
Den 1 aFa11 avtlår överstelöjtnant Sture Jagaeus
nEd Å r.re?spensLcn eft€r 40 år i. Ffyg|raFrreh.
40 år fyltda av er€agerarde eh spdrrarde nEn

a-tdr1g tråkig tjåinst.

Jagaeus har i en beråttelse scrn återfjltns pa

första plats r€dan sklldrat sltt I1v i Fl)€-
vaFnet. Vl är siikra på att 15<r-na uFpsl€ttar
berättelsen !i-ka rqEket scrn vl.

And.e^Å sj1borg sture Jagåeus

Glimtar från ett FLYGARLIV

Efter nära 40 års tjänstgöring (jag böriade min flygutbildning 6 juni 1944,
invasionsdagen) i flygvapnet så har man natur'ligtvis en del minnen och erfar-
enheter som kan vara intressanta kanske särskilt för unga officerare. Därför
skriver jag ned detta 1i11a kornprimerade kåseri.

C-Ill-1!--Yie-9e!el
rvb/ erter tem ar som r rygcner pa F v r u0teDorg Drev Ja9 !l nrraga0 on Ja9
vil'le bli chef för flygsäkerhetsavdelningen i I'tilostab 0N i Boden. Jag hade
haft fina år på gamla Säve, men beslutet orn F 9 indragning var redan ett
faktum sä för mig gällde det att snabbt sad] a om ti11 en ny befattning som
jag kände intresse för och som innebar fortsatt flygtjänst. Efter viss be-
tänketid accepterade jag förflyttning til'l Boden, men först sedan iag för-
säkrat mig om att-flygstabens persona'lchef noggrant note^rat att nästa flytt-
ning bor-de bli frän Boden- till Ange'lho1m, d v s F 10. Sä kom det sig att iag
efter några intressanta ärs tjänstgöring vid milostaben i Boden och efter
regelbundna päminnelser ti11 personalchefen i flygstaben äntligen fick en
befattning vid F 10 fr o m I juni 1972. Sedan omkring 1953 var jag mycket
intresserad av golf och tyckte nu -at! jaS 

-hamnat i rätt landsända för att
kunna idka min favoritsport under så många månader som ffijligt av året. Efter
17 år (aspirant- och kadettsomrarna inräknade) vid F 4, 6 år vid F 9 och 4 år
vid Milostab öN tyckte jag att jag erhållit en bra befattning och hamnat på
en plats där jag kunde stanna länge. Så blev det och det har bäde iag och min
fami lj uppsk attat,



C-4u-ti!!E!1r--:ls!:s h eI

Jobbet vid F 10 har varit intressant och stirru]erande trots att det inte har
varit förenat n|ed aktiv f lygdänst, utan till största de]en handlåt om adni-
nistrativ tjänst. En tröst över för'lorad aktiv flygtiänst var att jag i-många
år kunde fungera som luftförsvarsledare i krJgsorganisationen och således
under övningai "hängde md" i taktisk utveck'ling i 'luftförsvaret. I klarspråk
kan man nog ka'lla min fredsbefattning för adninistrativ ståbschef; benännd
planeringschef (bra begrepp funktione'l'lt set-t) före organisationsbeslutet
1976 och därefter C sektion 3. (Vilken utomstående förstår vad denna benän-
ning innebär?l). Föruton att leda enhetens - nuvarande sektionens - fyra
avdelningar (a11män-, personal-, mob- och frivil ligavd) har de tyngsta
arbetsuppglfterna handlat om organisationsförändringar, personaltjänst och
i nfornati onsUänst.

ö Personaltjänsten utveck las

1972 fanns endast ett enbryo tJll personalavdelning (hade efter hand växt
fran i F 10 försöksorganisation sedan 1967), och för varje år som en följd av'lagstiftning och avtal växte kraven på myndighetens personaltiänst. Först fr
o m 1977 fick vi organisatorJskt (fastsUillt av CFV och md ti'lldelade
tjänster) en personalavdelning som efter hand har kunnat svara upp enot per-
sona lens rätträtiga kra v.

