
•• Utbildning ar 
nyel~elordet 

för flygtjänsten 


* * Flygtjänsten vid F6 båda A 32-divisioner skil
jer sig inte nämnvärt från flygtjänsten vid andra 
flottiljer. Utbildning är nyckelordet och hur den 
skall bedrivas finns ingående reglerat. Båda di
visionerna har f n elever på A 32 Lansen och det 
är ett förhål'lande som kommer att bestå fram till 
1975, då F6 ombeväpn,ar till AJ 37 Viggen. Dess
utom utbildar man fömre åt F7 på Såtenäs och 
F15 i Söderhamn för att dessa förband skall kun
na vidareutbilda väl inHugen personal till sina AJ 
37-divisioner, med erfarenhet av åtminstone ett 
tyngre krigsflygplan, dvs A 32 Lansen. * * * 

D
etta innebär att divisionerna 
sväller i omfång och att öka
de krav måste ställas på flyg - "Filip Blå" sätter flygsäkerheten 

främst! Poängterar med eftertryck ditidsproduktionen. F6 har så visionschefen kapten Erik Garsten. 
lunda en aktiv period med 

högt flygtidsuttag och stor omsättning 
av personal framför sig. Enligt trovärdi 

sionsemblemet 
nets äldsta. 

För att få en uppfattning om hur 
personalen ser på tjänsten och den nya 4D-talet; orlgln 

prydnadsbombarbetsuppläggningen har vår medar
divisionslokale 

betare intervjuat tre representativa 
befattningshavare. 

Erik Garsten, 35 år, är chef för 
"Filip Blå" sedan 1971. Han kom till 
Karlsborg 1964 och avser stanna där 
"så länge han kan" . 

- Vad anser Du som divisionschef 
om den fördjupade företagsdemokrati 
som finns på divisionerna? 

- Jag ser helt och hållet positivt 
på detta ; den är helt nödvändig för att 
divisionerna skall kunna klara sina 
uppgifter. När jag började i flygvap
net som fältflygare var divisionsche
fen en allenarådande person. Han gjor
de i stort sett allt arbete själv och 
blev därmed den, med vilken divisio
nen stod eller föll. 

Nu - med de ökade arbetsuppgifter 
divisionen fått - är det inte möjligt 
att planlägga tjänsten på det sättet. 

FOTO: ARNE JOHANNESSON 
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Divisionen är därför organiserad i ar
betsgrupper, där varje grupp svarar 
för ett bestämt arbetsområde. Det in
nebär att fler personer deltar i be
slutsprocessen och att man kan E\gga 
fler synpunkter på en sak. 

- Du nä~de att arbetsbelastning
en vid divisionerna har ökat. Våd är 
anledningen till detta '! 



emaserie nr 13: Del 2 

kä Ila är dlvl
ovan lIygvap

et 1111kom på 
let finns på en 
som förvaras I 
la. 

F örr bedrev man 
mer praktisk flygutbildning. Man fick 
en ide, och så gav man sig ut för att 
prova den. Utbildningsanvisningarna 
var få. 

Nu lägger man ned större energi på 
teorin bakom flygövningarna, man gör 
därmed mer förberedelser. Dessutom 
har vi fått fler och fler standardöv
ningar i takt med att vi tillförts mer 
komplicerad materiel. 

Statistik-, rapport-, utrednings- och 
yttrandearbetet har ökat påtagligt och 
kräver större arbetsinsats. 

- Vad anser du vara det viktigaste 
i flygtjänsten ? 

- "Filip Blå" sätter flygsäkerheten 
främst! 

Omdöme och omtanke om persona
len och om materielen. Det blir allt 
dyrare att haverera, en Viggen kostar 
minst 15 miljoner. 

ökat intresse måste läggas på den 
grundläggande utbildningen om flyg
tidstilldelningen skärs ned. Man får 
sträva efter att ge personalen en sta
bil plattform att stå på, så att man 
vid ett tillspetsat läge snabbt kan få 
upp flygtrimmen i den tillämpade 
flygningen . 

