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• 
med såväl studentkårer som övriga aka
demiska fören·ingar. 

OCH I STOCKHOLM ... 
Syftet med akad emiska officerssä llskapct 

i Stockholm, AOS, är att upprä tth ål la 
kontakten mellan officersutbildade Stu

denter och att ge ökade kunskaper och 
bättre kännedom om försvarct. För att 

n·å des5a mål anordnar sällskapet före
drag och debatter - i de flesta fall of
fentlig·a. Aven studiebesök in.går i verk 

samheten. - Medlemsantalct är omk 90. 

• För att speciellt tillvarata och aktive

ra de studenter med reservofficersutblld
ning som finns vid Uppsala universitet 
och lantbrukshögskola bildad es på hösten 

1964 en akademikersektion inom det re
servofficerssäHskap, som finns i Uppsala. 

PÄ STARK TILLVÄXT 
Sektionen leds a v en mycket liten styrelse 

med en ordförande i spe tsen. D etta möj
liggörs genom gemensam kassaförva ltning 

och ett i ö Vl"i gt intimt samarbete med 
reservofficerssä llskapet. För nä rvarande 
besdtr sektionen av ca 150 aktiva stu· 
demer och är på stark till väx t tack va re 

en intensifierad medlemsrekrytering av 
sektionens styrelse de två sista terminer· 
na. 

Ett gOtt samarbete med Fo 47/48 i 
Uppsala har framförallt bidragit till en 

omfattande skytteverksamhet med må
nadsskjutningar på pistol och kpist som 

samla t ett stort antal del tagare. 
D Målet för sek tion en ä r att h:l.lla kon

takt med reservofficerare och reservoffi 
cersaspiranter, att vidga förståelsen för 

det "andra yrke", som ett engagemang i 
vårt försvar på d etta sä tt kan sägas bli. 

En upplysningsverksamhet riktad till 

offentligheten, ett inslag i debatten, är en 
annan viktig uppgift. • 

PRIS KYSS 

T il l "Ärets B r~vJIL1 f lyga rc 1966" har 
valts l:e fältfly

ga ren. Leif Kalm

liden. Kaimiiden F 
tilldelades det a v 
Norrköpings T id 13
nIn gar uppsatt:t 

pri sct, enligt jury ns utta lande: för f1 yg 

skicklighct, a llmä n kunn ighet och initia


ti vr ikedom sa mt vilja och förmå ga att 

lösa uppgifter utÖ\'cr tjänstens normala 

krav. 


Priset överlämnades vid en gemensam 
julfest på flottiljen för förbandets perso
na l. Vid julfesten medverkade som gäst
art ist Britta Borg. Det är skön Britta som 

p å bilden ses gratulera KalmIiden så in
tcmi vt. • 

BR 

HÄNT VID FLOTTILJERNA 

NYAJÄMTGUBBAR 

Omskoln·ingen till J 32 B för in st ruktörs

F4 
gruppen på F4 har undcr sommaren och 

höstcn -66 bedri
vits på Fl i Väs

terås. Här se r vi 
en luftig bild 

från den smått 
triumfatoriska 

hemfärden från Häss lö till Frösön, 

med "team GoentOrp". Flygplan en i pre
miärgruppen har just hunnit in över 

Storsjön, och vi ser Äreskutan i bakgrun
den. Fotograf är medarbetaren i O ster
sunds-Posten redaktör Bengt Byström, 

vilken gjorde ett reportage i ap kring 

omskolningen och hemfärd en. Efter land
ningen den 28 oktober följde en enkel 
men högt idlig överlämningsceremon-i. • 

NAMN OCH NYTT 
Den 3 oktober tot; nye chefen för E l, 

gene ralmajor G Odqvist, emot flottiljen 
och den 13 oktO ber besöktes chefen för 

f7, Övcrste F 
Ba rkman, a v mi
Iitärbefä l ha va ren 

för väst ra m i Ii
tärområdet (Milo F7 
V), kontera miral 
O K roks/ed t . Han åtföljdes v id besöket 
av sin stabschef ö ve rste C Skogllmd och 

kap tcn Liedberg . Besökct sammanföll 
med eskaderch efens infl ygn ingspcriod vid 
F7 och dc nya cheferna åt lunch t ill

samman s. • 
K -A 
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FRIVILLIG - (FULL)TRÄFF 
Den 1-2 oktOber var F4 träffpunkten 

för ett femtiotal [ottor och ett tjugotal 

manliga frivi.lliga i luftbevaknings tjänst, 

vilka bl a gjorde upp om överste Hu

gassans va ndringspri s. Oaktat det regni

ga och blåsiga vädret var humöret på 

toppunikten. 

