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Johan Röd i vila
Efter många års hedersamt upprätt-
hållande av luftförsvaret I
sydsverlge skall. nu första freds-
divlsionen vid F 1OlSe S temporårt
få väIförkänd vila. Entlgt CFV:s
senaste dlrektiv skall F 1OlSe S
fr o m 1.992-06-30 upphöra rned flyg-
verksamheten vld en fredsflygdlvl-
s10n.

MJ Stefan Blomqvist den senaste
divisionschefen för 1. div vid
F 10/Se S JOHAN ROD.

I detta sammanhang år det viktlgt
att understryka "att temporärt gä i
vl].a - inte är sanma sak som att
läggas ned". När F 10 i sl,utet av
1990-talet är en av flygvapnets
storflottllJer och när vi vid F 10
skall flyga med minst tre JÄS
39-divlsloner, konmer JOHÄN RoD
vakna ur sln slummer och åter igen
svara för en stor och vlktig del av
Iuftförsvaret av vårt land. Det är
alltså lnte för slsta gången vi har
sett den stolta spökdlvisionen
lågsniffa över den skånska slåtten,

Sedan 1991-10-01 har Jag haft för-
månen att vara divisionschef för
JoHÄN RöD, Efter sex år på JoHÄN
cUL blev Jag 1985 placerad på JoHÄN
RöD. Det år sorn bekant vid 1.dlv
F10/Se S som all typinflygning (TIS
35 ) pä flygplan J35 Draken har
förekommit. Sk 35C kom samtj.dlgt
med mig tlll, JOHÄN ROD. TiIl att
börJa med var t1l- lgängl lgheten
nägot begränsad. Nu - sju år senare
fungerar flygplanen nycket bra och
tl l lgångl- lgheten är mycket god. Som
exernpel kan nårnnas att i sarnband
rned den senaste TIS-omgången har
l-nte ett enda fLygplanpass behövt
ställas in p g a flygplanfel. För
detta skal-I alla de duktlga tek-
niker som arbetar vid 1. stnkornD
ha en stor eloge.

Vad hånder då med Sk 35 C kunnandet
fr o rn 1992-07 -OLz ?2

På flygsidan komrner det i stort att
fungera enllgt fölJ ande:

Personalen vld JOHÄN ROD delas upp
rnell-an JOHAN BLÅ och cUL. på så
sätt tlllförs JOHAN BLÄ och cUL
personal med professlonell flyg-
lärarutblldnlng och hög konpetens.

När det så sedan i framtlden upp-
står behov av att genomföra TIS 35,
sä bildas det en Tls-grupp med
kompetent personal från både andra
och tredje divj-slonen. Med stor
sannollkhet kommer det att genon-
föras ytterligare TIS-utbildning,
både svensk och österrlklsk,
Tls-gruppen komner att beroende på
uppglftens omfattnl-ng, elevantal
etc, att skräddarsys för varje
tillfålle, Det år inte siälvklart
att det alltld ar 6äffia flygförare
som tngår I Tls-gruppen vid varje
TIS.

Ett av F Lo:s mera övergrlpande mål
är att blt en storflottilJ ned
rninst tre JAS 39 dlvisloner. Resul-
tatet av miljöprövningen sorn påbör-
Jas I höst och skall pågå under ett
par år, komrner att väga mycket
tungt I den samlade bedömningen av
landets samtliga flygflottilJ er
inför CFV:s och OB:s förslag till
regerlngen om vilka storflottilj er
som skall finnas kvar kring sekel-
skiftet. Senast 1995-O9-Ol skall
detta svar avges.

Det är senast vid denna tidpunkt vi
bör få en fingervisning om F 10
kommer att bll en storfl-ottilj
eller eJ. Jag personligen år över-
tygad om att vid F t0 i Ängelho).m
flyger vi rned rninst tre JAS 39
GRIPEN dlvisioner mot slutet av
1990-talet.

Vaal vore dä mera naturligt att den
första JAS 39 GRIPEN divi-sionen
benämns JOHAN RÖD.

Mln uppmaning till alla F 10 med-
arbetare och gamla JOHAN RoDÄRE är
att spara glavöIen och hoppas på
att vi on några år får öppna cham-
pagnen och skåIa för en av landets
JÄS-flottil-jer och därmed en åter-
upptåckt JOHAN RoD.

THE SHOW MUST GO ON!!!

Mj Stefan Blornqvlst
F d chef 1. division