Vapenverkansmässigt får vi koncen
trera oss på de mindre raffinerade 
metoderna. Tillämplllingsövning.ar är 
värdefulla komplement till övrig ut
bildning, men de måste begränsas av 
flygsäkerhetsskäl. 

Eklund 
är chef för stabsgruppen på 2. div. 
Han är 27 år och från de vita vidder
na i Jämtland . Bosatt i Karlsborg 
sedan 1968, långtidsanställd sedan 1970. 
Chefsnavigatör och ins truktör i fraga 
om säkerhetsmateriel. 

- Anser Du, som chef för en ar
betsgrupp, att Du alltid får s timule
rande uppgifter? 

- Både ja och nej . Min grupp får 
uppgifter som har minst med flyg
tjänst att göra, t ex uppföljning av 
arbetstid, semester, expeditionstjänst, 
budget, m m. Det här är ett område 
som tar mycken tid. 

Allt detta "nödvändiga ont" borde 
läggas på en befattning som ej har 
med flygtjänst att göra. Om det finns 
något positivt i skrivarbetet så är det 
att man blir insatt i bestämmelser och 
att man, som regel före övrig perso
nal, får information om det som skall 
hända på divisionen. 

Det som ger mig mest är tjänsten 
som säkerhetsmaterielinstruktör, inne
bärande dels utbildning av elever, dels 
uppläggning av formella och tillämpa
de övningar. 

D etta betyder att 
jag ofta tas i anspråk som instruktör 
under sommar- och vintersäkerhets
övningar samt att jag själv kan styra 
uppläggningen av övningarna. 

Chefsnavigatörsjobbet är också sti
mulerande. Alla navigatörer på divi
sioner! är mycket välutbildade och er
farna och befattningen som chefsnavi
gatör innebär närmast att jag har hand 
om utbildningen i luftnavigationens 
ädla konst. 

- Något Du saknar i flygtjänsten? 
Tillämpningsövningar, ombaseringar, 

basväxlingar, d v s sådana övningar 
som ej är rutin. En förare kan tillgo
dogöra sig erfarenheter även från en 
enkel övnihg, medan vi navigatörer 
mås te ha en relativt okänd terräng 
att öva i . 

Numera går tillämpningsövningar 
till på ett mer och mer skolmässigt 
sätt, och det ger inte tillräckligt öv
ningsutbyte för oss. 

Kali Johnson, 
21 år, är kontraktsanställd flygförare 
på l. div, GFSU-elev till i april -73. 
Han kom till F6 den 10 april 1972. 

- Tycker Du att det är någon vä
sentlig skillnad mellan utbildningen 
på förband och den på Ljungbyhed? 

- Ja, naturligt nog. Man har två 
olika flygplantyper med helt olika 
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användningsområden, och det styr 
självfallet utbildningen. Dessutom tyc
ker jag att man har en mer praktisk 
och ändamålsenlig flygutbildning på 
förband. Man studerar k anske raket
skjutning på förmiddagen och sen ge
nomför man övningen på eftermidda
gen. 

Flygutbildningen, som går stegvis 
framåt, är mer anpassad efter indivi
den, mer personlig, anser jag. Är det 
en övning som jag behöver mer tid 
på mig för att klara så får jag också 
det, och vice versa. 

Jag tycker också att man fått stör
re ansvar både för sig själv och andra, 
vilket är stimulerande. 

En nackdel på förband är att det 
är för lite flygtjänst, dels beroende 
på vädret, men även på att lärarna 
måste upprätthålla sin flygtrim. 

