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Flygvapnets Halmstadsskolor - ett nytt f1yg
vapenförband ? Svaret är både ja och nej! Flyg
vapnets Halmstadsskolor är det nya namnet på
Hallands Flygkår. I det avseendet blir svaret allt
så nej. Intet annat än ett namnbyte sker. F14 får
vi heta i fortsättningen också. -i"r Men i övrigt
blir svaret ja. Bakom Kungl. Maj:t proposition nr
69, som ifråga om F14 är ganska knapphändigt
formulerad, döljer sig en koncentration till ett
enda förband av de nu över hela landet spridda
basutbildningsresurserna. F14 får därvid helt
andra möjligheter till rationell utbildning än vad
vi nu har.
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Flygvapnets
Ha/rnstadsskolor
"nytt" FV-förband

F 14

~;~~::~:iS~ed oer~

ganIsatlon sedan
1960, där nume
ra "in te en siff
ra är rätt", Hur
de nuvarande skolorna kommit till och
vad de i dagens läge har som uppgift be
rättar skolcheferna om i särskilda artiklar.
Jag skall därför i stället redogöra något för
de tanlcar som varit styrande när Flyg
vapnets Halmstadsskolor vuxit fram.
Man kan konstatera att det nuvarande
skolförbandet F14 bestar av tre till sin ka
raktär helt skilda skolor. Organisationen,
starkt schematiserad, beskrivs enl fig l.
Till detta kommer en särskild utbild
ningsenhet, lU1derbefälskurserna, direkt un
derställd C F14.

Det märkliga är dock att inte en
enda elev börj ar på en skola, fort
sätter vid den andra och slutför sin
utbildning vid den tredje. Däremot
är det så att den tekniska persona
len har ett allmänmilitärt skede på

FMS, som emellertid tidsmässigt inte
är knutet till den fortsatta tekniska
utbildningen.

RATIONELL NYORGANISATION
Vid den översyn av organisationen som
påbörjades 1967 stod det klart att vissa
väsentliga bitar saknades för att en ratio
nell utbildningsorganisation inom bassys
temet skulle kunna skapas.
Proposition nr 69 tillför dessa bitat'. Man
ka" konstatera, att departementschefen i
alla delar följt försvarets fredsorganisa
tionsutrednings (FFU) förslag. Vad som nu
avses hända klargörs enklast enl fig 2.
Det bör kanske påpekas att bilden med
olika stora rutor inte är avsedd att vär
dera innebörden av förändringarna. Den
minsta biten personellt sett flyttningen
av FBTS - är nästan den viktigaste. Av
saknaden vid F14 av den skola som nu
svarar för den taktiska utbildningen, har
gjort det nästan omöjligt att inom nuva
rande organisation på F14 åstadkomma ett
mera rationellt utbildningssystem.

Fig 1.

Förändringarna på den tekniska sidan
blir mycket omfattande. De medför att för
banden så småningom kommer att få sina
elever betydligt bättre skickade att efter
utbildning vara direkt användbara i pro
duktionen. Givetvis är det också meningen
att eleverna skall få så mycket som möj
ligt av taktisk och allmänmilitär utbildning
under vistelsen på F14.
Vidare kommer förbanden att slippa den
belastning som de särskilda typskolnings
kurserna innebär. Omskolningen av bas
kompanier närmast aktuell för attack
förbanden kommer också att ledas av
FFS, men måste av personal- och materiel
skäl göras på hemmaflottiljerna.

NYA SIGNALER
Principerna för hur en förbandsstab skall
vara organiserad och sarrun an sa tt som en
följd av försvarets nya planerings- och
ekonomisystem kan i princip anses utrönt
genom den försöksverksamhet som ägt rum
och alltjämt pågår vid flera förband. Dessa
principer har följts rörande F14, men an
passning till särskilda förhållanden har va
rit nödvändig.
Som F14 nu är uppbyggt har C F14 små
möjligheter att vara annat än administrativ
chef. Hans huvuduppgift bör i stället vara
att planera, samordna och kontrollera ut
bildningsverksamheten samt att direkt sty
ra uppgifter utanför skolverksamheten.
Skolcheferna har på motsvarande sätt i allt
för hög grad tagits i anspråk för utred
ningar och administrativa uppgifter. Deras
huvuduppgift bör vara att leda och genom
föra planerad utbildning.
Som en följd har staben, lU1der en stabs
chef, byggts upp som förbandschefens styr
organ för den samlade utbildningsverksam
heten samtidigt som staben, förvaltnings
enheterna samt bas- och specialkompaniet
åläggs de uppgifter av servicekaraktär som
lämpligen kan centraliseras. Resurserna
kan då samlade utnyttjas på ett bättre sätt
än tidigare.

l) Försvinner ur bilden 1971 och hänförs
till "Statens Regionsmusik".

(Vem har

hittat på detta verkligt underbara och
stimulerande namn?)

Med hänsyn till de särskilda för
hållanden som råder beträffande
Halmstads-basens användning för
flygverksamhet, liksom krigsuppgif
terna, har avsteg gjorts från den
konventionella
uppbyggnaden
av
förbandsstaberna inom flygvapnet.
"Merparten av de enheter som sva
rar för betjäningen av basen i krig
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Den rationella nyorganisatlonen.

och fred har samlats till ett kom
pani: bas- och specialkompa niet .
Detta innehå ller t ex U-, sambands
och väderftm ktionerna, vilka nor
malt ingår i förbandsst aberna som
särskilda a vdelningar.

