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Spektakulär
flyguppvisning
på F 17!
Mera läsvärt:

C F 17 om verksamheten på F 17
Vad har hänt och vad händer
på museet
Öv 1 gr Bertil Bjäres tid som C F 10
Ängelholms

FLYG
MUSEUM

Överste
Tommy
Petersson
– ny flottiljchef på F 17

Helikopter-special

Pax vigilans. ”Fred med vaksamt öga”.

Ett kartbord för fredens skull
Ett nyligen genomfört nostalgiskt
besök i Lgc ”Sländan” i Åstorp gav
många positiva minnen från en
solig lördag för omkring 35 år
sedan. På ett föredömligt sätt har
den underjordiska försvarsanläggningen, från det kalla krigets
dagar, bevarats i sitt ursprungsskick av en f d kommunikationsexpert vid södra militärområdesstaben, Mats Nordström, med
hjälp av idogt föreningsarbete av
intresserade medlemmar.
www.luftbevakningsmuseet.com
Text: Rolf Jonsson, f d rrjal

E

n minnesvärd OPUS luftbevakningsövning i Luftförsvarsgruppcentralen – Lgc Sländan i Åstorp
genomfördes någon gång på 80-talet om
vilken jag vill försöka beskriva så här.
Övningen skulle vara ett reservalternativ till ett utslaget strilradarsystem.
Inkallad lottapersonal fanns utplacerade
i ett antal luftbevakningstorn (klasar) i
området runt Åstorp och i op-rummet i
Lgc Sländan.

F

ör en utkommenderad radarjaktledare (rrjal) från strilsystemet skulle
det visa sig bli en av de största upplevelserna i mitt yrkesverksamma liv. Som
enda hjälpmedel för stridsledning fanns
en uppriggad marin kommunikationsradio Ra 800 placerad på själva estraden i
op-rummet, en telefonförbindelse till
F 10 i Ängelholm och ett kartbord.
För alla de unga flyglottor som fanns
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i op-rummet var det här så klart en
annorlunda övning med inte minst en
manlig rrjal i op-rummet. Den operativa
Lgc personalen bestod annars av enbart
kvinnlig lottapersonal som inriktades
på att följa upp läget på fiendens flygrörelser från direktrapporterande lottor
i luftbevakningstornen (Ls).
Kartbordet bestod av lampor i OPUSsystemet som personalen vid Ls tände
när de upptäckte fientligt flyg och som
man kunde följa på kartbordet med en
svans med falnande lampor – liknande
det man kan se efter ekona på ett äldre
PPI (radarskärm).

L

juddisciplinen i op-rummet var
mycket dämpad – så mycket att man
skulle ha kunnat höra en hårnål falla i
golvet. För en manlig flygstridsledare
(rrjal) var atmosfären dov och något
alldeles speciell. Dofterna av Lancome,
Cloe, Rochas, Eau de Parfum m m
kändes minsann i en miljö som om man
skulle bli dopad – hela rummet andades
en damig stämning. De var bara värmeljusen och rödvinet som saknades. Tankarna fanns bara - hur skulle damerna i
op-rummet reagera när plötsligt kommunikationsradion gav full ljudstyrka
ifrån sig - när jaktpiloterna började
anropa på stridsledningskanalen? Hur
skulle de unga damerna reagera när
rrjal började stridsleda? Skulle de kasta
sig på mig och täppa till munnen? Detta
inferno av ljudeffekter var jag säker på
skulle skapa ett kaos i det tysta rummet.

P

lötsligt lägger en av damerna ut en
röd pil på kartbordet med en bricka
som anger att antalet är 24 st. Det kan
Bullertinen ertinen

Tillfälligt
inkopplad
manöverpanel
till Ra 800,
på Lgc estradbord för
betjänande
av rrjal.

väl inte vara sant, blev min tanke – så
mycket flyg på en enda gång i en övning? Det var siffror som bara fanns i
hotbildsanalyser. Så många flygplan kan
väl inte Flygvapnet ställa upp med på en
lördag för en lottaövning?
Fruktan för protester på ljudnivån när
jaktflyget hade beordrats flyga mot
Åstorp var verkligen oroande.
Mycket riktigt protesterade damerna
vilt i op-rummet när plötsligt rotechefen
Kent Rodin anmälde sig i högan sky:
”Sländan, roten Johan 35 startat Ängelholm mot Åstorp, stridsvärde 120 %
IR akan”. Efter anropet kom svaret:
”Johan 35 styr mot Åstorp, misstänkt
stor fientlig anflygning från Röstånga
med kurs mot Åstorp, sannolikt luftlandsättnings företag på lägsta höjd
– de är många”. Allt med en ljudnivå
som idag kan jämföras med hur många
tokiga programledare på TV skriker
i falsett så högt de någonsin kan när
artisterna ska presenteras på scenen.
Damerna runt kartbordet hörde nog
heller inte riktigt vad som ropades ut på
radion - nästan alla damer i op-rummet
höjde sina pekfingrar som skulle hyscha
rrjal - den första minuten. Det dröjde
emellertid inte länge innan de förstod
att det här var ju på riktigt. När en rote
www.f10kamratforening.se www

jaktplan plötsligt får 24 fientliga flygplan att bekämpa gick radiotrafiken på
fullt varv och ljudnivån jämförbar med
en rockkonsert.

N

är luftstriden mot de 24 luftlandsättningsflygplanen, som bestod av
snyggt formerade tregrupper SK 61 från
Ljungbyhed var över, återuppstod lugnet
en tid ända till nästa röda pil lades ut
på kartbordet. Nu var det minsann en
annan stämning när damen som markerade sin pil viftade ivrigt på rrjal och
pekade – här kommer en ny fiende!
Symptomatiskt blev alla damer mycket
positivt engagerade resten av övningen
och jag har aldrig sett en större inlevelse
än den som alla de frivilliga damerna
visade upp för rrjal i Lgc Sländan.
Tur att man hade förmågan och ivern att
titta mer på de röda pilarna på kartbordet än på de unga damer som gjorde sitt
yttersta för freden och landet. De var
en fantastisk resurs som kanske skulle
behövas igen, om det skulle bli oroligt i
världen?

U

nder mitt besök nyligen föreslog jag
bara att den normala luften skulle
fräschas upp i Lgc med Lancomedoft –
den gillade jag. n
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