F 18 r(unsriscr

Södertörns flygflottiti
Jcrkfförbclnd
I 1942 års försvarsbeslut ingick inte
Kungl Södertörns flygflottilj. Riksdagsbeslutet att flottiljen skulle sättas upp
fattades först 216 1944, son alltså får
betraktas som F 18:s födelsedag "på
papperet". Flottiljen skulle dock uppsättas inom 1942 års försvarsbesluts
kostnadsram. F 18 fick ailtså konma till
på besparingar {rån andra anslag.
Först 1/7 1946 började flottiljen or'
gåniseras i praktiken och fick sin förste
flottiljchef, dåvarande överstelöjtnanten
Björn Lindskog och ett antal nyckelbe-

Der första kullen vårnpliktiga lyckte
in under naj nånad.
Flygning mecl J 22 - svenskkonstmerat propellerjaktflygplan - kunde
Chcfen för F 18
ölerste Dicl? Stenbetg.
den nuvarande långa banan 06,24 lagoln för att användas när F 18 år 1955
övergick riJI flygplan J 34 Hunrer.
Nuvarande byggnader var i huvudsak
färdiga 1950. Ett nytt, modernt trafikledartorn har dock byggts så sent som
1965, nen installationer av telemateriel
1lr- trl. är ännu ej klara, varför det kommer att dröja ytterligare ett antal månader innan nyå tornet kan börja an-

fattningshåvare.

AB Skånska Cement började omedelbart möblera orrr i terränger 2,5 klr-r
sydost on.r Tullinge station. Mörtsjön,
en liten sjö som låg just där dcn nordsydliga startbanan mr gå fram, försvann
från kartan. Det lär ha varit en ganska
rrn,lerlig syn at se folli ga omkring o,lr
;'locka gä.ldor och ahborrar nre,l lrän.
dernr allt elrer d(t sjön fyllde'

Något son i många år satt sin prägel
på tjänsten vid F 18 är "bergct". Redan 1949 började bergutrymnena tas i

igen.

Berg sprängdes och flyttades bort. En
del av betesmarkerna vid Rikstens fidel(omiss däf en ättling till flygbaronen
Cederströn bor - började så sakta orr
vandlas till flygfält.

Den 2/5 19,f7 kan sägas vara clatun
dii flottiljcn började fungera. Då hade
en clel av de viktigare byggnaderna färdigställts ocl.r då ti11fördcs flottiljen en
stol clcl av clen fast anställda persot'ra1en.

vän.ias.

bruk dels för skyddaci uppställning av
llygplan ,lel. för Icdning.ändämål jnom
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Iuftförsvaret.

F 18 har 1änge varit krigsuppehållsplats för 3. llygcskaderns stab, ett {ör,
i

snart sättas igång pir fiygfåitct son blev

hållande som ändrats

fiirdigt vårcn

naden av Stril-60-systemet.
Uncler de år då luftförsvarets ledning
val koncentrerad tiI1 F l8 pågick en
omfattandc verksamhet i fråga om luftbevakning ocl.r jaktstridsledning vid flottiljen. Ett otal kurser var bl. a. {örlagda

i

1947.

samband rred ått flottiljcn
flygplan J 28 B [Vampire] år
1950 fick man den för.sta startbanarr.
För'st

bytte

till

Efter ytterligare

6 år färdigställcles

och med utLygg-

tili F i8

och vid alia större övningar var
verksamheten intensiv. Under större delen av cienna tid från oktober 1949 var

Erik ltaab flottilchef.
1963 avlöstes han av nuvarande flot-

tiljchefen, Dick

i

Terrängen

Stenberg.

närheten av flottiljen ar

kuperad och omväxlande. Det medför
vissa problem vid flygning, men ger bra
terr äng

för

orienteringslöpning, skidåk-

ning m. n. (friluftsgården lida hgger
inte långt från flottiljen]. Det iir dock
inte inom sådana idrottsgrenar som flottiljen speciellt visat framfötterna.
Framgångsrikast har flottiljens persotlål varit i fråga om pistolskytte [åtskilliga svenska mästerskap har erövrats]
och i fråga om flygnilitär femkarnp.
Klatgöriilg

lör

berghangaren.

statt

i

Flygande personal ur F l8 har deltagit
iett flettal världsmästerskap och det
,ndiviJuella världsrrrä.terskcper i flyg-

nilitär femkamp har flera gånger erövrats av deltagare från F l8 - senast

1965 av kaptcn Gunnar Olsson chcf för
2. divisionen på flottiljen.
flottiljens nrirher rill Stockholnr ir
en sak pii både gott ocl.r ont. På plussidan finns bl. a. dc goda möjligheterna
ätt hålla kontåkt med centrala rrJlcligheter, levcrantörer n1. m. En allvar-

lig nackdel i nuvarancle ansträngda ar,

betsmarknadslägc ä' den hårda konkurlcnsen oln albetskraften. Ett onormalt
stort antai teknilter förenar t .ex. tjänst
I Flygförvaltningcn är clen värste konktrrentenl] och även inom andra orrr,
råden är personalläget ansträngt
- tfots
att trivseln på flottiljen är god. En annan följd av närheten till Stockholn är
det stora antalet besök soDr flottiljen
"bclastas necl"
allt från skolung,
clonrsinvasion nnder skollovsveckor till
höga utländska militärer, regeringsche-

fer och

sjä1vhärskare. Biand mera an

rnärkningsvärda besökare under scnar e
år l<an nänrras prins Philip av Storbritannien och Shahen av Pcrsien.
r rrågJ on tvgnlne ,rit I lö gerntn
uppvisningsgruppcr bidragit att visa up1;
vaLl Flygvapnets materiel och pcrsonal
duger till. I slutet av 50-talct var F l8:s

"llöhal' i

sathlad flocb (Haulzer

Hutter).

Iluntergrupp [Acro-Hunters) riksbekant och 196,tr-65 var F l8:s uppvisningsgrupp med J 35 ett slagkraltigt
llrlrnf1el, solll till och rucc] visades upp
j Paris 1965 med nycket gott resLrltat.
Bakom uppvisningar och annan "yttfe" verksamhet liggcr fiottiljens verkJiga qrpgift
att i krig sätta upp n.c
llygande clivisioner, bernanna ett antal
krigsbascr, svara för luftbevakning ocl-r
striclslcclning inom stora områden. Sedan
i962 är F l8 beväpnat med J 35B.
Miingden elektronik har ökat i flygplancn, liksorr inom striclsledning och
Iuftbevakning. Denna ökning av mate-

rielcns kornplicitet

- .o'rr

narrrrligtvis

går igcn även på flygplan, och motor
siclan ställef inte bara större krav på
flottiljens personal, rltan även på ccn-

trala underhållsorgan.
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35

D Dral.tn ihil'ru

bcredsl<p.

Det innebär med and.a ord att flot
tiljens önskan om goda kontakter med
centrala vst och FF är stor.

A
.luhten har staytat.
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