Fig 2.

r-

TIDSPLAN
För omorganisationen har gjorts upp en
nätverk splan. Den är emellertid beroende
av ganska omfattande byggnadsarbeten.
Tidsplanen ä r därfö r alldeles för osä ker
för att presentera s nu. Verkcamheten vid
den nya skolan FFS milste emellertid
komma i gång omgäende om programmet
för första fly g es kaderns (El. dvs attack
e skaderns) omskolning till 37 :an skall hälla.
Det har dä rför lyckats att bry ta ut skol
byggnaden för den nya skolan, FFS, ur
byggnad splanerna. Den första februari näs
ta är skall detta femmiljonersbygge vara
så långt kommet alt den nya tekni sk a si
mulatorn för flygplanteleutbildningen på
37:an skall kunna börja monteras .
När nu rik sdagen i höst faltat beslut är
det dags att fortsätta planeringen för nä sta
stora skolenhet. Det blir för BMS i en n y 
byggn ad i anslutning till FFS. Den kom
mer då även att hysa den spelanläggn ing,
eller taktiska bastjän stsimulator som jag
fö r edrar att kalla den, vilken skall bli en
ersättning för nuvarande anläggning vid
FBTS på FB. Ett intressant byggnadsobjekt
för nya F14 är också det centralförråd som
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Frågor
till förbanden

•

har elever som sänds till kurs tillräckliga förkunskaper (svaret torde ofta bli:
lite si och så).

•

äl' kursen verkligen nödvändig för hans freds- eller krigsplacering (sva r : tyvärr
visste jag inte att han tä nkte sluta året därpa ) .

•

f ungerar systemet med elevanmäla n (svar säkert: nej!)

il

hur är kontakten med eleverna när de är på s kola under vinterhalvåret (svar
kanske: tyvärr hade eltan glömt skicka flotliljorder) .

•

har ni sa m ma intresse att följa upp alla elever (svar: flygeleven den cch den,
men inte - - -l.
P .S. Dessa frågor är medvetet provokatoriskt ställda och kan väl nästan samt
liga försvaras med hänvisning till arbetsbelastningen på bassidan , Men de har
ka nske hjälpt Dig till ökade resurser eftersom detta milste funge r a .

~
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skall hysa all den materiel som inte är ut
lämnad för dagligt bruk till skolorna och
som nu är spridd på ett stort antal förråd
inom hela F14:s område.

PERSONALFRÄGOR
Vi p il Fl4 har aldri g haft nedläggningsho
tet över oss i denna omgång . Detta uteslu
te r emellertid inte att det i alla fall upp
står en hel del problem i samband med per

sonaIens fl y ttning till F14 och omplace
ringar inom F14.
S" långt det val'it möjligt har personal
organisationerna varit med och diskuterat
den nya organisationen . Personalförbunden
i Stockholm har också yttrat sig över för
slag f ran chefen för flygvapnet. Jag tror
mig också veta att personalen pil F14 näs
tan utan undantag reagerar positivt för
förändringens vind .
•

estangenberg
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Flygvapnets Markstridsskola - FMS - fyller i år tio år.
Samtidigt ser den slutet närma sig! Detta är uttytt: FMS
skall bli Bastjänst- och Markstridsskolan
BMS
och
därmed omfattas alla grenar inom basutbildningen. U Hit
tills har vi alltså "bara" varit FMS och sysslat med markför
svar, skydd mot ABC-vapen, fältarbeten, brandförsvar osv.
Uppgiften har varit och är alltjämt intressant och innebär
verksamhet inom ett brett arbetsområde.

nder de forsta åren hade vi kan
ske en kansia av att arbeta på
flygvapnets bakgludar. Det av
tekmskt tankande helt genomsy
rade vapnet ville lIksom inte er
känna möjligheterna att i krig
bedriva effektiv tekniskt tjänst. De mÖjlig
heter som baserar sig på ett mark- och
lultskydd som tillåter att personal friställ s
för tekniskt jobb.
Med den nya typen av repetitionsutbild
ning ställdes bl a den tekniska personalen
allt oftare inför uppgifter som fo rdrade
mer grundku nskape r i strid och sk ydd än
vederbörande fått under sin första utbild
ning. Resultatet gav sig omedelbart, man
begärde och fick mer och bättre utbild
ning.
För FMS betydde detta ökade kursom
fång. nya kurser och framför allt början
till en integrering av basutbildningen. Vi
deltar numera i "hela gårdens skötsel" . Mer
och mer utbildning som administrerats av
flygmaterielJörvaltning, militarområden osv
söker sig in till rena utbildningsanstalter,
och då bl a till F14 och FMS. Denna
s a s självsanering följs upp aven pla
ne rad samman slagni ng av all basutbildning.
Flygvapn ets Markstridssko la övergår där
med till att bli Bastjänst- och markstrids
skolan .

