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Sammanslagnangar på F 16 

Vid F 16 i Uppsala har det 

gjorts organisatoriska förän
dringar beträffande de två 
Viggen-divisionerna jämte till
hörande flygunderhållskompa
nier. På bilden ses de tek
niska officerarna ur andra flyg
underhållskompaniet (Petter 
Blå) samlade en sista gång. 
Sedan den 1 juli är kompaniet 
sammanslaget med tredje 
flygunderhållskompaniet. 

Numera arbetar alla Viggen
tekniker tillsammans i det nybil
dade första flygunderhållskom
paniet vid F 16. 

Sammanslagningarna är 
en följd av att flygvapnets 
Viggen-förband läggs ner i för
tid i samband med omskol
ningen till Gripen. Vid F 16 

lottilj
chef vid 

F17 
Överste Lars Johansson 
blir den 1 oktober chef 
för Blekinge flygflottilj, 
F 17, i Ronneby. Han 
kommer närmast från 
en befattning vid Milo
staben i Kristianstad. 
Han har dock under 
många år varit verksam 
som pilot vid just F 17. 

Den tidigare flottilj
chefen överste Lennart 
Pettersson tar tjänst
ledigt för att utveckla 
sig inom IT-säkerhets
området. 
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Teknikerna från andra flygunderhållskompaniet vid F 16 samlade 
framför två av sina Viggen. Just dessa flygplan valdes ut med 
omsorg. Flygplanet närmast, "Petter 25", ska kasseras inom kort 
men har tillhört kompaniet ända sedan det nylevererades 1987. 
"Petter 59 " var den första Viggen som levererades till flottiljen. 

sker det också som 
en del av förberedel
serna inför överta
gandet av Flygskolan. 

För att markera det 
nya och stärka samhörighets
känslan togs snabbt initiativet 
till att skapa ett nytt kompani
emblem. Hur det ser ut fram
går här intill. 

- Vi tog fasta på flottiljens 
traditioner och lät oss inspire
ras av några emblem som 
förekom under 1940-talet på 
det klassiska jaktflygplanet 
J 26 Mustang, säger kapten 
Magnus Bengtsson. Bland 
annat hade flottiljchefen Knut 
Lindahl ett märke med en vit 
häst med ryttare målat på sitt 
personliga flygplan. 

De två Viggen-divisionerna märke har redaktionen dock 
slogs den 1 september ihop inte sett skymten av - ännu . .. 
till en. Något nytt divisions-

Wiktorin 
lämnar 
over 
General Owe Wlktorln läm
nade sin post som Sveriges 
överbefälhavare den 30 
juni. Händelsen uppmärk
sammades med en cere
moni vid Karlbergs slott i 
Stockholm. Bland annat 
avtackades Owe Wlktorin för 
sina Insatser av försvarsmi
nister Björn von Sydow, 
innan nye ÖB general Johan 
Hederstedt officiellt övertog 
befälet för Försvarsmakten. 

Foto: Peter Liander/ 
Försvarets bildbyrå 
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Sjukvårdspersonal
l' utbildas till reservare 

Försvarets Sjukvårds Centrum grupperna organiserades som 
(FSC) har startat en ny utbild en pluton med chefer ur GU 2. 
ning för reserevofficerare i Eleverna på GU 2 kunde delta 
hälso- och sjukvårdstjänst. i utbildningen av sina kamra
Den är avsedd för civil sjuk ter i GU 1 - i linje med den 
vårdspersonal som vill bli ledarskapsutbildning GU 2
reservofficer i krigsorganisa eleverna ska få. 
tionen samt tjänstgöra inter Fösta veckan präglades av 
nationellt. exercis, försvarsupplysning, 