En intressant uppgift härvid har varit att under flottiljchefen leda utveck-
I ingen när det gä] ler lvndighetens sanarbe-te md personalorganisationerna.
Egentligen har det inte varit förenat md någJa större nEni ngsmotsä ttni ngar.
tlyndighet och P0 har i regel haft genensam målsättning. oen allt överskugg-
ande drivkraften och enande faktorn har hela tiden varit F 10 och luftför-
frJ ur9rcr. I rcarr ,rqr L ys"G,r>on, ,'E,rqLLr,,r'Y. w's, J^qYY- ,r{ qrr$Fö7
ande drivkraften och enande faktorn har hela tiden varit F 10 och luftför- ffiffi Y

aöL::TT:nd' 
Dethar hera tJden variten kamp förF 10' 

ew
oet har känts betydelsefullt och stirn,rlerande att utforma de redovisningar
soln 'lämnats ti'l l försvarskofinittaerna för att övertyga dessa om F 10 bety-
delse inför 1977 och 1982 års försvarsbeslut, även om det varit förenat fiEd
mycket övertid. :

I kampen om F 10 och luftförsvaret (som ser ut att fortsätta i det oändliga)
har i nformati ons qiäns ten fått större och större betyde'lse inte bara 'i cent-
rala staber utan åven ute på gräsrotsnivå, vid förbanden.

@.
Mycket tack vare det onfattande arbete IrEd försvarets p]anerings- och ekono-
misystem (FPE) som övlt Lars Eklund startade upp i början av 70-talet och som
jag sedan fick vara med att driva vidare. i praktisk tillämpning (b] a utveck-
ling av system r€d internuppdrag) kom nrånga diffusa adminis^trativa uppgifter
att- sorteias fram ti'l l fläia octr Wd] iga internuppdrag. Så kon det sig att
försvarsupplysning, pressQ'änst m m informationsbetonade uppgifter som tidi-
qare ti'l'l delats årsvls som "extraknäck" ti'1 1 varierande befattninqshavare
iördes sanman ti'l l ett "synligt'' internuDpdrag. 0bservera: I-CFv a'l la organi-
sationsbeskrivningar genöm åitionden finns på flottiljnivå inte begreppet
informationsqjänsi. oet talas om uPplysningschef och presschef som dubbelbe-
fattnlngar. Försvarsupplysning är den term som användes av 0B och CFVI? Be-
greppet upplysning foppiar jäS sarman rpd upPlysningstidens stora filosofer
under 1700-ta'let såsom Voltaire mh Rousseau.

I ett modernt företag som F 10 med ner än 1100 anstä'llda och ned ca 600 nya
värnp'liktiga varje år krävs det en fungerande informationstiänst i terrner son
förstås av den enskllda människan - samt att nnn erkänner att det krävs
resurser, inte flTinst personella, för att nå ut ned erforder'lig information. F

10 har nir en sektorflotti tichef som t'i 1l ful'lo förstår infornationstiänstens
betydelse ch som personligen har en avundsvärd förmåga att få ut det väsent-
'I iga i budskapet om försvaret €h flygvapnet. Som "halvback" åt honom i denna
'lovvärda offensiv har iag haft en jobbig nen skojig tid. Den gode C F 10/Se S

glömner kanske ibland att C sektion 3 har andra uppgifter son måste klaras
utöver informationstjänsten. Jag nämner detta inte minst för att hiälPa min
efterträdare. -Spaltutry net 

'nedger 
inte att jag skriver mr om a'l'la intres-

santa delar i F 10 utveckling som iag fått medverka i. Ei he]ler hinner iag
berätta om ett mycket intressant halvår som stf delegationschef i övervak-
ni ngskonni ssionen i Korea.
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sama rbete

guldålder.

Ca 10 år som flygstyrkechef/divisionschef. 6 l/? år som flyqchef. 4 år som
chef för flygsäkerhetsavde'lning (f'lygsäkerhetsregoff), g år iom jaktledare, 7
är som luftförsvarsledare. Vad kan vara av speciel1t intressse i detta korta
kåseri ?

.),:atttaktit

Jag avslutar detta avsnitt genom att franföra ett varmt tack till persona'l ialla nivåer vid F 10 och natur'ligtvis inte minst t.i11 personalorganisationer-
nas representanter (Hur många förhandlingar och sanmanträden hai vi eqentli-
gen"genonfört til'lsanmans?!) för ett verkligt gott sarnarbete under minå drygt
11 är vid flotti ljen.

Jag.hoppas Ni för'låter mi9 - men en officer son flugit krigsflygplan i rEr än
Jo är och son upptevt och medverkat i det svenska flygvapnets gu]dålder) d vs 50- och 60-talet) vi11, när han slutar som aktiv ofiicer,-inte i första
hand minnas admjnistrativa problem. Minnesfacken i min hjärna år natur'l igt
nog överfulla av upp'levelser i luften och erfarenheter av olika delar åv
f1ygtl'änsten.

Mer än 5000 f'lygtimnar, huvudsakligen som jakeilot, sätter sina spår.

Exenpelvis: ca 1000 tin på J 25 p 51 D Mustang, ca 950 tin på SMB J 29
Tunnan, 392 tim på J 34 Hawker Hunter, 344 tim Då SAAB J 35 Draien.

