35221. Siffrorna är individnumret på den J 35B, som skall placeras på stolpe inne på f.d.
F 18 flottiljområde. Arbetet med flygplanet görs i samarbete
med Rikstens Friluftstad AB, ett helägt dotterbolag till Peab.

U

nder sommaren har projektgruppen bestående av Gunnar Persson, Göran Sjöholm
och Thomas Lagman gjort en hel del
inledande administrativt kartläggningsarbete.
Delar av projektgruppen har varit
på SAAB i Linköping och fått all
tänkbar information av SAAB angående flygplanen, och särskilt 35:an,
som står utmed E4:an.
Det rör sig om 4 cm ritningar och
hundratals bilder och videofilmer.
Samtal har också förts med Flygvapenmuseum, WSP Byggproduktion i
Norrköping, som tagit fram ritningar
på fundament och pelare m.m.
till SAAB samt Teknikbyggarna i
Linköping som utförde arbetet med
uppsättning av planen på pelare. Arbetet på flygplanskropparna gjordes
på SAAB med deras egen personal.
Projektgruppen har också knutit
flygteknikern Göran Hawée från F
16 till projektet som sakkunnig på
fpl 35. Göran Hawée var också med
till SAAB.
Vi har också lyckats få tag på tre
sponsorer till vårt projekt. Fler är
välkomna! Beckers Industridivision
i Märsta som ger oss den grundfärg
och lackfärg som behövs till flygplanskroppen. Biltema i Botkyrka
sponsrar med verktyg och annat
material som kommer att behövas.
Stensö Lackcenter i Älta hjälper
oss med lackeringen. Vi måste dock
själva matta ned flygplanskroppen.
Det inledande administrativa arbetet
har resulterat i en skriftlig projektplan, som vår projektgrupp disku-



terade med Friluftsstaden den 18
september. Vi delar in projektet i två
delprojekt. Fundament och pelare
som Friluftsstaden kommer att ansvara för och flygplanskroppen, som
F18 Kamratförening ansvarar för.
Vi i projektgruppen anser nu att vi
har all den information som fordras
för att vi ska gå iland med projektet.
Nu hänger det helt och hållet på oss
själva.
Vi behöver folk till projektet som
kan hantera verktyg och som tidigare
har mekat med t.ex. bilar eller båtar
och som är allmänt händiga.
Inför varje arbetspass kommer
det att finnas angivet vad som står i
tur att utföras på flygplanskroppen.
Egna initiativ är naturligtvis trevliga,
men i det här projektet måste vi följa
den plan som projektledningen lägger upp.
Vårt bollplank Göran Hawée i
Uppsala har meddelat att det endast
återstår ett fåtal J 35B-flygplan. Därför får inget som plockas ur planet
förstöras, plockas isär eller kastas.
Allt som plockas bort ska dokumenteras och märkas upp med individnummer och läggas på anvisad plats.
Göran Hawée medverkar också
till att vi får låna domkrafter från
Uppsala. Han har också pratat med
teknisk personal, som har lovat att
följa med vid hämtningen av domkrafterna. Vi ska också vända på
landställshjulen. De vändes inåt för
att flygplanet skulle kunna transporteras på trailer från Uppsala.
Flygplanet kommer att lackeras
i aluminiumfärg med Acro Deltas
målning på fenan. Förhoppningsvis

kan allt vara klart till F 18 kamratförenings 25-årsjubileum 2009.
Planet kommer troligen att stå i början av bana 33 nere vid Riksten.

Har du funderingar eller andra tankar kring projektet får du gärna höra
av dig till:
Göran Sjöholm, projektledare mobil
070-567 22 18, goran.sjoholm@
gmail.com
Thomas Starrin, arbetsledare, mobil
070-290 32 76, thomas@starrin.se

Projektledare för J 35 på stolpe
är Göran Sjöholm.
Göran fick utbildning till vpl
stabsuoff på Tullinge och i
Halmstad. Därefter utbildning
vid F 8 och F 20 och utnämndes till vpl fänrik. Krigsplacerad vid Malmbybasen som
basbataljonsadjutant. Han har
erfarenhet av att leda stora
projekt. Göran är ekonomie
doktor.
Göran Sjöholm har varit en
enastående tillgång för projektet. Han har haft all kontakt
med SAAB, Flygvapenmuseum
och Teknikbyggarna i Linköping. Han har utverkat sponsring av Biltema, Beckers och
Stensö Lackcenter. Flera andra
kontakter har han också tagit
bl. a. med FMV:s Robotförsöksplats i Vidsel, allt för att få tag i
de delar som saknas på vår 35:a.
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Arbete pågår . . .
Data om vår 35:a

