
SA har då det sIsta 
F12-flygplanet landat ef
ter fullgJort uppdrag. 
Detta skedde den 28 
september. Dd gIck ti
den ut för flottiljens en
da återstdende dllllslon 
och kompanI. 

För att ge anhöriga och den 
flygintresserade allmänheten 
möjlighet att följa tjänsten 
denna fredagseftermiddag 
öppnades flottiljgrindarna vid 
lunchtid. För att ge mera efter
tryck åt avskedet bjöds de ca 
4.000 åskådarna på konsert av 
Halmstads regionsmusiker 
samt på flyguppvisning i ett 
strålande vackert höstväder. I 
denna mycket anslående de
monstration av vad svensk 

C F1 2 tacktslar till sista di visions- o kornpanipersonalen. 

SluUluget på F12 

flygindustri och flygvapen
personai kan prestera deltog 
F12-kaptenen Nils Gul/man 
med enskild uppvisning med J 
35F, en rote AJ 37 från F15 
med löjtnanterna Jan Jonsson 
och Mats Öst/und vid spakarna 
och sist - men inte minst 
"En sexa Skåne" , dvs uppvis
ningsgruppen SK 60 från F5 
ledd av kapten Jan Branåmyr. 

Den överflygning av orter in
om F12:s flygövningsområde 
som hela den andra jaktdivi
sionen hade planerat, fick med 
hänsyn til l de tillfälliga molor
restriktionerna inskränkas till 

en rote . Den flögs av flottiljens 
äldste och yngste förare, flot
tiljchefen översten Fritz erona 
resp fänriken Tommey Anders
son. De gjorde därmed sina 
"muckarflygningar" med J 
35:an . 1<114.35 satte flottiljche
fen som siste man sin 'Drakes' 
(nr 62) hjul på banan . Darmed 
var en drygt 37-årig epok i 
flygvapnet tillända. Flygtekni 
kerna Karl-Erik Sa/omonsson 
och Rickard Ahlqvlst såg till att 
den sista roten togs emot Inne 
på plattan. 

Gamla grånade piloter och 
tekniker på åskådarplats, vilka 

sett åtskilliga uppvisningar 
genom åren, fällde omdömet 
att dagens "show" var bland 
de bästa de sett. Profe-ssionellt 
framförd av de agerande och 
för åskådarna väl avvägd och 
lagom lång . Intrycken från 
uppvisningens atla faser satt 
kvar då åskådama lämnade 
flottiljen. Och de sIIler där än. 
Ett litet vemodigt minne trots 
alll. 

För flottiljens fast anställda 
personal var det "gravol" på 
kvällen med måltid för 250 per
soner och dans till Kalmar 
Storband Du gissar rätt. om 
Du tror att ett och annat minne 
från de gångna 37 åren berät
tades den kvällen. - Sådana 
lär också tinnas gott om I 
F12-boken. • 
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Karlsborgs flyghistoria i syn
nerhet. Då han började söka 
efter gamla bilder och ne
gativ , blev det snabbt så att 
den ena kontakten gav den 
andra. Och på den vägen är 
det än i dag. 

Dagens lokaler medger in
te någon utvidgning av den 
flyghistoriska delen av mu
seet och ytterl igare utrym
men synes inte mÖjligt att få 
disponera. 

Förhoppningen för framti
den är att få fram ytterligare 
underlag av hög kvalite och 
därmed kunna göra utställ
ningen än mera intressant in
om de väggar där den nu finns 
samt att den får fortleva där. 
Det är den sannerligen väl 
värd. Gack själv dit och titta. 
Utställningen finns i Karls
borgs-fästningens lokaler mitt 
emot kyrksalen. Entreavgiften 
går till underhåll m m. • 
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• 	 Muselvurmaren, flygverk
mästare KARL-AXEL HANS
SON med lätta bombfpi B 4 
Hawker 'Hart' i skala 1:11. 
Liksom övriga modeller av 
F6-fpl gjorda i trä av nu 
pensionerade flygteknikern 
SETHSEIPEL 

Lottor bättrar på taktiken 

Under en augustivecka samla
des 22lgc-lottor (både instruk
törer och optiska luftbevak
nings,ledare) på F18 för att 
komplettera sina dittills brist
fälliga kunskaper i taktik. Be
hov aven sådan här kurs hade 
framförts från såväl lottorna 
som flottiljerna. Denna kurs 
blev alltså ett första försök att 
rätta till ett påtagligt missför
hållande, ty utbildningen har 
hittills på ett märkligt sätt lyck
ats kringgå den viktiga biten 
taktik. Så här efteråt tycker 
man, att det är underligt att 
tjänsten ändå flutit förhållan
devis väl. Eller har den inte 
det? 

Kurschef var Leif Varverud 
(F1) , som tillsammans med 
Olle Falemar (F7 Det) och 
Ernst Gustafsson (Civilförs
varsstyrelsen) svarade för de
taljplanering av kursen. 

Första kli rshälften utgjordes 
aven teoridel med genom
gångar om bl a hotbild, angri

parens resu rser, våra förbands 
taktiska uppträdande, basor
ganisaNon och olika typer av 
LV-förband . - Resterande del 
av kursen ägnades applikato
riska exempel med inriktning 
på tolkning av presenterad lu
for, styrning av Is-rapportering 
och rapportörens (i Igc) filtre
ring vid vidarebefordran till 
Ifc/rgc. Att döma av ljudnivån 
under diskussionerna var detta 
ämne som engagerade och 
som även ledde till en del erfa
renheter att ta till vara inför 
kommande kurser. 

Efter flera år som instruktör 
är det roligt att sitta på skol
bänken igen. Det förefaller 
också väsentligt att erfarenhe
ter från olika håll då och då får 
ventileras. Det är annars lätt att 
tro att det egna kompaniet är 
det enda i landet. - Hoppas 
kommande kurser skall enga
gera så som denna gjorde. • 

Marianne af Malmborg 
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