Utbildningen sker under vapenhantering m m, med 
sammanlagt 16 veckor och högt tempo och motiverade 
föregås av mönstring samt vid elever. Andra veckan var in
behov grundläggande soldat riktningen strid och vapen
utbildning (GSU). Det sist tjänst för GU 1. För GU 2 blev 
nämnda omfattar två skeden det ledarskap och skjutning 
om fyra veckor vardera och med GU 1. Under ledarskaps
ska genomföras vid stridande utbildningen blev det djupa 
förband ur olika försvarsgre diskussioner kring ledarska
nar. Utbildningen benämns GU pet inom försvaret kontra 
1 och GU 2 och genomförs Landstinget. 
under sommaren. GU 1 är en Den tredje veckan var en 
förkortad GSU med inriktning fältvanevecka som genomför
mot vapenkunskap, försvars des på Marma skjutfält, i kon
upplysning, fältvana m m. stant hällregn . GU 1 fick lära 
GU 2 inriktas mot ledarskap sig att uppträda under fält
och sjukvårdstjänst. mässiga förhållanden samt 

I år har GU 1 och 2 genom posttjänst och försvar av grup
förts av Underhållskompaniet pering. GU 2 fick pröva sitt 
vid F 16 i Uppsala. Elever var ledarskap i praktiken samt 
27 kvinnor och tio män, som utbildning i att kunna verka 
till vardags är läkare, sjukskö och I'eda arbete på en skade
terskor och veterinärer.De två plats. Veckan avslutades med 
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en gemensam patru II fä Ittäv
lan. Det genomfördes också 
skjutning och prov för 
Försvarsmaktens fysiska bas
krav. 

Studier av elevutvärdering
arna visar att kurserna var 
lyckade. Förhoppningvis börjar 

ett antal väl motiverade elever 
på MedOHS. Dessutom har 
de säkert fått ett positivt 
intryck av flygvapnet! • 

Anders Hultström, 
kapten och kurschef 

Foto: Birgitta Lindahl 
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Pugh sjunge 
om Gripen 
"The show must go on" lyder Läs mera på Internet: 
devisen för 1. divisionen vid htfp://home.swipnet.se/ 

gotoghostF 10 i Ängelholm. Det är också 
titeln på pogruppen Ghosts 
senaste CD-skiva. 
Gruppens medlem
mar är Anders 
Olsson, Henric 
Svensson, Ola 
Bengtsson och 
Torbjörn Olsson 
från F 10. Låten är 
en s k cover av den 

grup-
samma 

kända engelska 
pen Queens låt med 
namn. 

CD:ns andra låt heter "JAS" och är skriven av Pugh 
Rogefeldt, som här också förstärker Ghost. 

Båda låtarna är bildsatta med läckra filmsekvenser 
på Viggen och Gripen, filmade av Cent Carlstedt. 

http:home.swipnet.se
http:veterin�rer.De


4 tbildar i 
jämstäl dhet 
Jämställdhet handlar om 
respekt. Kvinnor och män på 
lika villkor - ger ett mervärde. 

En etisk debatt som hand
lar om människors lika värde 
är viktig. Alla har ett ansvar 
att delta i denna. Våldet runt
omkring oss ökar och vi 
måste byta strategi för kunna 
förändra och förhindra detta. 
Om män och kvinnor kommer 
tillsammans försöker båda 
parter att visa sina bästa 
sidor. Jämställdhet är alltså 
också en överlevnadsfråga . 
Män måste lära sig lyssna 
mer och kvinnor måste lära 
sig våga tala och bli bättre på 
att ställa krav på sin omgiv
ning. För att bli trovärdiga i 

En SK 37 Viggen, flygplan 
37803, flögs den 21 juni till 
Flyg- och Lottamuseet på 
Optands flygfält, strax utan
för Östersund . Pilot vid till
fället var major Per Brodd, 
som efter ett 40-minuters 
pass genomförde en impo
nerande kortlandning på 

jämställdhetsarbetet måste vi 
gå från ord till handling. 

En av åtgärderna för att 
komma tillrätta med förekom
sten av kränkande särbehand
ling är att utbilda rådgivare . 
Vid F 4 har löjtnant Annika 
Sahlin och major Roger 

Pettersson utsetts till rådgi
vare. De genomför nu en 
utbildning för att i sin tur ut
bilda personal och värnplik
tiga vid F 4 och fungera som 
stöd för chefer och drabbade. 

Jämställdshetsdag 

Vid den årliga jämställdhets
dagen på F 4 deltog cirka 350 
anstäl'lda. Årets tema var 

respekt och flottiljens hand
lingsplan för att komma till
rätta med kränkande särbe
handling. 