Foto Daniel Karlsson

Foto Daniel Karlsson

Foto Daniel Karlsson

35221 levererades den 12 april 1962
till F 16 och var kvar där till den 31
december 1962. Den första januari
1963 kom flygplanet till
F 18 och var kvar där till den 13 juni
1973. Hon modifierades 1965 från B´
till B och fick radar och spaltinstrument för höjd och fart. Placerades
på F 3 där hon konserverades 1973.
Sista gången 221 flög var den 28
november 1973.

... med att lyfta ur stolen, plocka ur
instrument m. m.

Foto Thomas Lagman

Här står hon på
domkrafter och
med nya rättvända
hjul

Flygplanet flyttades till F 16 1993
för att ingå i Drakenfamiljen och
förevisas på flygdagen vid F 16:s
50-årsjubileum. Hon fick sedan stå
bortglömd på fältet. Efter några år
avsåg några tekniker att förse fpl
med motor och införliva henne i museet. Av detta blev intet; F 16 lades
ned och teknikerna slutade.
Museigruppen på Uppsala hade
flera andra fpl att värna om, så de
ville inte ta hand om ytterligare ett.
Försvarets materielverk, FMV, orienterades om fpl, men de kunde inte ta
emot henne. Efter kontakt med
F 18 kamratförening transporterades
flygplanet till Tullinge.
Flygvapenmuseum har alla handlingar om 35221, såsom loggbok
m.m. Dessa handlingar får vi efter
kopiering.

Prylar till vårt minimuseum
Det är flera som deltar i projektet,
men Thomas Starrin har lagt ner
mest tid. Andra som jobbat, förutom projektledaren, är ordförande
Gunnar Persson, Thomas Lagman
och Jan-Olav Persson. Göran Hawée
från Uppsala har varit till stor hjälp.
Vi har bl. a. fått låna domkrafter
och hjul från Uppsala. Sune Janver
hjälpte oss med huv och stol.
Allt som plockas ur ska sparas till
vårt minimuseum, som nu är döpt
till Kuriosakabinettet. Det är bara
staten som fastställer vad som ska
vara museer.

Här är hjulen felvända
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Enskild uppvisning med J 35 B
Boris Bjuremalm var placerad vid F 18 från 1961–10 01 till
1969–06–30, C l.div 1964–10–01 – – 1969–06–30.
Våren 1962 flög Boris in sig på J 35 A. Han gick Divchefskurs
Jakt vid F 13 Bråva1la 1962.
F 18 ombeväpnades till J 35 1963. CE 3 gav 1963 uppdrag
till CF18 att ansvara för enskild uppvisning med fpl J 35 B
inom eskadern.
Boris var 4:a i F 8:s Hawker Huntergrupp 1959. 1960–1961
var han ledare för gruppen. Hans erfarenhet av uppvisningsflygning bidrog till att CF18 utsåg honom att ansvara för
enskild uppvisning med fpl J 35 B. Detta uppdrag varade från
1963 till 1969.

Foto Nisse Andersson

Boris Bjuremalm

Ambitionen vid enskild flyguppvisning
var att visa fpl J 35:s prestanda.

Programmet komponerades efter träning av olika manövrar till följande:
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1
2
3
4
5

Start EBK sväng 360 gr (fart 500–600 km/t)
Ryggflygning ca 5–7 sek (fart 700–900 km/t)
Serieroll 2–3 st 420 gr/sek per roll (800–900 km/t)
Looping (800–900 km/t)
Stoppsväng 360 o max fart (900–1100 km/t) till
utfällning av landstället
6 Landning med bromsskärm. Landningssträcka ca
450–500 m.
EBK från start till utfällning av landstället.
Tid 6 min. Vid molnbas lägre än 1600 m utgår
looping.

därefter vänsterroll igen. Rollarna gick så fort att
det var max som gick att registrera. Vid klart väder
med horisont såg man framåt grönt–blått.
4 Looping normal höjd på toppen ca 1800 m. Kor
tare molnpassage inga problem.
5 Stoppsväng 360 gr maxfart till utfällning av land
stället. Farten reduceras genom snäv sväng. Under
hög belastning 10–12 G Flygplanet kontrollerades
noggrant efter varje uppvisning.
6 Landning med bromsskärm. Landningssträcka ca
450–500 m.

