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Den 30 juni 1987 försvann F 10:s minsta
detachement ur organi sati onen, nämligen
"F l0 det i Hörby Kommun", el ler, som man
vanligen sade: "Us l" (understation nr

öåitu rt"oo" i

samband nEd nedtä99ningen

av fjärrskri ftsnätet "LuftoDerati va
Radionätet", som då verkat i över 20 år.
Nätet var ett sambandsnät, som md radiofjärrskrift på kortvåg och länk fij nnedlade skriftljga rEdde'landen rEl lan befattningshavare på olika förband och baser.
Även morse-te]egrafering mel'lan sta-

tionerna fdrekom.
Den dominerande delen
dock

varit

av trafiken

har

vädermeddelanden, son sänts ut

till berörda f]ygbaser. Yidare har stora
mångder väderdata saml ats in från utI ändska radiostationer f,dr vädercentra'I
ens räkni ng.
Det var i mitten av 50-talet som rnan kom
underfund med, att man inte hade signalpersonal el'ler materiel ti'l lräckliqt fdr
att som tidigare sätta upp en trans-portabel radiostation vid varje krigsbas,
antal et baser hade ökat.

då

Man beslöt då, en1i9t den så ka] lade
"Radioplan 56", att bygga nya, fasta
radiostatjoner, som var och en skul te
betjäna flera baser/förband, s k abonnenter, ansl utna via länk.
18 st -understationer uppfördes på 'lämpliga platser i landet, från Hörby i söder
ti11 Piteå i norr.
1965 kunde de fdrsta tagas i dri ft, b'l
Us 2, til l hörde F 10 och som 1åg 'I
trakten av örke1 1j unga.
Us 1 driftsattes ett år senare och tillhörde fram till 1971 F 5 för att dä refter
til I höra F 10.
0e nya stationerna benannades lIEd enbart
civil personal; det var de te'legrafister,
de flesta rEd tidigare militiir bakgrund,
sorn sedan början av 40-talet dänstgjort
vid flotti l jernas radiostationer.
0essutom ti l 'l kon tekni sk oersonal .
Utbi'ldningen av personalen hade startat
ett par år tidigare. Det var mycket nytt
att lära: fjärrskri ftssi gnal eri ng, kryptoUänst, fijreskri fter och reglementen
samt det tekniska handhavandet av den nya

teri el en.
Santidigt 9äl'lde det att planera fdr de
komrande kri gsfö rband, radiofJärrskriftplutonerna, son krigsp'lacerats vid stationerna och så småningom kunde både KFö
ma

och S0B genomfö ras.
1976 hade antalet flygbaser minskat, den
tekniska - utvecklingen på teleområdet
snabbt 9ätt framåt och rEn tiirJade tala
orn luftoperati va radionätets avvecklinq.
Man vi'l le ha ett snabbare, mera automati-

serat fjärrskri fts- och datanät ned
suirre kapacitet och man räknade md ett
sådant nät driftsatt qnkr.i n9 1987. Luftoperativa radionätet skul'le då avvecklas
fram ti lI 1990.
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ngen skedde stegvi s; stati oner
med få abonnenter el ler statjoner, där
persona'len var redo att 9å i pension,
'lades ned först. Pä Us 2 var personalläget sådant, att stationen stängde r€dan
Avveck l i

1981.

va radi onätet sku l 'l e dock
fortsätta
sin verksamhet till den slut'liga nedlä99ningen,
on dock i reducerad
form och för att göra detta röJli9t infördes den s k "relädriften". Detta innebar, att en bemannad Us rEd hjälp av
datorer styrde en obemannad station och
efter Us 2 stiingning fram til'l nätets
nedläggning styrdes Us 2 från Us 1.
1984 lät CFv av ekonomiska skä'l FMV

L

uftoperati

undersöka vad som

skulle ske, cn luft-

operativa radionätet lades ned tidigar än
son beräknat 1990. Undersökninqen ledde
fram ti l l , att några negati va ltat ti t t
ti di gare nedläggnig inte ftire'låg.
CFY beslöt därför i november 1984, att
verksamheten skul'le upphöra redan 30/6
1987, då endast 6 benannade statloner
återstod.
Villkor fij r detta var dock, att de nya
systemen i'tlLTEX och VÄDER 80 sku',l'le vara
dri ftsatta.

Här har emellertid skett avsevärda fd rseningar, MILTEX fungera|inte fullt ut,
vÄDER 80 driftsättes hösten 1987 eller
senare, men trots detta år nedläggningen

av luftoDerativa radionätet nu ett
faktum. Men det var också någonting annat
som skedde i och rrcd nedlAggningen. Det

var en över 50-årig epok inon Flygvapnets
sambandstjänst, som avsl utades, nämligen
norse-signaleringen som sambandsmedel.
oenna kunskap fdrsvann md personalen och
man lär inte 'längre ut telegrafering vid
sambandsskol a n pä F 14.
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t. Bertil Bjäre avtåckade

I,

Rakontr Lennart Rosvall.
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ti.llsynsman l./i1ly Rosenberg,
2. Raass

Alf

Persson

Tillsynsman Ake Nil-sson, Med på bilden
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Roland Hansson,

fding Inger

son och mj Fredrik Bjurström.
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