"Ståupparen" och f d tra
versföraren Kerstin Bäck från 
Borlänge, berättade roligt och 
engagerande om sitt arbetSliv 
på Domnarvets Järnverk, där 
hon har varit anställd i drygt 
27 år. 

Kerstin växte upp med en 
ensamstående pappa och 
blev därför präglad av "man
ligt tänkande" . I hennes familj 
var hon van vid att man reso
nerade om allting och att man 
lyssnade till varandra. Detta 
tog hon med sig ut i arbetsli
vet och det väckte viss 
bestörtning bland manliga 
arbetskamrater och chefer, 
som ju inte alls var vana vid 
att ha kvinnor som jobbade 
inom den tunga och mansdo
minerande industrin. Kerstin 
berättade, att hon redan 
under första arbetsdagen fick 
hon en klapp i baken . Hon rea
gerade genast och utsattes 
sedan aldrig mera för detta . 
Kerstins råd är att om du blir 
utsatt för sexuella trakasse
rier, säg ifrån omedelbart. 

Optands flygfält och fick stopp på knappt 300 meter. Maskinen bogserades sedan till sin 
uppställningsplats utanför museet. Pga platsbrist kommer flygplanet tills vidare att förvaras 
utomhus. Text & foto: Niklas Knutzen, F 4 
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Göran Lindberg, länspolischef 
i Uppsala och föregångsman 
när det gäller jämställdhetsar
bete talade om etik, våld , risk 
och makt utifrån sin yrkeser
farenhet. Han talade om fyra 
"Varför": varför jämställdhet. 
varför ser det ut som det gör, 
varför förändra något och var
för just jag? 

Text och foto: 
Signe Linnea Karlsson , F 4 

Anders 
Eriksson 
vann igen 
Kapten Anders Eriksson 
från F 17 i Ronneby har åte
rigen uppmärksammats 
utomlands för sin uppvis
ningsflygning med Viggen. 
Vid årets upplaga av Royal 
International Air Tattoo 
(RIAT) i Cottesmore, Eng
land, tilldelades han utmär
kelsen The Super Kings 
Trophy. Den minnesgode 
läsaren minns kanske att 
han vann även förra året 
(FV-Nytt 3/99). 

Att vinna detta van
dringspris två gånger i rad 
är unikt. 

- Jag har tittat i namn
förteckningen, men inte hit
tat samma namn två 
gånger, säger Anders Eriks
son med stolt stämma . 

Vinsten blev en värdig 
avslutning på sex års 
uppvisningsflygande med 
JA 37. 

- Det skulle vara kul att 
fortsätta, men det är dags 
att sluta nu, säger han. 

Efter denna säsong tar 
kapten Martin Ramsin över 
sysslan vid F 17. 
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segern i Utländska besök 

II 

Foto: Håkan Brandt! 

Det segrande svenska laget, stående fr v: Peter Carlsson, Göran Försvarets bildbyrå 

Larsson, Mattias Larsson, Niklas Isaksson. 

främre raden fr v: Jonas Rohl{m. Ted Nilsson och Andreas Brink. 


gfemkamp 
löjtnant Niklas Isaksson, 
F 16, som blev trea. Andra 
platsen gick till överstelöjt· 
nant Marku Viitala, Finland. 

Årets VM i flygmilitär fem
kamp har avgjorts i Finland. 
Det blev svensk seger både 
individuellt och i lagtävlingen. 
Kapten Peter Carlsson från 
F 16 i Uppsa'la fick ännu en 
gång stiga upp överst på pris· 
pallen, nu tillsammans med 

I lagtävlingen segrade 

och med Spanien på tredje 
Sverige knapt före Fi nland, 

plats. En delegation från Rumänien med dess flygvapenchef general 
Gheorghe Bucse i spetsen besökte Sverige under fem dagar i 
augusti. Bland annat besöktes F 17 i Ronneby och övningen 
Baltic Link 2000, liksom F 7 i Såtenäs där han fick flyga i 

Chiles flygvapenchef gene
ral Patricio Rios Ponce var 
i Sverige på besök en 
knapp vecka i juli. 
Besökets höjdpunkt var en 
visit på F 7 i Såtenäs där 
han gavs tillfälle att flyga 
den tvåsitsiga versionen av 
Gripen. 