Beskrivning av uppvisningsprogrammet
l Före start pådrag till 90% (fpl står ej stilla vid
högre varvtal med låsta bromsar). Därefter start
med EBK och snäv sväng med låg fart.
2 Ryggflygning ca 5–7 sek. Ryggflygningstanken rymmer 38 liter.
EBK förbrukar 250 liter/minut = 4,2 liter/sek,
vilket innebär att det går att flyga 8 sek. Därefter
motorstopp. Med medelfart 800 km/t flyger man
en banlängd på 2000 m på 7 sek.
3 Serieroll 3 st max 420/sek per roll. Med denna
rollhastighet och tre i följd blev det en våldsam
gir. Programmet fick modifieras till att skifta efter
första rollen från vänster till högerroll samt

På F I8 Tullinge stod åskådarna normalt söder om
kanslihuset, relativt nära lilla bankorset. Det var effektfullt att landa bana 15. Före banändan var terrängen betydligt högre, dessutom fanns där ett vattentorn. Enligt SFI skall landning med bromsskärm göras
på normalt sätt. Efter sättning skall spaken föras fram
så att noshjulet får stabil kontakt med banan för att
underlätta kurshållningen. Bilden visar att Boris tagit
ut bromsskärmen i luften för att ytterligare förkorta
landningssträckan.
När bromsskärmen tas ut i luften blir det ett kraftigt nos ned moment, som måste pareras med att spaken distinkt tas bakåt i rätt tiondels sekund. Dessutom
känns det som om flygplanet fångas in av en jätte.
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Foto Arne Svensson

Boris tar ut bromsskärm innan sättning för att få så kort landningssträcka som möjligt

Erfarenheter från några flyguppvisningar 1963
Vid ingången till planerad stoppsväng på F 18 Tullinge hade jag fart ca M 0,98 under en svag sväng
och dykvinkeln ca 20 gr. I detta läge råkade jag ut för
servostall, spaken kändes helt stum, vilket berodde
på att hydraulsystemet inte orkade pressa upp höjdrodret. Flygplanet hade riktning mot toppen av en
stor tall nära 3 div:s flygtjänstbyggnad. Passagen av
tallen skedde med minsta möjliga marginal, ca l m.
EBK släcktes och när farten gick ned kunde flygplanet
manövreras normalt.

ServostaIl inträffade vid fart M 0,92–1,05. Luftbromsarna modifierades senare så att enbart det övre
luftbromsparet fälldes ut om spakkraften ökade över
en viss nivå. Denna luftbromstrim medförde att uttagbar lastfaktor kunde ökas något.
Servostallen inträffade år 1963. I fortsättningen tog
jag hänsyn till denna erfarenhet och hade vid kommande flyguppvisningar inga motsvarande problem.

Boris, Överste Alm och utländsk besökare

Under tiden 1963–1969 genomfördes sammanlagt ca
25 flyguppvisningar/år på F 18 Tullinge, vid utländska
och svenska besök.
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Foto Nisse Andersson