Fri vilJigträffar av detta slaget har ar

rangeratS på F4 en lång rad av !tr och 

de röner alltid ett mycket SCOtt intresse. 

Man sam las från alla delar av Mellersta 

Norrland för att tävla, ta del av det si,

ta inom luf tbevakninge n och diskutera 

frivi lligfrågor samt sist men Inte minst 

för att träffa vara ndra. 

Lördagsprogrammet omfatLlde trä

ningssk jutn ing och vapenkännedom, lek

tioner i luftbevakningsstationstjänst och 

genomgång a v kartan och kompassen. 

På kv:illen av,m en livlige uppskattad 

surströmmingsmiddag. Allsången och 

stämningen stOd - trOtS den intensiva 

doften - hög t i t ak. 

Söndagen började med att flygpojkar 

o:h vä rn pliktigt Iu f tbe v ~kn'ingsmanskap 

sam lades för en fälttävlan. Efter fält

skjutninge n vidtOg en fem km lång ori 

enterin g. Målet var strategiskt placerat 

vid F4:s bastu och efter vilbehöv [i g av

skrubbning smakade Jun chkorven prima. 

Den personal som av olika an·lednnngar 

inte deltOg i någon a v tävl ingarna gjor

de ert studiebesö k i trafikl edanornet och 

j en a v flottiljens hangarer visades 

J 29 :an. Vapenvård och inlänming av 

vapen och annan materiel följdes aven 

orien te ring om personalf rågar. 

Framgången har varit stor, både på 

f u n k tionä rssidan och del tagars idan. Det 

är flottil jens föresats arr fortsätta med 

dessa typer av frivilligrräffar för att 

härige n-om svetsa samman perconalen och 

öka förståelsen för friv illigverk samhe

ten . • 

BERNS 
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FJÄLLFISKARE 
Officerskursen på F20 gjorde i fjol, un

der tiden 19-22 augusti, en kombinerad 

vildmarksvandri ng och fisketur i övre 

Norrland. Avfärd från Uppsala skedde 

i t vå Tp 79 till Vidsel för vidarebeford

ran i buss till Nausta lappby, dir över

nattning skulle ske. 

Knappt hade tälten rests, förrän samt

liga mannar med glöd j blicken och 

fiskedon l handen drag sig ned till 

Naustajaures strand för att pröva fiske

lyc kan. Men tyvaJT "ar inte nappvillig

hctcn särskilt stor - n~gra gäddo r ble v 

i alla fall en läcker förstärkning till 

middagen. 

Reveljen gick i strålan de solsken k loc

kan fyra morgonen därpå och efter att 

C F20 hade 

givit en tak

tisk förutsätt

ning för öv

ningen, star

tade man 

nedtyngda ave n til l brädden ful lstoppad 

ryggsäck. Marschen skedde i gruppcr Om 

4-5 man. Efter många Strap atser och 

ätski lli ga kärr n ~ddes p~ eftermiddagen 

efter ca 1S km vandring målet, som Ut

gjord es av Trappsjöarna. 

F20 

Fiskeivern tycktes emellertid ha mat

tats en aning den kvällen, och lntreSSet 

hade i stället överflytta ts till omvård

nad och plåstrand e av trötta och ömma 

fötter. 

F20 hade tydl igen misshagat väder

gudarna på något vis, ty näs[a morgon 
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strilade regnet ned , och humöret sjönk 

i sam ma utsträckning som "attenståndct 

i tälten steg. Lyckligtvis ske n solen upp 

igen f r amåt förmiddagen, och dagen för

flöt i samma säkra lunk som man till

ryggalade dc tolv km ti ll Kårsabäekarna. 