U

FMS

+

FBTS

=

BMS

Det nya med BMS är dels att Flygvapnets
ba stjä nstskola FBTS slås samm an
med FMS , dels att en ny utbildningsenhet
för
brandförsvars och
räddningstjänst
upprättas inom BMS. Men framför allt är
det nya att kurserna vid bastjän st- och
markstridsskolan inriktas på att var och
en ger den utbildning en befattningsha
vare behöver för sin krigsupp gift.
Relativ t snart skall det alltså finnas
bara e n kurstyp för varje krig sbe
fattning. På lite sikt skulle såväl
grundutbildning som specialutbild
ning kunna vävas samman sa att in
dividen fick aUt detta till livs under
en enda kommendering till F14.
Nåja, fullt så enkelt är det kanske inte
när nlan går närmare in på ulbildnings 
kravet. Vi har alltjämt behov av vissa spe 

•

Del är av siar vikl
alt alla ullagda mi
nor noggranl an
tecknas lägesmäs
sig! . "
bl a
om
man senare

~kulle

vilja la upp

dem.

cialkurser för ren fredsutbildning, bl a be
roende på säkerhetskraven. Utvecklingen
gäl' raskt framåt, och den utbildning som
gavs för ett antal 1\r sedan räcker inte i
dag; ett slags uppföljnings- eller påbygg
nadskurser blir följden.

SE MEN EJ SYNAS ...
Under den tid FMS verkat har åtskilligt
hänt. Sålunda är totala antalet utexami
nerade underofficerare fran 1960 till 1970
ca 275. Princip erna för och utbildningen i
basförsvar har överförts på robot- och
verkstadsförbanden. UtbUdningen
i vad
gäller markförsvar har stabiliserats och ut
gör en bra grund för den totalutbildning
som befattningshavarna i resp förband be
höver för sin krigsuppgift.
Det mest skriande behovet av instruktö
rer i maskerings- och skenan läggnings
konsten hal' täckts och förb anden är på
god väg att lära sig att se men inte synas.
Under de år då FMS inte hade några större
vakanser bland lärare och instruk törer
genomfördes ett in te oväsentligt antal spe
cialutbildningskurser, bl a i fältarbete och
skydd mot ABC.
Totalt hal' vid FMS genomförts 30
40 kurser per år, och elevgenom
strömningen har varierat mellan 800
och 1.000 elever per ar. I och med
att personalbristen gjort sig gäl
lande har antalet spec ialkurser sak
ta men säkert sjunJ<it och produk
tionen just nu är inte till fylle st.
Personalbristen för även med s ig att vi
dareutbildning av lärare och lärarnas kon
takt utåt med förbanden ko mmer i kläm

BMS
skolan
tör all
basutbildning

mellan kravet på flera kurser med större
kursomfång och kravet på väl kvalificerade
lärare.

FRAMTIDEN
Den omorganisation F14 nu står inför,
och som bl a innebär att FMS, FBTS
och en ny utbildningsenhet för brandför
svar och räddningstjänst utgör den nya
skolenheten "Bastjänst- och markstridssko
lan", medför en omfattande byggnadsverk
samhet för att kunna tillgodose skolorna
med moderna undervisningsmöjligheter. Så
t ex kommer BMS att få en modern spel 
anläggning som medger effektiv t räning av
alla
personalkategorier
vederbörande
krigsuppgift.
Vad framtid en bär i sitt sköte för BMS
är väl svårt att sia om, men några av de
mer angelägna uppgifter som skolan måste
lösa framstår tydligt. Den markförsvars
och verkskyddsutbildning som bas-, robot
och verkstadsförband nu får måste också
strilförband av skilda slag ges. I den "för
band schefsutbildning ", som i så många fall
är sönderp lottrad j flera olika kurser, sak
nas e Uer undertrycks delar av befattnings
utbildningen, i rege l sådana som sällan eller
aldrig spelas upp vid fredsövningar.
Den nya skolan ger möjligheter att
undervisa över hela fältet och kurs
omfången måste därför tillrättaläg
gas så att cheferna fär en totalut
bildning i stä llet för den nuvarande
delutbildningen. Detta för att vår
förband sproduktion i framtiden skall
bli bältre men också för att den
skall bli lättare att genonnföra.
Ii

Sten Dalborg

{;{ {;{ Trots att det inte är mer än 67 år sedan brö
derna Wilbur och Orville Wright skrev flyghisto
ria uppvisar våra flygplan och deras utrustning
ar idag en oerhörd teknisk komplicitet. Ett stort
ansvar vilar på den tekniska baspersonalen som
skall hålla dessa flygplan i luften. Ett enda miss
tag kan vara tillräckligt för att vålla en katastrof
- därför har man inte råd med folk som begår
misstag. {;{ Den kvalificerade tekniska personal
i form av mästare och flygtekniker som svarar
för service och underhåll av flygplanen får en
omfattande grundutbildning och olika special
kurser. Det yrkestekniska kunnandet parat med
noggrannhet och ansvarsmedvetande utgör en
säkerhetsgaranti för flygplan och besättning. {;{

F14
NY MILJÖ

å 30-talet var flygp lanen relativt
enkla. Den "elektroniska" utrust
ningen bestod av batteridrivna
mottagare och sändare som fick
sin strömförsörjning genom en
vinddriven generator. För det
tekniska underhållet sv arade företrädesvis
stamanställd militär personal, men en och
annan tyghantverkare och vapenhantver 
kare av underoff icers tjänsteklass fanns
också.
Utvecklingen g ick dock vidare med
stormsteg . Man kom snart till insikt om
att man måste göra en större satsn ing på
grundutbildning av flygvapnets arbets le
dande tekniska personal. A v den anlednin
gen etablerades flygvapnets tekniska skola,
FTS , i Västerås år 1944.
Till att börja med utbildade man endast
blivande mästare, (flygp lan-. vapen- cch
e lektro-) sam t omsko lade signalister och
instrumentmakare genom s k komplette
ringskurser. Tio år senare var det nödvän
digt med särski lda teknikerkurser. Dä sko
lan 1962 flyttade frän Västerås till Halm 
stad var den en fu ll t etablerad skola med
kurser för blivande flygtekniker och mäs
tare inom samtliga yrkesgrenar. flygplan ,
vapen och elektro.
Tekniska skolans lokaler - i en av Il8:s
gamla kaserner pä Vik säng vid Västeräs 
övertogs av flygförvaliningens teleskola,
FFTS. För FTS vidkommande började en
ny era vid F14 i H almstad .

