
4provar samverkan 
· informationsteknik 

Meteorologer och flygingenjörer utgör två av 
flygvapnets mindre personalkategorier. Båda är 
spridda i små grupper på många enheter vilket 
minskar möjligheterna till direktkontakt med kol
leger till vardags. Den accelererande tekniska 
utvecklingen har medfört ett ökat behov av sam
verkan, bland annat i samband med driftsättning 
av olika tekniska system. 

Sedan sommaren 1995 pågår Syftet är att öka möjligheter
försök med en ny samverkans na till kvalitativ samverkan. 
form. Man har tagit hjälp av IT Metoden underlättar att dela 
(Informations Teknologi ) i ett med sig och ta del av den 
kundbetjänar-baserat datornät breda och mångskiftande kom
verk. Avsikten är inte att ersätta petens som finns i våra yrkes
brev, telefon, fax eller möten grupper. Det är en kanal för en 
utan att som ett komplement bred och lätt flödande diskus
utnyttja de många fördelar som sion kolleger emellan. Det kan 
dagens informationsteknologi röra sig om rutintjänst, gemen
erbjuder. Att samverka i dator samma frågor, specialkunskap 
nätverk är ingen nyhet i sig. eller enkel kontakt. KommunI
Skillnaden är att i dag finns kation med enstaka individer 
kraftfull och användarvänlig eller grupper möj I iggörs utan 
programvara som billig hylIva att parterna behöver närvara 
ra. Det klientprogram som samtidigt. Geografiska avstånd 
används är gratis s k freeware. överbryggas och information 

utbyts när respektive part har 
tid, slut på "tjänsteärende till 
kL .." eller väntan i televäxlar. 

Försöket bygger på ett lokalt 
initiativ vid F 4. Meteorologen 
Magnus Kurtz och flygingenjö
ren Torgny fälthammar inled
de i våras samarbete med 
ADB-enheten vid armens tek
niska centrum, ATC, i Öster
sund. Detta ledde fram till 
sommarens start av METNET 
och FINGNET. 

Värddatorn (= Servern) står 
hos ATC. Till den kan de'ltagar
na ringa upp med egen dator 
och modem. Tillgång till tele
förbindelse är alltså tillräcklig, 
möjligheten att utnyttja AH ger 
minimala kostnader. Program
varan som används heter First 
Class och är en av världens 
mest använda BBS-mjukvaror 
(BulletinBoardService, Elektro
nisk Anslagstavla). Sekretessen 
fÖljer samma normer som vid 
utnyttjande av post, fax eller 
telefon. Vid uppkoppling ges 
tillgång till privat brevlåda och 
gruppens konferens (t ex Fing
net). I konferensen finns under
konferenser som behandlar 
olika ämnen i ett hierarkiskt 
grenverk. En konferens kan lik
nas vid ett skrivbord eller en 

anslagstavla där alla kan lägga 
lappar med meddelanden eller 
datafiler. Vem som helst kan 
sedan läsa, hämta, kommentera 
m m. Strukturen är "Ievande" 
och kan enkelt anpassas till 
användarnas aktuella behov. 

Vår vision och övertygelse är 
att genom att samverka på bl a 
detta sätt, skapas förutsättn i ng
ar att frigöra en stor mängd 
latent engagemang och kreati
vitet. Kan man dessutom spara 
kostnader genom att minska 
antalet resor, möjliggöra bättre 
mötesförberedelser och göra 
kompetensen mer ti Ilgängl ig, 
anser vi att metoden är väl 
motiverad. 

Ett exempel: Ett nytt tekniskt 
system har driftssatts. Ett antal 
personer utnyttjar dagligen sy
stemet och upptäcker special
funktioner, svagheter, fel m m. 
I nätverken kan man inom en 
minut kontrollera om det man 
upptäckt är en nyhet och i så 
fall delge sina erfarenheter. 
Man kan ge varandra använ
dartips, samproducera utbi Id
ningsmaterial och starta impul
ser till nya ideer. "En enhet 
uppfi.nner hjulet, de andra rul
lar lättare framåt och förfinar 
konstru ktionen." • 

j 34 Hawker Hunter. "Sä e-andan" 55 år Efter maten som all

F 9 på Säve utanför Göteborg 
lades ned 1969. I maj varje år 
träffas gamla kamrater från F 9
tiden. Vi sammanstrålar på gam
la underofficersmässen inne på 
Säve Depå, som namnet nu är. 
Dessa träffar började efter ned
läggningen med att förvaltare 
Sven Edstam och fanjunkare 
Ragnar Berggren, 1. kompaniet 
samlade den fast anställda per
sonalen på deras kompani till 
träff med matbit. Detta spred 
sig så småningom till de andra 
kompanierna, så att nu på se
nare år är vi två yngre förmå
gor som håller i trådarna. Den 
första fredagen i maj om det är 
möjligt, har vi vår träff. 

