
~jHÄNT VID FLOTTI~JERNA· HÄNT VI
.' . 

LANSEN-EPOKEN SLUT 
fredagen den 17 april slöt ännu en epok 
pil frösöfJoUiljen, då åtta J 32B Lansen ur 
andra divisionen landade efter en avskeds
flygn ing över Frösön med omnejd. Där
med var epoken J 32B aIl för flottiljens del. 
Flygplantypen utgår nu ur operativ tjänst 
efter elva års förtjänstfuIl flygt jänst; F4 
har tyvärr enda, ! fätt bidra med knappa 
tre och ett halvt år. 

J 32B, dvs Lansen i jaktversion, har av 

4 

alla karaktäriserats som ett mycket fint 


flygplan . Det är med 

stor saknad flottiljens 

personal ser tiIlbaka 

på den tld som svun

nit, och på de många 

minnen som förknlp

pat.s med flygplan ty

pen. 


I och med att J 32B försvinner och er

sätts med J 35D Draken [örsvinner inte bara 

Lansen fran Frösön utan även en personal

kategori nämligcn flygnav igatöre rna. 

De sa överg~ r nu dels tiIl andra förband, 

del s till andra befa ttningar. En del fod 

slitte r att leda . in a forna kan"'atcr mot 

m~ lc t, ll1en nu fr~ ; n en mera j or dnhr:l. ar

be tspla ls som stridsledare eller t raf ikledare. 


J 32B lämnar dock inte helt fl yg vapnets 
organil'ation; den skall i framliden nyttjas 
vid m ä lflygdivisionen p~ F3, Malmslätt. 
Detta specialförband får dänned nll hög 
klassig t m~ lf1ygplan för varierande upp
gifter. • 

Fal 

"FRÄN LÄSEKRETSEN" 
H ?l"!" red ak töl' ~ 
Aprop~ artikeln "New Look" i nr 2 kom

mer j ag ;Hcrig;ell att änka pn en b r i s t i 
\' ar gardel'Ob. Sedan den gamla bl!! trench
eaten förs'van n ur bilden - nu även of
f iciell t - har vi icke haft n~go t varmt 
r eg npl ngg för v ardagsbruk. Gummireltnkap
pan i a lt ära men inte är den vacker och 
in le är den behagl ig , fram för allt e j när 
ternlomet el'O står stra x över n oll v ~(' a,· och 
höstar.• Jag tycker det är p5 tldc'n att v i 
avhjälpe r d enna b rist. Vad j a !,: - och sä -

PÄLSBODA-LOTTOR 
En ioltakurs med 10 deltagare ha r I flyg 
v~pn et 5 r eg i det senaste halvåret genom· 
fort> i P ~1.s boda med instrukt.ör f rll n Fl, 
Vii5 Icr~5. - Lottorna tillhör SköUer sla 10t
Ink '·l!. 

Utbildn ingen omfattade 36 tim a llmän
/Jl ilit;, rutb ildning och 72 tiOl lu ftbeväk
ni ngsulbildnin g. Ku rsa vslutning hölls 
23- 24/5 m ed b l a ett praktiskt moment. 
Lottorna visade g tJda kunskaper. vilket ma
jor Ola Neppelberg gr atulerad d e m t ill vid 
s in n cn o n":g~nf! efter övningen. Han pflpe
kade vidare a tt lollorna geno m in frivil 
ligutbildnillg vä l fy ller (om dock inte aUa) 
I"ck orna i >it t hemom'''~ d e oeh u tgör e n 
vik t ig kugge i vårt to ta Uö rsvar. Kur sch ef 
var f loltiljpolis IJlgemar Iraker, Vä sterås.• 

Frödin 

foto ~ o'W'c qel1ermo ... k 

kerligen manga med mig - längtar efter 
;if 	en enkel, rak gabardinrock. gärna med 
loslagbart foder, utan skärp och med enk 
la ,t möjliga gradbeteckningar, (hur klarar 
, Ig u t ländsk a FV utan des.;a på motsva
rande plagg/? ), e tt praktisk t övergångs 
plngg all a n vända u nder bläsiga och reg
niga hö s tar och V<:ln.IT'. ja ibland även som
ra r, tyvärr.• När får vi den? 1980 ? 

