
1976 års tvådagarskurs lör 
Ilyglältsingenjörer inom 
Försvarsstaben, Milo Ö och 
Milo B genomlördes i slutet 
av Ijors oktober på ViIIings
bergs skjutfält (invid Karl
skoga). En lörkurs lör nytill
komna ingenjörer ingick .• 
Kursanordnande myndig
het var Milostab Ö med 
flyginspektören, öv 1. Nils 
Palmgren som kurschel. 

Deltagarantalet u ppgick till 140 
man, varav 100 var 'rena' flyg
fältsingenjörer. Representanter 
från Flygstaben, FortF, milosta
berna S, B, NN och ÖN följde 
helt eller delvis kursen. Från 
flottiljerna deltog baschefer, 
krigsplacerade basbataljon
chefer (motsy) och tekniker ur 
flygfältarbetstroppen. Även 
från civilt håll visades intresse. 
Representanter ur Statens 
Vägverk (bl a med gen dir 01
hede) närvarade under andra 
dagens praktiska moment. 
Under förkursen lämnades en 
allmän orientering om en bas
bataljons organisation och 
uppgifter, med tonvikten lagd 
vid flygfältarbetskompaniet. 

Huvudkursen inleddes med 
orienteringar från flygstaben 
samt en översikt över det mili
tärpolitiska läget. Vidare redo
gjorde flygchefen vid F6 (som 
en förberedelse för eftermidda
gens förevisningsövning) om 
attackflygets uppträdande vid 
bombfällning. Avslutningsvis 
utlämnade övlt Ottoson, Milo
stab Ö, fältarbetstekniska upp
gifter, vilka grupparbetsvis 
skulle lösas under kursen. 

Det första eftermiddagspas
set började med en förevis
ningsövning i bombfällning. At
tackflygplan ur F6 fällde (mot 
för ändamålet uppbyggda mål) 
20 st 500 kg minbomber. Bra 
träffresultat. Övningen var in
struktiv och gav säkerligen 
åskådarna en mycket god min
nesbild av attackflygets ver

kansmöjligheter. - Efter före
visningsövningen följde grupp
arbeten samt redovisning och 
diskussion över arbetsgrupper
nas lösningar av uppgifterna. 
Eftermiddagspasset avslutades 
med flygfältsingenjörsförening
ens årsstämma. (BI a närvoro 
hedersledamöterna genmj 
Peyron och 1. bint Gösta Lars
son.) 

Under andra dagen genom
fördes kursens viktigaste öv
ningsmoment - reparation av 
bombkrater i en bana. Öv
ningsledare för momentet var 
övlt Ottoson. Under sommaren 
hade på skjutfältet byggts en 
bandel på 12 x 40 m. I bande
len hade nedsänkts en 250 kg 
bomb, vilken bragtes att deto
nera. Kraterdiametern blev 
12-16 m, djupet ca 3 m och 
den utkastade jord massan 
omkring 450 m J

. Samtliga vär
den visade sig bli större än de 
beräkningar, som gjorts av led
ningen och grupparbetsla
gen ... 

Efter sprängningen vidtog 
reparation av bombkratern och 
detta arbete var i huvudsak 
avslutat medio eftermidda
gen. I arbetslaget för reparatio
nen deltog flygfältsingenjörer, 
vissa chefer för flottiljernas fäl
tarbetstroppar samt ingenjörer 
från Byggnadskontor Öst (vilka 
representerade ett arbetslag u r 
ett flygfältsarbetskompani). 

Resultatet av reparationsar
betena blev föremål för analys 
och erfarenhetssammanfatt
ning. Systeminspektören, öv 1. 
Nygren, lämnade därefter en 
kortare orientering o m nya 
ideer betr flygbassystemet. 1. 
bint Bertil Persson, Flygstaben, 
redovisade slutligen erfarenhe
ter från utländska flygfältsrepa
rationer m m. Kurschefen av
slutade tvådagarskursen med 
en kort sammanfattning. Han 
bedömde de genomförda öv
ningarna och diskussionerna 
som mycket vär·defulla. • 

öv', R une Eriksson. Milo Ö 

• 	 Ovan: 250 kg-bomben nedsänks i den ptJ skjutfältet skapa
de bandelen. 

• 	 Nedan: Efter detoneringen uppstod en krater om ca 12-16 
m i diameter samt med ett djup av ca 3 m. 450 m' jord hade 
kraftfullt lörflyttats. 

• Nedan: Bombkratern blev snart ett minne blott. 

FV-NYTT en diskriminerande porrtidning! 
Vid den personalkonferens 
som Flygstaben (FS) anordna
de i Uppsala i höstas dristade 
sig undertecknad göra det för
modandet, att mycket av vad 
som rör sig inom Flygvapnet 
(FV) kretsar kring den minoritet 
som den flygande personalen 
utgör. Reflexionen i samman
hanget blev, att det kunde bero 
på att stabsgubbarna praktiskt 
taget utan undantag hade guld
vingar på högra brösthalvan. 
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Lite tillspetsat uttryckt här: 
'dom vet inte om något annat 
än det som flyger i luften i FV·. 

Flygstabens Informationsav
delning (FS/lnfo) ger ut en i och 
för sig förträfflig tidskrift, den 
som läsaren just nu förhopp
ningsvis har framför sig. Men, 
men måste den innehålla 
så enormt mycket flygplan? I 
höstnumret (nr 3/76) räknade 
jag igenom och kom till ca 500, 
ofta inte mer än mm-stora, men 

de fanns där ändå. Nr 4/76 (jul
numret) går i samma stil. 
"Porr för flygande personal", 
skulle någon elaking kunna 
påstå. Lämpligt hjälpmedel då 
det gäller fi,ygplanidentifiering, 
kulsprutefilmrättning o d är 
kanske ett något snällare o m
döme. 

Undertecknad är medveten 
om riskerna i att kasta sten i 
glashus. Men eftersom FLYG
vapen NYTT ges ut för att redo

visa vad som sker inom hela FV 
- t ex inom samtliga personal
kategorier, således också den 
stora skara som mest håller till 
på marken (för att få upp flyg
planen i luften - så borde den 
kunna inrymma mer från den 
senare fronten än vad som nu 
är fallet. 

Eller är det månne så också i 
verkligheten att tankebanorna 
inom FS/lnfo styrs helt av nerv
trådar kopplade till styrspak 
och fotpedaler? • 

Red. Lars Håkan Svensson 


