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FÖFS i nya lokaler 

Rapport från Herrevadskloster 

På eftermiddagen måndagen den 22 augusti i 

år tog Förberedande Fältflygarskolan (FÖFS) 

sina nya lokaler vid Herrevadskloster i be

sittning för första gången. Efter en hektisk 

vecka hade byggnadsfirmorna med nöd och näp

pe lyckats hjälpligt färdigställa de för 

verksamheten oundgängliga utrymmena, nämli

gen elevförläggningarna i "Borgen" och i den 

byggnad, som tidigare kallats för "Kasernen", 

numera benämnd "Munken", I lektionssalshuset 

var 10 av 14 lektionssalar i användbart skick, 

men i övrigt var allt mer eller mindre obruk

bart, Mycket var emellertid provisoriskt även 

i de färdigställda lokalerna, som ännu lukta

de av den färska oljefärgen och där hantver

karna fortfarande pysslade i vrårna. 

Arbetet med ombyggnad av Remontdepåns gamla 

lokaler hade endast pågått sedan januari 1960. 

Med hänsyn till arbetsobjektets omfattning 

och tidens knapphet var det inte på något sätt 

en överraskning för oss, att stora svårigheter 

skulle möta oss i form av halvfärdiga lokaler 

och en hel del provisorier, 

Ett av de största problemen var och är fort

farande, att matsal och elevmäss inte kan an

vändas utan att eleverna i dessa avseenden 

är hänvisade till F 5 ordinarie matsalar och 

mässar. För att lösa transportproblemet låna

des 200 cyklar från armen , Sedan dess har det 

för eleverna blivit otaliga cykelturer i ur 

och skur mellan flottiljvakten och Herrevads

kloster, en sträcka på ca 2 km. 

Rast på skolgården 

Alla hus, uto m "Borgen", har en gemensam vär

mecentral belägen i ett,av de gamla gråstens

stallarna. Installationerna där drog mer och 

mer ut på tiden, och när så småningom en kal

lare väderleksperiod infann sig i slutet på 

september och början på oktober blev läget 

rätt besvärligt, Värmen i lektionssalarna 

kunde man hålla något så när dräglig med 

hjälp av elektriska str~lkaminer. För att 

tillgodose de många elevrummen med värme mås

te emellertid en annan utväg tillgripas, I 

hast anskaffades två små kokspannor, som an

slöts på lämpli gt ställe på den stora värme

slingan och genom intensiv eldning lyckades 

maskinchefen på F 5 hålla den värsta kylan 

borta från elevförläggningen "Munken", När 

äntligen värmecentralen provisoriskt kunde 

börja arbeta i slutet på oktober, över en må

nad efter eldningssäsongens början, hälsades 

detta med stor tillfredsställelse av alla, 

Nu är de värsta svårigheterna överståndna. 

Av lektionssalarna är alla klara utom två 

fysiksalar, där den omfattande inredningen 

orsakat viss fördröjning. Matsalen står in

för sitt fullbordande och även elevmässen 

kommer inom en snar framtid att träda i funk

tion. Det som sedan återstår är gymnastiksa

len och kanslihuset med lärarrum, I dessa 

byggnader är arbetet i full gång och man be

räknar, att de skall vara inflyttningsklara 

i mitten på januari. 

Det är klart, att de provisoriska förhållande

na inneburit en inte oväsentli g påfrestning 

främst för eleverna mer. även för lärare och 

instruktörer och att arbetet i viss mån bli-

Lektionssals- och matsalsbyggnaden 
"Abboten" under ombyggnad. Tio lek
tionssalar göms under takfönstren. 
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En representant f ör 
Bristol lämnar över 
den f örsta roboten 
till chefen för FR, 
kapten J Persson. 

Första luftförsvarsroboten installerad 

Så som nämnts tidigare, i UFL nr 5 1959, har 

Sveri ge inköpt ett antal luftförsvarsrobotar 

av typ Bristol "Bloodhound", vilka placerats 

vid försöksförband vid Lv 3 och F 2, Inom 

flygvapnet kommer "Bloodhound" att utprovas 

vid den nyinrättade Försöksanläggning för ro

botändamål (FR), som är under uppbyggnad vid 

F 2 både personellt och materiellt . 

Utvecklingen på luftförsvarets område har på 

senare år gått mycket snabbt, Det är kanske 

framför allt framstegen inom elektroniken, 

som har möjligg jort införandet av nya vapen 

och hjälpmedel på detta område, Ett av dessa 

nya vapen är luftförsvarsroboten. 

För att en luftförsvarsrobot med framgång 

skall kunna bekämpa ett mål fordras inte bara 

själva "projektilen" . Bakom denna ligger ett 

invecklat stridslednings- och eldlednings

system, på vilket det beror, om roboten skall 

träffa rätt mål i rätt ögonblick på rätt plats. 

Detta system måste även rymma möjligheter för 

koordination och målfördelning mellan jakt, 

luftvärn och luftförsvarsrobot, Hithörande 

problem jämte tekniska noggrannhetsmätningar 

och underhållsstudier kommer att studeras vid 

FR. 

Installationen har nu framskridit så långt att 

en stor del av datasystemet kommit på plats. 

Den 2 juni 1960 var en i viss mån historisk 

dag för svenska flygvapnet, Då placerades näm

ligen den första luftförsvarsroboten i landet 

på sin plats på startlavetten, Det var ett 

stolt ögonblick när chefen f ör FR, kapten 

Persson, kunde öppna de ventiler, som lyfter 

roboten från laddnings- till utskjutningsl äge. 

Installationen leds av engelska specialister 

från Bristol, Ferranti m fl företag, Vidare 

medverkar svensk arbetskraft från centrala 

verkstäder och civila firmor. Kontrollen ut

förs av specialutbildad personal från flyg

vapnet och luftvärnet, Av denna något hetero

gena samling har bildats arbetslag, som med 

entusiasm gripit sig an dessa nya och visser

ligen komplicerade men mycket intressanta ar

betsuppgifter. Installationsarbetet kommer 

att fortgå ännu en tid och därefter vidtager 

själva studiet av vad det innebär, att luft

försvaret utökats med ytterligare ett vapen, 

luftförsvarsroboten, 
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vit lidande, Glädjande no g har man emeller

tid inte kunnat konstatera någon allvarlig 

misstämning eller vantrivsel på något håll, 

De utmärkta elevförläggningarna, där elever

na ligger två till tre i varje rum, de vackra 

omgivningarna och den löftesrika bilden av 

hur allt kommer att bli, när det en gång blir 

färdigt har överskuggat de tillfälliga olägen

heterna, Alla är nog överens om att skolan på 

sin nya förläggningsplats kommer att få idea

liska förhållanden för ett framgångsrikt ar

bete. 
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