Rehnvall 
Svar: 

CFV anser att sädan regnrock inte skall 
anskaffas. Vi har tillräckligt många unl
fOl"nlsaIte rn aliv ändå. 	 • 

FS OCH JÄRVAFÄLTET 
J ärvaf"i ll t h ar sedan 1905 tj änat som öv
nings- oeh sk jutfält för förband och skolor 
inom Stockholms garnison. Det har även 

F8 
utnyttjats av ett glort 
antal organisationer 
inom f r ivilliga för
svarsverksamheten för 
civilt skytte mm. 
Kungl Svea flygflot
tilj, sedermera Kungl 
Svea flygkår, alltså 

F8, har nyttjat Järvafältet sedan förbandet 
uppsalles 1938. 

Avtal har träffats mellan Statens mark 
delega t io n och Stock holms stads kommuner 
DIn iör5~lj ning av Järvafältet. Enligt över
enskommelse överg r fältets huvuddel un
der 1970 i berörda l<ommuners ägo . 

Inför avslutningen av den militära epoken 
pö J iit-vafäliet h ölls en minneshögtidUghet 
den 18 april. Ansvarig för ordnande av 
minneshög tiden var sekundchefen Il, sedan 
1964 loka l rörvall"ingsmyndighet för Järva
['ilte t. Högtidligh e ten ägde rum v id Akalla 
gftrd. 

F8 deltog bl a i följande: 

@ 	 Kungl Svea flygki:trs fana ingick fan
borgen, 

• 	 Förevisning aven luftvärnsrobot Lvrb 
68 pa la stb il. 

61 	 F8:s h ist.oria i bi ld. Skärmar med foto· 
grafier atet'givande F8:s historia och 
nuvarande verksamhet. Ansvarig för 
utformn ingen av texter. skyltar och fo
tografier : f j Bertil Skogsberg och foto
graf Owe Gellermark. 
Bi ldskärmarna var placerade i tält, 

e En HKP 4 utruslad för räddningstjängl 
förevisades - dels dess utrustning, dels 
olika räddningsmoment. 

o 	 Tmr 16 B visades i anslutning lill upp
stäIlnin /(splatsen för hkp :n . Radiosta
ti o ne n anvä ndes även under stridsöv
ni ngen för samband med deltagande fpl 
och hkp. 

• 	 I stridsövningen deltog flygenheter ur 
F7, F8 och ArtFlygS. En HKP 4 utförde 
luftlandsättning och en rote SK 60 ut 
förde allackanfall. Dessa enheter ur 
F8 Dessutom deltog Tp 84 och Tp 79 
ur F7 samt fpl typ 51 och hkp ur Art· 
FlygS . • 

J-Ch 
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LUFTENS RENHÄLLNING ~ 
')

Avgasröken bakom Boeing 737 och 727 ska ll 41
så småningom fö rsvi nna. Under de närmaste .:
å ren forse r Lu tth a nsa 180 moto rer på dessa c KONTAKTp lan med 1.620 nya brännkamrar - en investe .r:. 
ring ,oa ca 5 milj kr. Lu fthansa gör detta som " elt frivilligt bidrag till luftens renhållning. F n c 

fi nns det inte någon lag i Euro pa mot fö r .r:. 

ore ning av tullen .• Redan för ett år sed an c 

började Luft hansa prova ut den nya bränn

ka mmaren på en Boe ing 737, och sedan feb

ruari i å r är alla Pralt & Whitney's motorer 

av typen JT8D försedda med en dylik . Moto

rerna på Boeing 707 och 747 är red an vid le
 W
ve ransen utrustade med annan typ av bränn
kammare för minskad rökutveckli ng. * 

Examensdagen inföll den 29 april. CenNAVIGARE NECESSE EST 	 CHEFSSKIFTE 
sorn, konunendörkaptcn Henrik Breide, 