26. Internationella flyg- och rymdsalongen i
Paris (Le Bourget) 1965–06–10 – – 06–21
Flygvapnet deltog med två fyrgrupper J 35 samt därutöver enskild flyguppvisning. Flygningen genomfördes med en tregrupp och två fyrgrupper (F 16-grupp
+ Acro Deltas). Route F 16/F 18–F 10–Oldenburg–
Ypenburg–Paris (Le Bourget). Jan-Henrik Torselius
ledde tregruppen och i denna ingick jag.
Före start från Ypenburg hade vi erhållit följande
väderprognos: 4/8 på 1200 m, 10 km sikt. Tidvis lätt
regn med 6/8 på 600 m och sikt lägst 8 km. Vädret
vid landningen på Le Bourget var molnbas ca 300 m,
regn och sikt 2–4 km (felprognos). Vi kom under moln
på ca 100 m i kraftigt regn.
Kyrktorn och högre byggnader var så nära, att jag
efter landningen sade, att det kändes som att jag var
tvungen att dra upp fötterna.
Den enskilda uppvisningen genomfördes den 19 juni
kl 17.05–17.10. Tilldelad tid måste hållas, om det ej
gick, måste man landa på alternativ bas. Detta hade
jag ej bränsle att genomföra. Programmet på normalt
6 min måste således genomföras på 5 min. Temperaturen var dessutom 28 gr C, vilket ytterligare försvårade
att minska tiden.
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Under uttaxningen till start fick jag god kontakt med
flygledaren. Vi talade båda dålig engelska, men förstod
varandra ändå utmärkt. Jag ställde upp på rullbanan
30 sek före starttiden och drog på direkt. Flygledaren
räknade ned i snabbtempo och jag tjänade 30 sek.
Flyguppvisningen genomfördes enligt program med
max G-belastning och på mycket låg höjd. Jag passerade ett vakttorn på låg höjd, men tyvärr blev vakten
rädd och hoppade ned på marken och bröt benet.
När jag parkerade på plattan efter flyguppvisningen
fick jag höra från personal vid flygvapnet och SAAB,
att så hårt och fränt, samt lågt får man inte flyga. Det
blir nog arresten när CFV General Thunberg kommer.
Efter uppvisningen hade USA:s vicepresident
Humphrey gått fram till general Thunberg på hedersläktaren och framfört, att detta var den bästa flyguppvisningen under lördagen. Detta gjorde tydligen
intryck på general Thunberg, som kom till plattan och
gratulerade mig till en mycket bra flyguppvisning.
Före flyguppvisningen var det problem att starta motorn. Dessa svårigheter bedömdes förvärras inför hemflygningen. Motorn startade på Le Bourget, Ypenburg
och Oldenburg med ökande svårigheter. Vid starten
från Ängelholm steg fplmästare Röhr upp på stegen
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Foto Jan-Henrik Torselius

Efter flyguppvisningen:
Från vänster Jan Winberg
på MHS-kurs, flygtekniker
Simon Barrefeldt och Boris
Bjuremalm

Besök av US Naval Testpilot School och
USAF AEROSPACE pilot School på
FC Linköping
Under åren 1963–1969 genomförde jag varje år enskild flyguppvisning med J 35B på F 3 (FC) Linköping
för provflygarskolor från USA. Detta innebar värdefulla kontakter vid internationella flyguppvisningar ex
Paris (Le Bourget) och Farnborough.
Under stoppsvängen 1964 (10–12 G) konstaterade jag
att det blev grått för vänster öga, men det släppte när
belastningen minskade. När det blir grått för ögonen
beror detta på att hjärtat inte orkar pumpa upp blod
till hjärnan och syncentrum. Kunde det vara något
funktionsfel på ögat? Jag analyserade hur vänstersvängen hade börjat och kom fram till att jag tittade på
ett ögonmärke i terrängen ut till höger, vilket innebar
att jag gick in i svängen med huvudet lutat åt höger.
Detta innebar att det blev längre väg att blodförsörja
vänster öga. Detta är min egen teori. I fortsättningen
var jag noga med att sitta med huvudet rakt under
stoppsvängarna med resultat att vänster öga fungerade
normalt.

F18-kamraten nr 38 – 2008

Besök av Mig-21 förband
Tio ryska Mig 21 landade på F 16 måndagen den 28
augusti 1967. Förbandet var från en bas i Moskva.
På måndagen genomförde Kn Bjuremalm en enskild
uppvisning med fpl J35 B. På tisdagen genomförde Mj
Zacharov en enskild uppvisning med fpl Mig 21. Båda
uppvisningarna rönte stor uppskattning.
Vid middagen på måndagskvällen uttryckte den
ryske flygläkaren önskemål om att få träffa mig i avsikt
att kontrollera hur en pilot som drog 10–12 G såg ut.
Det gick inte att ordna den kvällen, eftersom jag inte
deltog i middagen.
På tisdagen 08–29 var det mottagning på ryska
ambassaden. Där fick jag som gåva ett guldfärgat armbandsur. Klockan går fortfarande.
Efter detta första besök på ryska ambassaden blev
jag sedan inbjuden på de flesta högtidliga mottagningar. Övriga ambassader noterade, att jag var inbjuden
till ryska ambassaden ofta och efterhand blev jag
inbjuden till de flesta övriga ambassader.

Foto Nisse Andersson

bredvid mig och med huven öppen och goda råd från
Röhr lyckades vi få igång motorn. Under dessa försök
tändes en stor eldslåga i utloppet från motorn, men
trots detta var Röhrs råd att fortsätta med startförsöken och vi lyckades få igång motorn.
Efter landningen på Tullinge meddelade jag fmek;
fpl är ua, men det går säkert inte att starta motorn.
Vid en senare kontroll konstaterades stora sprickor i
utloppsdelen på motorn.