Idrottslirarens grupp navigerade v isse r

ligen 180 0 fel vid ett tillfällc, men man 

lär ha haft kompasse n tyl Id av besvä

rande luftblåsor, vilket naturligtvis för

klarar saken ... 

Kårsobäcksdalen visade sig utgöra ett 

gigantiskt kalluftsdike, och fram emot 

"RENLIGHET GER SÄKERHET" 
... är namnet på filmtrilogin som 

vi presenterade i nr 5/66, sid 8. 

Kopior av den färdiga filmde

len 3 om verkstäder har tillde

lats de centrala flygverkstäderna, 

FS/ U och AMF (best. nr 4003) . 
Från april till dec -66 har filmen 

visats ett lO-tal ggr och i avvak
tan på del 1 om den tekniska 

bakgrunden, och del20m bas

tjänsten, kan del 3 mycket väl 

användas som lärarhjälpmedel 

vid genomgång av renlighetskra

ven även på förbanden . 

Vi hoppas att presentationen 
föranleder aktiverad tillämpning 

av gällande TOMT och andra 

föreskrifter om renlighetskraven i 

flygmaterieltjänsten. 

Red . 

kvillen lade sig fro sten som en tunn, vit 

matta över nejden . NågrJ. envisa kadet 

tcr lyckades denna kväll mOt all för

modan med konststycket att dra upp 

några bäckforeller modell mindre, vilka 

a vn jöts under srar andakt. 

Sista dagen in leddes med en fältskjut 

ning innan man fraktade den "sovande 

lasten" tillb aka till Vidsel. Efter ca 2 1/2 

tim hade Tp 79 :orna transponerat oss 
tillbaka till F20 - och den väntande 

bastun. • 
H-G 

HKP "BYGGER" TORN 
Tisdagen den 29 november skulle en nä

ra två ton tung järnkonstruktion, utgö

rande Stomme till överbyggnad på FIS:s 

nya trafikledartom, monteras på plats. 

Vad var då naturligare än att anlita en 

Hkp 4. Med 1 :e 

fältflygare Eriks-F
son som förare 

ly f tes takkon

struktionen lätt 15
och e legant upp 

i luften och med hjälp av f1ätflygare 

Sjö!und SJ ttes konstruktionen på exakt 

pLus. Dctt a i van liga fall så ansträngan

de, tidskrävande oc h t o m riskfyllda ar

bete var denna g3.ng smärtfritt avklara t 

på mindre än fem mill. 

Det var ett verkligt precisionslyft som 

gjordes och detta v isa r ånyo helikopterns 

Stora an vä ndbarhet inom o li ka områ

den. • 

AW 



OLJUD SOM DÖR 
F l och Centrala Flygverkstaden i Väs 

terås (CVV) tog den 27 december i bruk 

en ny ljuddämparan,läggn-ing vid Hässlö, 

so m reducerar ljudnivån vid motorkör

ning av Draken till vad som närmast kan 

jämföras med normalt gatubuller vid rus

ningstid. 

Vid överlämningen t ill Fl och CVV 

deltog bland andra C F l, överste Palm
gren, C CVV, 

F1 
verkstadsd irek rör 

Lilja, C UH, tek

nisk direktör Ju
rander och che

fen för Nyby 

Bruk, disponent KielIarson. TV visade ert 

avsnitt aven motorkörning i "Akruellt" 

samma kväll och dagen efrer behandlade 

länsridningarna anläggningen i srö rre re

portage. Aven en del av rikspressen upp

märksammade evenemanget liksom "Mel

lankvarten" i ångradion. 

Bakgrunden ~r denna: 
Dagens jetflygplan kan prestera ljud

effekter som är ourhärd liga och ·direkt 

förödande för hörsel sinnet. Vid körning 

på marken med tänd ebk kan man snett 

bakom fl ygp lanet på 75 m a vstånd upp

mäta ljudstyrkor på 135 decibel (dB ). 

En person som utan hörse lskydd utsärts 

för denna effekt skulle troligen få sin 

hörsel totalförstörd inom ett par minuter. 

• Man räknar med att gränsen för det 

uthärdliga, under en kort ~id, ligger vid 

120 dB, men redan v,id ljudstyrkor på 

80 dB känns obehag, och en längre tids 

exponering ger bestående skada. (Vid 

mätning utanför den nya an läggningen 

erhå lls nu ert värdc på endast 88 dB). 