Foto: Peter Liander/ Försva rets bild byrå 

l-värnpliktiga 
I  äddar liv 

Fyra värnpliktiga ur Skydds
kompaniet vid F 21 i Luleå har 
belönats för att de på ett 
aktivt sätt har ingripit vid 
olyckshändelser och hjälp till 
att rädda liv. Först vid en 
bussolycka och senare i sam
band med att en kamrat drab
bades av andningsstillestånd. 
Chefen för F 21 har därför 
beslutat att de ska belönas 

Michael Granath, i mitten på bilden, kunde räddas til/livet tack ett "För berömvärda insatser". 
snabbt ingripande av sina kamrater Johan Troeng, Marcus Varmin-Kask, Foto: Ivar Bli xt! 

Johan Steen och Jonas Pekkari. Försvarets bildbyra. 

so 

Nya 
brigad

generaler 
Tre flygofficerare har 
utnämnts till brigadgene
reler. Det är Michael 
Moore som tjänstgör vid 
Försvarsdepartementet, 
Jan Warren som är ställ
företrädande personal
chef i Högkvarteret samt 
Håkan Bergström, chef 
för Högkvarterets sam
ordningsavdelning. 
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Nye 08 besö'kte F 16 
Sveriges nye överbefälhavare general Johan Hederstedt tillträdde 
sitt ämbete den 1 juli. Redan under den första veckan passade 
han på att besöka F 16 i Uppsala . Värd under besöket var flot
tiljchefen överste Tommy Pålsson. Förutom en orientering om de 

olika verksamhe
terna vid flottiljen 
besöktes även 
olika arbetsplatser. 
Dagen avrundades 
med ett möte med 
representanter för 
olika personalkate
gorier. 

Foto: Peter Liander/ 
Försvarets bildbyrå 
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Polens flygvapen
chef flög Gripen 
Polens flygvapenchef generalmajor Andrzej Duleba samt 
överste Tadeusz Zamojta har varit på officiellt besök i 
Sverige och F 7 i Såte näs för att informera sig om för
bandstjänsten med JAS 39 Gripen. I programmet ingick 
ett flygpass i den tvåsitsiga versionen av Gripen. 

Flygningen genomfördes i rote med en ensitsig Gripen 
och förutom flygplanets prestanda demonstrerades ock
så förmågan till informationsöverföring i realtid mellan 
olika flygplan, Därutöver genomfördes övningsanfall mot 
markmål samt luftstrid . Flygningen avslutades med 
instrumentinflygning och kortlandning. 

Svenska piloter var provflygarna Björn Johansson och 
Sievert Ohlander från FMV:Prov i Linköping, 

Foto: Håkan Brandt/Försvarets bildbyrå 

Tack alla 

"undare" 

Norra Flygkommandots (FKN) 
reservofficerare i underrättelse
tjänst tillsammans med tidigare 
underrättelsechefer och lärare 
deltog i början av juni i ett kom
binerat informationsmöte och 
gravöl över kommandot. Initia
tivet togs av reservarna under 
ledning av major Göran Kaijser. 

ReservofficersmajorernaSex rutinerade reservare som 
Göran Kaijser. Rolf Paulsson 

slöt upp, de har en sammanlagd och kapten Anders Änevall 
tjänstgöringstid om 188 år, varav var några av de underrättel
Kaijser svarade för 45. seofficerare som tog farväl 

till det nedlagda Norra Flyg·Platsen var dåvarande Flyg
kommandot.vapencentrum i Uppsala, där 

överstelöjtnant Hans Eriksson inledde träffen med intressanta 
genomgångar med erfarenheter om flygkriget i Kosovo, rysk 
flygindustri m m. Resten av kvällen ägnades åt middag och 
eftersnack i nostalgins tecken med många berättelser från ett 
långt leverne i flygvapnets tjänst. 

Vi Und-reservare vill framföra vårt tack till personalen på 
FKN och F 21 i Luleå för den trevliga och intressanta tid vi till
bringat tillsammans under många gemensamma övningar. 

Text & foto: Ingemar Järn, reservofficer/ 
major med 40 års tjänst i flygvapnet 
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