P

8

Vid F14 flyttade tekniska sko lan in på
nedre området i flo t lilj verkstaden, i mate
rieLförrådet samt flygtjänstbyggnaden i en
av hangarerna. På senare år har skolan
tillförts en bas- elektrosektion som håller
till i F14:s reservhangar. Lektionssalar har
inrymts i en särskild byggkropp i hangar
hallens västra del.
En förutsättning då FTS flyttades till
F14 var, att skolan skulle iru'ymmas i tidi
gare befintliga byggnader. Detta har med 
fört att lokaliteterna är splittrade: framför
allt lämnar lektionssalarna en hel del att
önsk a med dagens krav på en modern sko l
miljÖ.
Verkstadsutrymmena har dock blivit bätt
re och mer ändamå lsenliga än i Västerås .
En väsentlig fördel vanns: denna tekniska
utbildningsanstalt låg direkt knuten till en
flygbas och fick disponera en rymlig flyg
planha ll för den tillämpade praktikutbild
ningen.

Mycket arbete har ägnats åt att snygga
till det grönomräde som skiljer de olika
byggnadern a. I dag kan både lärare och
elever sommartid glädjas ~t vackra gräs
maltor och blomrabalter.

KURSVERKSAMHETEN
Flygvapnets tekniska skola har till uppgift
att med verkstadsskola eller motsvarande
som grund - plus praktik i sammanlagt
minst tre år ge erforderlig teknisk
grundutbildning fö,' att eleverna efter typ 
utbildning och praktik skall kunna tjänst
göra som flygtekniker resp mästare vid
flygvapnet.
Dessutom genomförs e t t stort anla l kur
ser inom ramen för flygvapnets specialu t
bildning främst för service och underhåll
av bas-elmateriel samt typ- och markom
skoining på fpl 35 D raken.

och

FTS

F n genomförs 80--90 kurser per år. Kurs
verksamheten utgörs av:
• Tek n ikerkurser
• Påbyggnadskurser
• Mästarkurser
• Service kurser, basel
• Ve rkstadskurser, basradio och basradar
• Specialkurser: reglerteknik 1, radartek
nik l, telemätteknik l, mikrovågsmät 
teknik samt telefon - och transmissions
teknik
• Ammunitionsröjningskurser
• Verkstadsutbildning ,
flygingenjörsaspi 
ranter (Cim och Cif)
• Markornskoining och typskoining fpl
35 D och F
• Centraliserad utbildning för vpl/vapen 

• Skissen t h
starkt förenklat
organisallon.
nas fördelning
lIoner framgår

visar
- FTS
Kurser
på sek
ej här.

CFTS

II

II

II

II

II

FLVGPLAN
SEKTION

VAPEN
SEKTION

ELEKTRO
SEKTION

BASEL
SEKTION

Fpl-, Mol-,El
o~h 35 utbilm
n Ingsgrp

Vopenutbild
ningsgrp

Möt -, Tele -,
och Re9ler
utbildnmgs
grp

Rodor / El. Teoretisk-och
Radio- och
praktisk utTfn/T~f ut
bildnin~ i
bildni ngsgrp verksta stekn
ömnen

VERKSTADS
SEKTION

•

mek till grupp (rote) vapenmek samt
chef främre ammtmi tionsplats.

FACKINRIKTNING
Utbildningen vid FTS omfattar ett stort an
tal tekniska områden. Av den anledningen
är skolan organiserad på fackmässigt in
riktade sektioner och utbildningsgrupper.
Lärarna vid dessa utgörs av förste verk
mästare och mästare samt förste flygtek
niker. I dagsläget finns fem sektioner upp
delade på utbilclnlngsgrupper: motorutbild
ningsgrupp, flygplanutbildningsgrupp, ut
bildning sgrupper för vapen, mätteknik, te
leteknik, reg lerteknik, bas-elmateriel och
verkstadstjänst. Det BO-tal lärare som in
gär i dessa sektioner och grupper är starkt
specialiserade. Specialiseringen är nödvän
dig för att lärarna skall kwma nå erfor
derligt tekniskt kunnande inom sina resp
områden .
Några exk lusiva kurser för utbildning av
skolans
lärarpersonal
finns
emellertid
knappast utan lärarna måste genom själv
studier vidareutbilda sig inom de ämnen
de undervisar i. Mycken fritid måste sät
tas till för detta och problem uppstår alltid
då nägon lärare maste bytas ut.
L edn ingsfunktionen vid skolan utövas av
en skolchef, flygdirektör av 1. gr, som till
sitt förfogande har en planerings- och ut
bildnin gsenhet, en expedition och i övrigt
biträds av skolans sek tionschefer . Chef för
planerings- och utbildningsenheten är en
flygdirektör av 2. gr med en flygingenjör
som assistent och en planerare för utbild
ning, budgetering och kostnadsuppföljning.
Dessutom ingår fem teoriIärare som under
visar på de olika facksektionerna.
Genom utbildningens speciella tekniska

inriktning som svarar mot flygvapnets be
hov finns utbildningsunderlag sällan att
tillgå i den allmänna marknaden. Större
delen av de kompendier som används i un
dervisningen har därför måst skrivas och
sammanställas av skolans egna lärare . Ge
nom att F 14 disponerar över en väl utrus
tad dupliceringscentral är kompendierna
även typografiskt av god klass.
Att lärarna ständigt måste förny a och
förkovra sig för att ktmna hänga med i da
gens våldsamma utveckling säger sig självt.
Alla vet att det som var toppmodernt i går
blir hopplöst omodernt i morgon. Kraven
på lärare och elever ökar ständigt. Genom
lärarnas ambitiösa arbete och deras möj
lighet till specialisering har utbildningens
standard med åren s uccessivt kunnat höjas.
Vi hoppas alla att denna tendens skall stå
sig .