Hittills har jag upplevt min tid på 
F6 som mycket givande och utan 
döda perioder. • 

Lundin 
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En tel~nisk chefs 
funderingar 
OlD fraultiden 

* * Det sjöd av liv och rörelse när jag kom till F6. 
Aret var 1964. Tre flygande divisioner, full fart 
på bas- och materielutbyggnaden. Flygtidspro
duktionen var intensiv. Nya teleutrustningar in
stallerades och tillskott till basutrustningarna var 
va,rdagsmat. De regionala televerkstäderna sväll
de. Nya landsomfattande radionät var under snabb 
utbyggnad. De flesta verkade ha siktet inställt 
på ett effektivt framtida flygförsvar. * * * 

o 

A
ret 1965 kom och ett gene- Saker och ting började emellertid 
ralplanemöte hölls på F6. snabbt röra sig i en något annorlunda 
"Här rivs för att få ljus och riktning. Ar 1966 kom med ett tråkigt 
luft . .." Ny flygverkstad med beslut för flygvapnet berörande bl a 
högsta förtur (den gamla F6: Den 1 juli 1967 skall ett antal di

byggdes 1939 för fpl B 4 och för en visioner och baskompanier "vakant
beräknad livslängd av 20 år enligt sättas", varav en division och ett kom
Fortifikationsförvaltningen), ny flyg pani vid F6. 
tjänstbyggnad, omfattande hangar Aren 1968, 1969, 1970. Försvarsan
och kasernrenoveringar, m m, mm. slagen krymper i nästan samma takt 

Många människor från när och fjär som F6 generalplan. .. Nedläggning 
ran vände ut och in på flottiljen i fle av F9, F2 och F8. F6 generalplan 
ra dagar. Resultat: Generalplan F6. vad är det? 

• Ake Svensson, teknisk chef. 

Viggen skall till F6, minst två divi
sioner! Verkstaden till F7! (FRI). Skall 
F6 läggas ned? Nedläggning av F3! 
Måldivisionen skall till F6! Stor divi
sion med J 32B och SK 60. Verkstad? 
Nej! Måldivision? Nej, möjligen en 
division J 32B! Till F6? Nej, den får 
vara kvar på F3 . .. 

u ppvaktningar 
av kommunstyrelsen hos försvarsmi
nistern gav . besked: F6 läggs aldrig 
ned! CFV: Nya nedläggningar före
slås: Fll, F12 ... Viggen? Räcker an
talet även till F6? Utbyggnad vid F6? 

Av F6 generalplan återstår nu en
dast några rader på ett A 4-ark. 

Ar 1972 anställningsstopp! Reduce
ring av marktelepersonal snarast . . . 

• En A 32 Lansen ur F6 demonstrerar här en perfekt AD·bromsning I landningen. 

26 



• 	 Inget mitjöhotande buller här Inte! 
F6 vällrekvenlerade Ijuddämparantägg
ning "sväljer" allt oljud från A 32:ans 
motorer. 

Detta är en blandning av fakta, för
slag och rykten som vi levt med un
der de senaste åren. Det väsentligaste 
i F6 generalplan modell 65 (sjuårs
plan) har inte genomförts. Flygvap
nets minsta och bullrigaste flygverk
stad lever vidare som bl a motorverk
stad. 

Det 1967 nedlagda kompaniets hangar 
har tagits i anspråk som flygplan
verkstad ; där inryms numera även till 
en del den förrådsgrupp som uppsat
tes som konsekvens av nedläggningen. 
Avd 6 är f n inrymd i sju olika bygg
nader ... 

Det är inte lätt att vara optimist i 
en tid då man drastiskt skär ner för
svaret, och känslan av osäkerhet i an
ställningstryggheten sprider sig. 

"FlO är strängt taget det enda för
band man vågar resa till och klart 
säga att inget kommer att ske", sade 
statssekreterare Thunborg vid sitt 
FlO-besök apropå förbandsnedlägg
ningar. Det skingrar dock inte osä
kerheten inom flygvapnets övriga för
band. 

M odifieringar 
av fpl 32 på F6 har minskat markant 
dels beroende på förestående (?) kas
sation, dels på medelsbrist. Aldern har 
emellertid börjat ta ut sin rätt. För
slitning och utmattning av vitala delar 
har blivit något som den tekniska per
sonalen särskilt får uppmärksamma. 

