
Med sikte på aktivare presstjänst 

Under dagarna 19/3 - 21/3 var elva flottiljfotogra
fer samlade till en kurs på Fll, Nyköping. Kur
sen avsåg att ge en inblick i hur en pressfotograf 
arbetar, hur han behandlar sina motiv m m. Vida
re orienterades kursdeltagarna om hur en journa
list ser på bilden, vad den skall uttrycka, princi
perna för vilka typer av bilder tidningarna främst 
väljer och vilka typer av bilder man nekar att pub
licera. 

Lärare under kursen var Expressens chefsfotograf 
Tore Falk (även ordf i Pressfotografernas klubb) 
och Bert Ranevall, tidigare bildredaktör under 12 
år i Expressen. Resultatet av kursen har ännu inte 
hunnit att bli så stort, men FS/Press har stora 
förväntningar. Ett resultat har den emellertid re
dan fått. Flygstaben kommer att anordna ytterliga
re en kurs i höst och då är det avsikten att övriga 
flottiljfotografer skall deltaga. 

Når FS/Press tog initiativet till dessa kurser var 
det strängt taget av egoistiska skäl. Vi ansåg att 
vår bildservice inte var av den kvalitet, den borde 
vara. Bildservicen är en del av presstjänsten. Vi 
upptäckte då att vi inom flygvapnet hade ett out
nyttjat sparkapital nämligen våra flottiljfotografer. 

Genom att ge dem denna utbildning kunde vi dels 
stimulera dem och ge dem ett nytt inslag i rutin-
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tjänsten, dels ge de lokala pressofficerarna en o
värderlig hjälp. Genom att varje förband nu har ett 
tvåmannalag som är engagerat i presstjänsten är 
det vår förhoppning att den lokala presstjänsten 
skall få större aktivitet. 

Med presstjänst avses då inte enbart de stora 
pressvisningarna. Tvärtom. Det är genom att er
bjuda pressen ett rikligt material och ett materi
al, som är anpassat till deras krav, som vi skall 
kunna nå bättre resultat. Tänk på att vår press
tjänst icke avser reklam utan upplysning. Genom 
pressen kan vi tala om för svenska folket vad de 
får för sina pengar, hur vi använder vår materiel 
och hur vi tar hand om den svenska ungdomen. För 
att göra detta mera kontinuerligt är just bilden till 
stor hjälp. Många gånger är det lättare och roliga-. 
re för en tidning att ta emot en klatschig bild med 
en fyllig bildtext än att få plats med en artikel. I 
denna strävan att göra vårpresstjänst aktivare kan 
varje man hjälpa till. Om du vet att något intres
sant eller trevligt skall hända på Din arbetsplats, 
tala då med pressofficeren eller flottiljfotografen. 

Einar Tibell 

På bilden syns stående från vänster: flottiljfoto
graferna Boris Erixson, Fl2, S Ericson, F9, 
S Lindh, F3, fotograf Tore Falk, flottiljfotograf 
John Forsell, F15, major Einar Tibell, FS, redak
tör B Ranevall, flottiljfotograferna A Appeltoft,F14 

och R Eriksson, Fll. I främre ledet: flottiljfoto
graferna T Ohlson, F21, G Gillström, Fll, N An
dersson, F16, 0 Gellermark F8 och R Rydh, F13. 