HARD STUDIETAKT
Eleverna utgörs till större delen av hjälp
tekniker och flygtekniker. De är i de flesta
fall väl motiverade för utbildningen och
spräckningsprocenten är låg (max 10-15
proc). Disciplinsvårigheter föreligger inte
och tillrättavisningar och bestraffningar är
ytterst sä llsynta.
Kurserna är krävande och studietakten
hård. Från höstterminen 1967 arbetar man
med nio lektionstirrunar per dag, varje lek
tionstimme omfattar 40 min. Lördagarna är
fria, något som uppskattas mycket av både
elever och lärar e. Utbildningen är dock så
koncentrerad att hemarbete måste göras i
stor omfattning. Man räknar genomsnittligt
med minst tre tirrunar per dag. Vid tekni
ker-, pabyggnads- och mästarkurserna om
fattar teoriundervisningen cirka 80 procent
av utbildningstiden.
För at! tmderlätta arbetet för eleverna
anslås särsk ild tid för genomgang av stu
dieanvisningar. Ett omIattande arbete äg
nas även åt att förbättra utbildningsmeto
derna. En noggrann revidering av detalj
planerna pågår för närvarande. Då beaktas
särskilt de metoder som används vid
inlärning av olika avsnitt, t ex vad som
skall göras som grupparbete, vad eleven
skaU lära in själv genom studIer hemma ,
särsldlda övningar. diagnostiska prov etc.
Den hårda studietakten till trots brukar
eleverna I a limänhet finna sig väl till rätta
och trivas i skolan. En särskild elevnämnd
utgör kontaktorgan mellan elevrepresentan
ter i de olika kurserna och skolledningen.
Eleverna har tillgång till dagrum, där de
kan uppehålla sig på rasterna. En särsk ild
marketenterifilial finns även anordnad i an
slutning till FTS lokaler.
Mycket finns dock att göra när det gä l
ler att förbättra skolmiljön. I samband med

F14:s utbyggnad h oppas vi på avsevärda
förbättringar. Många elever vid skolan har
hwmit bilda familj. Det är ingen oviktig
faktor när det gäller att nå gott utbild
ningsresultat, att den miljÖ de arbetar i är
trivsam. Det kan vara pressande att vara
borta från familj och anhöriga under 20
veckor eller mer. D ärtill kommer kravet att
under utbildningen nå goda betygsresultat.

GEMENSAM GRUNDUTBILDNING
Sedan 1962 genomIörs gemensam grundut
bildning
för
yrkeskategorin
flygplan /
vapen. Detta sammanhänger med vapen
materielens utveckling och taktiska krav
beträffande klargöringstjänsten mm.
I den fullständiga teknikerutbildningen
för flygplan / vapen - teknikerkurs och på
byggnadskurs - ingår inte mindre än 360
lim vapenämnen. För att befästa och
vidareutveckla dessa kunskaper fordras
dock fortsatt vapen tjänst vid förbanden.
Det är därför angeläget at! de nya tek
nikerna ges a llsidiga arbetsuppgifter så att
de ä ven får tillräcklig praktik inom vapen"
området. Detsamma gäller även de nya
flygplanmä starna som får ytterligare 90
tim utbildning i vapenämnen.
Hitti\ls har dEt med hänsyn till påbygg
nadskurserna bedömts särskilt viktigt att
flygteknikerna erhållit tillräckligt omväx
lande praktisk t jänstgöring i perioden mel
lan teknikerkurs och påbyggnad skurs. För
vissa tekniker och mästare vid förbanden
kommer dessutom särskilda vapenkurser
att fordras. Dessa är under planering och
ingå r redan i kurskatalogen över flygvap
nets specialu tbildning
(kurserna 6864
6868).

ANPASSNING
Flygteknikerna väntas i framtlden
att rekryteras med personal som
kesutbildning vid gymnasieskolan,
varande yrkessko la, fackskola och

komma
få tt yr
dvs nu
gymna

sierna.

På den fordonstekniska linj en kommer att
ingå en flygmekanisk gren. Denna finns re
dan etablerad vid Västerås Yrkesskolor
(Flygmekanikerskolan, Johannesberg) . För
slag föreligger att den el-teletekniska lin
jen skall byggas ut med en särskild för
svarselektronikgren.
Flygvapnets
teknikerutbildning
måste
framge nt anpassas till dessa sko iformer.
Därför planeras en omläggning av utbild
ningsgången för blivande flygtekniker.
CFV överväger att frän utbildningsäret
1912/ 13 låta teknikerutbildningens tekniska
skede omIatta två perioder. Första perio
den förläggs till höstterminen och den
andra till vårterminen. Den andra perio- ..
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skaper mo tsvarande vissa kompetensnivåer