Sedan 1950-talet har marinsamverkansoffl  själv gamm al fl ygspanare, imponerades av I m anadsskiftet mars-ap ril skedde chefs 
cerarna vid F1l utbildat nyköpingSborna elevernas gedigna kunsk aper . Han kunde skifte pä F12 i Kaimar. Den sista mars 
i navigeringens svåra 	 konst. Förutom sjö- med glädje ö\'crlänma in tyget på avlagd lämnade överste Gunnar Rissler vid en 

fartsstyrelsens " F ö- skepparexamen till överste Kurt H ager so lenn ceremoni chefskapet för flottiljen, 
rarkurser för segel ström, överste löj tn nnlcrna S ten Brycke r och och den 1 april övertogs chefskapet av 

och motorbå tar" har Arne Linderoth, major Clnes Jemow, kap överste Carl-Gustaf Simmons. 
pil senare tid även tenerna Folke Ekstcdt, Lars-G u nnar Hägg AVf(ående Gunnar Rissler avtackades in
"Skeppar k u r 5erna" ström, Kurt ottosson och Sven Sjöling. för flottilj ens samlade personal av militär
Öka t i antaJ. Bland Förutom äran att ha avlagt skepparexa  bef~lhavaren i Milo Syd, viceamiral OscarF 1 1969 i\rs skeppare men har vede rbörande nu rätt att i inre Krokstedt. Denne 
återfanns kaptener fart föra maskindrivet handelsfartyg vars erinrade bl a om 

n a Walter Jon sson och Ulf Jäberg, Fll , samt dräktighet undersU"er 30 ton. • överste Gunnar 
Ar thur Haar, flygstaben. 	 Risslers 35-i\rigaBölja 

tjänst i flyg vapnet 
och överlämnade-' 2
en plakett från 
Mili tärbefälhava-FOTOTAVLINGEN f V ~ J .,'I '".11 _ort IM I I "'"$5 j till (H:. j, flul ren för Södra Militärområdet. Vid tillfä llet 

upptlo' IHHrned U[lIIfl"' 10 ' fll ~\ "' t'l1lh tir 1"1 !?JilrftSl.m • Till Oen f-I'r'g·~·k. paraderade även flottiljens divisioner i luf
""\ rll II t· ni ETT t,ljd v~ 'tdl q mit F '3'11. unpcn qUt~E q"tTH ttr:: ItU . tr.JJt.:' • H,1 
öct P..I Irll jlull 'I r f jrogn,l tO",." St\lbj)/1\ $""'en NI $t O HI FhHICl h.1t k ,'lmp...sl I rene ten , som s ig bör med perfekt precision. 
ISI< ,. 1:0'1 111t.l1vt.:ti rACK I all. '::'11 VI Id" hor;) W ~, t 1111111 at Till Il' 'SS; (lO"! "'hn l • över ste Rissler tog senare farväl av de 

olika pf·r , onalk"rerna, och rönte många 
bevis pJ personalens upps kattning för sitt 
chefskap. Fle ra or!"~nisation~r och för
eningar ut"m flottilj " n uppvaktade även. 
FÖrsvarsulI lr"det, Fo 18/16, och Flygvapen
föreningarnas Riksförbund, Io VRF, gav s in 
honnör ,genom överste 	 Cad-Gustav LUnlng 
resp förvaltare Alvar Carlsson , Kalmar Lot
taförbund och Kalm ar flyglotta kär genom 
förbundsordföranden fru Ingrid Hugma rk 
resp ki lrchefen fru Gun Jönsso n, och "gäs
ten" pi, F12 . Linjeflygs flygstation, upp 
vaktade genom di striktschefen Bertil Kling
sted\. 

Tillträdande nye C Fl 2, överste Carl-Gu staf 
Simmons, ägnade hela sin t örsta arbets 
dag, den 1 april, å t att bekanta s ig med 
persona len vid de samlingar som skedde 
per:-;o nalkJrsvis. Loka lpressen var give tv is 
ocksil med, och pressen s representanter fick 
nye flotlilj chefens syn PlI aktuella spörs
mål inom tota lfö rsvar~t och flygvapnet. 

överste Carl-G u, taf SimOlons blir F12:s 
fjärde flottiljchef genom åren. De tidigare 
har va rit överste Ragnar Carlgren (1942
1954 ), överste Thomas Stå lhand ske (1954
1966), och överste Gunnar Rissler, som 
tillträdde 1966. 

Goblin • 
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