Mj Zacharov och Kn Bjuremalm
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Foto Nisse Andersson
Foto Nisse Andersson

De ryska piloterna på led

En Mig 21 taxar ut
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Foto Nisse Andersson

Kn Bjuremalm i förarsitsen på ryske Mj Zacharovs Mig 21:a.

Flyguppvisning på flygdagar 1963–1969

Boris Bjuremalms bakgrund

F 1 Västerås 1964
FC och SAAB, Linköping varje år (8 gånger)
F 4 Östersund 1966
F 5 Ljungbyhed 1963, 1964, 1968
F 6 Karlsborg 1964, 1969
F 12 Kalmar 1967
F 15 Söderhamn 1965
F 16 Uppsala 1967, 1968
F 17 Ronneby 1969
F21 Luleå 1966
Le Bourget, Paris 1965

Placering F 16 1969–1982
Chef 2 div F 16 1969–1972
Ledare för FV Drakengrupp 1969–1978
Ca 30–35 flyguppvisningar per år.
Uppvisningar 1953–1978:
J 28 Vampire 1953
J 29 Tunnan 1955
J 34 Gruppchef l960–1961
J 35 B + A. Enskild uppvisning 1963–1978
Flygtid fpl 35 2360 tim
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Svenskt deltagande i fredsbevarande insatser

S

verige har avslutat insatsen
i Tchad, Afrika och de sista
svenska enheterna är hemma
i Sverige. Det har varit en kort men
intensiv logistisk insats enligt de
soldater som tjänstgjort i missionen
och som leddes av EUFOR.
Uppgifterna har varit bevaknings- och skyddsuppgifter.
Förbandet har eskorterat landtransporter, skyddat FN-personal
samt patrullerat de olika delarna av
EUFORS ansvarsområden.
Under november får Sverige ytterligare en tung internationell post.
Överste Sverker Ulving tillträder
befattningen som samverkansofficer mellan FN och EU med kontor
på Manhattan i USA. Posten kommer att innehas de närmsta tre
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åren. Detta passar särskilt bra in då
Sverige övertar ordförandeskapet i
EU efter Tjeckien. Ulving kommer
att vara länken mellan EU och FN i
frågor som rör den fredsbevarande
verksamheten. Allt kommer att kanaliseras via samverkansofficeren.
Ulving har en gedigen bakgrund
inom den internationella verksamheten efter många års arbete i FM
HKV (försvarsmaktens högkvarter), tjänstgöring i Bosnien, FM
representant på Försvarsdepartementet samt i FN-representationen
i New York. Vi önskar lycka till de
kommande tre åren.
Sverige har fått uppgiften att
leda ett samarbete inom NATO
och PfP-länderna (Parnership
for Peace), vad avser medicinska

underrättelser. Det gäller främst
att kartlägga allt som kan inverka
på våra soldaters hälsa och välbefinnande. Främst avser arbetet
att kontrollera vatten- och livsmedel, sjukdomar (både hos djur
och människor), klimat och miljö
frågor, giftiga djur och växter och
sanitära förhållanden.
Sverige har sedan tidigare inom
bl. a. FOI arbetat med studier
kring dessa ämnesområden. Vi har
genom detta fått ett mycket högt
internationellt anseende och har då
som första icke-NATO-land blivit
valda som ordförande för Medical
Intelligente Expert Team inom
NATO.
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Fältposttjänsten