Elektromästarna Lennart Kvist, F15, och Herbert Andersson , F17, som
tjänstgör som lärare vid utbildningsgruppen i reglerteknik får här en
introduktion av förste flygtekniker Rune Bergshed behäffande hand
havande av utbildningsanordning för flyglägesinstrument Ffi 19.

i den nya gymnasieskolan, kan ges en kor

tare utbildningsgång vid flygvapnet. En
elev frön fiygmekanikerskol a behöver t ex
endast gå teknikerkursens 2:a period och
en elev med teknisk fackskolekompetens
behöver inte gå det skede i mästarutbild
n ing som omfa ltar allmänna läroämnen
etc.
Undervisningen i allmänna läroämnen
bör kunna göras gemensam för försvars
grenarna och förläggas till FÖrsvarets läro 
verk . Den tekniska utbildningen däremot
måste, med hänsyn till försvarsgrenarnas
olika behov av teknisk specialinriktning,
ske försvarsgrensvis.

SAMLANDE SYMBOL

~

den av teknikerutbildningen skall da vara
så upplagd. att elever som genomgått flyg
mekanikerskola eller försvarse lektronikgren
endast behöver gå denna senare period för
att nå en utbildningsnivå som motsvarar
kraven och målet i nuvarande påbygg
nadskurser flygplan/ vapen resp elektro. I
dagsläget motsvaras flygteknikerutbildnIng 
ens andra period av flygteknikerkurs B
(kurs 1625 ).

FACKSKOLEUNDERVISNING
Redan 1961 yttrade sig öB över 1957 ars
skolberednings betä nkande, ställt till che
fen för utbildningsdepartementet. I detta
sägs bl a alt behovet aven bättre anpass
ning av fackskoleutbildningen till krigs
maktens speciella förhållanden och krav
ger vid handen, att en särskild fackskole
undervisning bör ordnas inom krigsmakten.
F n ges blivande underofficerare fack-

FÖrra å ret kunde flygvapnets tekniska sko
la fira sitt 2S -är sjubileum samtidigt med att
F14 i sin helhet firade samma jubileum.
Många lärare har skiftat under årens lopp,
men fortfarande finns en del lärare kvar
som tjänstgjort vid skolan ända sedan slu
tet av 40-talet .
Skolan har på senare är skaffat sig ett
särskilt skolemb lem som för a!la blivit en
samlande symbol. Vi är därför glada Över
alt vi i samband med F14:s utbyggnad och
omorganisation filr bibehålla vårt redan
traditionsbundna namn.
Många gamla elever har sökt sig ut på
den civila marknaden, där de ftmgerar
som yrkeslärare och ingenjörer m m. Man
har ofta i dagspressen läst annonser där
man söker personal med genomgången tek
niker- eller mästarutbildning vid flygvap
nets tekniska skola . FTS tycks ha blivit
ett begrepp även utanlör flygvapnet!

skolekomp etens vid försv are ts läroverk.
Inom armen och marinen pågår även för
söksutbildning för teknisk personal syftan
de till fackskolenivå i allmänna läroäm
nen. Inom flygstaben undersöks möj lighe
terna att nä fackskolekompetens för flyg
vapnets mästare utan avkall på de tekn iska
kunskaper som fordras för tjänsten vid
flYb'VapneL

FRAMTIDEN

Mycket talar för alt en ny utbildnings
gäng för mästare, inkluderande fackskole 
kompetens, bör efter strävas från våren
1972 . Mästar utbildningen sku lle uppdelas i
tre skeden: undervisning i allmänna läro
ämnen, teknisk utbildning och allmän
militär utbildning.
Av det sagda framgår all en anpassning
sker av flygvapn ets tekniska utbildning vid
F14 till den tekniska utbildning som ges
inom det allmänna skolväsendet.
I princip innebär detta a tt elever, som
rekryteras till flygvapnet och besitter kun
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Uppskuren fpl 35 för utbildningsändamåi upp
ställd i FTS flygplan hall underlättar utbildninge n
i flygplan lära .

Vad kan nu framtiden bära i sitt sköte?
Den tekniska utbildningen vid F14 byggs
ut. Enligt förslag från CFV kommer att
skapas en ny skolenhet vid F14, benämnd
Flygvapnets Flygmaterielskola (FFS).
Den nya skolan kommer att innehålla
tre facksektioner. en för typskolning flyg
plan 35 och 37. en föl' apparat- och tele
utbildning flygplan 35 och 37 samt en bas
elsektion som f n är helt etablerad och än
sä länge ingå r i FTS . FFS avses inrynunas
i en nybyggnad och ett till denna närbelä
get hangarskepp samt i redan nu befint
liga lokaler för bas-elsekUonen. De senare
kommer dock att ökas något.
All såvä l grundutbildning som materiel 
utbildning på detta sätt sarnmanlörs till ell
och samma förband bedöms medföra stora
fördelar när det gäller samordningen mel
lan grundutbildning och materielutbildning.
FFS måste komma i gång med sin verk
samhet redan under vilren 1971
Det stora problemet är alt så snabbt som
mÖjligt börja elektronikutbildningen på
flygplan AJ 37. MÖjligheten till typskoining
vid F14 på flygplan 37 medför att flottil
jerna i framtiden inte längre behöver be
lastas med alt vara värdförband för typ
skolning av nyrekryterade tekniker. Mark
omskolning av ett helt förband kommer
dock att liksom tidigare ske direkt vid
fÖl-bandet i fråga . Även i detla fa ll styrs
emellertid kursve r ksamheten från FFS.
På FTS ser man med förvän tan fram
mot den dag då den nya skolan börjar sin
ver ksamhet vid F14. Vi hälsar kamrater
från F2, FFTS och andra förband välkom
na till F14 som lärare. Vi har all anled
ning att se optimistiskt och ljust på fram
tiden när det gäller utbyggnad och sam
ordning av den tekniska utbildningsverk
samheten vid F14.
•
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Signaltjänstens utveckling under 50
och 60-talet har gått rasande snabbt.
Fjärrskrift- både på tråd och radio - är
numera huvudsignalmedel mellan våra
staber och förband, och våra flygbaser
och andra anläggningar har redan i fred
fått en omfattande utbyggnad av externa
och interna signalnät, vilket ger hög be
redskap och stor tillförlitlighet. {::[ {::[ {::[

