Den l december i fjol utexaminerades
försvarets 500:de "auktoriserade" krigs
reparatör vid FTS IF 14. Fänriken, nuva
rande teknikern Micael Grip (F 17)
ingick i AKISK kursen 1575:1. I juni
utnämndes han til/löjtnant.

AKlSK-utbildningens tekniska
skede är under sj u veckor för
lagd till FTS i Halmstad. Seda n
flera år upptar ämnet "krigsre
parationsteknik flygplan" nästan
halva kurstiden, medan andra
halvan ägnas åt taktik och
administrativa ämnen.
Krigsreparationstjänst är i och
för sig ingen nyhet. Våra marina
företrädare ti Il verkade under
20-talet en sorts paraply för att
täta en skottskada under vatten
linjen. Enligt fartygschefen på
jagaren Wachtmeister, kapten
Jan Neumuller, sku lle paraplyt
föras in genom skotthålet från
trossbotten, fä ll as ut och täta
mot bordläggningen av vatten
trycket.
För flygvapnets del påmindes
man av vikten av god krigsrepa
rationstjänst efter erfarenhe
terna av Fa lki andskriget mellan
Storbritannien och Argent ina
och dito från Sinai- och öken
kriget.

.,

• • FMV bildade en arbets
grupp med bl a SAAB, Volvo
Flygmotor, FFV, App l ied Com
posit och FTS/F 14 för att utar
beta reparationsmetoder för att
ta fram material och utbild
ningsunderlag för flygplansre
parationer under krigstid. Kon
ceptet var att flygplanen efter
max 48 timmars reparationstid
skul le prestera ytterl igare 10-20
timmars flygt id. Tidigare krig
har visat, att för varje nerskjutet
flygp lan återvänder två med
skador. Vid ett scenario om 20
flygplan och 40 insatser per
dygn sku lle en division vara till
i ntetgjord efter 9-10 dagar. Med
en fu llt utvecklad krigsrepara
tionstjänst har divisionen uth ål
lighet i tre veckor. Med ett
krympande flygvapen är krigs
reparationstjänst vårt mest ef
fektiva "fattigmansvapen" för att
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Draken och Viggen. Eleverna,
de som i ett verkl igt läge skall få
vå ra flygplan i luften, provar
metoderna och eventuel lt även
förändra r och videodokumente
rar.
• • Den konventionella krigs
reparationsk ursen sträcker sig
över tolv dagar och är numera
HBI-inspirerad och utökad med
mer skadebedömning är tidiga
re. All krigsreparationsutbi Id

Fänrik Micael Grip medaljeras av flygverkmästare Lars Ohlsson.
Grip blev den 500 krigsreparatören examinerad vid F 14.
kunna fortsätta vä rna om vårt
luftrum och territorium.
FTS/ F 14 är krigsreparations
centrum fö r allt flyg. Armens,
marinens och FCs personal
praktiserar hel ikopterreparatio
ner, medan flygteknikerna riktar
in sig på Viggenfamiljen, Dra
ken och SK 60 . På "önskelistan"
står även TP 84 Hereules. En
sexmannagrupp vid FTS flyg
verkstadsavdelning svarar för
utbi ldningen. Flertalet är utbi l
dade i Abingdon i England. Där
ges grunden och fi losofin för
vårt vidareutvecklade krigsrepa
rationsarbete. Varje lärare svarar
för sin gren som specia li st på
skrov, kompos it, inre struktur, el
osv. Vi ingår i "lira högsta grad i
JAS 39:s
krigsreparationspro
gram med datastödet Carat. Al l
utprovning av repartionsmeto
der och materiel sker i Halm
stad och dessutom under realis
tiska former. Vi spränger med
20 mm gra na ter och spräng
form 1 '1, RSV-Iaddning, skador i

ning avslutas med ett övnings
dygn då krigs repa rations lagen
står marschberedda vid sina
krigsreparationsvagnar kl 05:00
för att köra ut ti II två Viggen
pian som bliv it sprängskadade.
Flygplanen skal l repareras
enli gt Krigsreparationshandbo
ken med hjäl p av medförda
verktyg och material såsom
plåt, nit, rör, plast och kabel.
Det datoriserade kablagepro
grammet Elvis för flygp lan 37 är
ett måste, då schemaboken 37
är undermålig och saknar viktig
information. Vissa Iimmade ho
neycomb-konstruktioner
och
tankskddor stä ller till problem
för eleverna. Kreativitet och
uppfinningsrikedom samt me
kan iskt sinnelag underl ättar.
När flygplanen är återstä lida,
skadorna avrapporterdde och re
parationen dokumenterad får la
get återgå ti II flygverkstaden för
inventering och verktygsvård.
Då återstår i all mänhet endast
några timmar till nästa ddg.