De två senaste åren har gett upphov 
till ett flertal "gula TOMT" avseende 

kontroller och byte av viktiga detaljer. 
Här kan nämnas bl a byte av linor till 
roder, vingklaffar och luftbromsar, vil
ket inneburit ca 22.000 arbetstinunar 
enbart på F6 (drygt tio manår). 

Om utvecklingen fortsätter enligt 
nuvarande planer räknar vi emellertid 
med bråda dagar vid F6. Tillförseln av 
37 Viggen till F7 och F15 medför stort 
flygtidsuttag på A32 Lansen vid F6. 
Samtidigt blir F6 troligen avvecklings
flottilj för A32 på dess väg till skrot
handlare Pettersson ... 

Då vi innerligt hoppas att Viggen 
skall avlösa Lansen även vid F6 har 
grundutbildningen för Viggen plane
rats och så smått börjat. Vår förhopp
ning är, att den utmärkta tekniska 
underhållspersonalen på flottiljen skall 
få ännu ett flygplan att arbeta med! • 

Ake Svensson 

Rekord 
i snabb 
räddning?
* * Vi var utlånade till F7 

denna förmiddag, tekniker 
Lundqvist och jag. F7 hade 
själva ej någon helikopter
personai i tjänst. Eftersom 
ett större antal flygplan 
skulle anfalla F7-målet Hat
tefuran ansågs det lämpligt 
att ha en helikopter i be
redskap under förmidda
gen. Med en helikopter klar 
på plattan satt vi nu bered* * * da att rycka ut. 

Anfallet kom som väntat i rätt tid. Vi 
kunde genom ett fönster se hur divi
sion efter division tog upp över slät
ten. Då kom trafikledningen på "snab
ben". - "En har motorstörningar, star
ta upp helikoptern". Kort rusning till 
denna. 

Två minuter senare, när radion slu
tade knastra efter tillslag, kom trafik
ledningen åter på kanalen. "Han hop
par nu, starta mot Vänersnäs". Jag 
hade ännu inte rotorvarvet uppe, men 
ca 30 sek senare hovrade jag upp he
likoptern. 

Redan i Stårten, på ca 20 meters höjd 
över hangaren, såg jag den svarta rö
ken från flygplanet som havererat. Rö
ken steg upp över skogen i norr. Tra
fikledningen medd~lade att en Lansen 
låg kvar över haveriplatsen för att 
hjälpa mig om det behövdes. Eftersom 
avståndet var så litet hade jag redan 
kontakt med honom. Han meddelade 
att föraren hoppat och klarat sig bra. 
Men dykningar mot en viss punkt mar
kerade han var denne fanns. 

minuter ef
ter start var jag framme och fick syn 
på föraren som hoppat i kanten på ett 
litet hygge endast ett par hundra me
ter från det brinnande vraket. Efter 
en liten runda kring hygget gick jag 
ner och landade ca 50 meter från den 
nödställde. Denne var så pigg och ku
rant att vi aldrig hann kupera och 
hämta honom; han kom omedelbart 
fram till oss. 

Det första han sa' var: "Jag hängde 
i skärmen en sekund!" Trots detta 
kunde han ju få flyga med oss 
han tycktes ha turen med sig. 

På F7 mötte ambulans vid landning
en. Den "nödställde" linkade själv över 
till denna och for iväg. Vi för vår del 
återvände omedelbart till haveriplat
sen för att dirigera brandbilarna till 
vraket. 

Ett annorlunda och lyckosamt rädd
ningsuppdrag hade slutförts! • 

Per Ekström 
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SEGELFL YGETS 
ELDORADO 

* * I slutet av 1943 
och börian av 1944 
tilldelades flottil
jen viss segel
och glidflygmateri
ej samt flygplan ty
perna SK 11 och 
SK 12 som bogser

flygplan. * * * 
segelflygkurs förla

des därför till F6 förE
n 

att utbilda instruktö
rer från olika flottil
jer. Dessa skulle sena

re utbilda egna segelflygare på 
resp hemmabas. - Segelflyget 
var kanske något av fritids
verksamhet för stampersonalen, 
men skänkte en viss flygtrim 
om än något annorlunda sådan. 