Konner ihåg intensiva övningar i jaktstrid/jaktförsvar. 1951: division J 26
l4ustang_ not- Lampells (f d överste, nu Röda-Korsman i Gen6ve) ,: zz-oivisiånfrån F 18. Juni 1959: division_-J 29 i jakrförsvar av Norrbotten,-2tö_iöö";;;ihe'la.dygnet, köp-te soIparasol'ler i Boden för att skydda förårna i rröÄsti
!:r:9:!:f , J'ot. s-o^rsJilg. 196o: ..''papperskors,,, d v s f.låå-div;slon.r',: "äd, Jr.r ocn/erter J 32 i Jaktstrid över Katrineholmsområdet.

sitter, sista övni.ngs-dagen som jaktledare (jal) i sektor s z med rhure GabrieluyrrenxroK som DlJar. Bakom ryggen på mig i jal_hytten står öB general Rapp
gclr_ ry-ser, när vi sätter in ajia våra aivisioner" iiror aet uai minst ivlåfulltaliga J 29- och J 32-divisioner) mot det nnssivi fientlisa .niuilåt'roiti'l I i ntetgörs.

1963-1967: patrui'leringstaktiken. i låghöjdsförsvaret. utveck.las vid F 9, istort samma model'l som fortfarande anvä-ndi av O fS_tOroano.

F lygsåkerhetssanarbete med Norge.

1l!l"I]rg:n:l:1,.F. I s^iSs9 Jo-nsson rned mis som rotetvåa...landar på örlandetn0rdvast 0n Tr0ndheim. Point of no return har passerats. överraskande dimma.
Den kolugne norske GCA (landningsradar) operatören leder ned oss ti.l.l sätt-ning. Bankontakt omedelbart före banbörjan.

En nycket stimulera.nde uppgift son jag hade v.id F 4 under åren 1946-1962.Fosti gangen son kadett med B 17 (!). Sista gången som f.lygchef och major rEdJ 29.0et 0€st intressanta uppdraget var kanike'ått-"isa uip 4_grupp J-29 viJst.r NAT0-f.]vgdag sormaren 1958 på vernaes frygp'rats öster'bm rionåieir.-riendenna flygdag minns jag specieli.t en flyguppvisning som en ung löjtnant urRAF gav rpd sin Hawker Hunter. Hans Uravurnummer va-r omvänd foäplnä flnäång
:g!^:r9lll 'i. rysgläse).. .Hans ögonrödor tOrjaae-åteiia sin normaia iti. iåiitorst sent på kväilen vid baren.

Flyghaverier

I'lan förtränger det faktum att så rnånqa
omhuldar i .ninnet de många ansträngningir
på andra sätt för att finna orsakör. iör
gärder för att förhindra nya haveriei,

kamrater ofitom i f]yghaver.t er.
som gjorts i haverikonmissioner
att dra erfarenheter och finna

Man

0cn



- Att läma ett flygplan i Iuften är under alla förhå]'landen ett ganska kin-
kigt beslut. Jag avundades J 2l-förarna son kunde skjuta ut si9 ur flygplanet
vid behov. oen rKjj'ligheten fanns inte för mig förrän md J 29. När jag så-
ledes fick motorstopp rned en l',lustang den 29 nov 1951 och Wingades lämna
flygplanet så var det förenat ned vissa problem. Jag fick int; den rätta
avsparken, utan fötterna slog i sUärtpartiet. F'lygbottiner ch skor försvann
åt sitt hå11, och sjä'lv landade jag genom grenverket på en hög gran. Mjuk men
risig retardation. Att sedan ta si9 fram i (iupsnö till bebyggelse i strump-
1ästen, det är en annan historia. -Min fru nedkom två veckor senare på öster-
sunds lasarett md ett välskapt gossebarn.

Under al la år son divisionschef, flygchef ah natur'l igtvis rest som flyg-
säkerh€tsregoff (ordinarie ledamot) deltog Jag tyvärr alltför rånqa gånger i
haverikormissionens arbete. l{en det var alltid lika intressant.

O oramatj ska utryckni ngar

En S 35 -får rrtorstopp över Skagerack. Föraren tvingas hoppå strax norr om
Ä1borg Då norra^Jylland. Snabbt upDbrott för 'lTig från skrlvbordet i nilosta-
ben i 8oden. Lånar en S 35 oå F 21 S-d.iv, flyger ned till Säve och ansluterti'll övriga ledamöter I kormisstonen. En Tp 83 oeröroke flyger oss över tt'll
ArDor9. Utrednlngen startas. Svårt att lntervjuå jydska bönder (de talar en
dansk dialekt som är rvcket påverkad av enqelska 5pråket).