Kursutvärderingarna är över
lag mycket positiva, fönnodIi
gen flygvapnets populäraste
kurs.
Att så handgripligt få jobbd
med flygplan upplevs mycket
positivt. Rena fixarkursen under
ordnade former. En tendens är
att unga tekniker utan mekani
kertradition har haft något svå
rare med motivationen. En
mognadsfråga? Eller .. . ?
•
•
Krigsreparationstjänsten
sköts av serviceplutonen på
basen. Plutonen har 30-40 man
totalt och 6-7 man bör kunna
avsättas för krigsreparations
tjänst. Utbildningen är allom
fattande. Alla tekniker ska ll
kunna reparera såväl el, mek
som skrov och kompositskador.
BI a F 7 genomför en 14 dagars
slutövning på den bas där inne
va rande vp l-omgång ska verka.
Här ingår ett krigsreparations
moment, ofta nattetid, där FTS
går ut med övningsmateriel,
krigsreparationsvagn och inst
ruktörer. Mycket goda resultat
uppnås av vä l inspirerade och
duktiga tekniker. Ett bra initiativ
och ett verksamt sätt att hälld
igång reparationsutbildningen
" Krep".
FMV, med Stig Hjulström i
spetsen, driver arbetsgruppen
krigsreparation med inriktning
mot JAS 39 Gripen. Ett sofistike
rat ci<Horprogram ger stöd för
alla slags reparationer och un
derlättar i hög grad skadebe
döm ningen och tidsberäkning
en för respektive reparation. Ett
mycket intressant objekt, som
provkörs och demonslrerJs på
FTS krigsrepa rati onsgru pp.
Även internationellt hyser
svensk krigsreparationsteknik
gott anseende. Komplicerade
ko lfiberreparationer löses med
internationella kontakter och
svensk teknologi samt FTS ut
provni ng. Krigsreparationsverk
staden och våra slutövn ingar är
populära studieobjekt.
Krigsreparationstjänsten
är
och förblir den viktigaste upp
giften för serv iceplutonen i krig.
Ett billigare "vapen" för att hålla
flygp lanen i luften finns in te när
vi väl blir angrip na. Det gä ller
att hålla uppe kvaliteten på våra
tekniker. Och resurser finns. •
FlygvapenNyll nr 3/96

Hundens bästa vän ...

~un.nplåtsspecialisterna från
skinn" med sprygel.

.
marinen reparerar ett skadat

En genomskjuten huv vållar inga problem
för Lotta Gandel. Epoxy och glasmikrobal
longer fyller skotthålet i Drakens huvglas.

Det gäller att snabbt krigsreparera en ska
dad bakkropp, den här tillhör Viggen. Flyg
tekniker Håkalls beredd till aktion.

-----~H~a~·r~o~n~lbba;s~e~ra~r~k~·~::::~~---------___-
f... .
flgsreparation
or v~nterutprovning. Rörli h sC.~uppen till Vidsel
nas fIIl hands niir det beh "g et ar styrka. Att fin
ovs.
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Vid en övning 7946 besök
tes !1ottiljerna i södra Sveri
ge av två j 22-divisioner ur
F 8. På hemväg till 8arkar
by övernattade vi pel F 5/
Ljungbyhed.
Flygplanen
ställdes in i hangar. Daglig
tillsyn utfördes. Vid tjelns
tens slut var det dags för
middag i flottiljens matsal.
När jag skulle gel för att äta
mclrkte jag att en tekniker
kompis satt i ett flygplan.
Han hade tydligen arbete
kvar att utföra. Han var
emellertid just färdig och vi
kunde göra selllskap till
matsalen. Vi var på väg när
han kom ihåg att han kan
ske glömt st,'inga av huvud
strömbrytaren då han läm
I1c1de planet. Det blev till att
springa åter till hangaren
för kontroll. jag fortsatte till
matsalen. Kompisen skulle
komma efter.
När han kommit in i
hangaren, hoppat upp på
planet och öppnat huven,
upptäckte han att en vakt
hund, som såg "lagom" alg
ut, tittade pel honom neri
freln hangargolvet. Eugen,
som radioteknikern hette,
hade aldrig uppskattat m cln
niskans belsta vän. Vad gjor
de han? Han hoppade na
turligtvis ner i förarstolen,
stängde huven, tittade på
sin fyrbente kamrat som nu
stod pel vingen och visade
tänderna vid sidorutan.
Nelgot ta Iga m ityr fanns
inte i planet. Men Eugen
var radiokunnig och sände
iväg SOS-signalel: Dessa
uppfattades av F 72:s radio,
som frågade F 5 om lIottil
jen hade nelgot plan uppe.
När svaret blev nej, pejlade
F 7O och F 72 vidare. Re
sultatet blel' att signa len i
alla fall kom freln F 5. Nu
fick signaiofficeren vid F 5
ta ut en TMR. Nödsignaler
na lokalicerades till hanga
ren och 22:an, där Eugen
och hunden "umgicks"
med varandra.
Vid hemkomsten p/J F 8/
Barkarby hölls sedvanlig ge
nomgång efter övningen.
Denl1c1 clgde rum på China
teatern (i Stockholm), där
dåvarande flygvapen chefen
Nordenskiöld framhöll det
olämpliga i att missbruka
nödsignaler. Att tillbringa
en natt i j 22:ans kalla
förarsits var inte heller att
rekommendera.
Och den nitiska vaktper
sonalen hade ju bara gjort
sin plikt, följt reglementet.
Sel elven vakthunden.
•
Ake Ak,e!/eldl
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