N

u går en gammal institution i graven. Det är
fältposttjänsten som läggs
ned. Sverige har för närvarande
två fältpostkontor i bruk. Ett är på
bataljonen i Kosovo som läggs ned
i dagarna och det andra är i Afghanistan som kommer att avsluta sin
verksamhet inom kort.
Fältpostens avveckling beror
på att Svensk Kassaservice läggs
ner varför Försvarsmakten tar
över posthanteringen. I stället för
en fältpost får våra bataljoner ett
postombud som endast kommer at
hantera brev. Möjligheten att göra
kontantuttag och sända rekommenderade brev upphör.
Fältpost är totalförsvarets distribution av post vid mobilisering
och krig men kan även upprättas
av posten i samband med större
övningar i fredstid. Posten upprättar också fältkontor i samband med
att vi organiserar större förband
(bataljoner) utomlands (Mellersta
Östern, Gaza, Cypern, Kongo,
Bosnien, Kosovo, Afghanistan,
Liberia). Då gällde samma regler
som vid utnyttjande i samband
med mobilisering och krig. Fältpostnummer användes för att inte
någon skulle kunna identifiera var
någonstans förbanden var lokaliserade.
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Fältpostnumret var femsiffrigt och
uppbyggt hierarkiskt. De två första
siffrorna angav förbandstillhörighet, tredje siffran angav vilket regemente man tillhörde, den fjärde
angav bataljonstillhörighet och den
sista vilket kompani man befann
sig i.
Vi som tillhörde Flygvapnet var
tilldelade serien 800 00–899 99.
Den allra första fältposten kan
härröras från det polska kriget
1628 då Axel Oxenstierna införde
detta. Den första fältpoststämpeln
kom 1871. Fältpostverksamheten
fick också stor betydelse för underrättelseverksamheten, men allra
mest för manskapet som därigenom kunde hålla kontakten med
anhöriga och vänner.
I början på 1900-talet fick all personal i Försvarsmakten sig tilldelat
tjänstebrev och frimärken när ett
fältpostkontor upprättades. Det
fanns speciella militärbrev och militärpostkort som kunde
användas.
I breven fanns ett
svarsmärke som de anhöriga kunde använda för
att sända tillbaks ett brev
eller kort. De fick skicka
paket som vägde upp till
500 gram på svarsmärket.
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landen

Meddelanden

Meddelanden

Meddelanden

Upprop för bokprojekt

U

tplåningen av F 18 Tullinge fortgår och för oss som minns F 18
som flygplats är det ju väldigt tråkigt.
Därför har F 18 kamratförening tagit ett initiativ till att skriva en
minnesbok om F 18. Tanken är att boken ska visa hur det såg ut när F 18
var en flygplats. I första hand vill vi berätta om F 18 för dem som flyttar
in på området.
För att lyckas med detta ganska stora projekt så behöver vi hjälp av er
som har text och bildmaterial om/från F 18. Det här bokprojektet drivs
ideellt så tyvärr kan vi inte betala för bilder och text.
Drivkraften är att det ska finnas något för framtida generationer att läsa
hur det var och såg ut när det fanns flygplan på området som numera är
bostäder.
Det vi skulle vilja be om är att vi får ta del av bild och text material som
ni har tillgång till. Vi skulle gärna vilja ha fler medförfattare till boken så
alla är välkomna att bidra.
Har ni något material hör av er till redaktören för boken Jarl Åshage
e-post: ashage@bredband.net, eller telefon: 08-7780249

Tack på förhand. Styrelsen F 18 Kamratförening

Obligatorisk inkallelse till
mönstring för tjänstgöring
vid F I8

D

et här är din absolut sista
chans att få tjänstgöra
som flygmek i den sista
klargöringstroppen vid F I8.

Innan du anmäler Dig till mönstringsförrättarna ska du noga tänka
igenom hur mycket tid du kan
lägga ned på projektet.

F18:s K amratförening arbetar nu
med att sätta upp flygplanet 35221
på en stolpe inne på gamla flottiljområdet. I F 18:s Kamratförenings bevakningsuppdrag ingår att
färdigställa flygplanskroppen.
Är Du intresserad av att tjänstgöra vid den absolut sista klargöringstroppen vid F 18 ska du snarast anmäla Dig till vakthavande
mönstringsförrättare.

• Kan du arbeta vardagar eller
		 helger?
• Kan du arbeta dagtid eller
		 kvällstid?

På mönstringsförrättarnas önskelista finns behov av beväringar
som kan hantera verktyg och som
är allmänt händiga. I tjänsten ingår
att klargöra flygplanet (tömma det
på utrustning) före det lyfter (sätts
upp på pelaren).
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Mönstringsförrättare:
Göran Sjöholm, projektledare
mobil 070-567 22 18,
goran.sjoholm@gmail.com
Thomas Starrin, arbetsledare,
mobil 070-290 32 76,
thomas@starrin.se
Läs mer om Projekt 35221 på annan plats i tidningen.