Det är självfallet av störs ra vikt att 

skador och obehag förhindras och flyg
vapnet, som är en stor ljudproducent, har 

länge studerat problemen och prövat lös

ningar till skydd för så vä l den egna per

sonalen som för "miljön" kring flygvap

nets anläggningar. 

Tyvärr finns det inte mycket som kan 

göras för att dämpa ljudet vid själva 

källan, flygplanet. Man får därför kon

centrera ansträngningarna på andra åt

gärder som så långt möjligt eliminerar 

obehagen under den tid flygplanet måste 

köras på marken. Detta är särskilt vik

tigt vid anläggningar där mark körning 

v id höga motoreffekrer, då de verkliga 

obehagen uppstår, ofta måsre utföras. 

• De en kla re ljudd äm pare som funnits 

en längre tid vid Hä ss lö är illte effektiva 

för de nya flygplanen, vi lket är anled

ningen till flygförvaltningens beslut att 

låra uppföra en helt nyanläggn ing för 
Fl och CVV. 

Nyby Bruk AB är huvudleverantör av 

den nya anläggningen, som består aven 

inragsdämpa re (där flygplanet är upp

stäl lt under körningen med anordning 

för dämpning av ljudet som orsakas av 

insugningsluften) och en avgasdämpare. 

Anläggningen har kostat 1,2 milj kr och 

är avsedd för Draken och senare för 

Viggen. 

BESKRIVNING: 
Ljuddämparanläggningen består 
aven intagsdämpare och en av
gasdämpare. 

Intagsdämparen, kallad box, är 
utförd som överbyggnad P~I en 
betongplatta. Bakvägg, portar 
och det biigformade taket är ut
förda 20 cm tjocka och har på 
utsidan korrugerad~ galvaniserad 
plåt, samt innanför detta glasull, 
glasfiberväv och innerst perfore
rad , rostfri, kallvalsad plåt. 

G=CI_--=}\=-"g--:3S=d'i=1I1=P"=l'C' 

av rullar mot sidan aven slyr
skena. Varje port drivs aven 2
hastighets snäckväxelmotor med 
broms. Portarna manövreras från 
boxens insida med "dödmans
grepp" och portrörelsen regleras 
av gränsbrytare. För portrörelsen 
finns optiska och akustiska var
niPgssignaler. Vid strömavbrott 
kan portmaskinerierna frikopp
las, så att portarna kan flyttas 
manuellt ellor med dragfordon . 

• Samtliga dörrar i boxen är 
ljudisolerade och gastäla. Dör
rarna från boxen och ut i det 
fria är försedda med s k panik
Iås, som möjliggör snabböppning 
från insidan. 

På bcxens bakvägg finns tvii st 
fläktar. en för utsugning av 
startvätskegaserna och en för in

------.. ~ .....~

_J 
Po rtar 

'7"~----r ·-·
\ \, ~ 

'\ ~ 

Sidoväggarna är uppbyggda av 
ljuddämpande luftintagslameller 
av speciell konstruktion, dels 10 
och dels 50 cm tjocka. Luftin
tagslamellerna är ut mot det fria 
täckta med näl för att hindra 
främmande föremal att sugas in 
i boxen. 

• Boxen kan även tjänstgöra 
som serviceverkstad. Detta har 
åstadkommits genom att stälja
lusier monterats innanför intags
lamellerna, så att en dragfri lo
kal erhälls. I bakväggen finns 
dessu tom tva genomföringar, där 
varmluftsaggregat kan anslutas. 

Boxens framsida består av tvä 
portar inbyggda i el! pOl·thus. 
Portarna är försedda med kul
lagrade löphjul och går på räls, 
som är ingjuten i betongen. För 
att hindra isbildning vintertid är 
värmekablar ingjutna under räl
sen. I överkanten styrs portarna 

sugning av kylluft till flygpla
net. 

Flygplanet förankras mol 
stoppbackar och för dessa är 
fästen ingjutna i betonggolvet. 

