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teleskola
Då flygvapnet i början av 1960-talet tillfördes en
hel del ny telemateriel uppstod också vissa utbildningsproblem. Dåvarande FRAS (FV radarskola) hade för små resurser för utbildning av underhållspersonal på den nya materielen. Eftersom
dessutom ett ackumulerat grundutbildningsbehov
förelåg (radar-, halvledar- och servoteknik etc)
måste någonting göras. Därav kom sig att FFTS
(Flygförvaltningens teleskola) organiserades. Aret
var .l963 och skolan förlades till Västerås. Nu kan
flera tusen elever se tillbaka på sin grundutbildning vid FFTS.
Den nya materielen som i rask takt tillfördes flygvapnet i paritet med de nya flygsystemens tillkomst påfordrade naturligtvis också en stegrad utbilclningstakt.
Som påpekats i TIFF är det ju männen på marken
som håller fpl i luften. NåväI, genom goda kontakter
med Västerås stad och vissa för flygvapnet tursamma
stadsplanetindringar kunde UH förhyra en staden tillhörig kasernbyggnad (f d FCS, Flygvapnets centrala
skolor) på inte mindre än 5000 kvm.
I januari 79(t1 var clen nya skolan färdig att startr
tlppbyggneden skeclde successivt mcn rcrlan i februari
samma år arrangerades den fijrsta kursen IIndcr de
år som sedan förflutit har skolan undan för unclan till-

förts undervisningsmateriel, stationsutrustningar
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instrunrent. Det inncbJr lrl .r .rtt man nu f1'llcr två våningsplan pir s.rnrm.rnlagt eirka 2tttt0 kvm med lektionssalar och tl;irutör'cr lrlr ctt stort förråd för instrument och verkt;g.
Från fyra till tiugo lärarkrafter
Utbilclningschef har.rlltscrlan starten varit

ingenjiir ()llc Stjcrnhult. Han hade första

t

drifts-

verksamförfogande. I dag

hetsåret cntlast flra Lirarc till sitt
iir de t tjugo rn.rn sonr sr'.tr.tr fiir undervisningen. Här-

till

kommer administrativ personal om sju personer,
varav f1,ra skrivbitriden. kopister m fl. Vaktnrästare
- elevcrna känner siikerliren den f ryntlige Rossander
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Fr t Jr det ingtn jörttrt ILnt l:llnnJ oth lloll Ol:ton
slsslar rned rnätningar ned FLI 25.

förrådsman tillkorr.rnrer dessutom. Aclministra-

tivt fiirvaltatles skolan fram till den I .fuli 7968 av
C-VV men efter rlette datum står Ft för huvudmanna-
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Sedan skolan vuxit ut kan man nu redovisa cirka
tusentalet clcvcr per år, inkluderande en del kurser
som förlagts ut.rnför \/ästerås men som administrerats

av FFTS.
C)rganisationsmrissigt
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skolan fyra sektioner, en
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flystclcmatcriel, cn fiir radiolänk. en för samblrttlsmltcricl oc'h en Pllneringssc4:tion. Därutöver
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ordnar skolan kurser som är direkt underställda CUH,
exempelvis i brand- och räddningstjänst, säkmat-kurser, svetsutbildning, underhållskurser för krigsplacerad
personal m fl utbildningar.
Av det anförda torde framgå att kurserna är av
mångskiftande karaktär, dock med telematerielkurserna huvudsakligen förlagda till Västerås. Kurstidens
omfattning kan variera från tre dagar (allmänorienterande kurser) till ca 12 veckor, exempelvis PS 01.
Utbildningsstadierna omfattar både A-, B- och C-nivå.
Eleverna kommer från hela landet, dels rekryterade

från flottiljerna och dels från centrala verkstäder.

Fc-dag med mersmak
I höstas arrangera.les som bekant en s k FF-dag för
IrMV-F personll i huvudstadsområdet. Liknande information skall enligt direktiv ges F-personalen även på
andra orter

i landet.

Den 7 februari hade försökscentralens anställda och
inbjudna gäster från grannarnll F3 och CVM kallats
till biografen Irorum i Lirrkiiping, där ett omväxlande
program med anfrjranden. film och utställningar
bjöds deltagarna.

Tf

CFC ör'erstelöjtnant (lunnar Ihrholm orienterade

om FMV organisation. Härvid r'äckte ÖB:s anspråk
på reducering av personalkostnadcrna särskilt intresse.

[Jtprovningschcfcn iii'ersteltijtnant
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Sundberg
FC just nu och

gav en exposd ijvcr verksamheten vid
orienterade också om vissa framtitla uppgifter. Han
framhöll bl r det starka krrrvct oå fort- och vidareut-

Man återfinner sålunda både ingenjörer och telemontörer i rekryteringsunderlaget.
Vid skolan tar man också själva fram det kursmaterial som behövs om sådant inte ddigare finns utgivet.
I-ärarpersonalen. som huvudsakligen rekryteras från
flygvapnet, medverkar också med granskning av beskrivningsmanuskript. Förutsättningen att bli lärare
iir fijr det fiirstr att ha god materielkännedom, att

har goda anlag för undervisning och
naturligtvis att man har goda betyg i sina specialiimnen. Det gäller ju att ge goda insikter i elektroniveclcrbörar.rde

kens irrgångar.
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MLF . .
fortt. från .rid. t6
påbörjats men detta kommer successivt att ske under
1969.

[Indersökninglnrr kommer cmellertitl att fortsättas
tills cn fullstänclig klrtläggning av rotorbladens konrlition är gjord. Man beräknar att arbetet kan vara
slutfört först efter derr kommande fym års/l000 gtrevisionen.

Även på

HKPI har undersökningar av samma slag

börjat göras med anleclning av påträffad korrosion.
Bengl Karlsson, CItM
Gösta Egelnoff

, CVV

bildning av personalen, som skall behärska praktiskt
taget

all FV-materiel. Utbildningskravet innebär

ock-

så en omfattande planläggning.

Programpunkten stril- och bassystem syntes väl i
och för sig inte bjuda något större underhållningsvärde. N{en löjtnant Stig Holmström kammade herl
applåder efter ett anförande som tycktes "gå hem'
I samband mecl en kaffepaus kunde man också
ta clel av den utställning som arrangerats i samråd
med FS/PRESS. Efter pausen blev det flygdirektör
Torbiörn Karlssons tur att orientera om nuvarande
och framtida robotproiekt.

Filmerna Horisont och Projekt
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Yiggen

visades

som inramning.

Löjtnatt Tor.rtc'n Landhcrg orienlerar i ttsliillningen docent
Charler Strönthlad orh dantt'r rr hans lllgmedicinsAa at'delning, lr t K,irtin lohan.rson, Barbro Ringh, Matd Thanderz
och Era Rahn.

En allsidig information av detta slag är mycket
r'ärdefull och inspirerande. Så kostnaderna för dessa
lrrrangemang är säkerligen

välmotiverade.
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