uppgift är
att
utbilda
sam
bandsper sonal
olika nivå er för
att på bästa sätt
utnyttja försva
rets sambandsnät. Enligt Sambandsinstruk
tion för krigsmakten omfattar sambands
t.jänst signaltjänst, signalskyddstjänst och
ordonnanstjänst. FSS utbildning domineras
av de två första grenarna. Verksamheten
vid skolan är uppdelad på två skolavdel
ningar, den ena för centraliserad grund
utbildning av all värnplIktig sambands
personal i flygvapnet, den andra för ut
bildning av fast anställd personal.
Fyra gånger per år - i april, juli, ok
tober och januari får förbanden sina
sambandsutbildade vä rnpliktiga från FSS,
där de gått en 8--9 veckors kurs till tele
fonist eUer fjärrskriftexpeditör.
Vad behärskar då den nyutbildade tele
fonisten? Var ligger begränsningarna?
Fjärrskrifttjänst är huvudämnet i tele
fonistutbildningen. Genom automatisering
av förmedlingscen traler, samtrafik med
andra nät, vädertrafik m m har floran av
trafikbestämmelser ökat, varför timantalet
i ämnet efterhand måst ökas. Ett viktigt
komplement till fjärrskrifttjänsten är ma
skinskrivningsutbildningen.
Beroende
på
förkunskap och fallenhet kan doc k resul
tatet efter 60 tim utbildning variera från
100-300 nedslag per minut.
Jämför man med fjärrskriftsändarens
tekniska överföringshastighet på 400 tec
ken per minut (= 50 Baud ) förstår man
lätt att en sambandscentralchef gör klokt
i att sätta den duktigaste maskinskrivaren
bland telefonisterna till att producera med
delanderemsor vid hög belastning.

FSS

1971 beräknas en speciallektionssal stä fär
digutrustad med sju mottagare och en lokal
faxsändare.

TILLÄMPNINGSÖVNING
Varje vämpllktsomgäng avsiutas med 3-4
dagars tillä mpningsövning för att prak
tiskt öva tjänsten, främst vid ba sbataljons
sambandscentraL övningen arrangeras inom
FFS
skolbyggnad,
där
samtrafikerande
fjärrskriftn ät byggs upp kring en befintlig
fjärrskriftväxel och en förmedlingscentral
M9!. Dessa fungerar som undercentral i
trådfjärrskriftnätet resp. understation
radiofjärrskriftnätet. Fjärrskriftväx e ln är
av äldre typ men byte ti Il modern mate
riel sker så snart ekonomin tillåter. F n
planeras installation aven helt modern un
dercentral genom FMV :s försorg.
En tredjedel av telefonisterna får viss
signalskyddsutbildning (krypto) tUlder en
tilläggsvecka. Kryptobiträden utbildas dock
inte vid FSS. Den utbildningen sker vid

•

GRUNDKUNSKAPER
Linjebyggnad, telefonväxeltjänst och ba s
radions handhavande ingår också i kursen.
Det bör dock observeras att den tid som
disponeras för dessa ämnen inte ger ele
verna mer än grlrndkWlSkaper, varför re

petition och komplettering erfordras ge
nom förbandens försorg.
Framförallt gäller det bet jäning av flot
tiljväxel, där FSS inte kan ge telefonis
terna någon övning. Det är heller inte
betjäningen av själva växeln som ger tids
fördröjningar när våra vpl sitter i växeln.
Svårigheterna ligger i deras bristande per
sonal- och lokalkännedom .
För utbildning i telefaxmottagning på
radio disponeras endast två mottagare, var
för eleverna inte får praktisk övning i
önskvärd omfattning. En väsentlig förbätt
ring är dock p å väg. Under iörsta halvåret

TSS, Totalförsvarets signalskyddsskola
Uppsala.
Efter
några
mänaders
förbandstj änst
återkorruner underbefälsuttagna telefoni ster
till FSS för utbildning till chefstelefonister
vid en treveckorskurs som ger dem kom
petens att tjänstgöra som avlösningschef i
sambandsexpedition och som linjegrupp
chef.
UnderOfficersuttagna värnpliktiga utbil
das inom sambandsfacket vid FSS tUlder
två perioder . Under den första perioden i
september-oktober får de en grundläg
gande teiefonistutbildning och undel' den
andra i januari-februari den påbyggnad
som krävs för att leda tjänsten i en sam
bandscentral.

BRIST PÄ TRUPPUTBILDARE
Jämsides med faCkutbildningen vid FSS
får alla värnpliktiga fortsatt allmän militär
utbildning, bi a vid en prisskjutning och
en stridsskjutning under FSS-perioden. Lik.
som andra förband lider även FJ4 av bri st

En komplett fartygsradloslatlon står 1111 förfogande för radlocerllllkal
kurserna .