Vi börjar alltid mötet med att 
hedra våra bortgångna kamrater 
med en tyst minut. I år var det 
sju kamrater som vi hedrade på 
detta vis. Efter detta skulle vi i år 
fått bekanta oss med en klenod. 
Det var så att en j 2ilA målad i 
1. div/F 9:s färger skulle komma 
och visa upp sig både på mar
ken och i luften. Men marinen, 
som ny styr och ställer på Säve 
Depå, hade denna helg en öv
ning på land tillsammans med 
hemvärnet. Därför kunde inte 
flygplanet ges tillstånd att landa 
och ställa upp på 1. divisionens 
hangarplatta. 

Nästa år hoppas vi på att det 
kan bli både j 28 Vampire och 

tid består av s o s, 
ärtor och pannkakor, visar vi 
som regel en eller två filmer 
från gamla tider som är tagna 
av F 9:s egna fotografer. I år 
var det två fil mer: F 9 gl i mtar 
49 och den sista filmen om F 
9:s nedläggning 1969. Den 
slutade på ett vemodigt sätt. Bok
stäverna på vaktbyggnaden ti II 
F 9:s infart, KUNGL GÖTA FLYG
FLOTIILj monterades ned en ef
ter en. En epok gick i graven. 
Det goda kamratskapet och fram
för allt den goda F 9-andan, ska
pad av F 9:s förste chef Magnus 
Bång, lever emellertid kvar. 

Av F 9, som på 60-talet var 
en välskött flygflottilj med 
blommor i fina rabbatter och 
välansade gräsmattor, går inte 
att finna ett spår. Många är de 
byggnader som rivits och där 
nu gräs och sly tagit över. 

På vårmötet i år var vi drygt 
70 personer. Nästa år skall vi 
försöka att utöka med den 
kvinnliga personalen. Nu är vi 
begränsade till 70-80 personer 
p g a befintligt utrymme föran
lett av att vi gärna vi II vara på 
historisk F 9-mark. 

Det är mycket roligt och 
inspirerande att fortsätta med 
dessa träffar. Vi tror att det är 
en glädjekälla som gör att man 
lever lite längre. • 

Sten .E Pettersson 
& LeifA/mäs 

Men underbart ärEn angelägen film! kort. Resten av den 1 

På biodukarna rullas nu 
en film i vilken Försvars
makten, och då speciellt 
flygvapnet, medverkat 
på ett mycket aktivt sätt. 
Det är en kärleksfilm för 
ungdomar som även äld
re har behållning av. 
Kärlekens labyrinter står 
dock inte flygvapnet för. 
Men flyginslagen och vis
sa miljöer. Huvudperso
nen är nämligen officer 
och Viggen-pilot. Vi ser 
skådislöjtnanten THO
MAS HANZON i "Älskar, 
älskar inte". 

Regissören Mikael Hylin och 
fotografen Esa Vuorinen har 
velat skapa en tät atmosfär. 
Därför har scenerna tagits med 
kameraobjektivets speciella 
mÖjligheter till kompakt när
het, vilket känns mycket sug-

I gestivt och engagerande. 
Den tekniken gör sig extra 

bra vad avser flygscenerna. 
jaktstridsövningen blir till nå
got i hästväg. F 7 och F 16 får 
utsäkta men nog var det flygfo
tografen (från Astrovision Sy
stem) David Novells förtjänst 
att "Top Gun-atmosfär" plöts
ligt frälste flygfreaksen. 

timme och 45 minuter 
långa spelfilmen ägna

des kärleksdramat mellan 
Patrik och Mia. Den storyn är 
dock inte ointressant, speciellt 
inte för flygvapnets personal. 
Piloten Patrik drabbas nämli
gen aven olycka. Han tvingas 
sluta flyga. Han accepterar inte 
sin nya kropp, sin nya livssitu
ation. Han blir bitter och stöter 
livet och kärleken ifrån sig. 
Fästmön Mia känner då att 
hon vill leva ett liv bland fris
ka. Älskar, älskar inte-syndro
met. 

Det finns dock en väg ut ur 
tragedin och även där har flyg
vapnet något att erbjuda. Törs 
man bara ta sig över ett förla
mande tröskelhinder, finns det 
faktiskt goda överlevnadsmöj
ligheter såväl i kärlekens "sjun
de himmel" som inom flygets 
rymder. 

En annorlunda ungdomsfilm 
som även äldre, som sagt, kan 
hämta styrka från. Att flyga är 
förvisso att leva . Man kan dock 
flyga på flera sätt och man kan 
leva med livskvalitet på flera 
sätt. Det gäller oftast att få styr
kan att besegra natten inom sig 
själv. Och att vi måste hjälpas 
åt. Positiv vilja och givande 
kärlek - skulle kunna vara fil
mens sentens. • 

jahn Charleville 
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