• För dämpning av avgasljudel 
finns en ljuddämpare, konstrue
rad enl absorbtionsprincipen och 
helt luftkyld. Den består i prin
cip av ett dubbelväggigt rör. 
Det yttre röret utgöres av 10 mm 
stålplåt. Det inre röret består 
av perforerad, rostfri plåt, som 
förstyvats genom korrugering 
enl ett patentsökt förfarande. 
Mellanrummet har liksom på 1n
tagningsdämparen fyllts med 
ljuddämpande mineralull. 

Avgasdärnparen förs in genom 
in tagsdämparens bakvägg, så att 
flygplan bekvämt kan anslutas 
till dämparen . Man har SÖIl t 
för noggrann ljuddämpning av 
väggenonlföringen. • 
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"HÖRRU SULU DU .. " 

Under den g3.ngna hösten har vid F l 

genomförts den första kursen för flottil 

jens egna simula tOrin srruk törer . Kursen 
var mer eller mindre en expeflmenr , då 

elevern a ej tidigare flugit J 35 och då en 

JV eleverna, fanjunkare Dovenstam, var 

utbildad fly gnavigatör med avsedd pla
ceflng som simularoru nd erofficer 

(SULUOFF). Do ven starn genomförde 

dock sa mtl iga öv nin gar som förare. 
Före kursens börj an hade elevern a un

der [\'e nne veckor följt teoridelen av 

taktikskedet för Fl3:s C-division. vilken 

dock förut sa ne en del förkunskaper och 

som Inte var tilJränalagd för F1 -elever

na. 

Efter genomgången kurs förkla rade 

kurschefen major Haglind mot bakgrund 

av för utsi nning arna sig mycket nöjd 

med elevern'as prestationer och han an

så!;; experimentet som helt lyckat, • 

IN MEMORIAM 
Tidigt novembermorgonen den 29 förra 

året här jades och öde lad es F3:s gamla 

officersmäss av eld. Den kul turhisto

riskt intressanta gula 'byggnaden, som 
uppförts av I4:s och I5:s officerskårer, 

skulle i år fyllt 100 år. 

Det var på ett ganska tidigt stadium 

som de båda trupp förbandens officers

kårer, som låg förlagda till Malmen, 

lät uppföra en byggnad, som de be

nämnde "Salon gen ". Den första sa lon gs

byggnaden uppfördes år 179 7, men låg 

då på det nuvarand e flygfält ets södra 

del. Denna byggnad ersanes dock redan 

1811-12 aven stö rre "Salong". som 

vintern 181 8-19 förflynad es till den 

plats, där den nu nedbrunn'a officers
mässen låg, 

F3 

Men början av 1860-talct ansåg 

Malmens båda officerskårer att "Sa 

longen" icke längre motsvarade de ök a
de kraven på 

kom fort och be
kvämlighet. En 

gemensa m kom 

mi ne ti ll sa ttes 

och i juli 1865 
framlades ett förslag til.l ny officers 

salong. Ritningarna hade uppgjOrts a v 

den känd e arkitekten professor Scho

!ander. Kostnaden beräknad es sluta på 

23.000-24.000 riksdaler riksmynr. Offi 

cersk!t rern a ansag emellert id 5umm an 

väl hög. Följande å r framlades en n1got 

nedbantat förslag med bibehållande av 

de scholandcrska ritningarna. Förslaget 

antOgs och innefattade även hur bygg
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enskapen skulle finansieras med hjälp J v 

årsavgifter till ränta och amortering p!l 

ett lån. De fasta årsavgiftern a till sa

longskassan belöpte sig för: 

regementschef 40 riksdaler 

överstelöjt nant och major 25 

kapten 20 

löjtnant 15 

Officersk!lrernas sammanlagda sum ma 

blev årligen 1590 riksdaler och visade 

sig väl räck a för ränta och amortering 

men även till viss t underhåll. - Den 

nya officerssalongen kunde officerskå

rerna ta i besinning år 1867. 

'" ~ 
C 

C 
~ 
> 
lO 
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<~t_~ .2 

Den gamla salongen såldes till källar

mistaren på källarcll Dru van i L inkö

plng och stOd där i sin nya om givning 
några !l r in på 1900-talet, då den öde

lades gel10m eldsv~da . 