Ett privatplan totalhavererar på Gunnarn (sydost Storuman) i samband med
låndning i mycket hård sidvind. Med en Hkp 6 Jetranger från Helikopterskolan
(nuvarande 1.arrnåflygbataljonen) i Boden flyger jag själv till håveriplatsen.
Hkp 6 var ett brä utryckningsfordon.
Två J 29 kolliderar över Luleälven vJd Porsi. lar mig i djupsnö nEd näda fram
til'l ett nästan översnöat torp vid ä'lvbrinken för att lntervjua ögonvittnen'
I stuqvärmen reser siq en flicka i 20-årsåldern, en otrolig skbnhet md korp-
svart hår och vackra ögon. Förstahandsi ntrycket revideras ganska snabbt när
ton öppnur mrnnen (fulå tänder, svår dialekt). I'len ändå - jag undrar ibland
hur \ennes framtid artade si9.

Dessa har md åren torterats in i fiitt mst quldkantade ninnesfack. Under
åren 1949-1958 var jag "nedlen" i den exkluiiva til'a grupp förare, signa-
lister och mkaniker som flög Röda Korsets flygaröu1ans, stätionerad på F 4
sedan 1924. Sjuktrånsporterna gjordes nest från Jämtlands och Västerbottens
fJä1ltrakter. I nånga fall flögs patienter till Stockholm. utförde mitt
första uppdrag md en TP 2 A Junker lt 34 den 21 okt 1949. Hämtning.i Skål-
modal v'id norska gränsen i den västligaste delen av Vilhelminas fjä11trakter.
Patienten, en barnsängskvinna, var tyvärr död vid fra[*onsten. p]atsens
skönhet har särskilt fastnat i rrinnet, inte minst därför att Lars t4ads6n
någon rnånad senare i radio berättade om exotiska platser 'längs den norska
gränsen. Han jämförde Skalmodal r€d Shangrila i James H.iltons berömda ronan
"Bortom horisonten".
Den 19 juni 1958 f'lög jag rEd en Tp 78 Norseman sista uppdraget. oet var ett
spädbarn (flygledåre Yngve Rynans son) ned AB0-jmrunitet sorn måste flygas
till Stockholm nitt i natten för blodbvte.

(€=>>

Vi gjofde en särskllt minnesrik häntning natten till den 6 juli 1953. En sarci lapplägret 15 krn -söder FJällnäs hade hjärnblödning och var .il la däran.
Sortnarnatten var strålande vacker. Landningen v.id 23-tiden på Svansjön IOOO n
ö h qick bra. En sane-pojke fliitte oss vid stranden och önskade få hjälp ned
att bära patienten den drygt 10 kn långa vägen över Rödfjället. Mekanikern
fick stanna kvar vid flygDlanet. Signalisten, två sportfiskare och jag trask-
ade ivä9 söderut över fjä11et tillsamnans r€d sam€-pojken. Vål fr anrie vid
1ägret -i sol uppgången mötte oss två same-kvi nnor, som redan pl acerat si n
pappa på en provisorisk bår av björk-slanor, Vi hade tänkt oss en ljten lätt
farbror i 60-kg-klassen och fruktåde inte nännvärt nrarschen tillbaka. Men döm
om vår förvåning när vi granskade gubben lite närmare och fann att han var i
tungviktsklassen, ninst 85-90 kg. 8årbärandet til Ibakå 6ver RödfJället var
något mer slitsafit ån en fredagsorjentering. De två same-kvinnornä sprang
enel r erti d i förvä9 och ordnåde två väl behcivl i ga raster , kokade kaffe och
bjöd på torkat renkött, vårför promenaden blev säl l saflt stämninqsful l. Stän-
ningen blev int_e mindre trolsk 

"när 
vi i gryaingen såg dimnan slllyga sig upD

mot.Svansjön från Ljungans da19ån^g. Oet var vindstitli. Ett stiit; augireb;l
började falla. Hur vi startade från sjön och fldg hem till Frösön är en-i.isi-
oria för sig.

C-i:r-lgt-:uElr*ea
En speciell poäng i dåg md denna lilla berättelse om en ånbulansflyqninq son
utfördes för mr än 30 år sedan är att min signalist den gången 

-tik;on i
många liknanade uppdrag var sergeant Sigvard Foriberg. I da9 ir -han 

överste-
1öjtnönt och eft-erträder mig som chef för sektion 3 fr o m 1 april. - Flyg-
vapn€t är inte så stort.
Sture Jagaeus
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