
43 är i Flygvapnet
Sådan rubrice-ring verkär otrol jg Fdr de
flestå och så åien rri r nig. He; fåkturn
är, llt Jdg stårtdde nin bana J LJunaby-
hed år 1943, Efter utbildning till raäi-o-
telegrafist blev det flygning vJd ittack-
förbandet F 14 som flygsignalist på fpl 8
l8 B. Nåvr9ötörsutbildning vid nått,akten
I västerå5 lockade och så blev åven fåll-
Et under åren 1"950-57. Underbara flygår
där kanråtskÄp och 'fi9htin9ånda" flråde
sina trlurdfer. Flygplanen J 30 Hosquito,
J 33 Venom och J 3? I Lansen oasserar
revy under na tU ak tspe ri oden.

llen vi skåningar år jnte son andra. Röt-
terna sitter där de sitter. Jaq kormer
lh;g-nin första landning pEd n f på r tO,
Earlåkrå, I börJån dv 50-talet. När vl
parkerat på pldttdn roöttes vi åv fljche-
fen, översten Bi I I Bergman. 'Nu taxåde l{i
in bra pojkar, jag vår rädd/ Fdr ött Xi
5kul le fijrstörö gräset", (nysått lntl'll
plÄttan). Sen blev det "flygsnack' frlr
hela sldnten, efterson öv Bil l Bergman
själv håde flugit I3. ilen han åvslutade
med ati nu h.r ni löndat på Sveriges
yåck ras te flottilj. orden reqi5trerades
och den 3 juni år 1957 förflrttades Jag
til I F 10.

Som utbil dad rrjal och 0Bd goda in5ikter
i I u ftbevak n i nqs Uä ns ten blev statlone-
ringsorten F 10 detachement d y s bergs-
ijånst konb i nera t n€d flygtjänst.

Yid annålan för batalJonschefen, nåjor
Seck-Fii i s , yttrade de0ne, att tlånstgö-
ringen i berg är na:. 4 år.0et har I åa-
gens lä9e bl ivi t över 29 år och den pe-
rioden utgör en fascjnerdnde del l nitt
'flyqvapenl i v",

Stril 50 vår under uppbyggnad med luft-
fijrsvarscentral och op ti sk luftbevaknlng
(lgc och ls)- Radar aterielen rcdernise-
rades och bildåde en effektiv stridsled-

nj ngs- och luftöevakningsenhet, Flygvdp-
net- hade 90dd elononiska dJl.lgheter attreållscrö planerna fdr stril 50, Unde"
storå och långa eskaderövningar utproya-
des Bt.terlelen och systeret funktionerade
vdt.

Al lftån flygtråning skul le ske bl a v1d
F 10. 

-J,ag 
hanrnade på 2.div/F 10 ned töJt.nånt Bläre soal dlvlslonscl.ef. Han vir- då

son nu ycket effektiv. Nä. det frangtctatt Jag var utbl ldad natUaktnavtqitör
rrcr.J.9 qngående uppgi ften att 1äggi upp
specrenö navt9ertngSrutter Fli r alI ATF.
pers onal rEd.peJllrndnlng som avslutning.
StrllUänst I ko blnr on rnec flygtJänit
ut9ör en god grund ftj r att öta lnsilten
och .fljrståel sen fdr ol ikr yrkesgruppers
a rDetsnletodl k .

I nltten av 50-trlet håde stril 50 syste_ftet bl I vJ t ofiodernt och ',Ersättiren.
stfll 60 övertog ånsvaret [€d nya centrd-
rer ocn |tbdernare radarstatloner.

Radarstationen är fijr en "st.ilare" vad
flygplånet är för en flygare. (Varför
pryder exehpel vi s lnte en yåcler och
slank PS-15 en vå99 J F l0 k.nsl ihus?).

Yi erhö]1 nu effektivare stridsledninqs-/
Iuftbevakningsstatloner f{ir höc och 

-låq
höJd. ilen |.adarstationernå oåite fOtii
med i den expl oslvr tekn.jska utveckl i n;,
en. Under 1970- och 1980-talen konplei-
terades radarbi lden med de nya radar-
systemen P5-860 och pS-870. ootk skedaedetta under betydllgt kärvare ekononlsklkllmat ån tidlgare. Det har fattlsktblivlt -en nyttlg erfårenhet att ncd srnåhedel nå upp tl ll cn önsköd nrl ) sättninq,

Son avslutnlng pi detta kåseri vlll J.9uttrycka mln stolthet och oin tacksanrheiför ått Jö9 fått del ta i Flygvap^er underdesi period "Från ER ll I I til I pS_880".
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