Från linjebyggnad
till trafikavveckling

ningen fångru: intresset är all FSS yllerst
sällan har några disciplinmål att behandla .

"KONSUMENTUPPLYSNING"

på trupputbildare och ibland måste övning
ar strykas pga personalbrist.

Vid övningar av olika slag har det gång
efter annan visat sig att ledningspersonal
på olika nivaer har bristande kunskape r
om vår sambandsorganisation och dess
nyttjande.
Ett par av FSS 15 kurs typer för fa st
anställd personal tar just sikte på all
orientera icke sambandsutbildad lednings
personal om sambandssystemens uppbygg
nad och utnyttjande. Det är korta kurser
på tre dagar som ger "konsumentupplys
ning" för kunderna. Ett avsnitt behandlar
ifyllande av M-blanketten. Detta kräver en
vLss kunskap om våra sambandsnät, deras
uppbyggnad, förmedlingstider och sekre
tesskydd.

Uttagningen av telefonister vid in sluiv
ningen är inte alltid tillfredsställande mot
bakgrund av att huvudsignalmedlet är
fjärr skrift.

Här ett tips till alla läsare. En god
övning är att alltid innan man lyf
ter telefonluren för att beställa ett
rikssamtal skriva ner s ina fdigor
eller meddelanden på en M-blan
kett. Sedan kan det räcka att fylla
i huvudet på blanketten och skicka
den till sambandscentralen i stället
för att beställa samtalet. Enkelt el
ler hur?

Kravkatalogen ställer inget särskilt
yrkesluav för uttagning till telefo
nist. För fj ärrskriftexpeditörer där
emot står yrkeskravet "kameralt och
kontorstekniskt arbete", vilket även
borde gälla för flygvapnets telefo
ni ster. Kontorspersonal har större
förutsättningar att klara de krav
som vår sambandstjänst ställer.

ELEMENTÄR DATABEHANDLING
ter till FSS verksamhet. Bland kurserna
för fast anställda är sambandsofficerskurs,
förvaltarkurs och sergean tkurs de mest om
fallande kurserna på drygt två månader .
De ger grunderna för tjänst i sambandsbe
fattningar i olika nivåer. Här ingår bl a
orientering om elementär databehandlings
Å

Trots varierande förutsättningar gör dock
alla sitt bästa för att tillägna sig under
visningen och det är bara ett fåtal som
behöver avskilj as. Den ambi tion som de
värnpliktiga visar kan hänföras till det in
dividuella ansvar som läggs på dem i sam
bandstjänsten. Ett tecken på all utbild

•

teori.

Det ringer, det ringer .. . Utbildningen av vpl telefonister sker vid
en 8--9 veckors kurs vid FSS.

Elevintresset är stort. Man är mycket ny
fiken på hur ADB används eller avses ut
nyttjas i försvaret och samhället i övrigt.
De höga överföringshastigheterna upp
till 3.000 Baud') jämfört med fjärrsluiftens
50 Baud ger sambandspersonalen en
tränande blick.
Radiocertifikatkursen för und erbefäl om
fallar tio veckor. Den kvalificerar för ci
vilt radiotelegrafistcertifikat om eleven
kla r ar slutproven inför televerekts prov
förrättare .
Certifikatet ger mÖj lighet all söka
civil anstälining i försvarets radio
n ä t och öppnar vägen ut på de sju
haven som fartygstelegrafist. En
lockelse som dock minskat efter
hand som lastnings och lossnings 
tekniken gått framåt i handelsflot
tan.

BEHÖRIGHETSBEVIS
För att få tillträde till och utföra in
kopplingar i televerkets stationsutrustning
ar krävs behörighetsbevis. Tiodagarskur
serna v id FSS avslutas med teoretiska och
praktisk a prov inför televerkets kontrol
lanter s om obevekligen kuggar elever som
kopplar fel.
I övrigt finns återkommande kurser för
sambandspersonal av olika kategorier. Kur
serna syftar till att gå igenom ny mate
riel och nya reglementen och lik.rikta olika
uppfattningar om hur tjänsten i sam band s 
organen och trafikavvecklingen skall ske.
Innehållet i de flesta kurserna för fast
anställda har efterhand imik tats på större
taktisk bredd och mindre tekniskt djup .
Den taktiska delen av utbildningen har
ökats för att ge sambandspersonalen bättre
förutsättningar att planlägga och effektue
ra sambandet för krigsbehov medan målet
för den tekniska delen har begränsats och
nu kan definieras som teknisk förståelse
på blockschemanivå. Den tid är länge se
dan förbi då sambandspersonal agerade
"tekniker" med mottot "friskt kopplat är
hä If ten brunnet" .

FSS FRAMTID
FSS verksamhet bygger på god kontakt
med förband och staber. Dels genom att
lärare vid FSS kommenderas ut på öv
ningar av olika slag. dels genom att per
sonal från staber och förband tillfälligt
tjänstgör som lärare och instruktörer vid
FSS, för speciallektioner och för att "kapa
topparna" i FSS produktion.
En fortsatt anskaffning av modern sam
bandsmateriel för undervisningen, pedago
giska hjälpmedel samt en god lära rrekryte
ring är av s törsta betydelEe fö r FSS ut
veckling mot framtidens sarr,bandsbehov . •

Sten Söderberg
')
....

foto: arthur appeltofft
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3.000 Baud
50

24.000 tecken /m in
400
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