Meddelanden

Meddelanden

Årsavgift till
kamratföreningen
Nytt år, 2009, betyder förnyelse
av medlemsavgiften.
Enligt beslut på årsmötet -08
är avgiften oförändrad, !00: Vi ser tacksamt fram emot att
du snarast sänder in den till
föreningens PG 72 91 00–8.
Inbetalningskort som bilaga i
F18 Kamraten.
K assören

Upprop om
sponsring
Under våren 2008 intensifierades
arbetet med vårt projekt Draken
35221. Vi har i princip klart med
hur vi skall driva projektet och
vi har också fått sponsorer som
ställer arbete och materiel till vårt
förfogande.
Vi har inte nått någon framgång
vad avser ekonomiska medel till
projektet. Det vi då avser är kontanta medel insatta på vår kassa.
Företagen har idag en sådan policy
att de inte kan avsätta kontanta
medel på det sätt vi skulle vilja.
Vi behöver kontanter för att betala
resor, mindra inköp av sådant som
inte sponsorer kan ställa upp med.
Vi måste betala direkt för arbeten
som utförs på plats av olika företag
som kräver detta.
Därför går vi nu ut till er alla i föreningen och sträcker fram handen
för att be om ett bidrag, så att vi
kan fullfölja projektet som planerat. Vi är tacksam för alla bidrag,
stora som små.
Plusgiro nummer: 72 91 00–8
Projektgruppen för projekt 35221
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Födelsedagar 2009

å.

95 år
Engelbrekt Carlsson

Tumba

91 år
Arne

Samuelsson

Johanneshov

6 April

90 år
Sven
Arthur

Alm
Hedbom

Solna
Tumba

2 Juni
2 Aug

Axengard
Göransson
Svensson
Bjurevi
Håkansson
Alvung

Bagarmossen
Stockholm
Tumba
Tullinge
Älvsjö
Uttran

28
26
30
10
13
5

Febr
Mars
maj
Aug
Aug
Sept

Persson
Brink
Sjöö
Wallander
Clasback
Janver
Edström
Duvelius

Älvsjö
Skärholmen
Huddinge
Tumba
Täby
Huddinge
Vallsta
Täby

8
6
13
29
7
26
18
3

Jan
Febr
Mars
Mars
Maj
Juli
Aug
Okt

Nordgren
Hallström
Silfver
Olsson
Lindgren
Roth
Hornstrand

Kristianstad
20 April
Båstad
21 April
Ås
22 Juni
Bro
7 Juli
Löddeköpinge 5 Nov
Stora Sundby
9 Nov
Täby
9 Dec

85 år
Sven
Bengt
Kerstin
Egil
Hugo
Gösta
80 år
Bertil
Gunnar
Sigvard
Gudrun
Lennart
Sune
Anders
Elver
75 år
Per Gunnar
Henrik F
Evert
Gunnar
Lennart
Jan
Cleive

26 April
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ä
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70 år
Leif
Jan-Erik
Dick
Boo-Walter
Fritz
Torgny

Johansson
Dalarö
Höglund
Bålsta
Lindgren
Nynäshamn
Eriksson
Ronneby
Gudmundsson Vaxholm
Ejeryd
Mariefred

15
10
27
16
11
29

Jan
Aug
Sept
Nov
Dec
Dec

65 år
Lars
Erling
Christina
Tommy
Sten
Anders
Stig

Ljungholm
Johansson
Twerin
Löhr
Wikmar
Nyrenius
Brolin

Åkersberga
Sandared
Västerhaninge
Saltsjö-Boo
Saltsjö-Boo
Göteborg
Kökar, Åland

19
13
9
29
1
30
22

Febr
April
Maj
Maj
Juni
Aug
Dec

60 år
Mats
Claes
Rolf
Göte
Gunnar

Lindholtz
Wase
Kogner
Blom
Persson

Halmstad
Tullinge
Norsborg
Stockholm
Uttran

17
9
22
17
2

Mars
April
April
Okt
Nov

50 år
Mats
Anders
Birgit

Gyllander
Annerfalk
Svanberg

Bälinge
Ljungsbro
Täby

6 April
16 April
27 April

Under 2008 avlidna medlemmar
Nils-Gösta Eriksson		
Lars E Andersson		
Karl-Ivar Åberg-Tiihonen
Roger Roos			
Weinö Jonsson			
Lars Löfgren			
Ebbe Nilsson			
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Kalmar (våren 2007)
Haninge
Järfälla
Tullinge
Stockholm
Bandhagen
Tystberga

19

Berghangaren
Förr bogserades flygplan
genom porten ...

... nu gjuts porten igen

En av ingångarna igenfylld

Här är ingången till Lfc O2. . .

Foto: Thomas Lagman

. . . och här är ingången igenfylld