När så bid a livgrenadjärregementena 


flyttade fr!tn Malmen 1925 inlöstes 


"Salongen" med ti llhörande köksbygg


nad och ett förrådshus av Kronan för 

25.000 kr. 

Ar 1926 överlämnade, "Salongen" från 


II armefördelningen till 3:e Flygk3.ren. 


De första åren använd es den dock icke 

som officersmäss a v fl ygarna. I den 


östra delen hade Fl yg- och Spanarskolan 


si na expedit·ioner för chef och J:i rare 


samt en rad io lek tionssal. Den stO ra ge 


mensamma matsalen an vändes som ge


mensam samlingssal och lektionssa l. På 


salens kOrtSidor fanns på den t iden bal


konger, vilka under I4:s och IS:s tid 


användes av regementsmusiken eller för 


punschdrickning. Dessa balkonger ut


nyttja des vid lekt ionerna i arti lleri flyg


ning som obse rvationsplatser 4- 5 m 


ovan en stO r målad terräng matta över 


Malm slltt med omnejd. Byggnadens 


v:ist ra del utnyttjades som fotolaborato

rium och bildläsningssaJ. 

Som officersmäss användes då det s k 
Vingförrådet - som nu ligger inom 

CVM:s område. 

Å r 1928 byggdes "Salongens" västra 

del om till sällskapsrum . I matsalen lade 

man in ett vä lvt innertak och även bal

kongerna byggdes om något. I den öv

riga delen a v byggnaden hade armespa

ningskursen sina lokaler. 

År 1931 omän-drades hela östra delen 

av byggnaden till kök. Samtidigt in

stallerades värme samt vatten och av

lopp. Året därefter kunde officerarna 
helt flytta över till sin nya officersmäss. 

Å r 1943 företogs en genomgående renO

vering a v mässbyggnaden och då lades 

ii ve ll in ett nytt innertak, med placering 

under balkongerna. 

Denna officersmäss på Malmen 

som tjänat officerarna i nästan 100 år 

och som varit skådeplatsen för så många 

glada och stå tliga fester - har nu för 

a lltid skattat åt förgängel sen. Saknaden 

är minst sagt stor. • 

PRESSOFFICERSMÖTE 
Den 15 december kallades flygvapnets 

pressofficerare till en konferens i Lin

köping. Avsikten var att "nollställa" 

presstjänsten inom flygvapnet samt att 

fr !t n olika aspekter diskutera kontakter

na med mass media. 
Konferensen blev livligt uppskattad 

a v de 30 deltagarna och sa mtliga var 

öve rens om lämplighe ten av årljgt åter

kommande pressofficersmöten, 

Programm et inleddes på F3 med ge

nomgångar iförsvarsupplysn ing, foto 

tjän'st, utställningar o s V. På eftermid

dagen fick deltagarna tillfälle att följa 

arbe tet i flygverkstäderna på SAAB och 

erhöll ä ven information om Viggen. 

Konferensen avslutades på SAAB med 

middag och diskussion öve r ämnet 

"Pressofficerens arbete - en onödig be

lastning eller en betydelsefull uppgift". 

Aven representanter från lokalpressen, 

vilka speciellt inbj udi ts till just denna 

del av programmet, deltog engagerat och 
iderikt. • 

C-N 



POLIS-PREMIÄR 
Varje år - från bbrjan av ok rober ti ll 

Strax fbre jul - genomgh blivande 
he likopterfbrare ur marinen fbrberedan 

dc flygutbildning vid F5. Så har skett 
alltsedan 1959 - då ocks~ a rmen sta r
tade motsva rande utbi ld nin g i F5:s regi 

men med utny t tjande a v Rinkaby och 

sommar halvåret . Den pl atsen och den 
tiden har a rmeeleve rn a sedan hål lit fast 
vid, medan marinens elever nyttjat 

Ljungbyhed och den mild a, sk~nska för
vmtern. Utbildn ingen omfattar ge

nomsnitt 50 flygtimma r p å propeller
flygplan, vartill kommer erforderliga 
teo r·iämnen . 