Flottiljens framgångar i segel
flygning, som fortsatte under 
senare delen av 4O-talet, bör
jade med rekord i höjd- och 
sträckflygning av bl a Arne 
Wennerström resp löjtnant B 
Olow (ej helt obekant i prov
flygarsammanhang) och svenskt 
mästerskap av löjtnant Alm. 

Aret 1946 gjorde F6 åter en 
prestation i segelflygning ge
nom att vinna lag-SM med fu
rir Billy Nilsson som individuell 
segrare. - - Segelflygning har 
som bekant under senare år bli
vit en riktig folksport. Och här
liga TV-bilder har utmärkt för
medlat denna sports helt annor
lunda tjusning - luftsvävandet, 
tystnaden, ensamheten. - 1972 
fick Sverige sin tredje världs
mästare i segelflygning. Göran 
Ax heter han - en f d flygva
penförare ... förstås! • 

K-A Hansson 

*** 

Flottiljchefer vid F6: 

John Stenbeck 1939-41 
Gösta Hård 1941-50 
Ante Söderlind 1950--61 
Nils Hansson 1960-71 
Hans Sjövall 1971

*** 


MED FLYGANDE START 
Som framgår av bilden har F6 en egen .. 
snabbfotad "grågosse" nämligen Ha
rald Andersson, som tjänstgör vid avd 
6 som kontorsbud. Sedan Andersson 
anställdes har det blivit stadga över 

F6 
denna viktiga befatt
ning efter alla "Hopp
jerkor". Därutöver är 
det värdefullt att 
Andersson är flygan
de, även om han än

nu inte lyft ... 
Att Andersson skapat -sig en egen 

profil på F6 och i Karlsborg är kanske 
inte ägnat att förvåna. Andersson är 
bosatt i närbelägna Grönköping, för
låt, Hjo och har där enligt polismäs
tare Paulus Bergström blivit ett fö
redöme i trafiken. • 

Ray 

::E 
D 
o:: .... 
IIIo:: 
W .... .... 
w 
~ ... 
iii .... 
o .... 
O... 

.... 

LIDEN ATT LITA TILL 
Den sista oktober i fjol pensionerades 
expeditionsföreståndaren vid avd 6 på 
F6, kamrer Einar Liden. Liden börja
de i försvarets tjänst 1927 och anställ

des vid F6 under 
1940, året efter det 
F6 uppsattes. Med 
åren har Liden och 
avd 6 blivit ett be
grepp. Genom sitt 

kunnande och sin duglighet har han 
varit ett pålitligt stöd för tekniske 
chefen. 

Utöver sin tjänst vid avdelningen 
har han varit den "klippa" som många 
inom samma verksamhetsområde vid 
flottiljen stött sig på . 

Liden hyllades vid avskedet med en 
mångfald gåvor från kamraterna vid 
avd 6 och från lokala fackliga orga
nisationer. Han erhöll även Västgöta 
flygflottiljs förtjänstplakett i guld. • 

F 6 

Ray 

• 	 Trotjänaren Einar Liden, klippa pli 
avd 8 vid F8, avtackadas med bl a en 
kostellg krIstallvas. 
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OCKSA ETT VPR 
I oktober i fjol gick en tävling av nå
got speciell art av stapeln på F6. Täv
lingen gällde ett av helikopterföraren 
Per Ekström nyuppsatt vandringspris 
för flottiljens divisioner, att årligen 
kämpa om. 

Under några ruggiga kvällstimmar 
fick tävlande lösa uppgifter av både 
praktisk och teoretisk karaktär. Hur 
förfar man exempelvis för att torr
skodd, utan flytetyg, forsla ett rått ägg 
oskadat över Göta kanal? Efter ett 
otal (lika omöjliga) uppgifter korade 
tävlingsledningen, under högljudda 
protester från en slagen blöt motstån
dare, 2. div till segrare och rättmätig 
erövrare av den första inteckningen j 

det eftertraktade vandringspriset. • 
T 	 Larsson 
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