Inryckningen ti ll höstens ma rin ku rs 
För första gången deltog blivande helikopterförareblev dock något aven prem iär. M ari
ur polisväsendet vid höstens lIygkurs vid F5. • 

nens elever fick då sä ll skap av b livande I högersitsen lIygläraren, fanjunkare L Alm, I elev
heli kopterförare sitsen 1:e poliskon stapeln S H C Holmberg, Stock

F5 
ur polisväsen det holm, och på vingen pOlisassistenten A Ä Äkessoll, 

Göteborg.- de fö rsta utan 

tid igare flyg ut - G läd jande nog har man funnit de t 
bi ldn in g som natu rl igt att vända sig till flygvapnet 
rekry terats d irekt för hjä lp med uttagning och för grund

ur po lisens egna led. Rikspo lissty relsen utbild n ing a v denna personal. De F5- På n yåret ryckte polisens eleve r in ti ll 

håller nämligen på att bygga u pp en lä rare som hand haft höstens helikopter G H U - v id arm ens helikopterskola 

helikopterorganisation, främst avsedd k urs kan vitsorda, a tt de första po!is Boden. O ch t ill fb rsommaren avses en 

för trafikövervakning m en också med fl yge leverna var mycket t rev li ga att ar  ny kull pol iser börja fö rberande flygu t

and ra vikt iga uppgifter, som ska ll b li beta och umgås med oc h a tt de t ill sam bil dning, då t illsammans med armens 

helt sjä lvförsör jande i fr~ga om fbrare. ma ns med sina kam rater ur marinen elever i Rinkaby . • 

HÄNT VID FLOTTILJERNA· HÄNT VI 

HISTORISK ERKÄNSLA ~ TROGEN SKOGEN 
För första gången i US Air Force histor ia 1966 års fl ygvapenmästerskap i sommar
har en biträdQnDe flyg attache, ack redite fälttäv lan gick av stape ln p~ F 17 den 
rad i W ashington, D C, t illerkänts "The 9 september. T äv-

Air Force Com 
lingen b lev en F 17 

FS 
mendat ion Me fullträff fbr den 
da!". Utmärkel  t rogne skogsluf
setecknet över faren l:e flyg
lämnades till teknikern 
mottagaren, kap HOOG, F13. Han stOd i en klass för sig. 

ten Bertel A Deshayes i flygstaben, vid - Heder åt alla som kämpa r. • 
en ceremon i på amerikanska ambassaden H -N 
i Sroc:k holm d en 12 januar i. Ambassadö

ren sjä lv, M r J Graham Parsons, bver * lämn ade tecknet ti"ll kapten Deshayes. • 

foto: fritiof hallström 

bildade en sällsynt bra och samarbets
v illig kurs med en god och trevlig anda. 

Fortsättningen ser också lovande ut. 

VId samtal om placeringar av 0111
cerare får man olla höra, att ett 

system med ansökningsfarande vore 
överlägset det nuvarande. Fördelarna 
anses vara påtagliga. Den som lIy1tar 
till ett nytt ställe gör det av fri VilJa 
och är positivt Inställd till den nya 
tjänsten. Den ensk i lde skUlle dess
utom få ett slags garanII för att få 
stanna på en plats där han trivs. 
Från tjänstesynpunkt VOre det önsk
värt att intressena kvant i tativt och kva
litativt sett förd elade s ig lämnt på alla 
likvärdiga tjänster oberoende av geo
grafiskt läge. 

• I Norge har man halt systemet med 
ansökningsförfarande inom hela den 
statliga sektorn. Erfarenheterna för 
försvarets del var dock så negativa all 

PERSONAL - INFO 

systemet övergavs för ett antal år 
sedan. Ansöknlngsförla randet var all
deles för omständligt och tungrott för 

officersyrket med dess relativt stora 

rörlighet. Dessutom medgav det Icke 
en planmässig växling mellan olika 
tjänster för officerare I karriären, det 
var oftast " fel " personer som sökte 
och fi ck tj änsterna och brist på offi
cerare med lämplig erlarenhet och 
bakgrund för högre befattningar. 
• Inom flygstaben pågår en utred
ning kring dessa frågor. Den kan för 
dagen icke ges högsta prioritet med 
hänsyn till andra mer trängande ut
re dn ingsuppdrag. Därför dröjer det en 
tid innan vi åte rkommer . Dröjsmålet 
skall dock Icke bli längre än nödvän

digt. • 
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